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INTRODUCERE.
e

« „Nu

poate fi un mijloc mai interesant

și mai sigur de a cunoaşte forţele morale şi
intelectuale ale unei naţiuni, decât numai prin
Jiteratura sa populară, şi nu este un alt mijloc mai nimerit şi mai frumos de a da unei
literaturi culte un caracter original şi distinctiv, decât numai nutrind-o din literatura populară, precum literatura populară se adapă
din fântânile unui instinct virginal“,
lasdeu: Introducere la Basme, ete. de Fundescu, p. 9

“ Poveştile
mele de:

poporane

1) Părâămâd
vânt

la Aromâni

sunt

|

(pîrîmă6, părmid

de origine

2) Părăvulie

cunoscute.
sub
|

şi pârmid,

părmis),

(1)

nu-

cu-

grecească,

dela 75 zapapbd, derivat din pvor.

(părvulie)

dela

gr. zapz5ohi,

lat.

parabola,

care înseamnă: basm, poveste, dar mai cu seamă se întrebuinţează cu sensul de anecdotă,-snoavă, legendă şi proverb.
E de observat, că aceeaş deosebire se remarcă şi în DacoRomâna

între

«basm»

şi

«poveste»;

terminul

din

urmă,

pe

lângă. sensul de basm, mai însemnează alternativ: legendă,
snoavă şi chiar proverb (2).
Tot ca şi la Daco-Români, noţiunile pentru desemnarea
basmului sunt străine prin origine (3).
(1) Părmis se aude la Molovişte şi Gopeşi.
(2) N. Şăineanu, Basmele Române, p. 199, București: «vorba poveste,
deşi obișnuit sinonimică cu basmu, are şi românește o sferă mult mai
întinsă, putând desemnă alternativ: legendă, spoavă și chiar proverb
(povestea vorbei).

(3) Hasdeu, Etym. Magnum Rom., art. basmu: «Sinonimul poveste, în-

trebuinţat

mai

cu deosibire

în Moldova,

este de asemenea

paleoslavic:

VI

Pe lângă semnificarea de basm, adică acel gen poporan,
în care miraculosul și supranaturalul joacă un rol esenţial,
părămid mai capătă, în vorbirea obișnuită, şi alte semnificări..
,
,
Pentru a exprimă idea, că cinevă a devenit proverbial
din pricina unui viţiu, sau a unor fapte de criticat, a unor
apucături, etc., se zice:
1) 11 feățiră părămi?

= ÎL făcură basm;

2) Agumse părămil

=

3) 2

hoara

(sau:

(sau:

la lume,

loară

poveste.în sat

Ajunse

de

lumea,

basm;

oâminl'i)

,

părămid

=

la oameni).

A

ajuns

de

:

4) Va ti Va lumea părămibun gură = Vei ajunge de basm
în sat, vei

ajunge

proverbial.

Arată

idea

:

de lucruri neadevărate, ca și cuvântul basm (1).

Aeste-s părămie = Astea-s
adevărate,

fleacuri.

Părămibile

basme, lucruri inventate,

|

aeste s-li spună la ficori, nu a nia —

ne.

Basmele

acestea să le spui la copii, nu mie;
adică: cu neadevăruri
de al de astea să înşeli pe copii,
nu pe mine.
Pentru a arătă, că cinevă este
bun de gură, bun povestitor, că ştie multe, se zice: |

„Are părămide
multe (mușate).
Lărăvulia

multe sau ştie multe părămide, are
părvulii

Vine =

vorba

vine;

povestea

vorbei,

Noţiunea de <a povesti» este exprimată
prin:

gâe părămib,

Sau aspăn (spun) părămid = povestesc, spuiu basm.
țiune Curat

îti
s
țiune în genere, chiar o relaistorică, uneori roman,
niciodată basm, se ia apoi
sul de ție legendă, fie
în sensnoavă, fie anecdotă,
fie povestea vorbei, dup
Su cupe roarte nimerit
ă
Anton Pann, în care nu
ne întâmpină nimic
sau
sup
ran
atu
ral
,
a
pe când bas m este i rămâ
bleu, numai MărSIchen,»
ş rămâ
i conta
5
ne numai o
priit. en vântul basm est
e.de origine Slavică, îns
cae afepuânii imprum
ă numai ca material
utarăy pe calea căr
turărească pe paleos
boholneee , vaga:
lavicul
tă nu insemnează la
Slavi ehâake, polonește
«
a»,
<bajka»
bulgăreşte şi sârbeş
te
(1) Vezi:

Hasdeu,

tam,

Haga.

Rom.

<prikazka
art, basm, pag.

236

-

XII

SE

a

Când

se povesteşte la Aromâni?

. Rândurile următoare

spuse la introducerea

|

ghicitorilor sse

aplică şi la basme:
„«<Aromânii gbişnuese a petrece cu ghicitorilo — deci şi cu
basme —în două anotimpuri: iarna şi vara, şi ca să fim mai
drepţi, vom face următoarea distincţiune:

- «Aromânii sedentari petrec mai mult iarna. În acest anotimp se adună, de mai multe ori pe săptămână, câte mai
multe familii la un loc şi petrec, lucrând împreună, cântând
şi povestind la : glume şi la tot felul de distracţiuni, pe când
copiii strânşi mai la o parte în grup, povestesc la ghicitori
şi la basme.

«Cauza pentru care în

âmpul

verii nu se dau

așă mult

la tot ceea ce face parte din literatura populară, pare a fi următoarea: În satele unde. Aromânii sunt fixaţi, se obişnueşte
a se merge în străinătate; cei înstrăinaţi se întorc în sânul
familiei tocmai în anotimpul verii şi rămân toată vara, până
târziu toamna, când iarăși pornese în străinătate; Cu această
ocaziune, bărbaţii întorși în satul natal se ţin mai mult de

plimbări şi, de petreceri decât de stat la tuifas, ca să pove. stească ;la basme
sunt depozitarele
până la iarnă, ca
be cei sosiți din
depărtări,

şi la altele de al de astea. Iar femeile, cari
literaturii poporane, amână lucrul de vară
să:și hdrisească, să-şi bucure, să-și alinte
străinătate, căci: mult vor fi suferit 6i în

“ «Clasele păstorale în “schimb cultivă. literatura

populară

iarna. Vara -pe paturile caselor, unde mai
de femei şi fete de toate vârstele se strâng
vitelor, transformând materia brută în maglumind în acelaş timp şi povestind 'câte şi

atât vara cât şi
bine de douăzeci
şi lucrează lâna
terie de vânzare,
mai câte.
«Iar iarna, iarna mai ales, când două trei familii închiriază
o singură casă, sau, cei cari nu se duc prin sate, își fac colibele una lângă alta, şi când femeile fiind mai uşurate în ce

privește munca zilnică, se strâng în jurul vetrei şi povestesc la bazme şi la tot ce face obiectul literaturii poporane,
împletind doar Ja ciorapi, ca să: nu fio cu mâna goală, şi pe

VIII

când femeile se întreţin cu de ale lor, copiii ascultă sau povestesc şi 'ei' tot lucruri copilăreşti.Şi este de notat,
mânii păstori sunt foarte abundenţi în copii» (1).

că Aro2

Patul Mare. Ca să-şi facă cinevă o idee deplină de ce sunt păturile mari aromâneșşti, săli nelipsite din:casele tuturor Aromânilor şi.-mai ales ale celor cari se îndeletnicese cu creşterea
vitelor, altădată în plină desvoltare, trebue să facem o mică
descriere a însăşi casei româneşti din Peninsula Balcanică.
În genere casele aromâneşti înfăţişază forma fig. I, II, III (9).
ANI
N
O

1.

(1) Per. Papahagi: <Din Liter. Popor. a Aroin.x pag. 313.

”
(2) Aromânii, din motive pe cari nu le putem atinge
aci, şi cari, unele,
au fost desbătute
de alţii, şi-au ales ca locuinţe, pentru aşezarea
satelor
și orâășelelor

cesibile. Iată cum

4-1 I. Caragiani:

lor, munţii,

şi încă

în

munţi

poziţiuni

strategice

înac-

descrie poziţia satelor și construirea caselor
aromâne

ei,
toate orașele româneşti par a fi mai mult cuihur
i de vulturi
pe munţi decât locuinţe de oameni, zice
d-l 1. Caragiani, în «Studii
istorice. asupr
a

Românilor din Peninsula Balcan
ică», pag. 109, 118.
Intrarea în ele este inaccesibilă, iar
retragerea totdeauna asigurată
pe vârful munţilor în păduri. Fiecar
e oraș este o fortăreață, poate zice
cinevă. Acelaş lucru se observă
şi la Românii de pe munţii Balcan
i și
Rodope, chiar în timpur

ile lui Petru şi Asan.

Iâtă cum vorbeşte Micetas
" Choniata (pag. 482) despre
aceștia din urmă: «barbarii
de-pe muntele
<Emos (Balcani), cari mai înaint
e se numiau Mesieni, -iar
acum se nu“mesc Vlahi Aceștia încrezându-s
e în poziţiile grele de
atăcat şi încu«rajându-se de fortărețe,
cari sunt foarte multe şi
se află aşezate drept
“prin stânci Prăpăstioase,
ete». Iar la pag. 487: «Oraş
ele.
de acolo, cari
“sunt multe prin Balcani,
iar cele mai multe sai
«dite pe stânci prâpăstioase
Şi pe munţi încunjuraţi
Ci N0ris. *
«Nu numai oraşul întreg
este o fortăreață
inuă
dar chiar casele sunt
dpiani
aşezate astfel. ca una
ea onuintă IL e
fiecare casă la intrare
prezintă două laturi
esi taca d
alta a uşii, și în aceste
e
laturi sunt
u “tel asa mei in
ae Demo
casă ra
pot usii
da cu puștile sau altădată
deasup
tepi Prin care Oamenini
»
atddată,
cu “ săgețil
e ori cu sulițele; iar
acol p N şii un fel de balcon
închis, dar cu găuri pentrua
să sparga tă sau i
vărsă
fierbinte, asupra acelora
carii ar căilor sunt şi Astas,
aie caste

din
pe
de
uta

se află în toate

AIR

a ou puşca de acolo. Casele căpete
ni.

comunele

române

de se astiel de castelu
mânești,i. maiacu seam
ăla marginea comuneri
i

„Poată apără

ale

(Apud.

1. Neniţescu,

comuna.

Poziţiile în

Suliaţilor erau: şi mai
formi-

Dela .Rom. din
Zureia Furop.

pag.

230).
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Prin uşa « din curte (Fig. 1),te introduci în partea casei
numită culag'9s (Macedonia), mpade sau dig'os (Epir).
|
Aci se află aşezat răsboiul, nelipsit din ori ce casă aromânească.

- Prin

(

|

uşa

b te introduci

o

în culug osul al doilea,

numit nic.

mic) sau şi ahure.

Aci se află depozitul de lemne şi tot productul de vite, ca
unt, brânză, lână, ete. aşezate toate pe nişte paturi joase de

scânduri.
Alături de culug'osul mic, prin uşa c intri în filâr (= pivniţă), unde pe nişte paturi de scânduri, mai ridicate, sunt
înşirate lăzile, hărăile (—saci mari) de rufărie, lână şi altele.
Tot acelaş lucru se observă şi în A, B, afară însă dacă
locueşte o a doua familie. În acest caz, în B se așează răsboiul şi A serveşte, după împrejurări, de pivniţă.
Scara d conduce în catul ZF, numit analta sau .pat (hic).
Aci se culcă seara parte din membrii familiei, aci se aşează
masa, se aşteaptă oaspeţii,
se află icoana în perete şi stau

ziua bărbaţii, ca să-și facă trebile. Tot aci, deasupra
scării,
se ailă construit un pătică sau pătic, pe care, în
fiecare di-

mineaţă,

nveasta

sau mărtătoarea

noauă. (— cea

(= fata mare),

mai tânără

după

dintre

ce îndoiește

neveste)

frumos

cuverturile, le aşează una peste alta,
şi apoi le înveleşte cu
un cearceaf.
* Prin uşa e dăm în casă, came
ră „ în care se săteşte, în
care se află vatra — căminul,
Într'însa se păstrează în ordinea cuvenită: căpistearea,
în care se frământă pânea şi se
fac plăcintele, sindu/ia (= ladă)
în care se ţine pânea; tot
aci, pe deosebitele puliţ
2 (=—poliţe) şi pe scîndurice (—scândurele), făcute anume, se
ţin orânduite toate ustensilele
de
bucătărie : că pâr 26, ling'ere,
misure, tingire, săritoare,
cripitoare
,

etc.,

etc.

Prin uşa f£ intrăm în Patul
mare
Aci

este

adevăratul

atelier

În
Io col
coabţur
uri sunt răst urnate

(= sala mare.)
ral al Aromâncelor.

manufactu

hărăiJe cu lâna, care tre
buieşte
in acea zi. Pe de o par
te şi alta, dealungul
ților, sunt aşezate scâ
peremnile cu Kapţină (=
daracii), cu cari
a Poptănă şi se trage
lâna, se scarmănă şi
se face caiere.
aci se află ceri

r'ze, vîrtelnițele, turcile
(= fărţile), răs- -

XIII

_chitoarele, scăunaşele de scânduri, pe cari torc torcătoarele
cu furca fixată la cingătoare:
Aci, în fiecare dimineaţă, maea sau mama-mare cum i se
mai zice, distribuie lucrul la nurori, la fete şi la nepoate, cu
o vorbă dulce, cu un sfat părintesc, inspirându-le grija de
casă, interesul căsniciei, şi dând ea însăşi pilda cea mai îrumoasă, prin zelul neadorniit ce-l depune la lucru. Prin acest
fel ea ştie să sădească în toate, încă din frageda vârstă, iubirea de muncă, mijlocul cel mai bun şi cel mai solid, prin

care ele ajung
Apoi,
când

să devie nişte bune

pe când

fusul

se

unse frumos,

lâna se scarmănă

învârteşte,

spre

cârmuitoare
și se curăţă

sbârnâină,

iar cicricul,

a nu scârţii nici cât, toarce

de casă.
de scaie, pe
cu coardele

dus, lin, sfă-

toasa maia, râzătoare, bună în totdeauna, distrage din greul
muncii pe fetele şi nurorile sale harnice, prin snoave plăcute, alese. şi pline de duh dătător de viaţă..
Apoi încetul cu încetul se încinge focul poveştilor, al istorioarelor, al întâmplărilor hazlii, al anecdotelor şi al shi
citorilor, etc.

Prin modul

acesta, patul mare

se preface întrun îel .de

şezătoare zilnică la Aromâni, căci mai bine de douăzeci de
femei, neveste şi fete lucrează zilnic, fără a socoti pe oaspe-

tele venite cu lucrul (1).
Aceasta este împrejurarea

cea mai de seamă

povesteşte în timpul verii la Aromâni.
“În tot timpul spiritul de ordine cel.mai

în 'care se

dosăvârşit

dom-

neşte.. Se respectă vorba bătrânei, se stimează unele pe-altele în

ordinea vârstei,

expresiune

necuviincioasă

acest timp. Acest spirit fe ordine

şi

nici o vorbă

nepermisă,

nici o

nu vei auzi din gura lor, în tot
în familia aromână

este

constatat

de „toți acei călători, cari Pau cunoscut de aproape.
„„.„ Ceea' ce este mai surprinzător, ne spune Pouqueville
(1) în lipsă de localuri publice, vizitele

tre Aromâni.

se obicinuiesc

foarte mult prin-

În zile de lucru femeile, cari se duc în vizită, îşi iau cu ele

dient
„şi lucru. Vezi: G. Weigand, Die Aromanen,1, p. 270: «Das ganze Flur

als Gesellschaftszimmer, denn
€s muss den

YVirtshausbesuch

das Besuchemachen ist sehr in Schwung,
ersetzen».

rr.

XIV

(Voyage. en Grăce) despre Aromâni, este spiritul de ordine
ce domneşte în familiile şi în oraşele lor.»
a
«Şi. spiritul acesta de ordine, de care vorbeşte Pouqueville,
continuăI; Neniţescu, că se oglindește în viaţa Aromânului,
mai

bine

decât ori unde

o biserică. Femeia
găduitul merit de
nească nealterată
muitoare de casă

moralității (1).

se

vede

în familia lui, ce este ca

şi

aromână, pe lângă că are marele şi netăa fi păstrat limba strămoşească aromâîn sânul familiei,pe lângă că este o cârfără pereche, ea este şi întruparea vie a

E

Și, pentru a-şi face cinevă o idee: deplină, despre
tenacitatea şi iubirea cu care ţine Aromânul'la credinţele
şi obiceiurile sale, las să urmeze rândurile următoare,
spre a se
vedeă,

că

nimic

la Aromâni,

nu

s'a

schimbat

de chipul cum

trebuie să se.povestească
mai este în floare:

în

modul

de

a

se

povesti

se povesteala Romani şi de cum

încă acolo, unde viaţa patriarhală

«Fiicele lui Minyas, dispreţuind

serbările lui

Bachus,

lucrează în încăperile lor: ele tore
lâna, învârtesc fusul sub
degete, fac ţăsături şi dau mereu
de lucru roabelor lor. Una
din. ele,
petrecând firul sub degetele-i subţiri,
zice surorilor

:
«Noi, pe cari înţăleapta Pallas ne
reţine aci, să ușurăm cu
diferite cuvântări lucrul folositor
al mânilor noastre. Să

neutri ed

iti uninea

Ea se gândest
nos £ 2 Şte ce
Ș e: Ss

a

în

s
roagă să înceapă mai întâiu.
basm să spuie printre cele multe ce
cupovestească
oare despre

zeiţa

Derceta,

cu trupul acoperit; cu solzi şi înfundată

care

de

se

atunci

bălțile Siriei ? Sau: povestă-va, cum fiica
ei, prefăcută în
1ȘI petrece

es moi pâna e ca teatre profin e în
Isăre,

în Sfârşit

ultimii ani pe turnuri înalte?

arborele.

ca

aa

Cum

zâna

Suieri aceeași schimbare ? Cum

când fu stropit
2 4 Foaia albe, poartă negre, de
o puţin cunoscută.cu "sân
si ge € _ ceastă poveste
îi place, fiind-că
» ȘI Pe când lânu se prelungeşte
înc
epe
i “op Dianei orii seaseă
în fir, ea
trii sta înt
întâ
â mplare a

DN

ȘI

a

Tisbei...

Ea

iubiţilor nenorociţi
spune, şi minunata
poveste

(1) LN eniţescu, Dela
Românii din Turcia
Europeană,

3

Buc.

.

18952, p pe ce. “

XV
încântă

pe tovarăşele

ascultătoare.

Unele acuză întâmplarea,

altele zic, că zeii cei adevăraţi toate le pot. După ce tăcură,

veni şi rândul Alcitoei, care începi astfel să povestească...» (1):
Bălţatul. Tot pe patul mare se ţine bălfatul. De obiceiu

vălțatul se face cu două trei zile înaintea măritării unei fete,
când tovarăşele viitoarei mirese se adună, ca să ajute la

cusutul rochiei de mireasă, la albituri şi la alte . multe mărunţişuri. În tot acest timp ele muncese, petrecând. Astfel
cântă, glumesc şi povestesc lucruri voioase, plăcute, înveselitoare, pentruca şi miresei să-i fie viaţa nouă mai dulce
şi fericită. Nu este permis nici unui bărbat sau flăcău să le
turbure voia bună şi să ia parte la Vălzat.
Furca. După ce trece săptămâna întâia.şi a doua, tocmai

într'a treia, într'o Luni după
palul mare,

«furca»
-de.cireş,

amiazi, este adusă -mireasa

în faţa nouălor sale rude, ca să-i puie mama

în

mare

în brâu. Pentru aceasta se face de mai nainte ofurcă
dintr'o

singură

ramură,

ruptă

cu mâna

nu

tăiată,

pe care se anină o bucată de caier, apoi se mai face un fus
original, pe care dai să-l învârteşti între degete şi nu merge!
Mama mare, pe când stă mireasa. în picioare, îi aşază frumos primitiva furcă la cingătoare, îi dă fusul în mână, o
sărută frumos pe obraji, se lasă a-i sărută mâna de către
mireasă şi-i zice,că din ziua aceea ea face parte neapărată
din casa ei. Şi astfel noua venită întră în: rândul noilor
sale rude! (2).
2
aie
Mama

mare,

care

nu

mai.poate

de bucurie,

:se

retrage la

cicricul sau furca sa şi. celelalte cumnate ale tinerei mirese
o înconjoară, o îmbrățișează, o hotărăsc să se așeze pe scaun
şi o.decid, după mii și mii de stăruinţi, să-și deschidă gura
şi să le spuie, ce'o învăţă mamă-sa, maea (bunica) sau paplu
afel ştiuilu (=— bunicul cel înţelept).
Şi ce bine-i stă fermecătoarei mirese, când întonează un

cântec duios! ce dulce-i curge vorba din gura rumenă:a fetei
dela Pind, care, cu boiul roşu pe'obrajii feţei sale, povesteşte— trebue să povestească —unul din numeroasele basme
cu goni-alepți=— teţi-irumoși !

(1) Ovidiu, Jean. IV, 32--368,

a

(2) La Vlaho-Clisura furca aceasta este dăruită miresei de către fărtaţii ei.
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Fetele, cari-i fac cor împrejur, prietenoase din suflet şi din

inimă,.ci .nu.prefăcute,. ascultă
totul, ca să ştie şi ele,

"ceiul,

spre

a

nu fi

când

luate

cu băgare

se

drept

vor

de seamă,

mărită,

să-şi

neştiutoare.

prind

facă

Și,

obi-

sfârşind

nveasia noauă, povestitoare de lucruri inocente şi suave,
pline de sănătate, cari, îndulcese inimele şi te fac să trăieşti
o clipă fericit, o sărută în gură toate pe rând şi o îmbră-

ţişază, cu atâta dragoste, că te rup lacrimi de bucurie

şi de

fericire !
Şi rând pe rând copilaşii dau năvală, ca să fie sărutaţi
şi ei de mireasă, spre a căpătă şi ei darul dea povesti
şi
de a cântă!
|
Avlia, uborlu. Apoi ce nu se povestește, sara, în
aolie, ubor, când mai bine de douăzeci de fraţi, veri, vecini,
se grămădesc pe pidât'i, la lumina lunii? Neuitat va
rămâne pentru mine momentul, când Filpa Beza, mai în
vârstă decât noi,
cu un timbru vocalic încântător, cu o memorie
de copil pu-

ternică, cu nişte

gesturi de erou, ne povestiă

basme

nenu-

mărate. În gura lui Filpa Beza feţi-frumoşii,
balaurii, etc,
aveau o expresiune: fermecătoare. Neşterşi
vor. rămâneă în
mine sclipitorii ochi ai nenorocitului
Filpa Beza, care, mai
târziu, apucând drumul - codrilor,
pentiu o cauză vitregă,
care n'a adus decât prăpăd vieţii
naţionale şi economice a
Aromânilor, nu s'a mai întors.
Şi acelaş: lucru se petrece între
toate droaiele de copii, în
amurgul -serii, strânşi pe la marginea
satului, după cartier,
Totuş păstrătoarea acestor comori,
a basmelor, este femeia. Ea conservă cu o fidelitate
sfântă, care inspiră admirațiune, formele cele: mai caracteristice,
formulele tipice, numele eroilor, — când au un
nume —, formele limbii, totul
în genere, în întreţinerile la
şezători, arom. Higna-prefle..
Şi aceasta,
de

când

e lumea

:

.
€ .... Vârsta şi sexul povestitorului
merită de asemenea
o menţiune specială, zice
autorul eminent al studiului
Basmele Române, d-l L. Şaineanu,
p. 197. Dejă Platon şi
Ci.

ine former așa ag i conrvatore în pr

lorice.
nere

3

» 4

uită

.

Ş

Ş

Special a basmelor.

mai

cu greu

în privinţa materialelor folls-

într adevăr,

ca bărbaţii

poveştile

femeile
ce

au

în geîncântat

_. .

„XVII
pruncia

lor, şi le repetă

mereu

şi cu drag copiilor. Cele mai

frumoase basme germane le datoreşte Grimm unei femei.» (1),
Scoborirea. După 15 August, adică
pici, (st. Măria), sărbătoarea cea mai

de Aromânii

sărbătorită

după
mare

trecerea S/dmaăşi cea mai mult

cari locuiesc Pindul, încep

pregă-

îrutirile pentru scoborîre prin locurile mai văratice,
moasele şi legendarele şesuri ale 'Lesaliei.
femeilor, în tot timpul ce le mai rămâne
Toată munca
până la scoboriîre, se reduce în a isprăvi lucrurile neapărat
trebuincioase căsniciei şi plecării lor. Astfel cavertele şi traisprin

tâmbă-

tele pentru cai, sacii şi hărăile, tendile, siricătorile,
se lucrează

rile şi altele

de

vânzare. ca

cu repeziciune uimitoare. Lucrurile

velinţe, cergi,

sau lîmbări,

cape

lălăgane,

covoare, sculic (= fel de abâ), șăgune, cioareci, ciorapi,
obiecte foarte mult preţuite, s'au mântuit de mult şi parte
se
s'au vândut prin bâleiurile ce se ţin. în 'Fureia, iar parte
păstrează -pentru a:se desface în timp de iarnă. Cu alte
munca

cuvinte,

ticări

au mai
când

nedescris,

Pouquoville,

serioasă

rămas,

este

isprăvită

se

cari şi ele
plecării

momentul

şi

numai

mici

dere-

de

sfârşese cu iuțeală

soseşte.

-

IE

-

— 390, face o devol. II, p. 389

în Voyage,

E
:
scriere frumoasă a acestei plecări:
_«Migraţiunea anuală a Românilor Desareţi, pe cari Canta- cuzen îi numeşte Masareţi, are cevă de impunător şi solemn,
ce nu se vede la celelalte populade. La o epocă determinată

şi anume la Sf. Dumitru, triburile reunite fac o sărbătoare
generală, în comunele Avela, Perivole şi Samarina, așezate
pe ramura macedoneană

a Pindului. După

ceremonie, bătrânii

ese
ţin sfat şi aleg câtevă familii robuste, pe cari le orându
Rânceilalţi:
de
e
părăsit
a păzi în timpul ernii, „locuinţele
prin rugăciuni,
duiala plecării fiind regulată, preoţii o anunţă
Israel asupra
răspândind binecuvântările Dumnezeului lui

poporului.

După toate acestea, urmează

(1) Platon, Kratilos : „Femeile
veche..>;

Cicero,

De

oratore:

despărţirea, care

e

cari conservă mai îndelungat limba.cea

«Când

auz pe soacră-mea vorbind, pare că

e păstrează neştirbită limba cea
aș auzi pe Plaut sau Neviu, fiindcă femeil
). Nevenind în
antiquitatem conservant
veche (facilius enim incorruptam
bărbaţii, femeile conservă
ca
i,
oamen
de
fel
de
contact cu fel

eţele lor.
îndelungat ceea ce au învățat în tiner
Papahagi,i

Basme

â
aromene.

timp

mai
IL

NVIUNI
mișcătoare

și duioasă,

apoi întreaga populaţie so ridică Şi,
împărţită pe secţiuni, pornește.
Opririle pentru păşunatul
turmelor, ca și opririle: pentru
mas noaptea, sunt alese și
hotărîte
de mai nainte.

Prin

strigăte prelungite

îşi iau rămas bun dela cătunele şi locuinţele
co părăsesc, îşi întore
capul spre a mai zări, încă
odată, acoperământul ce îi
va
adăposti la primăvară iarăşi
şi jelese pe acei cari rămân
în
urmă ca păzitori. “Tot aşă
şi berzele, pasări călătoare,
își
lasă cuiburile
Şi, însoţite

de

nouăle

odraslo,

se avântă peste
mări, sperând a reveni,
la redeşteptarea primăverii,
spre a
locui iarăşi țărmurile părăsite
cu durere, din cauza celor
rămași în urmă. Pe coastele:
munţilor se văd turmele
înaintând
în coloane şerpuite ; sunetul
telencilor dela gâtul țapilor
berbecilor; strigătele
și
animalelor de tot felul;
vocile amestecate premerg, însoțesc
şi urmează lungul şirag
al emigranților din Pind, cari îşi
revarsă populaţiunea
sa văratică peste
luncile Macedoniei. Bătrâni,
cate cum erau în vechime flăcăiandri, bărbaţi, feto îmbrăfecioarele din Sparta,
"Îîmpovărate de leagănul
mamele
noilor născuţi, pe
cari îi poartă ca
în desagi pe umerii
lor, păşese înconjurați
de atâtea animale
domestice: cai robuşti,
catâri încărcaţi cu
bagaje, deasupra
cărora cântă cocoșul,
ceasornicul călivelor,
nopţii.
anunțând orele
. “Toţi plini de sănătate,
mează să caute abundența strălucitori de speranţă, se îndruȘI un climat mai
trăiască sub corturi,
dulce, unde să
ori prin satele lor,
“pe unde: își au
cașul de iarnă, Da
1ocă atitudinea lor
par fi pacinică
torală, cinevă, văzâ
și pasnd aceste colonii
pribege, s'ar cred
timpurile, în cari
e în
nordul vărsă popu
la
de
le sale devastat
asupra ţărilor mu
oare
lt încercatului
Orient» ().
In această plec
are, descrisă
|
așă
de minunaţ de
ville, lipseşte din
Pouquetre amănuntele
picante, 1/isirea
pornirea inaint
e, tare se fac
dinte =
e
pr
ec
um urmează:
| Înainte de a
încărcă şi porni
ia
familiile cu cai
or, în | momentul
i şi catârii
când se face ch
em
ar
ea cai
|
aillor
or la <or "d
iiii
-02-0di
di»,
(1) D-nii Jules

Brun

ŞI

18—00, ne dau de :aseme N. Papahagi în: Moşneagul
dela pj
nea o frumoasă i şi ei
scoboriri,
= ă
adevărat
ind, pag.
.
rată descri“iere a aceste=i

NIN

când bărbaţii strică corturile şi pregătesc poverile, pornesc
pe jos bătrânele cu stoluri de copii, în stare.de a -puteă
umblă;

aceasta

se face

în vederea

de

a nu încurcă

încărca-

rea şi de a uşură drumul. Atunci zeci de bătrâne, ţapene,
arse de soare, pline de tărie, cunoscătoare de drumuri, izvoare, fântânele, pomi roditori în acel anotimp, povestitoare

admirabile, cântătoare unele, sfătoase mai toate, după ce iau
câte cevă de merinde pentru, copii, ca să aibă cu ce le astâmpără foamea şi cu ce le îmboldi zelul de a merge într'una
până la locul hotărît de mai nainte, îi îmbie să le însoţească,
că le vor povesti basme, istorioare şi câte alte minunăţii.
- Fiecare vale şi vâlceă, fântână, izvoraș, prăpastie, râu, lac,
pod la care se abat cetele de copii, îşi are basmul, povestea,
legenda, snoava, istorioarâ sa, încât nu vom exageră câtuși
de puţin, spunând că fiecare petec din pământul călcat şi:
locuit şi astăzi de Aromâni, este investit cu un nume de care
se leagă câte cevă, plin de amintiri gingaşe, duioase, durevoase uneori, dar în totdeauna scumpe Aromânului,. şi pe
cari bătrânele cale bune de gură, ştiu să le întipărească adâne
şi neşters în mintea și inima Aromânaşilor!..
|
ca
puţin,
de
cât
trăiască,
să
fericirea
avut-a
cine
Numai
copil, această viaţă minunată, îşi poate închipui farmecul ei
nespus. Numai cine a scoborit și suit, în voie, veselă şi sgomotoasă sau melancolică şi posomorită, pe drumul împărătese, cum îl numeşte un scriitor grec, Aravandinos, acest
drum făcut de două ori pe an de Aromâni, îşi poate face

de neștersul ei deliciu!

o idee deplină

În adevăr:

_.Ce

|

E

privelişte, neasemuit

regiunea

muntoasă

de

încântătoare,

a Pindului?

nu-ţi înfăţişează

De pe culmile sule goaleşe

sau împădurite, aruncându-ţi privirea, ți se desfăşoară una
din cele mai înălţătoare şi mai pitoreşti panorame, frumoasele

arădâmuri,

se pierde
pe câmpia

îmbrăcate

pururi

în

haina

lor

verde.

Şi

în .depărtare privirea doritoare, care străbate până
mânoasă

şi de bogăţie

a 'Tesaliei,

altădată, în parte

acest arnăă, izvor

de hrană

şi acuma, pentru Aromâni.

Şi nesfirşită este plăcerea pe care o simţi, în această scoborire şi suire: fie pe timp de toamnă, când furtunile se des-

de
lănţuese nebunește

pe

culmile

Pindului, de par'că sgu-

NN
due tot cerul în turbarea lor, iar râurile
și văile vuiesc năpraznic de se cutremură pământul şi curg
şiroaie de valuri mari
prin gâtlejurile munţilor ; fie pe
timp de primăvară, când

toată

firea

este

voioasă,

când

gălbui, roşii și albe, îşi leagănă

fiorile mirositoare,

senina

taia uşoarăa vântului, umplându-ţi

lor

albastre

existenţă

sufletul

la

şi

bă-

de partum şi
veselie, când pomii mândri
şi frumoşi te. chiamă, par'că,
la
umbra lor răcoritoare, iar
paserile de tot felul cântă
de se
omoară înțr'un nesfârşit
concert, alături de şi mai
nesfârşita
poporime a oilor şi caprelor,
cari însoţese pe Aromâni,
dela
munte la şes şi dela şes
la munte!,.
A ceasta-i împrejurarea
cea mai de căpetenie, în
care copiii
ŞI noi am cules o bun
ă parte şi pe cari spe
răm să avem
prilejul
.să le dăm odată public
iţăţii (1).

„Alte

împrejurări

în cari se povestește.

Poveşti, basme, snoave,
ghicitori

mai

spun, în serile de var
ă, pe

şi palavre de tot felul
se

la mânăstiri, vâltori
(= drîș-

I0l), bătale sau bătane
(= piuă) şi la moară,
Apoi se' mai

|
|
povesteşte, în serile
de iarnă, la mandră
oi, în jurul fucurinei
,
la
j (= vatră subit
cer liber), mai ale
epoca fătării oilor
s
în
Și a caprelor, la fit
âl'ă, cum se zice pe
mâneşte.
aroÎn această epocă
se strâng nenumera
ţi Dărbaţi şi flă
pe la mandră, unde
căi
se țin oile însărcinate
(= greule), ca să
deă ajutorul cuveni
t mieilor şi iez
ilor de curând
culegându-i și adu
născuţi,
cându-i la adăpos
t de frig şi de
temperii; aci celuie
alte ini; nu cruţă nimic,
nici mâncarea din
Șug, nici vinul ce]
belroșu, pentru îmbold
irea zelului tut
celor cari au alerga
uror
t să deâ o mână
de ajutor nouăi pr
iuri oieşti, ferind-o
ogenide ser, ingrijind
altele.
de nut
reţ:

Și pe când unii
se odihnesc, mare
parte din
adormiţi, inspectân
d
din când în cân
ra
d tur mele

și

de

câte

ei stau ne7nase în a-

”
”
(1) O samă de
«deceuri: s'au
publicat în lucr
tura Poporană
ar
ea
no
astră «Din
a dromdănilor,,
Buc. 1900, pag.
757—81G.
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aceştia glumesc, povestesc şi cântă în
jurul focul

ui
viguros, pe care-l alimentează buturugi mari,
..
Să
Pentru Românii secentari, iarna ca și toam
na cu negurile

sale urîcioase,

procură

o plăcere

deosebită, prin

sindrofiil

e
ce se obişnuese între diferitele familii, cum
se face de pildă
la Vlaho-Clisura. Acestea, strânse mai multe
la un loc, petrec
în tot felul, cântând, jucând sau povestind. Acest
e sindrofii
se fac mai mult printre femei, bărbaţii de obice
iu fiind puţini,
ca unii cari în aceste. anotimpuri sunt duși
în străinătate.

Pouqueville face o frumoasă şi adevărată descr
iere despre

viaţa Românilor
din Călăreţi (= Călari), în timpul iernii (1).
Iată cum se exprimă:
|
- «De oare ce asprimea acestui anotimp se
prevede, proviziunile făcute de mai înainte Şi oarecari
magazine de rezervă pentru săraci, pun în.stare pe Româ
ni: de a înfruntă
asprul anotimp, iar industria lor înfloreşte
atunci subt ghețuri. Mai concentrați, ei torc lâna Şi lucrează
ţesătoriile bădărăneșşti, sorgintea bogăției lor. Aurul şi argin
tul se .mode-

lează subt ciocanul

argintarilor și timpul este întrebuințat

pe cât de folositor, pe

atât de

economic.

(1) Pougqueville, Voy. dans Ia Grâce, t. Il, p
178—179: <Comme cette
saison est prâvue, des provisions faites d'avanc
e, et quelques magasins
de râserve pour les pauvres, mettent les Valaqu
es ă mâme de braver
la mauvaise saison, et leur industrie fleurit
alors sous les glaces.

«Plus concentrâs, ils filent les laines et travaillent aux
tissus grossiers,
source de leur opulence. L'or et Vargent se modălent sous
le marteau

des orfăvres, et le temps est aussi utilement qu'6co
nomiquement employ6. Quelles soirâes delicieuses au sein des familles, pendan
t les lon-

gues veillâes d'hiver ! Tandis que le fuseau
hommes et femmes, lorateur au possession

roule dans la maine des
d'amuser le foyer, narre

les contes des soreiers de la Thessalie et dos revena
nts du Djumerea.
On se serre, on se presse, on 6coute avec aviditâ, on craint
de respirer,
pour ne rien perdre de ces beauz recits, dont on ninterrompt
le fil que
pour prâter Poreille au tumulte. des vents qui tonnent
dans les montagnes. On craint pour un ami absent, on dâplore la conditi
on des pas-

teurs bivouaquâs auprăs des cataractes de PAchâloiis. .... Les
heures
coulent, la picuse măre de famille ramine la lampe qui
brăle devant
les images des saints protecteurs de la: maison! Parfois
on chante en
choeur un hymne ă la Vierge, et Pencens offert chaque
soir au dicu des
saisons termine
travail».

avec

la

pritre

, ACN.

une journ6e

PED AGOGIC

de

AS

paix,

sanctifiâe

par

le
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«Ce seri delicioase în sânul familiilor, în timpul îndelun:
gilor vegheri de iarnă! Pe când fusul se întoarce în
mâ:
nile bărbaţilor şi femeilor, oratorul în stare de a
distrage

căminul, povesteşte basmele vrăjitoarelor din
"Tesalia şi a
vampirilor din Giumerea. Ascultătorii se înghes
uesc, se strâng
şi ascultă cu lăcomie, nu respiră, de teamă
de anule scăpă
cevă din aceste frumoase povestiri, al căror
şir nu se întrerupe decât pentru a trage cu urechea la
sgomotul vânturilor,
cari mugesc în munţi. Ei duc grija vreunu
i iubit, caro lip-

seşte; deplâng soarta ciobanilor cu masul
lângă cataractele
Aheloului... Orele curg, evlavioasa mamă
de familie reîn:

sufleţește candela, care arde înaintea
icoanei sfinţilor, ocerotitorii casei! Câte odată se cântă
în cor un imn T'ecioarei,
iar tămâia oferită în fiecare seară
zeului anotimpurilor încheie, cu rugăciunea, o zi de pace,
sfinţită prin muncă».
Şi astîel se petrec toate zilele !
Şi câna maea, Paplu sau
nveasta nu mai spune, copiii
strânși în jurul vetrei, cu picioarele spre foc, încep ei a
povesti, ce au învăţat dela Reni,
dela nvcasta, dela ala, mami,
maea şi paplu. Unul povestește, iar ceilalţi, cari și ei
cunose basmul, ascultă cu
mare
băgare de seamă, sărind
cu vorba ori de câte ori
greșeşte
cevă, ca să-l îndrepteze.
Prin: modul acesta se ciment
ează
basmul. Apoi povestesc până
când somnul îi doboară
şi
sunt
" aşezaţi în aşternut unul
lângă altul Şi înveliţi toţi
cu
o
cergă
mare, pentru ca a doua
zi, după şcoală, să facă
cor în jurul
maiei, ca-să mai scoaţă "vreun
basm, neștiut de ei, din
ciorap,
din buzunar, din sân,
sau de unde ştie dânsa
!
- Literatura

Basme

aromâne,

basmelor

publicate

până

aromâne.

acum,

găsim

la:
Bagav (Andreiu), Car
tea de alegere (188
7), p. 144: Lupălu
(fragment de basn),
şi Mala
şi la pag. 158: Omălu
şi nipărtica, scrise
cu ortografia etimol
amândouă
ogică şi cu tendin
ţe de apropiere a
român de cel daco-r
dialectului aomân. Basmul cel
din urmă este reprod
vea de faţă, fiiua pop
us în lucraular.
|
Baţaria Nic.
, care a bin

evoit a ne oferi câtevă
Şova, a publicat în
basme culese din Cru
Sezătoarea (Fâlticen
i), Anul XII, vol.
Cum s'a făcut Pupăză
IX, No 12, 1904:
.
”
Cosmeseu C.. a pus
dia
la dispoziţi
unea d-lui L. Şăinea
nu

rezumatul a vreo

NAIL

10 de basme macedo-române.
acuma şi consistă numai din

Colecţiunea iui Cosmescu n'a apărut până
rezumate, pe cari autorul își propune să

le desvolte însuşi.— Pentru Folklore

şi rezumatele

sunt de folos. D-i Şăi-

neanu le-a utilizat îndestul în. opera sa Basmele Române
.
»Frăţiliu, revistă aromânească No. 1—16, Bucureşti
1901—1902. În această revistă au apărut câtevă «deceuri» aromâneşti, scrise
într'o limbă
curat aromânească. Sunt toate reproduse în lucrarea noastră
, (afară de
basmul Pârmislu ali Donă. dela pag. 22) şi cu ortografia
adoptată de
noi, ţinându-se seamă de modul cum se vorbeşte în satulfs
au comuna

unde au fost culese.

|

„Gazeta Macedoniei“, Bucureşti, 1897 — 1898, No. 6 şi 8.
În ea sa publicat «Lacul di Grâmuste» o legendă basm, de câtre George
Zverca
(alter: Ciuma al Penţi) şi este reprodus în colecţiunea de faţă, fiind
important ca variant pe lângă legendele de acelaş fel publica
te în <Disi

Lit. Popor.

„Lumina“,

caţie

a

a Aromânilor», p. 197, 799 a lucrării noastre.
revistă

corpului

populară

didactic

a Românilor

și bisericesc

din imperiul

român

din

otoman,

Turcia,

publi-

București

1903—1904. Aci s'au publicat două deceuri, reproduse în lucrare
a de faţă.
„Macedonia“, revista Românilor din Peninsula Balcanică, 1888. Aci
s'au pu-

blicat, cu ortografia cunoscută etimologică a lui Bagav Andreiu, în
No. I:

Cum se-feafe cucuvaia (p. 11—12) de Per. Papahagi; Legend
a Peristerei
de, Andr. Bagav, amândouă reproduse în lucrarea noastră: sin
Literatura Poporană a Aromânilor»,ca făcând parte din deceuri.—No.
2: .4lbele şi muşatele pag. 17, 44, este un basm frumos pus în versuri
de
poetul popular C. Belimace; No. 3: Părmithălu ali Ioan Lenevosiilu
(p.
61—64, cu urmarea la pag. 132—133, 148—151) este un basm de Vanghel
ie
Petrescu. Acest basm păcătueşte prin - multele sale daco-românis
me, ten-

dinţă inaugurată de revista «Macedonia»,

în dorinţa de a prezintă dia-

lectul aromân cât mai apropriat de cel daco-român. Aşă de pildă găsiin
expresiuni ca: Strimlorară p. 62, col, 1, 63, col. 1; jalea lor s-şuţi
pe
harauă (= jalea lor se întoarse în bucurie, jalea lor se pretăci în bu-

curie) p. 62 col.

II; fără

ca s-aibă

viră

lipsire (=fără

să aibă

vreo

lipsă, vreo necesitate) p. 62, col. II, complimente 63, 1; resplătirea 62, II;
Pernisiune 144, pin tru marginea marginelor (?) (ctr.: până la urma urmelor) p. 63, II, simpatie, ete. ete. Exemplele ar puteă fi îmmulţite cât
de mult. La p. 81 se povesteşte legenda fetei şi cei 12 meşi (=luni),
legendă reprodusă de asemenea în lucrarea noastră «Din. Lit. pop.»; La
pag. 161—J66 Cicioare tu cinuşe (care se-feaţe amiră) este un basm pu-

blicat de Mandu Baliu, originar din Cruşova, fără a păstră însă partieularităţile graiului Crușovenesc, riguros păstrate în colecţiunea nvastră.
Neniţescu I., Deta Românii din Turcia Europeană, la p. 291, a publicat

un

basm,

pe

care-l

“foneticeşte; de

reproducem

asemenea

în dialect.
Obedenaru.

mai

in lucrarea noastră

reproducem

,
(Dr. M.

rale dela Crușova),

G.):

Zezte

de faţă

cel publicat

Macedo-române,

publicate de prof. IL. Bianu,

transeris

la p. 288, tradus

:

(basme

Bucureşti

şi poezii popo-

1891.

.

|
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În această lucrare sunt publicate două basme:
1. Amirdu-lu cu gina amirdiid a Jini-lor p.

Perpillița

cu muşala a loc-lui, p. 35, 93,

1—34.

traduse

şi 2. Picurar-lu

în limba

română

li-

ierară şi în cea franceză.
Următoarele rânduri, cu cari dl Bianu însoţeşte textele acestea, caracterizează perfect valoarea lor:
„
« Răposatul ar. Obedenaru nu eră Macedo-român, n'a călătorit între Ro-

mânii macedoneni,

nici studiile linguistice nu erau

specialitatea

sa.

«Fiind secretar în legaţiunea ţării la Constantinopole, a venit în atingere cu unii Români macedoneni; curiozitatea şi dorinţa de a cunoaşte
limba lor l-a îndemnata începe îndată să o studieze. A luat în casa
sa.
pe un-tânăr macedonean
Taşeu Iliescu din Cruşova, l-a învăţat singur
carte şi cu ajutorul său a început a scrie basme şi poezii poporale,
a
îace oarecari mici traduceri în dialect, a culege forme gramaticale
şi
cuvinte. Această lucrare a continuat apoi mai mulţi ani la Roma,
unde
fusese mutat Obedenaru și unde a adus cu sine şi pe Taşcu
Iliescu.»
Toate textele din această lucrare sunt ate de către 'Taşeu
Iliescu reposatului Obedenaru. Ele nu reproduc strict limbagiul
cruşovenesc, de

unde este originar T. Iliescu. Ștofa lor este poporană însă. Părerea
d-lui
Weigand (Aromunen, II, pag. 214), că stofa acestor două basme
ar fi îm=
prumutată basmelor bulgare, ne pare greşită. Ambele basme
sunt râspânditela Românii de pretutindeni, (cfr. L, Şaineanu:
Basmele Române, p.

256—289, unde aceste două basme sunt grupate: primul

în Zipul Meluzina,

al doilea în Zipul Xeraida, alături de o mulţime de
variante româneşti).

Papahagi (Per.), în: Din Literatura Poporanăa Aromânilor,
p. 159—816

sau

publicat 34 de deceuri.

„Revista

Pindul,

Bucureşti

1898—1899

No.

1—11.

”
In

No.

î.

pay.

8

se

publică o scurtă legendă despre lemnul crucii
de către I. Naum. E scrisă
fără nici o sistemă ortografică şi este reprodusă
în lucrarea de faţă,
prezintând însemnătate, ca una ce prezintă
asemănări cu legenda despre

lemnul crucii. A se vede cursul universitar
despre Jstoria Literaturii
Romdne de Ovia Densuşianu, 1893. (redactat
de Filip Drugescu, pag.
177—130): Legenda despre lemnul crucii.

putea
Frpe fi Sta d ui (TED, do ame: n
3

Mauşula a loclui (Anul IV, No. 2, p. 103—124; No.3

p. 186—188); 20 Zzitiii-lu de amirăă
cu amirdiiia a zânilor (An
p. 222—285), care nu sunt

altele, decât cele publicate în Texte IV. No 4,
DMacedoîptocae denară, (vezi mai sus). Limba
este influenţată de cea liWeigand (Gustav i : Die Ar „macar
i
i

tera,

zische Untersuclu

oder Zinzaren),
mătoare:
n-am),

-ahre

10 Der

“

id

pzig,

das

je

Voli

dea

1894, au apă

2 Dag Ie Ann mit dem

Kâniain a

Anat), ,

aa

II, Leipzig,

au

vosraPhisol Dhilologisoh-uisto

apărut

ti

nouă

nten Malkedo-romanen

basme: cu titlurile ur-

grossen. Verstand (dinte am, parâţ

pu5e Mădehen (Fata isteaţă), 30 Die falsehe ud

die

pReEina
substituită), 4 Porkăpulos, der Findling (=arom.
ose Schwiegermutter
(== Soacra
cea

rea), 60

Die hab.

si
Bierige Frau und ihre Strafe (= Femeia lacomă şi pedeapsa ei), 7 AliBaba und die vierzig Răuber (=Ali-Baba şi cei 40 de tâlhari), 8 Daphne

(=Dafina), 9 Sehneewittehen (= Rodia).
Rasmele acestea sunţ culese cu îngrijire, credincios reproduse,
deşi se
resimte uneori sfiiciunea povestitorului, lucru de altfel greu de înlâtu-

rat, dacă ţinem seamă, cât de puţin comunieativi sunt povestitorii faţă de
oaspeţii cari doresc să-i exploreze, şi mai ales câna aceștia sunt străini.
Totuş, din toate colecţiunile amintite, cea a d-lui Weigand este cea

mai conştiincioasă.

D-l Weigand 'crede
la basmele

de cuviinţă

aromâne

(Arom.

.

a face următoarele aprecieri privitoare

II, 210):

SE

:

„«Îmi pare, după experienţa mea, că poporaţiunea nomadă de păstori
este mai bogată în cântece, dar mai puţin bogată în poveşti decât poporaţiunea sedentară, şi că cea agricolă posedă materialul cel mai mare

de poveşti»; apoi mai jos: «Numai un sigur basm din cele nouă, mi s'a
povestit de un păstor, dar şi acesta apare ca 'împrumutat

dela

străini.

Prin aceasta nu va să zică, că ar fi un gen specifice aromânesce de povești. Absolut nu; pentru toate se găsesc paralele destule, atât în litera-

tura poporană a pupoarelor balcanice, cât şi pe un domeniu mai întins»,
„ Cu destulă părere de rău constatăm, că învățatul german, condus de cele
câtevă basme culese e dânsul (9 în total), caută să se pronunţe în fond
despre această comoară a Aromânilor! Că poporul pastoral este foarte
bogat în tot ce atinge literatura poporană, nu încape nici o îndoială
pentru cine se oprește solid să-l cerceteze. O singură comună, ca să.nu
zic o singură făleare, ar procură învățatului german un material de po- veşti, cât a încăput

în Basmele Române.

în întreaga

Că mar: există un

Weigand,

gen

lucrare

4e merit

specific de poveşti

a lui Lazăr

Şăineanu,

aromâne, credem

că

d-nul

după apariţiunea Deceurilor apărute în lucrarea «Din Lit. Po-

por. a Aromânilor» precum şi după această colecţiune, nu va mai susține o părere nefundată. Legendele referitoare la smeii din Pind, la pă-

stori şi la tot ce se atinge de viaţa pastorală, credem că numai stofă străină
nu poate fi,
“ De altfel trebuie

ginile unei poveşti
veşti îl formează

să recunoaştem,

că sunt

foarte greu

de

|
stabilit mar-

şi de dovedit originea ei. Caracterul etnie el unci posituaţiunile

particulare

subt

cari

ni

se povesteşte

și

cari, de cele mai multe ori, sunt naţionale. Aşă de pildă naşterea, nunta,
moartea, credinţele în ursitoare, etc., sunt înfățișate potrivit cu datinele
aromânești, dacă basmul este povestit la Aromâni, şi aliiel, dacă basmul
acelaş se povestește de un alt popor.

Busmele -Romfinilor din Meglenia, culese de d-l G. Weigand (1) şi Per.
Papahagi (2) nu sunt menţionate aci şi colecţiunea de faţă nu cuprinde
nici un. basm meglenit.
1)
Ș

glen 'p. p. 51—68
51-68
Vtacho-Meglen
Românii

din Meglenia

cuprinde 18 basme.

(Conţine cinci
cinci basme
b
(conţine
p.

14—28

cuprinde

meg
rogleneşti).

patru

basme;

Megleno

o
Românii

II, p.

1—165

XXXVI

-" După

cum teiese din cele

de

mai

sus, basmele ăduinate

până acuma nu sunt nici numeroase, nici
bine culese.
ele nu resare dukul Aromânului. Cred
că colecţiunea de
va umpleă un mare gol în această privi
nţă. Graiul am
tat

Din
faţă
cău-

să-l reproduce cu deplină scrupulozitate.
M'am silit să culeg sistematic, nealterând nimic. Sforţ
ările mele au tins să
reproduc cuvânt cu cuvânt spusa
povestitorului. Uneori am
reușit, altădată poate nu, căci la
neputinţa mea de a tran.
scrie repede povestea, ori ce între
rupere de a opri pe povestitor, spre
să-şi piarză

a vorbi mai rar, de a mai aşteptă
niţel, îl făceă
uneori

şirul,

alteori să repete acela

ş lucru. Apoi
prin întreruperi se pierde tot farme
cul, toată căldura ce pune
povestitorul în basm. M'am adres
at şi la buni povestitori
și la mediocri, şi am transcris
basmul, chiar când a fost neîntregit, căci toate prezintă inter
es pentru un etnograf, .
Întru cât am reuşit să culeg,
desbrăcat de ori:ce înrâuriri
teoretice, lăsând în totdeaun
a expunerea pe seama
povestitorului; întru cât m'am putut
feri de combinări Și prelucrări în basme, ceea ce
ar fi o scădere; întru cât
am reușit
să pătrez basmelor acestea
originalitatea lor,*spre a
se pu-teă înfăţișă ccu îmbrăcăminte
a -lor originală, între
agă,
Ciuntilă şi nedescolorată»
necum se exprimă d-l Hasdeu
despre basme
(1)
,

las să se rostească

acei cari nu vor pregetă
arunce o privire binevoiţoa
să
re asupra lor.
o
, Dorinţa mea arzătoare
a fost să scap dela
peire o prețioasă comoară a litera
turii poporane aromâ
neșşti. ' În -parte,
dorinţa mea este împlinită,

am

ubiă

căci mai bine de 400
din cari această colecţiune de' basme
înfăţişează

reușit să strâng,
a treia

parte. .

ari (35 ntoresă je aceste
basme feerice, zice Vasile
Alexan-

capu se at ae ră de nmizirea sr
s

este o do? 2ufa Pairi
de a le Păstră naivipul,
tatea poetică a IJrai otică ; însă
ului povesti
dela

Șezători,

Mi-ar
nana

păreă

şti

torilor
este o operă din cele mai
meritorii.» bine,
—

şi

aceasta

ar

fi o mare

satisfacere

o

(0) Hasdeu, Ely. Magnum

“

-

Rom. art. basm p. 2.619.

-.

„(2) În pretaţa ce însoţeşte:
Basmele, ete. de P. Ispirescu,

[au
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pentru mine, — dacă, cel puţin, dorinţa
patriotică ar fi atinsă,
fie şi în parte, prin publicarea materialul
ui de faţă. |
Încheind, țiu să aduc omagii de mulţumir
e şi recunoştinţă

Onor. Academii Române care, şi de astădată,
sprijinul său şi această colecţie.

a onorat

cu

Exprim de asemenea mulţumirile mele cele
mai călduroase,
pentru interesul de aproape arătat lucră
rii de faţă, d-lui
Profesor I. Bianu,
NE
Giurgiu,

7 Fevruarie

1905.

AUTORUL.

1. Andrușiu
Eră ună oară

ş-un kird

și Araplu.

un fitr, cu

numa

Andrii.

EL

după ţe si sură, duse tu xeane, tra. s-acizînseas
că. Ma cum
easte ponda di xeană, adi s-amintă, mîne s-amintă,
triţeă qi
lile ună cîte ună, s-făţea siptămîiii, siptămîiile
s-fățeă meşi
şi meşti ani şi an cu an se-adunară 14 de-ari
în cap. După
14 de-ar, vru ş-nîs, corbul, si s-toarnă a casă, tra
să-şi

veadă niveasta-l”, nividută nă etă ntreagă şi scunlil! părinţi!
Cîndu

dău

trapse

dit xeane,

gine, şi ntră

tu

ş-feaţe. cruţea,

cărave.

Haide-haide

s-lo-aducă Dumni-

agumse căravea 10

- şi s-apruk'& di mărdinea ai hoara lor. Căpitanlu di cărav
e.
strigă s-easă tuţi oaminli nafoară, că pînă aoaţe plătiră. Işiră
tuţi, işi ş-Andreiălu.
o
a
Lo calea cîtră acasă-, hărids, că vru Dumniqă, di atums
e
sinătos si-şi veadă părinţi! şi nveasta. Na, ună ş-ună,
iu 15
I-astal'e calea un pondu de-arăp, lait ca tucinile, şi-l qîţe: .

:— Ţe-ni dai si-ţi spun ună hăirlitcă?
— Am ţi si-ți dau, gîse Andreiiilu.
— Iţe s-ai, ni-l dai aria ? gise Araplu.
— E! ţul dai, gise Andreiilu

-— Cu
" o-alăsâşi
Di nă
din-vale,

.
-20

|

sînâtate! mul'area-ţi are fităr. Tine nu ştii, că tu
greauă..
|
=
oară Andrâiii se-alăxi tu faţă, cum di-l pimse
di ş-deade. zborlu, si-l da fitorlu. Tut imnă

fugă,
E
aţelcîtră

acasă cu caplu spingurăt şi s-mindueă, cum s-facă, cum s-a-25
dară, se-ascapă di Arâp. 1 tîcăni, că ]a nîși, ca oaminiă ueâri vai. aibă

cîni.-

-

-

.

|

a

— Cisti, va me-ascapă,.mindui nîs. Apoea.-! giîse Araplui:

— Vinu acasă, s-lu Vai,
Nis dinăinte, Araplu
Papahagi, Basme aromâne.

a

dinăpoi, agiimsiră

a

to-avlie. Un Ba-30
1

5

2

PER.

N.

PAPAHAGI
n.

luca, cîne veclu picurărescu, cît îl vid, l-cunuscii Ș
ță.
s-da coada pri ningă nîs. Ananţi cîni s-loară dipu pis. Arapla
”

-

.

a

a

.

a

2

a

-acă

nu cutigă s-intră di poartă nauntru. Andreiălu, cit
vidă

su, mare
5 Araplui:

—

ș-mușât,

gone

si-l!

spinguri

apala

di

ă

hi -

gușe,

gri

|
năinteo

pri

Vinu, Arape, vinu si-l Vai!

— Adu-l aoaţe, gri Araplu.
Cît V-avgiîră boaţea cîini ş-cari

da

di-l

bagă,

_

măratlu de-Arăp, s-vătămă'şi s-frîmse pînă so-ascap
ă, Nu
10trică mult de-atumţea ş-ună quă işiră ficorli
di la sculd cu
dascali nafoară tu virdeaţă, s-a vimtu. Işi
ş-ficorlu al Andreiu, cu numa Andrăş. Acşiţe V-giţea
sosti a luj,
" Andruşlu cum s-agucă pri ningă amare,
vigi un

_muşât, cum

peaşte

no-avea vidută pută. Peâştile tut pri ningă
buda

15 de-amare anută Ş-iu eră apa cama
puţină. Andruşlu ş-adună
coărisli nîpdi în sus, întră tu apă
şi tut pusputei ş-mutreă
"s-lo-acaţă. G'ine ma peăştile eră
cîne; aţia-ţi părea, că loacâţi, aţia ţ-ascăpă prit deâgite.
|
Va-! u giţi, acăţă s-murdească
Şi s-crească aţia de-aţia
20 aimbrile. Dăscalu

Y-adună ficort'i, si s-toarnă n-hoară
. Cindu

să nk'isească, /-aniimiră ŞI-I
scoate
lipseaşte, cari lipseaşte ?»
Andrușlu

Na-l încld, iu caftă s-acaţă
peşti.

un cama
lipseaşte,

ng'os. «Cari
gri un fitor

'L'-aurlă dăscalu, că vai
fugă, nîs iv dîţe:
— Ninga pţin, voi tra
s-acăţ un peașşte.
Ficorli vgiră Şi lo-alăsară.
“Peâştile, ună-ş-ună ţe vigă,
vdiră fitorli, arsări diţ
că
apă și s-feaţe om. Aestu
ş-eră draclu
Vii, carne ş-oase, cum
mi vegi şi cum ti ved,
cu coârnile trei
Pălii mări ş-cu coada
trei coţi sălg'ită. Ficorlu
30 k'ird z-grească țivă.
niţi no-avi
Fu arăkiit ai drac
şi dus tu pălatea
lui din mesea ai amare.
Aestu era Ş-Araplu
ţe-V işi al Andreiu în cale.
25

Draclu aveă un tată
Ş-ună mumă. Tu pălate
feată de-amiră arăk'ită,
aveă ş-ună
muşată ca soarle ş-bună
35
Ficorlu fu adus tu odălu,
cîtu Z-Qiţi.
țe eră;
şi feata-de-amiră.. Nis
acăţă s-plîngă, pri di nă parte,
cum
s-facă
acld, Ş-pri di altţă
parte, ca-l! pări pţî
n g'ine, că eas

Şată. Lu ntribă feata:

te cu nă feată

a.

ahîntu mu-

ANDRUȘLU ȘI ARAPLU..

3:

—- Ţe plingi ? Nu vedi fo feată hiă
ş-nu plîngu ș-tine gone aleptu ş-verşi lăcrini?
Fitorlu se-aruşnă, ş-aştearse ocli!
şi gri:
.
— Scumpă, cum s-nu plingu ? Nu vegi
tu ţe lăeaţă hi?

Lasi,

nu-i ţivă, că ti nveţi, cum

mi nviţăi ş-io.

ş

—

Tăcă ş-ficorlu.
* Drast'i, tatăl, muma şi h'iVlu, aveă sisti
mă ahtare, că vgea
cade seară, cîtu ntunică. Acşiţe şi sear
a estă. Ma, năinte ţe
s-fugă, îl gisiră a ficorlui:
— Ea, mtrea ncoa! mîne tah'ină s-Apiră
nă avită cu un10
arâpune de-auă, că si nu, si ştii că nă miîş
cătură ti fac! Ti.
mic ş-altă nu!

Cara vdiră, măratlu di fitor

ng'os. Feata Y dise nîpâi:

nîpoi îl loară

lăcrinle cîtră

|

— Tră-ţe plindi, di ţi-aspargi oclil'?
- 15
— Ţe s-nu plîngu, mușata-loclui, Araplu ri dise,
ca s-nu aduţearim pînă mîne nă avită c-un arâpune, va
s-mi mîcă,

măratlu-nă !

|

— E! glare! ţe-ai anang'e? ea du-te la pap-aușl
u aţăla, ţe”
lucreagă acld tu mesea de-amare şi strigă-! acşiţ
e: O! pap!20
pap! îi gîse h'ile-ta mîne tah'ină s-apiră ună avită
cu auă,
că si nu va s-u mică Araplu!
|
Duse măratlu fior şi apării tra si strigă, cum lu
nviţă
feata. Paplu V-dîse: «Gine! du-te ş-mîne tah'ină va
s-hibă

avita cu tut adă».

Cîndu s-turnară to-apirită drasfi, ş-aflară avita co-araputr
ii
de-aăă. Li lo muma lo-Arâăp ş-li mică, ţe si-l se-acaţă
!

Alantă seară cîndu vrea
gisiră a ficorlui:
— Mine
că si nu
Fitorlu
de-amiră
«Pap, lai

Araplu».

„— E,

Ciîndu

ireili. c-un cor, îl!

tah'ină s-ăpiră nă pălate, ma mare di cât
fure, ti micăm!.
intră nîpoi tu gailei ş-tu cripare. Gine
ş-eră acloțe... Il piirică pale la paplu,
pap! mi pitrică h'i/e-ta s-ţă die, se-âpiră

pînă mîne, ma
mică

s-fugă aţă!
i

giine,

25

anoăstră,30
Să
ma feata
si-l gică:
nă pălate
”

mare ca-l Arăp, că si nu, si Ştii, că va s-u35

qise aușlu, du-te tine, ş-mîne taină

s-turnară

aţtl' nîpăi,

vigdură

pălatea

va s-h'ibă.

şi s-tudisiră.

“4
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Gine ma Araplu vrea s-l-află nă nică acăţătură al Andriş
ş-lu mică. Acşiţe, seara, cîndu vrea s-fugă, îl gi'siră: |
„_—
Mîne s-âpiră un ari, tra s-treacă prit amare, că si nu,
va sti mîcăm.

5

Feata, cîndu
draţi puteă

corlui:
—
ma
10s-nă
—
—

avdi dimîndata

s-eâsă

.

nă

greață

i

draslor,.ţe maşi dit câpite di
ahtare,

|

se-aspîră

şi-l” qise a fi-

|

Ficor muşât, ficor-aleptu, tră frică easte aestu lucru...
ştii ţe dîc io? aide si vdim, s-nă lom oclil de-aoaţe
şi
ţem tu hoara ta!
ă
S-fugim, disc fitorlu, ma u ştii. calea tine?
Nu ţ-u 'criparea, că Dumnidăii nu n-alasă
s-k'irim.

Lo feata lk'âptinle, cuneta

c-untulemnu

şi vilia

di vilcire

şi ş-loară perlu de-acld.
15 - To-apirită asună drasl'i la pălate s-lă
dişc/idă, no-are
vîrnu! S-arucă priste stizmă, mutrescu
nauntru udă
no-are niţi feată, niţi fitor.. Loară
calea nîpoi şi-l!
alăgă. Si strimsiră ş-el' to-apală
tra s-l-agungă.

s-vină
di udă,
ved iu
Vidură

„feata
cu fiorlu, că vrea l-agungă şi vrea s-bagă
mîna pri nîşi,
Ş-arcară.

20 loară

că skin ningă

k'âptinle

şi s-teaţe

un

munte

mare

și arîpos,

skin crișteă, ndisăţi ca dinţi! qi l'âptine,.

Nipoi fudi feata

cu

ficorlu,

cruşt a sl'inlor cu gura,

pri nîşi s-/-acaţă.,

nîpădi strindi-te

ş-feaţe cale,

Cari u vidură

2 tire dipu nîși şi cara

s-feaţe un

zore,

trică

draclu,

craşt-

mintile -şi iseă

arcară şi vilia di vil-

munte

aruk'ișiros, că vidură ş-păţiră drasli pînă
s-lo-alină. Feata cu ficorlu
aveă
loată loc multu, ma tut Y-agumse
Araplu. Atumţea feata arcă
$-cuneta cu-ntulemnu.

Di nă oară s-feaţe nă. baltă
cu apăaraţe, cît nu ţ-u ncape mintea.
Feata ş-fitorlu s-feaţiră păpl'i
30și

ntrară tu apa ţea dulţe,
tra s-lă l'ară torlu. |
Agumsiră dras!'i şi paplu,
tatăl al Arăp, acăţă S-grească
:
«Ah! nu erâi tine
Soare ş-lunină,

ţe te-allim to-amare,
ti hrăneâm

cu

nare

Ș-tora s-nă fuqi din ,
casă ?

Feata ș-fizorlu s-făţeă, că no-a

«,
«bac! bac! bac! bac!C bac!
bac - | vdu

aar

ii strigă ca

|

ar.

broatiţi:

ANDRUŞLU

ŞI

ARAPLU.

5

Apoea ah'ursi ticorlu al pap, Araplu -s-dîcă:
— Ah! nu erâi tine, ţe te-aflăm to-amare,
te adrăm tută tu
fustăni noauă ș-tute licrile ţe nî căftâşi ți li
feaţim ş-tora .
vdişi şi n-alăsăşi!
g.

Feata cu Andrușlu nîpăi:
— bac-bac-bace! bac-bac-bae!

Tu coadă gri ș-muma-l. Arăp:
— Nu erâi, tine durută, ţi te-ascăpăm dit amare, care
ti criscîim, ţi li feaţim tute k'eh'le ş-tora vdişi di n-ală
sâşi ?
— Bac-bac-b
bac ace
bac-bac!
! strigară năpoi feata cu ficorlu. 10
Atumţea s-turnă şi blăstimă muma draclui. şi diîse:
— Muma-Y cari-va:l başe, aţăl niveasta si ş-agărşască !
Ș-tru oară cîntară cucosti şi-ș friimsiră zverea drasli. Işiră
ş-feata cu fitorlu si s-ducă acasă la Andruşlu. Calea feata.

V-gîse:

|

|

„— Avdi'şi, ţe dise drăcoana ! mutrea g'ine s-nu te-alâşi s-ti
bașe mă-ta şi cara-z-va, si-l gîţi,. că h'ii surăt,
— G'ine, dise ficorlu:
|
.
i
,
« Nis o-alăsă.mevasta-! tu nă călivă tu munte, că l-eră ar-

şine, feată de-amiră

s-o-aducă cu strane arupte n-hoară,

„„ Duse fitorlu a casă

singur, s-li facă nă păreacl'e

„1ă se-arăpsiră di cât feăţiră pri cale.
Nis, cum

ş-aveă dată zborlu, nu

că 20

qi strane.

se-alăsă s-lu başe :mă-să

— Mamo, nu mi başe, că-ni him surât.
Mă-sa, ca mumă, dureă să-l başe, că nu-l

multu ş-tora I-vineă ca dit lumea

15

avea

vidută

di 35

alantă! Gine ma tut nu-l

băşe atumţea.
.
Citră nagă-nopţi, cîndu ficorlu /-cuţeă somnu grei, mă-sa
duse tra si-l. veadă. Cindu-l vigi asudât, di apustusit ţi eră,
că imnă măratluşi, cari-şte cît, lo-aştearse de-asudoare şi-l 30
băşă di haraiă. Fi&orlu no-aduki'i ţivă.: To-apirită si sculă,
si lă şi se-aspilă g'ine-muşăt, şi se-alnă pri un pat tra si şadă
Lu ntribă mă-sa:
|
,
— Hilu, spuneâi adri, că h'ii surât, cîndu va so adâţi niveasta-ţi la părinţi?
„
,
.
35
Andruşlu avea agărşită dip di dip. di cum îl biîş& mă-sa

şi qise:

.

— Cari niveastă?
—- Aţea de-atri, ţe-ni (dîţeai!

a

G

.
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— H'iă arîsă, mumă,

io.nu h'im surât.

Atumţea muma-l băgă di cale şi lo-arăvunisi cu nă feată
din hoară, ş-alantă mărata ş-aştiptă tu munte, si z-ducă s-u Ta.

Vine oara s-facă numta. Cîndu, na !acld iu să si nerună, doi

5 pilistâri, pitricuţi de

feata

lantă,

viniră

caplu al gambrd

ş-alantu pri caplu

caplu

acăţă

ali nveaste

s-cîntă

Şi șidură,

ali nveaste.

şi s-qiîcă:

— Nu erâi tine; gone-aleptu, ţi te ascăpâi

unlu

pri

AŢI di pri
-

dit mînle al Arăp

cu ahîte murafăţi ţe fetu? Nu erâi tine ţoe-ni ţeai şi ţe-ni
10 gurâi, că s-mori, s-k'eri, di mine nu va ţi disparţi
ş-tora vrei
s-ti ncruiii cu altă?

Atumţea

Andrușlu

pimse

și dise:

nelo niveasta-l, s-disfeaţe di ea
|

— Io h'im surât, îo h'im surât! fugiţi, ţe vreţi s-mi
ncrunăți
15 cu altă ?
Si
Apoea duse Andrușlu la nveasta lui di
la munte ş-o aduse
acasă şi u lo nveastă.
„:
Erâm ş-io acld, ni-deădiră nîscînte
pisk'ese s-v-adic, ma

cum friţeăm pri ningă nă baltă, broătiţli
feăţiră <bac-bac-bac!»
20 ş-ania-ni si păr că fac Turţi! <brac!
brac! brac!(1)» şi. measpăreâi,

s pa de
alonic).
:

le-alăsâi şi vdii!
Constantin

LIT
2. Hil
lu

N. Barbaiani

|
de-amiră

,

din

Caterina, Macedonia,

fa
țe moare ş-anvi
adă

vilaetul

a doara.

Eră nă oară, ţe nu ş-eră.
Eră nă oară un amiră. Ami
rălu ş-aveă ş-amirăroane
.
25
Aestă di cite ori îl' deade
Dumnigăi fumeale, maşi
feate
amintă, Tora ami

răroana eră greauă dizndi
i ş-amirălui îl
vine să z-ducă tu polim. Cîn
du. z-dispărți di alui-hi deacasă,
l-alăsă

zbor a mă-sai şi-l dimîndă

Î. Mumă, s-easte că mul
'area-mea va s-amintă
fior, să-ny
30 pi răți carte ; s-amintar
e feată s-nu-ni pitrăţi
carte dip, că
ni-u arăt s-avdu.

O-aduse oara, işi-şi feaţe
| Dumnig
n ăă

a amirăroăril'ej,
_
(1) Brac!?

pe

“Muma

turceste

amirălui

înseamnă:

nă

alasă !

nilă

şi-l

palmă criscă

deade fior
di haraiiă,

,
H'IL'LU DE-AMIRĂ

,
ȚE MOARE

SŞ-ANVIADĂ A DOARA,

i

cîndu vidă ş-un mascur to-ahînte feate.. Lo-aştiptă cu: gura
căscată tuţi, ca cireaşa ţea coapta. IV diîse ea a. nor-sai:
— Hile, scumpul a mel îiii dimîndă tu fugă, si-l pitrăe carte,
s-easte

că

va

s-aminţi fitor, şi s--easte că. aminţi feată,

s--nu-b .

5
gi,
Yau sihărik'e.
:
Amirăroana si nvirină, avdinăalui. aestă:
— Ba! dise nîsă; canda. mine -vream: s-fac. tut feate ? Macă
amintăm' feate, easte că Dumnigău ni li pitriţea. Cum. s-faţe,
c-amirălu .s-o arucă tută furtiea pri mine?
Acşiţe amirăroana s-năiri şi nu vru s-li la sihăril'o. ami- 10
rălui, că feaţe ficor.
Fitorlu criscu quă di quă, analtu ş-miuşăt, ş- acăţă să z-ducă la sculd. Cindu vineă Crăcitiri, cîndu - vineă Pâşte, tuţi ficorli ş-tuţi soţii acâţă să aspună, ţe:l-acumpărară părinţii, tăvin], maşi nîs măratlu .tăţeă şi şideă apreadunât şi no-aveă 15
țe z-dică, că ş-o-aveă că no-are tată. Nă quă, pirindu-sărbă-

toare, cari avqi cum ficorl'i grea ţe l-acunpătară
vine multu grei alui şi fugi di la sculă,
mă-sa. Apo&a acăţă s-u ntreabă mă-sa:

— Mamă,

Maşi

io tată no-am?

alanţi

tătănli, îl!

şi duse a casă la

ficori au, di l-aciim: 20

pără lucri ș-muşutăţi ?
Mumă-sa prota nu vru s-l--aspună, că l -eră s-nu-l cărtească,
ma tu mârgine îl' dise:
— De! hiilu, ş-tine ai tată, ma ea ş-ea cum sta lăcrulu: Tată-tu duse tu polim şi me-alăsă sârţină tamâm la tine. Ţe-l'25:

“vine, z-dimîndă

şi s-alasă zbor, tra 's-Vi pitrițăm

hăbare

şi

s-li lom. sihăril'e, maşi cari. s-amintăm fitor. Io-ni mi năirii
pri nîs, că licurlu al Dumnigă lo-arcă pri slk'inarea mea şi
nu vrui si-/ 'pitrăc.carte. Nîs, cari aştiptă ţe- aştiptă, biţi polimlu şi-ş lo oclil' nîpdi în sus tu xeane şi de atumţea nu3o
s-turnă. Il plîngu ş-io și dor:n- e z--dai ocl'i ningă noară cu

nîs, ma: nu-i cară.
Ficorlu, nu eră de-aţel' ţe lă-i frică şi de-aumbră-lă, i de- -aţsl

n-gură, ca

fiitori ţe-aşteaptă
om

ţe disică năinte

lucru,

pînă

nu-l

şi cîndu

făţeă,

nu

ţivă

puil

orgii.

El eră. gone,

ş-u biîgă cu mintea s-adară un 35

se-alăsă.

Cîndu avdi dit gura mă-sai cum sta Jăerulu, işi nafoară
s-află un soţ, tra z-ducă s-alagă, si-și află tată-su. Află un soţ
tu ani a lui şi-l lo. Mă-sa, cum sun mumăile durute, nu

8
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vru s-lo-alasă, că xeana-i greaiiă, că lumea-i arauă,
că s-nu
lk'ară, că s-nu V-u toarnă mintea țivă feate
ş-armîne tu
xeane şi cum s-facă nîsă fără ficor. Dise duruta
mumă, cite

„nu cama putu, ma:mintea lui nu-l. si șuţă;
u ligă: «că va
5 mi duc», şi di ducă mînă nu trapse.
Ţi s-facă ş-oârfănă di mumă, lo-alăsă
dipu vrearea lui.

„ — Duete, scumpe, ma ţină s-ti duţi, ma
vinu s-ță leg un semnudi mînă,:la braţlu ndreptu, tra s-ti
cunoăscă :tată-tu.
Nkiisiră dol'i soţi! ş-l-u deâdiră.
cîtră. tu lume, Cara im10 nară, imnară, V-ăâprease seatea.
N-cale aflară un puț, apăr-

visit tu un cîmpu ermu, iu nu z-vide
ă tipit dom. Mași nîşt
dol'i. Tora cari s-intră nauntru să
scoată apă, că cuvă nuaveă la puț. «Intră,

tine», unlu, <intră tine» alantu,
trâpsiră
şcurtiţa și-l! cădă a h'iVlui de.am
iră s-intră. :Aestu intră
şi
l5cara no-aveă cu țe z-bea,
scoase cătula ş-u umpli cu
apă.
Ficorlu :oarfăn ma şirât,
îl căftă
z-bea
nîs. ma
naintea
II feaţe Jvetea” h'il'lu:de-amiră.
G'ine ma aestu cătărgâr, după
ţe bi: sălg'i căpal'a priste
gura di puț şi lo-alăsă aclo,
„A h'illui-de-amir:î
ă păreă că oărfănlu
se-agoacă cu nîs,
20 că faţe şicăți tr-ârîdeare
și tut îl/ greă:
|
— Dure ţi-u cu goclu,
ma dişc/'ide, că vai întunicăm.
și nu vai avăm iu s-nă;culcăm..
aoaţe
..
SI
— Nu-ţi dişclid, gri oărfăn
lu, pînă nu va-ni
dai semnul ţe-l
porţi la braţiu ndreptu şi
ţe'
2%
Vidu tora h'iblu-de-amiră lo-aiqi la. mă-ta,
.
că si “Ngroaşe șicălu
nu-i oc. Țe s-iacă?
Şi c-aoaţe
Goacă preitu
l

— Tut Nu-ţi -disel
id;

30 sprigiri,

că

tine,

hit h'illu-ae amiră.
Gură şi sprigură

dîţe

di oara

di

bilă.

-

oârfănlu, pînă ţe
nu va ti guri şi
va

estă;

|.
ap
h'iVlu de-amiră

— Mi gur. şi „mi
sprigăr,

h'ij

oârfănlu

şi dîțe:

Ş-io

va-n

a

tine s-h'ii W'illu
, a Opus mor
de-amiră. ş-to soţ
ŞI s-anviăd Şlu
apoea 'S-aspiin
35.
drOârfănlu eră cîne,
a tată-nuj
ficaor diprit călu
„fic
.
ry vai i
cupileu.
uri,
dîți
dîţi
|
sois
di
„
Cara feaţe guratl
ti
ÎN pă sole
u
aes
di
tu
greii
„7
căpak'a

şi 1Și h'i/lu-de
[.

.

amiră,

Z

ca mintile ţe-a
ngreacă, mută
galbin ca + urt
a qi țeară : le-

H'IL/LU DE-AMIRĂ

2

ȚE MOARE

Ş-ANVIADĂ A DOARA.
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aveă- umplută măratlu, o-aveă 'spăreată huzmetea,. cît gone
|
Ș eră de-al/umtrea.
- E, ficorli a mel, şi guneaţa. s-o-aspună omlu, j-va loclu
După aţeă o-adunară eară şi di om-om, întreabă un, întreabă
alantu, loară di hăbare iu la pîne amirălu. 1! pitricură hă- 5
bare s easă, s-l-aşteaptă, că l-adiie ştiri bune dit loclu a lui.
Amirălu işi. cu haraiiă, ma: nu: şi ştea, cari easte h'il/lu â lui.
- Hillu de-amiră, cum s-aveă gurată, dise, că oârfânlu easte -.
„. ficorlu a lui şi nîs easte soţu-su. Atumţea tată cu h'ilu mincunos z-băşară, si mbrăţitară şi trâpsiră tu pălate.
10
Apiri qua lantă..Oărfănlu s-curdusi mare-gros tu pălate,

cu cor pri qinuclu ș mutreă citră tu grădină. Veade

acld lă-

lugi nil'e, s-ţă si la mintea. L/i se urixi nă trandaflă şi-l qîse
a soţu-sui —hi'illu de amiră —s-l' arupă şi s-/-aducă ună.
— Nu, gîse amirălu, acld nu poate s-intră vîrnu, că easte 15
un șarpe-mare,cu doauă căpite, ţe-aveag!'e. Şârpile aestu mași

mine mi cunoaşte, domnu-su a grădinăl'ei,şi grădinarlu' ţeadară ş-adapă grădina. Ma, si z-ducă grădinarlu. . .
II! dişiră

nă trandaflă.

a hW'i/lui-de-amiră,.si-V gică a grădinarlui s-arupă

Aestu: ntribă di grădinăr

şi cara nu lo-află tu 20

oara. ţea, intră singur tu grădină. Niţi nu şi şteă nîs, că se:
află acld şarpe-mare, cu doaiiă căpite. G'ine ma. şărpile aestu
eră apicăşonă. Ma-l vidă, Ireunosei, că-i hil'ă-de- amiră, nu-l

|

cîrti dip şi-l! dîse:
- — H'iu-aleptu, dişel'ide gura... Fizorlu dişelise. gura şiş ăr- 25
pile cu doauă căpite lo-ascul'& n-gură şi aestu s-află cu tute

limbile di priste loc anviţate, Nviţăi cum zburăscu coit'i, alîndurle, puii şi prăvdgile tute di sti loc. Adună apoea ndoauă
trandafle şi-l” le-aduse a oârfănlui. Aestu mutreă di pri păl- |
dire la -h'iVlu-de-amiră şi s-aştiptă s-lu veadă măcât di şărpile 30
cu doaită-căpite și multu s-niră, cîndu -l-vidi ascăpât.
* Oărfănlu, 'ficorli a mel, cara z-vidă tu bune ş-tu mu-

şutăţi, li si păriu că di tot na easte acşiţe. Maşi ună săral'e-l
măcă:-cum se ascapă di h'illu de-amiră, cum să-l. facă si-şi
mică caplu cu vîră trop, că. sk'inu ntr-ocVi li stătea. Il-mică 35
lailu-şi, că s-nu easă .tu 'pade alih'a nă duă; Şi di ţe se-aspăreă pîn tu coadă no-ascăpă.
„2 Nă quă amirălu cu. oărfănlu

|
mică pri, measă.

illu

de:

amiră șideă mprostu ş-l-aduţeă micări, lă turnă să s-la ş-făţeă

10

|

huzmete.
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'Tu oara

ţea, na

_

iu vin doaită alinduri şi țițir-vițir,

țițir-viţir, si-ncăcă tră nă cumată

di hrisafe,

ună căftă s-u a

nîsă ş-alantă nu vrea s-V-u da. Ficorlu
do-amiră, ună că adul'ă di limba lor, băgă s-arîdă, că
si ncace tr-ahiît lucru.
3 Oârtănlu Ş-o-avi, că aride di nîs
şi-l diîse amirălui:
— Nu vedi, tată, cum ş-aride
K'irutlu di noi?

Amirălu

10

s-năiri, cum

și di h'il-su şi dimîndă
u vidă luguria streasă,

— More,

un palu

ficor si-şi arîdă

s-lo-aspargă. Ficorlu de
aspuse, tră țe aride:

de amirălu
amiră,

cari

nu mi loaţi pri gușe

, că io no-arid di Voi, ma arid
de alindurle aeste țe si ncac
e tră nă cumată di hrisafe
arăpută di la h'ila al amirăGone dit loclu iu feată
puii.

— Macă-i acșiţe, gri oârfănlu,
s-ti duţi s-o-adinţi feata-al Gone
iu feata puil'i, tra s-u Ya
nveastă.
15
Oârfănlu pistipseă co-aestă
s-lu k'ardă, că nu I'-eră a
luă
tră nsurare ahît,
|
H'illu de-amiră avdi'ndalui
aestă, minte n-cap no-aveă.
Cum
s-facă, cum s-adară? Si
duţe la șărpile cu doaiiă-c
âpit
e
diîţe, ţe pate şi-l caftă
și-l
mint
dit loclu

20

—

Nu

te aspare

ea...
îl gise şărpile

dip,

cu doatiă câpite, că
cu tine şi iţe vat vină, va
u
tră
dăm
deadân. Du-ti şi
i-l! amirălui, S-ţă facă
doatiă

io hi

>

îu hrisăh' şi un tastru
aridom h'ila amirăluj,

părecl'i di strane, angl
igate
tut mplin cu flurii, tra
s-putăm s-o
|

Ficorlu li căttă şi amirălu
Wi |; deade. K'insi fizorlu
doaiiă căpite şi pînă
cu şârs ţă freţi

pile cu

ocliv, aprease un per
sarpile, aclimă un cal
azbuirătăr, ancălicară
şi la pălatea amirăluj Gone se aflară,
H'i/lu-aleptu de amir
ă, cum apiri qua,
„-S-adră tu hrisăp”
şi duse n-faţa Pălâtilâi.
30 cădeă mingile a
Strânila aţeâle, cari
soarlui, luţăa, di-ţi
loă ocril. Feata-l vigă
di la Ppălate şi s-tudisi
, care
s-h'ibă.

Acşiţe nă quă, acșiţe.
atreia duă, și si duţe s-udoaăă, Pînă tu a treia. Si scoală to
caftă feata.
Ia
- toata i
3
done, dise ni,
aleptu aumbră
dise
amirălu,
—

Ficorlu

cu Lintaro s-h'ibă, io viii
s-ii dai

di h'ilu îi domni,
“o

amâl,

bun h'ii,

io feata nu u dai
pînă nu vat an

m Pi iare, a
mare
fc ,oelu, di h'ilu de-amiră
II,
"ii

văii

nai

ae Poate : avi bir
a

!

TITLU DE-AMIRĂ ŢE MOARE
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Tu kirolu aţă, vedi, se-află ş-apă vie. Ficorlu cîftă nă . .
Juă iră minduire ş-apoea s-li da gueapea
— Mindueâ-ti şi doaiiă, dise amirălu, că gilile nu intră tu .
sac.
Hillu de-amiră deade-alaga la şărpile cu doaita câpite s-li
„caftă mintea. Aestu L-gîse că mași ma-marle a pu! lor poate |
s-Vi facă liicurlu aestu.
Fuga h'illu de-amiră la ma-m arle a pui/lor şi cum I'i ştea limba,
se-acăk'isi agona. Aclimă amirălu a pui'lor tuţi puil'i dipri
"loe şi ntribă, cari şti iu cură apa-vie. Un ciîte-un tricură10
tuţi şi vîră nu şi ştea. Cari s-misurară tuți puil'i, s-află, că
un lipseaşte.
— Griţi-li, qise Ma-marle a pui/lor, griţi-li s-vină ş-nîs,
poate c-are hăbare.
— More ţe-l vreţi, că-i şel'op ş-c-ună peană, qise un put, 15
d-iu va ştibă niîs ?
— Nu cărteaşte, dîse amirălu a puil'lor, ntribarea no-asparge. .
Și, tră semnu! tamâm aestu ştea.. Li spinqurară un poci
di guşe și ţipăta, ţipăta!. duse ş-aduse apă-vie. U Jo ficorlu
de-amiră şi-l/-o-aduse amirălui Gone:
20
— E! apă vie căftâşi, apă vie ți-adăş. Altă ţe vai cafţi?
— Gone- -aleptu, gone-aleptu, așteaptă că ning-avâm, nîpoi,

sun

greâlile:

ardv,
tute.

am

nă

ambare

di tute vipturle;

cu grîn, călămbuliii,

caftu pînă mîne

dimineaţă

mel.

s-le-alădi
25

Fuga

nîpdi p' illu-de-amiră la şărpile cu doatiă-câpite s-li

caftă mintea.
— Nu te-aspare, că ş-aestă nu-i lucru greă, Du-ti la Purnigă

amiră,
lucru.

ca- maşi

nîs

cu miletea

s-lo-adară
.

-

Alaga

lui poate

h'iVlu

aestu
30

de-amiră şi caftă- caftă pînă da di turnigame.

Tamăm aveă işită h'iVlu-al amiră Furnigă să-s priimnă, s-l'a
vimtu. Gone-aleptu bîgă mîna şi lo-acăţă.
„— Nu-l dai viă, gri nîs, că voi aestu ş-aestu lucru di la voi
— Ore alasă-l h'il'lu al:amiră Furnigă, că-i lucru ţe s-adară.35
Ş-acși s-aurni furnigamea to-ambare şi cari grînlu cură,
cari călămbuk'lu, cari mellu, păn to-apirită grinăţ di griîniţ
„îl curară,

grămădi-grămădi.

— E! gîse gonle-aleptu, ş-aestă u fecă, altă țe vai cafţi ?

12
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Amirălu Gone dit loclu iu feat
ă puiri, aduk

“i, că tute aceste
h'iVlu de-amiră li faţe cu
nveţiu a şărpilui-cu-doaiă
câpite,
„Avea ş-nîs un ahtari sti
h'9la pălate şi-l” gîse:
|
— Maşi atumţea

va Vaj feată di la mine, cîn
du şărpile cu
5 doaăă câpite a tăii va s-a
lumtă cu-amăl şi va L-u
poată.
„. Fuga-ulaga W'illu de-ami
ră la șarpe şi-l diţe, că
lucru slab
cură tu mese. <Ea Ş-ea
ţe cattă amirălu-gone.
,
Ma şârpile a ficorlui eră
di mumă faptu. Nîs îl
qise:
—. Nu te-aspare, ma
du-te şi adu-ri 12 qi
mutăfuri şi 12 di
0 curăi. Bagă li ună pris
te alantă şi țingi-nti
le.cu curăile.
Feaţe ficorlu cum lu

nviţă şărpile-cu-doauă
câpite. Apoea-l
diîse nîpdi şârpile a
ficorluj:
|
— Ascultă Sine! mac
|
ă yaj vVedi că-ni vine
căl
ca vai cad, ma si-ni
dură, si ştii,
faţă avră ; s-videarii,
că-ni Vine avră,
15 bag-o strimbă,că
va-/ mîe cumata.
|
Și se-acăţară, ore
frâtile a mel, doaiile.
şerki, ca doaită
lamiii, şi foe Și piră
virsă diţ gurile a lor
şi cîndu apucă cu
gura șărpile amirălui
gone di şărpile a h'il
lui de-amiră, scuteâ
cite nă mutate; ma
cîndu Şi nh'idea dinţi!
20 de-amiră, îăşi di
şărpile a h'illui
carne arupeă. Cu
tut
aest
ă ş-aestu eră cîne
di șarpe, ţinea cu
dinţi di h'er. Şi
se-alumtară, şi se
tară cît i qua qi
alumveară mari, diţ
apirită pîn tu asc
Soarlui.
ăpitata
Se
A
Atumţea aduki fic
orlucă vine nă avră di
25 lui. Lucru hărios,
cître şărpile a
că l.u pută a şăr
pilui dușmân.
Amirălu.-Gtone noavi fe s-cama.
dică şi-l” deade
— Na-ii, dise, şi
feata.
s-u nk'irdăseşti.
Ţe z-vă. die cama
nclo? al amiră
pri di nă parte
grei, că z-Qispartă
I-vine
gi duruta lui, ma
30 g'ine, că Y-află
de-altă parte I-v
-omlu ș-uidia. S-aș
ine
tiptă nîs cariște
lk'icât dit steale
cît şi ma
nu vrea s-află,
Feâţiră numtă
lantă trâpsiră de-a
mare şi qua
clo, Feata tu Plic
are NO-agîrși s-a
cu apă-vie, să-l
Ș-puticlu
se-află pri cale.
tră bun, tră arăă,
Cîndu s-aprulz'ară
di hoară, hiil'lu-alep
|
35 ţe cură bu mese.
tu îl gîse
a feâti'ei,
şi că nîsă-i dimînd
ată tr-altu,
domnu mare; g'in
tră h'ilă di
e ma feata nec
ă
s-avdă nu vrea
— Cu tine mi
de-altu,
ncrună tată-nu,
a ta va hi, altu
Avdi' oârfănlu.
nu Voi s-avdu.
că S-toarnă cu ban
ă Şi armase
lug'ie omlu aestu,
cudusit, ţe
ascapă d-iu nu
te-aștepţi? Agimsi
ră la

IVIL/LU DE-AMIRĂ

,

ȚE

”

MOARE

..

.
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pălate şi nveasta-nu vrea s-easă la vîrnu
, nu vrea să zbu:
rască cu vîrnu, mași cu hillu de-amiră
țe o-aduse. Ş-eră
mușată lăita, s-u sorg'i tu cupă. Oârfănlu qi
oara ţe u vidă,

.

„acăţă să-l doară buriclu; loclu nuil acăţă. Vigindalui că
nu-l!
e

greaşte zbor, s-plimse la amirălu şi-l dise:
a
— Tată, pînă vai băneaqă cînile di soţ, nveas
ta tut învirnată vai h'ibă, c-aţăl cari-şte ţe-l qîse tută calea
și cari-șto

cum L-u şuţă mintea.

Tu oară feaţe un semnu cu caplu amirălu și cara
sărgliră
gilaţii filii-fili lu scoăsiră. Atumţea nveasta işi z-vea
dă, țe 10 s-faţe.
|
i
|
— Vedi, tată, qîse oârfănlu, că ea di niîs itie nu
işă ? Vedi
tora cum işi ?
Eră hărids gittu-oarfănlu c-ascăpă di h'illu ae-am
iră. Nu
şi şteă corbul ş-tih'ilailu ţe-ş lo-aşteaptă, ş-că nîpoi sun
făr-15

măţile.

ÎN

Nveasta işi, ma tut nu zbură. Maşi un graiu gri: <adunaţi-li cărnurle t-un sac şi aduţăţi:lu s:lu ved ninga nă oară

ş-apoea vai zburăscu.»

E

|

|

|

L'-u feâţiră k'efea. Ea acăţă di li ndreapse părţile a truplui 20
cade parte tu loc-li şi apoea turnă dit putit apă-vie. S-min
ă
nă oară, s-mină doaită ori şi tu a treia: na ţ-ul împrostu vii,
cum mi vedi ş-cum ti ved. Armăsiră tuţi cu gura hăscată

ş-cu ocl'i/ zgîrliţi di semnul ţe vidură!

— Greii somnu durtii, gri gonile-aleptu !
o
— Nu ş-fu somnu, corbe, că şi fu moarte curată,
nveasta și l/-aspuse cîte păţi:
|

Atumţea

amiră :

li si

dizligă

|

|
25
îl' dise

limba di gurât şi zburi' b'illu de-

— Amiră mare, amiră mare ! nveaţă c-acşi ş-acși easte lu-30
curlu. Io h'iă h'il/lu a tăă. Aestu easte un oarfăn ficăr di

giitu, ali mastorse

din

ea ş-ea ţe-ni gucă calea.

hoară

şi-l loai tră soţ pri cale. Ma,

Di

Și hillu di amiră, anarga ş-muşât, li mbăiră tute ună cîte

ună, cum intră tu puț, cum lu nclise nauntru; cum îl lo semnul 35

di la mă-sa, cum îl

băgă'să

s-gură și

vai aspună, căi h'ilă de amiră.

să s-prigură,

o

că nu

i

— De, tată, gise h'illu de-amiră, mi gurâi s-mor şi s-anvidq

14
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„ş-apoea
aspim

s-aspân.
alih'a

Tora

angâi

curată.

şi

|

nu h'ii

ligât

o

di gurât şi

G'iitu-oârfănlu acăţă s-treâmbură şi s-adară guvojdi cu
dinţi! di frică, cîndu vidii cudia estă.
5
Lo-acăţară atumţea, îl ligară di patru cal! agri şi cîndu lă
deădiră cîte ună sti căpule, făşi-făşi lo-ariipsiră.
Atumţea amirălu dipuse dipri scamnu, băgă h'il-su tu loclu
a lui şi di haraiă

mare,

pitrică

doăule amirări! li feăţiră ună.
10 Erâm ş-io acld şi v-acumpărâi

di-și aduse

a voaiă

ş-amirăroanta Şi

cîte un brîn ardş

di mpăzare, ma cum mi turnăm pri la
Daucâţi, sărgiiră cîli şi gap-gup s-me arupă. Nu aveâm
cu ţe 's-mi apăr, mi
apărâi cu brînlu. Giî! un cîne di brîn,
gi! alantu i-l ară-

15

pură taha s-ţingă cîţăli a lor!
Ahiîte ş-tute!

(Spus

3,

Tu kirolu
cupii di

cîndu

di toate

di

mintile

oi «ţi-l păşteă,

hoara Grămuste
zilipsită

Laclu

cu mintile
alante

hori.

mamă-mea,

Avela,

Epir.)

Grămuste.

di

bănă

de

un

Grâmuste

alg'â

di miltile

stih'iui (zmeii), cari apără

alti şi u făţeă s-hibă

avută Şi

.20 „Numa a Grămustil'ei
azumse s-hibă avdită
tu tot loclu
Şi la malţi alţi stinii
Ii păreă arăii, că-ţe nu
s-află ş-năși tu
un loc ahăt muşât și
îimbogât, cum eră Grâmus
tea.
Stih
'iălu

di Dâniscu, viţin şi

oaspe cu stihiălu grămus
_ Ş-băgă tu minte să-l-v
teân,
âtămă şi s-aspargă
Grămustea.
2 boaţe, oare aptă salină
pri k'ipita mântilui Şi ahur
h'i, cu nă
2 Stat grămusţa a mbu
ră munţii și pădurile,
să strigă
—

BI!

E!

mustea
30 cîndu

fărtate!

avdu

Şi ahurhii

a

Ti

s-h'ibă alăvdată

a

apăr;

;

ahtări

alavdi,

că eşti gone şi că fiţeşi Grădi toa tă lumea! Ţi-ni
vine z-vom

papardeli!

s-arădă, să-și bată

lucru

di gone,

cari

peză

s-culcă

şi s-gîcă:

cu puil'i !
ireea
de
a ai
asst
tă or 7 boară, stih
ih'ită
iălu grămusteânîn si
si seulă ă ca
idă [pi] viţinlu a lui
cum arădeă nică, loa

LACLU DI GRĂMUSTE.

15

şi

căţă zurleaţa şi ahurh să scărzică dinţii, cari scîntel scuteă şi cu ună boaţe fricoasă strigă:
„.— Ha! ti strigare mare Suneajă. ai, ma s-videm macă va
s-ai şi tre-alumtare».
Şi tru oară, ca curşumlu, agumse tu sinurlu diniskiuutescu,
Atumţea alumtarea ahurh'aşte.
Brăţile s-încărlig'eadă, ma tripurle şi titoarle nu s-bătea
h'ică dit loc, canda eră nîşte piştirăi.
. Multu l'ird s-alumtară cu mănle, fără ca trăpurle s-li
mină : dit loc; s-alumtară pănă tu cripata hărgiiil'ei ş-vidinda 10.
lui, că amindoiti suntu goni, s-dispărțiră şi-şi feăţiră zbor,
să s-alumtă cu topk'i di neaiiă. Topliile arucate di ună parte
și di alantă, s-nu cadă m-pade, ţi, cae un s- aşteaptă n-gură
şi s-înglită topkile arucate di alantu.
Cu aistă turlie pistipseă nîși, că înglitindalui neaia, cari 15.

di doli era ca

s-h'ibă cama [di] sănătos, va-l- arăţeă inima

şi eră ca s-moară.
Dupu ţi feăţiră aistu zbor, s-băgară s-alumtă cu neauă; ună
quă ntreagă ş-arucară topli'i și vîrnă di eli nu vrea să

ştibă, că neaua canda cădeă în foc.

20.

-

Ahurh'i s-întuneărică şi oile ahurhiiră. s-a plailu în sus
tu munți.
Stih'iil'i nică s- -alumtă şi înglită topki'ile di neaiă. Tru aţeă
oară triţeă ună . cupie di oi pi ningă loclu iu eră stihiulu
" grămusteân şi aiştii atumţea V-vine tu minte ţivă: pălăcar-25,

seaşte (pi) picurăr si-l da niscănte oi, că-l lipsescu.
Picurarlu

cu

vreare,

cu nivreare li spune, s-l'a cîte li lip-

sescu.

|

Atumţea stih' iălu Va şi dinică niscînte, li şcoate şi'&pile
şi cu nîse învîrteaşte mănăţi di sare. Şi multe topki di30:
sare, nviîrtite cu seilu a șk'ăpilor, feaţe stih'iulu grămusteân
Aistu, fără ca să duk'ască toate aiste, acăţă s-li nglită
cu cama mare lişureaţă şi-l păreă g'ine, că nu eră arăţi.

Multe topk'i di sare

înglită lailu di stihii dinisk'ot, ma

după niscăntu k'iro, a hurhi să-l ardă tu înimă şi să-l curmă 35,
ună mare seate.

Ca să-ș

astingă seatea,

s-„aplică s-bea apă din izvorlu ţi

triţeă pi ningă el—ahiîtă multă, că-l astărki din arădăţină.
Nu trici multu şi duki, că-! vine arău şi multu grei şi

16
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„că easte aproapea di moarte.:Di unoară
V-vine tu minte
reng'a ţi-l feaţe stih'iilu grâmusteân, arsare cu tută
putearea ţi-l aveă armasă şi agumse tu sinurlu
grămustinescu,
ca să zgrumă stih'iălu di Grâmuste. Ma
nu putii s-facă altu

5 ţivă di cît s-grească:

|

— Ah! mi măcâăși friptu, fărtato.
..
— şi plăscăni tu Joe.
Atumţea ahurl'aşte s-easă dit pănti
e apa ţi aveă biută şi
umplu tot loclu di anverliga. Așiţe
s-feaţe laclu ţi-l vidăm
pînă astăgi tu mintile di Grâmuste
, care s-clamă şi el min:
1otile Lacu. aa
|
După ţi cripă stih'iălu dinisl'ot,
stiwiălu Grămusteân Ii
scoase inima și u băgă pi
sulă, s-u îrigă pi foclu ți aveă

aprimtă picurarlu Grămusteân.
o
G'ine ma, cum eră curmâăt di
ahătă alumtare ți aveă faptă
15 ahurhii
să s-înclină. Tri aţeă pălăcărsi
pi picurâr, ca s-u șşuță
sula, pănă s-lu fură somnul,
|
Picurarlu
20

su

lo sula ca s-u şuţă,
dinisească tu măni,

ma

eră

ahătă greâiiă, că nu

Atumţea stih'iălu arăse şi dise:

|
— Bagă dăaditlu pi ea,
fărtate, şi linge.-l, ca s-vrei
s-u
şuți.
Picurarlu feaţe după cum
lu nviţă şi ca tri cudie
ahurh“i s-şuţă cu aţeă
sula
cama mare lişureaţă.
Trică multu l'ird pînă
s-frigă inima, că eră
vîrtoasă ca
l'atra şi cu greu puteă
s-u

pitrundă foclu. 'Tu aestu
25 slihiiălu dură Şi hărlk'
k'ir9.
eă ahăt sănătos, că
vuzueă Şi :munți di anvirliga şi s-înf
ricușă agriiile din
păduri.
Din lindearea deăditlor,
|
li si aveă îndulţită
a picurarlui
şi vru ca s-veadă, ţi
gustu are inima di stihi
ă. Tri ațeă tăl&
ună cumătice şi u mică.
Atumţea
acăţa
ră
să-l! cură bâlile.
„30 Tăld di a doatiă
oară nică ună cumăti
ce şi u mică, Cumăti
di cumătice pînă ţite,
u mică toată inima.
Picurarlu lo s-adul'as
|
că, că sîngile acăţă
ȘI-I păreă că toţ tru
s-turbă tu năs
plu Ii creaşte și-l
faţe sănătos ca K'a
Scoase hăngarlu şi-l
tra.
Plintă tu k eptul
a slih'iălui, care dur
35 fără să scoată
nă,
niţi ună boaţe;
I-u scoase înima,
ş-nîsă şi u mică,
u
fri
pse
așiţe că picurarlu
grămusteân . s-feaţ
el stih'iii cu trei ini
e și
ni, Dipri-apoea Ş-l
o cupia di oi Şi s-d
Stane, ca s-li mulg
use la
ă di-adân cu Soţ
u-su,
Tute oile, cari li.
mulgeă stih'iălu
qi Picurâr, psuseă
tru

5 “a “

puteă

.

LACLU

DI GRÂMUSTE.

17:

doc, că lî zdrumină tgărle. Soţu-su cîndu şi-aru
că ochil şi
vidă că gumitate di cupie eră moartă, cu:
îqărle -împline
cu sînde, dul; -âi unoară,.că nu: easte om:n şi cu
oclil împliiă
di. Iăerini uhtă şi dise:
-- Ah! duşmane, va-ni Vai: fumealra pri zvercă, cîndu
va 5
s-ailă călniclu.

Stihiălu -picurâr Li spuse s-nu aibă frică şi lu nviţă cum să

zburască di nintea aușăticlui, care va-l gidică, şi-l pălăc
ărsi
s-nu spună a vîrnii, că s-feaţe stihiii, că.va.s-moară tu
hăp-

seane, eară munţi! va

s--armînă

erni. L/-deade flueara

şi-V io

dise, că di cîte ori va-l Va dorlu să-l veadă, s-ducă la Lac,
s-bată-cu ea şi el. atumţea va s-easă di tu apă. După aiste

zboare, s-băşară

şi s-dispărţiră 'cu jale. Stin'iălu s-duse s-in-

tră tu lac, eară picurarlu s--duse n- -hoară şi li spuse. a cl
niclui, că tumităţi di oi psusiră di. zulape.
|
15

Cainiclu aspăreât

s-veadă

oile tu munte” şi nu- i

tri aţea l-deade să-l zdică aușăticlu; Cu tute aspărerle,. cu
tute băterle, picurarlu, s-ţină di zbor şi nu “spuse
Mă-sa stih'iului. duk' îndalui, că h'il-su fugi, acăţă s- plîngă, 20
s-deâpiră şi s-pălăcărsească picurarlu, ca s-/i spună, iu s-află
fizorlu a Vei. Tu oara ţea nu vru s-li spună; nai tu sone
V-vine jale şi u lo deadin cu năs ca s-ducă la lac. Acld mă-sa
'stih'iului s-ascumse. după ună pisţireaiiă, eară picurarlu scoase
flueara di tu supane şi ahurhi s-bată cu ea. Di-unoară âpile 23

— C ao

s-duse

-a laclui. s-disicară şi -înşi di nuntru stih'iulu, care gri:

— Ti zore ti. avină, fărtate, di vinişi ? ică dorlu a dadă-meai
te aduse - -aoaţe ?.
La aistu zbor, mă- -sa care șideă ascurată, nu put s-aravdă
Și. ease di după pisţireaiiă şi-l dîțe:
a
30
— Ea-me, h' iVlu-andă, iu me: -alăsăşi ?
Cîndu avdi aiste, zboare şi vidă pi mă-sa, di unoară s- -arucă tu apă. şi di nuntru.acăţă să strigă:
— Ah, dado! ţi fițoşi! De-aoă ş--ninte munţii va s- armînă
„gol ş-erni.. Mărătile» cupii di oi -va sii . părnăsvască. „Şi va 35

s-arăspîndească

tu tot loclu. Tine, fărtate,

:seane, cum ți-aveâm gisă.
După „e. dise. aiste zboare,
, i fudi
-

mă-sa-n

Papahagi,
— Basme

acăţă

hoară.
aromâne.

pia

Ca

vaa srlveră hăp-

s-treămbuă locu: pînă

+

PER. N. PAPAHAGI
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Picurarlu

hăpseane,

muri

hoara

ma

tu puţăn

Grâmuste

Y'ird armase pustă. Maşi laclu armase cum eră cu ăpile a lui
şi treămbură cîndu s-duţe vîrnă mulare la mârdinea a luf,
di jalea ţi duk'aşte stih'iiilu, cîndu ş-aduţe aminte di mă-sa.
5. Aşi s-asparse muşata şi îmbugata hoară armînească Gră|
|
muste !
(Ciuma al Penţi, în «Gazeta Macedoniei», An. I, No. 7, 8 Martie 1897) (1).

„4.

Cum

s-feaţe

șumuronlu.

|

Un oarfăn ună oară ş-aveă ună aviiă multu bună, cu
care ş-hrăneă fumeala. Viţinlu a lui, om multu
aviut, l-zi10lipsi tră aistă avină şi pîn tu sone l-u lo cu zore. Măratlu
di oarfăn z-duse să s-plingă la gudicător tră aistă nidrip„tate, Gudicătorlu atumțea climă avutlu şi-l” dise:

—

Că-ţe loaşi avina viţinlui?

—

Avina

15

easte

a mea,

spuse

avutlu.

—.Ai martiri, că avina easte a ta? întribă -gudicătorlu?

—

Singură

aviia

avutlu.
—
—

mărtiriseaşte, că easte

a mea,

V-u

e

.

turnă

Al minte, l-dise gudicătorlu, avina zburaște vîrnăoară ?
Nu vă năiriţi, doamne, aide s-tarqim şi va z-vidâţi, că.

20aviha zburaşte;

— Macă-i acşi „ aţumţea mîne tu optu oara va s-nard
iin.
" deadin.
Pisti noapte avutlu lo h'il-su, lu nviseu cu
samure, ca fi-

cor di avut ţe eră şi z-duse

25 nică lăgăme

(lăgume,

lugume)

cu el l-avine,

feaţe

acld

şi-l băgă

ună.

ficorlu şi-! dîse:
— Mine tu oara optu, cîndu noi va z-vinim
aoaţe şi va s-intribăm avina a cui eşti? tine va z-gîţi:
«Escu avutlui». Cu.
aestă turlie avutlu zăptisi avina ţe-l
aveă oclul. Măratlu
1 di oarrăn Învîrinăt di nidriptatea
aestă, blăstimă şi gise :
20
—£ dstimăt s-hibă s-alagă sum loc
eta lulă şi lunină s-na
veadă

aţtl fe gri.

Şi de-atumţea
(Lumina,
În

O

ficorlu

6, p. 159. Floricica

a iştăi 'avât

s-feaţe

şumurăniă.

Pindului).

.

(1) In

Per. Papahagi, Din Lit eratura
Poporană a Aromâni
199, sînt a se vedea variantele
lor,

acestei legende.

“

,

»

pa „1

pag. 97,

LEMNUL

A CRUŢIL/EI.
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5. Lemnul a crăţilei.
Eră un fur cari vitimă noauă- -dăţi şi noauă di coamiii. După

țe feaţe ahînte lăăţi, Vi se-auri di bana, ţe-l aduţeă şi z-duse
la un călugăr, si-și aspună picătile ţe aveă faptă şi s-la nvițături (nveţuri) di la nîs, ţe lipseaşte s-facă, tra să-! si 5
Vartă picătile.
Călugărlu cîndu-l vigi cum eară armătusit şi lirusit s-as-

păr& di nis. Ma

după ţe-l ascultă, îl qise:

— La tutinli aeştişi du-te di-/ bagă tu loc; fă bunătâţi la

tută lumea şi cîndu vai vegi că el' vai scoată vlăstăr, atumţea 10
picâtile a tale va s-h'ibă Virtate.
Furlu lo tusinl'i şi z-duse t-un loc ningă nă cale prit cari
triţeă lume multă. El ş-feaţe ningă cale nă călivă şi divarliga plintă avine. Ningă călivă el îngrupă ş-tucinti. 'Tută
lumea e triţeă pre-acloţe şi-t căftă auă, el lă dădeă. Ună quă, 15
el stăteă la uşa di călivă şi mutreă tufel'a lui. Tu oara țea
veade, că vine di diparte un om căvală pri cal; cît agumse la
avine, discălică dipri cal, intră tu avine și ah'ursi s-adună auă,

fără ca să ntreabă vîvnu. Furlu l-veadi di la călivă şi-l strigă,

tră ţe nu ntreabă; amel şemutreă gustul. Furlu aturţea 20
nu ma putu tra s-aravdă. Lo tufel'a tu mină şi dise:
— Vătămâi noauăgăţi-şi-noaită Şi ninga un si s-facă nă sută!
|
Trapse priste nis şi-l culcă mpade..
Tu oara ţea ş-turnă caplu ciîtră iu avea tutinl'i și armase
“mărmărisit di harauă, cîndu-l! vîdii, că scoăsiră vlăstără şi 25
.acşiţe I-si Virtară picâtile.
Sibepea cari feaţe si-l-si Vartă picătile fu, că omlu aţăl
ţel vătămă el, z-duţeă cu mintea tra z-vătămă cu multu cama
mulţi oamini di ciţi aveă vătămată nîs. Acşi, că vătămînda
lui-lu, ascîpă bana multor 'oamini, di tr-aţeă Dumnidăi îl'30
Virtă picătile..
(Revista

«Pindul»

No.

6. Cum
Z-duse

7; Iotta

Naum.)

s-feațe cinile di la oi.

Hristolu ună oară la un picurăr arumîn şi-l! gîse:

— O lai picurare, nu-ri dai nih'amă

de-apă, că murii di

. PER. N. PAPAIIAGI

“20

seate ? Picurarlu,.
cari

5

Hristolu I-gîse:

z,—
“

şideă

împadi

cu

cicorlu

un

pisti

alantu, cîndu vidă, că Hristolu V-caftă apă, si sculă şi-l! gise:
—.:S-mi duc ş-ţi aduc di. la fintină, gine ma ştii ţe easte
lăcrulu? Mi aspâr, cătora agunde luplu di-ni Va vîrnă oae.

A

Du-te, că va le-aveglu

ei.

Picurarlu Z-duse s-la apă, eară Hristolu şigă la oi. După
multu puţină oară atunde luplu şi... ndreptu tu oi tra si-ș
Va tăinea, că me-agărşii z-vă gic: cade duă luplu vineă di

10 loa cîte nă oae.. Hristolu, cîndu vidă luplu, lo di mpade ună

+ K'atrăşi o-arcă

pi nis.

G'ine

ma, k'atra
aţeă

ştiţi ţe s-feaţe?

S-feaţe un cîne di la oi. El cara bagă luplu' di năpoi, cari-

şti pînă

15

iu. duse.

Il mîcă,

nu-l

mică,

nu ştii, ma ştii, că ciî-

nile s-turnă şi luplu nu vine altă oară.

De atumţea pînă-n qua di ază picurarlu alasă

hibă frică dilup.

i

„ Acşi s-feaţe ci'nile di la oi..

|

oile, fără si-l

(Cules de Nicola H. Caragea din Băiasa, Epir, Fraţili
a No. 10, pag. 159.)

„7.
__Ună- oară

Cum s-feațe' Casianolu avi.

Casianolu. z-duse -la Dumnidăi Şi-şi. plîn

deă pa
20 râpunle, -că-ţe nu-/ dădeă tinie şi
a lui, cum a Avilor alăntâr
Dumnigăi îl qîse:
RE
|
a
_
ai “AJ faptă vîrnu bun tu lumea
aestă ? Alanţi avi ai tinie,

„.» că-ati faptă multe. bunăţi.
i
Ninga ni-grit g'ine grailu, ea-le
iu vine. Avul-Wicola, ua25-muale.
N
a
ei
i Avu-Nicola, țe hiii acşi ud,
lu ntrib ă Dnmnigău ?
„— Ea tră-ţe, disi avilu: Trăgeă'u
n v imtu mare şi vrea sneacă ună: cărave; diunăoâră
et me-are ai tu apă .ş-o-ască
păi
Ţ>

30

.

.

.

.

nisă cu tuți oamini,
Apoea s-turnă Dumnigăi.
cîtră
—
Vedi, e

j

+

ani ună-oară- s-Vii 1».

7.

-

>

.

-

a
Caşi
anol
u:
şi-L :dîse
;..,e
A
o...
iai

9 | um fac lucrea bune, tr-aţ
eă a

ş-tu patrul
:.

u

.

tinie. Fugi

de-aoaţe

Și totna vine, cînau Şcurtul
ar e noaiiă-spră-vingriţi
di gile.
(Spus. de Alecu Bad:
alex
:

i din -Veria, Frăţilia.
No. 4, pag. 58) :

n

CUM

S-FEAȚE

PUPIZA.
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“8. Cum „s-feaţe ptipiza?
“"Ţi ş-eră, ma

nu ş-eră.

Eră ună. mutare şi un bărbăt.
După mulţi ani, Dumnigă'lă deade ună toată. Din duă
în
3
duă feata crişteă. Muşuteaţa lei eră avgită tu. tute horle; dipi
amvirliga. Nu trică multu Ik“ ir şi mul'area muri. - Bărbatiu
si nsură ş-lo altă.
Aistă tihisi multu anăpudă şu bătea: mărata di feată ti
ici ţivă. Cît vineă, inatea Lei crişteă şi vrea cu iţi-do trop
s-u l'ară feata. Ună quă îV deade a feâtilei un ocă, di lină
laie şi-l” qîse:
— Na! lîna aistă, s-ti duţi s-u laiî în vale şi astată s -0 adiţi
albă ca neauă.
Laea feată, care şteă ţi o- -aşteaptă, cara s-nu ascuată dimîndăcunea a năearcă-sai, lo troară lina şi z-duse n-vale.
„Lă săhăţi îndrâgi, ma din cot! lîna armîneă 'tot laie .
Citră tu amurdiş, dicara vidii că trică qua fără ca lîna &-al
gască şi cîndo s-mindueă la năirirea şi bâtirea ţi-l făţeă”
năearcă-sa, s-alină pi ună deană, Ea anălţă miiile cîtră țer şi
gise cu boaţe mare:
|
720
— Pu! pu! Dumnigale, am numi făţeai un puii s-ascăp di

5

:
10

15

niîsă ?!

Şi Dumnigă, care epută aţilor îndrepți, u feaţe un puiii,
a cui cîntie lo-avdim primăveara ditu ahurlrita Aprilui Și

pină ti. Sum-K'etru.

„25

(Cules din Craşova, Macedonia, „de Ion Şeodreanu, Fr aţilia No. 7, p. 109.)

9. Cum

s-feaţe cătușa,

T-ună quă di veară nămoaşe aveă inşită
în pădureti-leamne
şti buburăţi. Cum căftă aoă ş-acld, na, deade pi daţe furi.

Vru s-fugă moaşa,
V/em,

maie,

ma furli o-acăţară.
ş-u ligară. «Va ti tă-

îl' qise un fur, că h'il:tu.nă

prideade un-oară

Şi 30

va nă vătămă tuţi. Moaşa plîngeă şi tut lă qăţeă s-o-alasă,
că-i oârfănă, că-i niputută: Păn apoea, a căpitanlui îV/si dilui.
Un an năinte l- avea: moartă mă-sa, cari eră tu. virsta MOAşiVei.
:
"
:
a

..

DE IN

29

,
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|

— S-nu

u tălem,

gîţe

el, ma

s-u duţem

tu un loc ascumtos

„şi aclo s-O-alăsăm s-moară di foanie.
U luară ş-u diusiră tu un loc, iu, nagă-duă, nu puteai z-vedi
niţi dao tape diparte.
5
Şidu aclo moaşa dao dile, fără s-mîcă nă miîșcătuiă di
pîne. A treea-di vru s-fugă, ma nu șteă pri iu, că nu z-videa

di vîrnă parte. Ti tih'e trică pri acld 'nă capră agră ş-moaşa

s-lo după

capră

ș-puti

s-easă

din

pădure.

Lo

apoea

calea

cătră casă, ma agumse pi un munte ş-acld cădii în pade di
10curmată j-de-agună ţi eră, că di trei dile nu ş-aveă băgată
niţi nă sîrmă

în gură.

S-ascumse

moașa

l-eră frică s-nu u duk'ască ţivă furi.

tu nă groapă,

că

— Dă-ni puţină,i strigă moaşa ditu groapă, că mor di. foame.

— Mori

ş-crek", il gise nveasta, ma g'ine s-mori, ca s-nu

15 armînă moaşe pisti loc,că nă scot stflitlu a na0, a nveăstilor
Vegi, că aţeă mulare aveă inate pi moaşe, că nîsă nu triţeă
gine cu soacră-sa şi-!' si păreă că tute moâșile nu suntu
buno.
20

— S-ţă hi'ibă nilă, lea Cată, aşi u climă nveasta, că, de,
cude-avia ascăpăi di la furi.
|

— Stăi,.s-lă spun, ma-i aşi. Z-ause Cata aţeă
anapoda șilă
spuse iu-i moaşa. Furl'i s-năiriră multu Şi z-dusiră
cu nveasta,

ca s-u află şi s-u facă di bucăţi. Cata tut ma
lă strigă : ea-o0!
ea-o!

Furli o-acăţară ș-cîndu va .s-u

"

tălă,

moaşa

”

aniîlţă mănle

25 în sus şi dise:
!
|
„— Doamne Dumniqale'! avdi plîngul
a neii! Aestă mul'are,
ţi no-avi nilă di mine ş-mi prideade,
si s:facă ună price nică
şi cu zore să s-hărnească. Tu loc
di Cată, s-li istrigă câtușe;
$-cum azi
30 meao

strigă ea-o/ ea-o 7 de-acă Ş-năinte
să strigă:

Dumnigăii

|

|

.

meao?

-

o-ascultă: ş-aşi s-feaţe cătuşa.

(Cules de Ion s. Licea, Bitolia,
Frăţilia, No. 8, pag. 127.)

10. Tră-ţe no-are giifți furi?
Bă u nă oară. patrruu
_Eră
iti. :
Sifţi
îndus-moară di foame, gise cătr-alaUnnţi d-el', cîndu
trei:
5 | — Ade S-i
s-işimșim furi»
furi».
. EEI

viat
vidă,

dîsiră
gis
iră.;: «Gi
«G'ine
n va
va sii
s-şim,

ască
|

vrea

ma d-i
a u

TRĂ-ȚE

NO-ARE

G'IFŢI

FURI ?

23

ea

va s-aflăm pîne, ta s-micăni 2» Atumţea aţăl ţe- apufăsi ma naintea tra s-easă, dîse, s- umplă tăstrile cu pîine şi,si se-ascundă tu pădure tra s-u mică. Ş-aşiţe feaţiră.. După ţe bitisiră pînea di tu tastre, no-aveă ţe s-miîcă.. Vrea s-moară
di foame, că eră multu goni şi nu lă ţineă s-eașă tra se-acaţă vîrnu om. Cum si sculă un di e! vigii vîră ndoâiiă a„rădăţini de-amure. Lă :strigă şi alîntor ş-ah'ursiră s-miîcă,
ma

ţe u vrei?

No

acăţă

loc. Năparte

tu ună

vale,

e! videă

“un foc, ţe-ardeă la ună moară. Diţeă si z-ducă, ma- nu lă
ţineă, că eră multu goni. Vrură, nu vrură, z-diisiră. Cîndu 10
se-aprul/ară di moară, avdîră c-alătră un cîne! ş-ah'ursiră
s-aurlă:

<O,

murare ! leagă cînile, că h'im

furi».

Murarlu

nafoară şi cîndu-l' vidă, s-0ămăsi. Ligă cînile ş-nu
ma lY-aduki“i,
ună turtă tu
lui şi deade
Gouli furi,

iși

gîse ţivă,

|

ţe goni eră. Atumţea furli Y-disiră, s-l-adară
cinuşe. EI, tu loc s-adară turtă, fudi alăgînda-15
hăbare l-ask'erea dit ună hoară de- -aproapea.
cîndu viqură asl'erea, se ascâimsiră pri hă-

eatea di moară. Un die! nu pruftusi si s-ascundă. Lu-acăţă
ask'erea şi-l tăl&. Cîndu vidură, că sîndile eră laiii ca di
g'iftu, gisiră : «more! ţe laiii sînde are k'irătălu».
20
“Un de-aţăl' ţe eră ascumţi gise: <Easte de-amure, agă!»
Lo- acăţară ş-aestu şi-l tăYară. Un ask'erli qîse: «e! Macă
s-nu grea, vrea s-aveă ascăpată». Altu un di ascumţili gise: |

«Ţe greai, vre glare?!»
Lo- -acăţară ş-aestu şi-l tăVară. Alantu ţe-aveă armasă, dîse: 25

«Eu nu grescu,

agăb.

Lo-acăţară ş-aestu şi-l tăl'ară. De-atumţea no-are giiţi furi.
(Cules de elevul

Petru

Papatanasi, Frăţilia, 2, p. 31.)

11. Gumu. s-feaţe -puil'lu G'on.
oară ună mumă, care ş-aveă un singur hilă,
Gon. Eră bun şi-ş vrea multu pri mă-sa. Cit30
aestă fumeal'e! Ma aestă nu ţîni multu, că diună
a moâşilei căgi niputiut, ca dipri grendă. Galbin

Eră ună
ţe s-climă
giine triţeă
oară hillu
ca ţeara,

scrumată,

cu

ocli! intrăţi tu câfcale, cu buga

ncăneă măratlu duă

și noapte.

cripată, cu limba

Mărata-l' di mumă

sta la cap-li şi dintr-oclil a Vei aroşi ca sîndile, I-cădeă cite 35

24

-

ună lăcrimă

î

groasă,
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care arunică pri faţa

Vei sufrusită.

Nisă

videă, că h'il-su 's-făţeă ma ară di.cum erâ.: Cum şideă ca:
un marmar: ningă -caplu a ficorlui, fără ca ea si. scoată. din;
gură vîră zbor, ahurh'i să pîrăcîlsească Dumnigăi aşi: <AY

5nilă

di

mine,

Dumnidale!

Tră

ţe pri mine,

cari“ aușii

şi nu:

binăd tu aestă lume di cît tră tiranie, nu mi Vai tu loclu
a:

ficorlui?>,

a

Al. Dumnigăiiîl fu nilă Şi pitrică. harlu,
ca s-u Va pri
nisă tu loclu a fiorlui. -G'ine ma. moaşa
cu'gura gîţeă, ma
10 cu inima: nu! Iţi vidă; că harlu. se-apruk
'ă di nîsă, lo-aştiptă cu aeste zboare: E| e, e, .harel|
-Ştiă, că Dumnigălu

ti pitrică, ca .s-mi. Vai pri. mine

tu loelu a fitorlui. Eră g'ine,.

ma-ţe s-fac,. n-easte dulţe ..laea pondă
di bană. L/a-l ma.
g'ine pri. nîs, că: aşi l-eră scriată,
s-moară
,.. tinir,
Di
15 -.-Harlu-'vigîndalui cu. țe soie

di om

a ficorlui şi. z-duse.: -.

20

aveă: s-facă, lo suflitlu:

- După ţe-:mortul: fu 'ngrupât,
ea s-turnă a casă. Aoâ iţi-do
lucru -l-si--păreă. ermu şi ahurhii
si zg'ilească.şi si z-deâpiră.
Apoea ndihunclă năintea icoânăl'e
i din casă şi si pîrăcilsi,
aşi:
aaa
E

„n

ii

|

ia Stămărie!-mare:ţi easte hareal!
H'ii bună () (1) şi pîrîcilseă
(pri) 2) Dumnigău,ca s-mi facă
un puilii, şi s-ni-alâg si-ni caftu
(pri).(2) scumpu
l | .a ne bilă
ae
.
Şi di oara estă Dumnigăii
o-aseultă şi u feaţe un puilii,
25 care. primuvearatu muşătile
pre-alantu, strigîndalui
„. Gonl'Gonl
(Cules de Papa

nopţi, azboâiră di pri un
ârbure
cu ună boaţe .multu jiloasă:
Pi
.
o
_

Ianuși Vasile, elev în el.
VI-a, Frăţilia, No.-7.

p. 15.)

12. Cum s-feaţe, cuclu.
(Legendă

„Er un-Gară doi fraţi-

populară).

50 râri şi avea '0i multe. Goglă Şi Qola. Șamindoreră
i picu- il
Bă
a
"Ca s-li.pască cama gin
o
e, li" mpărţiră pi dao
cupii: albe
(!) Este Daco-Româniz
m.
.
:---:..
$ Tot t ce-r-în parant
*(2)
es
-e5t
eesteDac
D
o-Româ
omâni
nizm.
buinţează fără prepoziţi
e. :
2-0
-

Arorom
mânâne
este

aemeste

seisa

într
îne,
:
Dire

CUM S:FEAȚE CUCLU.

”

|

25

a

ş-lăi. Un te-alantu. mare vreare ş-aveă doti fraţi: viîrnoară .
nu s-încăcă şi nu-ş grea viîrnu grai. arăii. Duă şnoapte
şideă deadin. Sanu lă si duţea pînea la inimă, macă .măcă
ahorea.
:
Ună duă Cola s- avea dusă cu cupia puţin cama diparte şi
s-aveă teasă sum un fag. Cum mutreă cătră n-sus, lo-acăţă
somnul şi durni-durii un 'somnu multu grei. Cindu z-diştiptă gise: A, ca ţe muşate vise! 'Ţe vream 7--dormu nicapuţin!
Măratlu ! vrea z-doarmă nica, nu ştiă, că aveă durnită, multu! .
Trei sute de-ani, nu şică. Si sculă pri citoare ş-mutri di toate 10
părţile. Nu videă ţivă. Ş-angînă cînile:: na! Caramân, na!
BaVuca, na! Ţivă. Nu vineă necă cîni, necă kipure di oi:
s-avdă, necă frati-su Goglu s-videă di vîră parte. «Bre! dise
nis, iu si z-disiră tuţi? şi băgă să strigă cît puteă: Gogu!

o, lai Gogu!

Arîsună munţi! dis trigarea lui, ma Goglu nu 15

Vinea ! «Stămărie mușată, gise. măratlu Cola, ţe s-pîţi” fratinu ? ş-acăţă s-alagă, ca “s-lo-află. Munţi! V-adră cîmpu, 'noalăsă vale ş-pîdure, di-cît: di urma îrati-sui nu pută z-da

Z-duse în hoară. Cîndu

ţe z.veadă ? Alţi oaminii, alte căsuri,

alte căburi. Intribă un, întribă alantu, s-nu-t vidură pri Goglu, 20
tuți î! gițea: nu ştim, nu vidăm. Z-duse la ună hane, că
V-aveă intrată luplu. tru maţă de-ahită- alăgare. Mică şi-l!
deade a hîngilui un pară. Bînşilu îl mutreaşte părălu di
nă parte, de-alantă şi nu-l cunușteă, că ţe pără easte. IV lu
toarnă

al

Cola

şi-! qiîţe: «na! că nu treaţe, easte pără veclu.25

— Cum. nu. treaţe, dise
amirălu Cinuşe,

IL curmă

nu

vedi

Cola, agudit ca di sfulgu ? Nu vegi
anlu

nila „hîngilu, ecă Cola

ţe

s-amintă?

zburaşte aşi, și păriă, că-i

fără mint6,.

d

— Bre gone, îl dise. nîs, are :300 de-ani di cîndu ' muri "Ci- 30
nușe ; tora easte Buhară şi pradi vecii nu trec, Ma, ai du- te
a
oară bună ș-nu voi si-i pălteşti ţivă.
pri
“Z-duse.
pliguită.
înima
ş-cu
Işi Cola cu caplu aplicăt
lăcrănle.
cură
îl!
un munte şi z-biîgă s-plingă. Cap de-ariii
J-di 'nîse criscii nă lilite care ease” primăveara di s: „umplu 35
văVurle di nîsă şi pînă ază s-clamă «<pînea cuclui».- Apdi
înginucl'8 j-dise: . «Doamne-Dumnidale, fă--mi un. puitui, ca.

s-ni-aflu frati-nu Gogu.»:Şi

al. Dumnigă îl'.fu nilă - şi-l îeaţe

28 a

|
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A

un puil'ă, care primăveara

alagă pritu munţi

jilos:. Cucu 7 Cucu! care spare
s-feaţe

cuelu.

(Frăţilia,

No.

5, p. 18, cules

de Ac.

13.. Moașa
5 . Ţe şi-eră, ţe nu şi-eră,
Eră ună oară nă moași

Moaşa

Nă
10

15

ave

duă

băgă

c-un

că strigă
77,

şi văluri șcîntă

Gogu,

Gogu. Aşi

Caragea.)

cu aușiu. (1)
aş.

călivă di sari ş-auşlu di cătrani,
ai aară

căită -di la moaşa:

micari

auşlu

şi cari

|

nu

avea

sari,

|
— Moașe, moaşe, s-ii dai un
h'ir di sari tras bag tu micari.
«Sari ş-altu ţel!» gisi moaşa
şi nu Y deadi.
Atumţea auşlu ș-turnă oclil
' cîtră la Dumnigă «i gisi:
— Ee! Doamne

căliva li moaşi!

-Dumnigale! dă nă ploae să
s-tuk'ască tută
|
|
nă ploaie ș-nă

Şi cari deadi
'şilei şi laia moaşi

armasi

fără

l'iameti,
călivă!

Cari armasi moaşa fără căli
vă, viii

s-tuki

căliva
E

moă.

la aușlu şi-l! pricăgă:
— AUș, aâş, nu mi vrei
ș-mini tu căliva ta ?
,
-— Ti voi, .qise auşlu, ma
ni-u, s-nu zăîngîneşti viră
20 noasă (b...) şi se-aspâr
cărţăcăpîrle di-ni îug.
— Nu! că nu-l fae aţel
lucru.
— S-ţă bag un glem la
cur, gîsi aușiu, ahtări
nu Ştiă io.
Moaşa, vru nu Vru, ţe s-ad
ară, stătă şi-l băgă aușl
u gl'emlu
la cur şi apoea o apread
ună aușlu nauntru tu
călivă.
25
Noaptea nagă-nopţi cum
durnă, cari da ai-p asca
pă ali
- moaşi nă cărțănoasă,
trăş acld arsări glemlu.
Şi cari seaspăreară căpirli nă
oară, di facu năparte,
acaţă-li ma poţi.!
— Ah! ţe-ni adrăși, more
moașa al darăc, greaşti
deadişi di biva,
aușlu, mi
|
30
Şi fugi auş după nisi,
s-le agungi, tra s-li
torni |
Z-deadi: dipu nisi,
aoă s-le-acaţă, acel
s-le.
acaţă, li liră
Po DI
(1) Acesta

este

primul

basm pe care-l învaţ
ă copii aromâni.
simplu şi variantele,
E] este
deşi numeroase, nu
se deosebesc în fond
de loc. :
aproape
Ă

MOAŞA CU AUŞLU.

21

dintr-ocli. Cum alăgă măratlu aş di-/ cură asudorli, ca nîs ţe
nu vrea, nal iu astale nă vulpi.
|
— Vulpe; vulpe! nacă-ii vidişi ţivă căpirli?..
— Li vigiui cîtră Ku luară, giţi vulpea; qi, căni dai ş- ania
nă capră sţă le-aspin.
— Lucru ţe s-faţi, disi auşlu ma spuni-li! şi vulpea Y-deadi

5

mă cale: «na! cîtră aoă feăţirăi» Ş-u da aişlu.cîtră di partea ţea, cîndu na. iu da.l'eptu
cu un lup.
_— Lupe, lupe! nu-ni
n
vigquşi ţiva căpârli, citră iu apucară 210
— 'Ţe-ni dai, îl' faţi măsturu-Nicola, s-ță aspun torlu.
Li-tăxi ş-aliuii na capră ş acşiţi Y-aspuse. calea ţe-apucară
scăpiîrli,
Fudi, fudi, şgimnă- -imnă auşlu cu limba scoasă di curmare .
Şi di auşatic, cîndu na! ma nclo da dină mastorsă di ursă.15

„— Ursă, ursă, nu- -i. vigăşi ţivă căpîrle cîtră iu acăţară?
— Li
ania |

vigăi,

ma

nu

aspiâin

pină nu-ni

tăxeşti

nă

capră

Ş-

Aușlu ţe s facă, îl qiîţi, că-va ! da şi ursa ri aspune, iu
„suntu căpîrli.
20
Papaușlu, cit şi le-află, li bagă năinte cu cărliglu şi. cea|,
ea | caprăl» treaţi pri la ursă și aesta l-caftă capra.

—

La călivă, giţe pap-auşlu, că aocă nu-am liră.

Ma nelo treaţi pri la lup şi arsari ş-aestu, si-l! caită capra
tăxită.
Pa
25
— La călivă, l- faţe aușlu, că me-agunisescu aoă, s-nu ntu-

nearic tu păduri,
După psiînă oară .agundi la vulpi.
Aestă niţi ună niţi doatiă ş-arsări s-acaţă nă capră di cor .

«Pac!»

îl faţe auşlu ună cu cărliglu pristi zvercă..

30

— Cum acşi, gri vulpea.:Aestu ţi-fu zborlu?
— Cumbară,. s-caftă, nu s-Va ! gîse aușlu s- urseşti la călivă
s ţă Vai partea.
Cari agumse.la călivă şi li nclisi tu căpărleagă g'ine-imuşăt,
33
<viniţi, lă giţe a zlă'lor, z-vă luaţi căpărli».
Cîndu z-dusiră zlăk'li nauntru, tu loc di căpri deâdiră

di cîni, ţe cari sîlgiiră pri nîse făşi-filii li scoăsiră.
Eram

şio aclo, şi v-adiş avoauă câți nă cătulă

(De la maia

Cama-l

Teja Papahagi, Avela, Epir.)

tră gambro,

28
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14. M oat-a

ku-auslu

(Transcris' cu: sistemul fonetice aplic
at dialectului aromân de

dl

G, Weigand.)

Eară ng .mgasi k-un aus.

|

-

Moasa aveă koliva di sari, auzl
u di kotrani.
Bugo auslu s-adarg mulari şi
kari nu-aveă sari, z-dusi
5sg si mprumuto di la moasa:
|
„— Moase moaste, so-i dai un h'ir
di sari sQ ansâr mularea.
— 'Sari

tro tini.

10

t-altu tse!

dzusi

mgasa,

s-iii

|

aspargu

io

kuliva

”
Atumtsea auzlu s-turng ok/i
l! lkutrg la Dumnidzou si
dsus
i.
<k, doamne-Dumnidzale,
z-dai no ploaie tse sQ-s tuk'
asko
koliva li moasi
* S-kari 'deadi

zilei.

i.

o

ng ploaie, ne urmgQ

i

nu-armasi

di koliva moâ-

Ea
Mgasa, laia, kari armasi ka
nusg tse nu vrea, di nu-a
vea
15 iu sg se-apreadung, yini
la auslu si-l prikadi :
1. AU5, aug, nu mi vrej
5-mini aoatsi si sed ?
Ti
Voi; ma ri-u frikg's-nu talij
vure bising, di-ii fug kgpori.
0
a
|
.
|
— Nu dau, dzusi moasa,
S-au
slu
u
vru,
20 Noaptea, kum durnă
moasa, furg si va, kari
da di zdunSuneasti ung, di fak napa
rti koporii, ninga fug
nupoi un sus.
__Se-alaso auslu am
patrulea dupo nusi, s-au
a s-le-akatsg,
aklo s-le-alatsg, li
Yiru

dintr'okVi. Aklo iu-l'i
„__A meratlui de-aus, na
kura asudorli
da di'un fitsor nikuts
25 —
ka tini,

Alaj fitsor, fităurik, nu
vidzusi kuatro iu featsirg
koporli ?
Li vidzui, ma tse-n daj
s-tso le-aspuri ?
— No grundo di zahari
, N
Fitsorlu Iuo “grunda
Aa
ai zahari si-li dead
“-kutre auatsi featsiro»
i kali auzlăi:
> zi las” nu stea nus
30 ' Kut askupito
.
auslu dupu dzeang,
z-u deadi alaga fir
alaso, tra s-muko
sorlu.
Zaharea, ma Kund
u
tse z-veado ? Zaha
gara kurato sturnari.
rea
ia
:
—

.

Auslu s-aleapsi

ku

ala

S-Atorslu ku sturnarea garea,
..

(Avela; Epir.)

MOAŞA

ov
CU AUŞLU ŞI GUGI-MÂNGULI,

15. Moaşa cu „Aușiu

.

.

29

şi Cuci- -Manguli:

Ti-șŞI eră, ţi nu-şi eră.
Eră ună oară un auș cu nă moaşe. Năși nu
+
avei fiori,
nu avea ţivă. Moașa băgă nă quă s-adară nă pită,.că aușlui
îl si mică multu. Pita cu ţi s-o-adară ?— cu cureubetă, că-l si 5
mică aușlui multu pita di curcubetă. U lo curcubeta,u băgă
pi scîndură şi u discă cu ţupata. Curcubeta s-disică 'pi trei *
părţi şi cîndu ţi s-veadă? Curcubeta plină cu şoariţi.:.
Cum inşiră :șoăriţii acăţară giwvile. Maşi un nic, nicuzân nu

puti s-intră tu vără guvă şi se-ascumse dupu uşe,:sum mă-10
tura di arnire

casa.

Apoia

moaşa

reăp, s-coapse şi o-aduse năpi
___U

băgă

sum

sufră, u pluscuki

_lamăsa, că auşlu
$ -useată.
Şidură

adără

la &i-

i

cu apă arațe, ta să si ducă

ş- moaşa no-aveă
Si duse

duse

acasă.
dinţi

s-mîcă. pîne; micară ţi măcară

sculară ti seara.

pita,:u

şi-/: upăreă

caldă

şi pita ţi armase

15
u

s-a mâtura di dupu uşe

moaşa

s-arnească sărmile di pîne; ună cît sculă mbtura ş-arsare şoăriclu. Moaşa lo- -acaţă s-lu facă ficor. L/-băgară numa: GuculiMânguli.
20
E! eriscii puţin şi băgară ca s-h'arbă găriu ti la biseărică tu ună căldare. mare.. Dupu ţe: băgară căldarea, pi foc,
aușlu cu moaşa si dusiră la pisearică şi-l dimîndară „al:
Căculi- Mânguli s-mintească gărnul cu lingura aţea-marea: (&u-

nica, ta s-nu cadă tu căldare.

cu

bana) şi nu

28

Aflăşi Căăauli- Aânguulă s-acăl'isească. Cîndu s-turnă moașa
“cu auşlu di la .biseărică strigă: Cucu-Mânguli, Cucu-Aân-.

glia nu
Ţi

cltise uşa.
Manguli
Cindu

GCucu-Mânguli s-Vină s-lă. dişelidă -uşa,.

are

s-facă?

Pinde

s-duc

moașa

cu

anuimirle, si diş-

n- căpisteare, caftă tu toate părţile, Cuzuli 30.

Caftă
nu-l

auşlu, pinde

are

iuvă;

s-mințească

tu căldare,. nai

ca. oilu

AB. a- -

roşu! II due s-lu ngroapă tora. E! lu ngrupară şi di atumţea

moașa' cu aușlu'armâsiră

jiliţi

-

ao

“ Părmi0 ni:-steam,:'părmid ţă spuşu, nu eră părmid, ma. vrui 35
di te-arîşu. -"Ță-aduţeâm -ună: preacl'e: di. păpuţă. şi aţia, ma

30
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tricăi pi

la ci'uile al

Toşe,li feuţe

curne

croşe,

liricii pi
la cânile at Ham, li feaţe ngură ham!
Ma s-lai ună turtă
di pîne, s-ti duţi la al Toşe cîne, s-l-u
dai, păpiţile s-ţă lay
" (Spus:de Dim.

Tahu; elev în cl.I comercială, din
Cociani, Macedonia.)

16.

5.

Earăţe
Eară

10.

nu

Cucotlu,

ş-eară:

unoară

nă moaşe

|

|
c-un

aş,

Moaşa cu aușiu aveă ună găli
nă ş-un cucăt.
Cari lă. intră ngriia. n-casă
ş-nu triţeă ine,
să si mpartă;.si mpărţiră
Casa

ș-cătîndia

dicara.
|
tută lă eară găina ş-cu
cotlu.

ţe lă intră

Moaşa lo gălina ş-auşlu
lo cucotlu.
Cum păşteă cucotlu n-cuprie
ş-arimă, scălsindalui, scălsindalui, ş-află nă fluri

e. U la cu dintana (mit
ea) şi ai! s-o
Calea-calea iu z-duţeă,
na
l-ea
se
h'illu a vi"15si'elui ş-V/-astale calea.
Aestu ma-l vidă cu fluria
n-gură,
ţe diîse? <Va s-o-aibă
furată di la NOĂ, că altu
cari vrea-l”
u da!» :Ahîţ ş-l-u la: L/-u
10, ma $-acăţă daraclu cu
cucotlu,
că aestu nu se-alăsă acșiţ
i. Işi n-cuprie şi acăţă
s:hu
hute
ască:.
— Cică, cîtîcă! h'il/lu
a vîsilelui îni lo fluria!
20
— Ba, gumâr mare, dise
vîsi/'elu, nu V-u arşine e
greaşte ?"Noi vrea-! lom fluria
lui?
Tu minută dimîndă visilelu
: <s-lu acăţăţi Şi s-lo-arucâăţi
flurie s-mîcă, s-mîcă pînă
tu,
să s-sâtură şi s-creapă,
tra z-veadă.
„c-a noaiă nu năj
di -flurie.»
|
25
E
Cari lo-arcară di mică
-mîcă flurii ai nu-a
veă iu s-li ma:
bagă, cîndu viniră.
z-veadă s-easte că
le-arcă petale, nidişclisă ușa gine,: se-astra
pse nafoară di .
uşe. Trage ndreptu.
la aușlu şi-l diţe:
e
— Aş, aş, spingură-mi
|
ai grendă, aştearne
30 sirmă, Va nă. veargă
nă vilengă di.
de-amâlamă Şi dă-ni,
dă-ni, pînă z-giîc:
<agundel»
«
a.
Feaţe aușlu acşi ş-cî
a
ndu l-u intră, dă-v,
dă-p pînă gîse cu" cotlu <agunde!> e
si-l veaaă ocli'/' ? Fluri
i, frătile amâ&i,,
flurii ş-flu
aducă

aușlui.

rii! Aușlu ne casa nu
lu ncăpeă

di harauă.:

CUCOTLU.

31

- Dua ununtă cucotlu casi pali pri cuprie ş-acaţă s--huhutească:
— Cică, cîcă! h'iVlu a visilelui îni lo fluria !
Cindu avqîră di la viîsil'elu, s-năiri vîsil'elu j-qise nîpâi.
— Ba! gumâăr mare, nu l-arșine ţe greaşte. Adri dua tută tu 5
furie ş-nu s-sătură, ma iși s-hutească s-avdă lumea tută, tra
s-nu avâm iu s-nă scutâm caplu?
Aestă visil'elu, şi dimîndă s-lu bagă tu irg il s-lu vâtîmă
eăpile şi s-lo- astingă cu cluţăţle. 'Ţ-aflăşi cucât s-ţă badi mintea
cu nis. Cum z- vidi ntră eape ş- apîrii s-huhutească:
.
10.
— Cică, cîică ! vinu lupe, Vinu vulpe, s-mîcâţi eăpile al vîsil'8!
Şi ecică-cîcă», «cîcă-cică», na-l luplu, na-ii. vulpea, .ţe .noaştiptă gică di doată ori, l-u intrară a eăpilor Şi glie!
&
glic!
ună dipu alantă, ni cor di nise no-alăsară.
E
O-adună cucotlu nîpâi cîtră la pilatea amirălui. N- cale I- 15
ease ariălu şi-l” ţîne calea.
1 așteaptă
Arîui, arii, îl qiţe cucotlu, fă-ni cale s-trec, că mea casă.
— Am cum! diîţe artălu! Ni-u zorea, că te aşteaptă tine?
— Ari, arîti, fă-ni cale, că cupulic vearde va ti mică.
20

Di zbor-zbor se-antuparăşi da ariilu s-V/-u poată, da cu-

cotlu, căgă arîilu.-Atumţea z-bagă cucotlu și-l soarbi tut
di nu-alasă k'icută de arîii. De acă niîs şi pînă s-ţă freţi octil',
na-ţi-lu cucotlu pri cuprie!

a.

Băgă nîpâi:

— Cică, ciiică! h'illu a visil'elui AI-lo Huvia!
— Ba! gumâr mare, gri amirălu, nu-ţi fură dure

câte RĂ-

ma ișiși pali s-me-angări! Acăţăţi-lu, qîse niîs şi s-lo ardăți tu

e

o

cireăp!
Băgară

di ârsiră

un cireâp

di

noaiă

ori şi-l huhutiră so.

nauntru s-lo-ardă di vii. Ţi-aflăşi cucot s-argi! Aestu di nă
oară si zvoame trei-patru ori şi ţe s-ţă veadă oclul ? Cireăp,

pîlate. s-nicară, di -no armase k'atră
Cari

armase

nîs:singur

cu

aușlu,

priste lk'atră mproastă.
se-aştirnă pri

bană..Nă

quă ţe-l vine aușlui? s-misură fluriile. G'ine ma cari no-aveă să.
cu ţe, si mprumută

găleata

di la moașa.

Găleata,

tu

fundu

oară aumtă cu cătrane ş-cîndu auşlu I-u turnă se-aveă alăkită qi fundu-! nă flurie.
— A! aâș, auș, flurii misurăşi ? gise moaşa.
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De!
ş-io:
Am
D-iu
Am
Cum

dise aușlu, aveâm tu minti s-nu
aspiin, ma cari ştii
flurii.
:
nu-ti îţi, d-iu 'le aflăşi ?
.
|
..
s-le-aflu? cucoţlu s-ni băneadă,
că
el
ni
le-aduse.
5
cum feaţişi di ţi le aduse?
RR
s-fac, gîse aușlu, îl'-ded nă. litu
rg'ie şi-l pitriciui s-arimă n-cuprie. Tu turnaţă bag
di lu spinqur ai g&rendă-şi cari
V-u intru cu: Vearga de-amâla
mă, dă-l, dă-r, ni-umpli
casa.
:. Moaşa: vru s-facă ş-ea
cum feaţe aușlu.
a
|
10
L/-deade liturg'ia Ș-u . pitri
căi n-cuprie şi tu turnată,
cît
îl! trapse ndoaiă ş-mîrata
di 'gîlină ş-deade suflitlu.
”-

Cară armâse moaşa singură

s-o-apreadună

n-casă,

mași:

fără aveare, îl! pricăgă

tră-nă

moară di foame. : ....
15
Auşlu l-curmă nila qi muşica

mîşcătură

aușlui

qi pîne,

s-nu

.
lui
şi
ai.
ş-oapre
adun
ă la
nîs, că deade Dumnigăă
ş-are moaşa d-iu s-mîcă
și
s-în
vească,
Ahiîte ş-tute. . .
Pe
(Povestit

„17.
Eră

20

nă

de mama-mea

Avela,. Epi x.)

Mularea.cu. trei fior
i ș-Uvvreăilu.
oară,

ţe nu ş-eară, cari
s-nu eară nu: se-a
Eră nă oară nă măra
spuneă.
tă mul/ari Cărfînă,
ţe-avea trei ficori.
Ahiît oârfină eră nis
ă, că no-aveă

cu ţe s-/i hărnească
Nă duă un uvrtă
ficorri,
trică pre-acld şi str
igă.
- <Cari ari fior
o
.
tră căltă.» -Mularea
Îucăroani işi la po
şi-l gri: - . - RI
ar
tă
25 — A vre om, om, DR
a
e
tini cafţi fisory! *
ol
E
i
a
— Si-ţi dai ficorlu
a mâl îl. Vai? —. Că-ţe s-nu-l Yaă,
a
"ŞI-L deaai fcorlu
e
aţl .marli Şi-ş lo
30
groşri mul'area.
Uvreilu, ma-l .1o
,
,.vru. s-lo-alină
pri: mântili cu
Pri aestu munti.
Vvamăngi
vîră nu Puteă să:
se-alină:
s-adară .uvreălu s-lo-alin
ă, acaţă di-l coasi Cutum: s-facă; cum
arucă n-cuprii, Aoă
nă, K'ali; şi-l
s-anară corg'il'
şi, ornil și tragialantu, l-mutară
un, tragi
pri mântili cu Va
măngi. Ficorlu,
35 arăpsiră corg'il!
după . ţe„kialea, işi ȘI z-băgă

s-adună

Yamăngi,..

|

MUL/AREA

Atumţea-!'

CU TREY

ritânt

ȘI UVREULU..

-

33

gri uvreilu.

— Fitore riştin, fior criştin, aru
că-nă vamăngi!

Și ficorlu

umplă

un

sac mari-mari! şi-

lo-arucuti.
„ — Tora cînl'i s-tragă di tini, ficor
criştin, î feaţi uvreilu ;
stă aţia pînă s-mori di foam
i,
|
Ș-lo saclu uvreiălu' Și-ş mutri
lăcurlu.
a
Adoaiia-di uvreilu alăgă prit
hoară şi strigă eară (pali),
— Cari

ari fior tră călfă! cari ari ficor
tră călfă!

- Tut mu/area

ţea

ocăr

fina easi nîpoi şi-l! giţi, că nîs
ă ari,
Uvreilu îl lo ş-fizorlu aestu și-l feaţ
i c-a proilui. Diznoti z-10
bigă pre-alăgari

şi cît agumsi tu hoara li mul
ari oârfîni,
iși aestă şi-l deadi ş-niclu fitor
țe-aveă, tut că inima V-eră
îrîmtă, că z-dispartă di nîs, ma
țe diţeă nîsă: a-iu s-moară

la mini di foami, ma
Acşi

şi-l deadi.

g'ini

să

s-mină

ma

nelo,

z-dișclidă,

15
Uvreiilu feaţi tut acşi cu aestu cum
feaţi cu ma mărl'i, ma
"cum viii pri mântili cu vamăndi,
tu loc di vamăndi, V-arcă
el Ketri a uvreălui ŞI arcă, V-ar
că, pînă ţe-l vîtămă.

Apoea alăgă his tut mântili şi
tu nă mâărdgini află şi fraţVi-Y morţi mbraţă. Cari îv plim
si, plîmsi și z-dipiră pri nîși,
20
cîndu ş-aduţeă arălili ţe trăpsiră
nîşi. deadiin, ş-aștearsi oclil
- Şi nk'isi iu s-lu scoată cale
a. „Asu msi tamâm tu nă muşa
tţă
livadi. Tu livadea ţea .s-aîlă
ună îîntînă limbidă ca lacrima
şi un ârburi stutos, aumbroăs
s- tindeă pri fîntînă. Tu fîntînă
se-ascăldă trei dîni, şamiștreili:
„ma pri dîni ţe-ş eară; s-lă Vai 25
caplu și s-fugi, ş-altă nu!
. Ficorlu ună videari țe lă feaţi
şi vrea s-lk'ară di. minti

„di muşuteaţa lor. Ş-u băgă cum s-facă,
cum s-adară dit mînă
s-nu-l' ascapă. Pre-agalea-galea nîs, s-tra
psi t-abişalea pînă
la

eali şi lă cupli cîmeşli. Dîniîli nu-l
băgară oara, ma 30
cîndu vrură s-o-adună de-aclo, caftă
cîmăşi a0ă, caftă acld;
nividuti s-feăţiră.
— Pînă mîni s-li căităţi, lă greaşti
nîs, nu va le-aflăţă ;
cîmeșli le-am io; ang'aţi-ni fraţii
manaintea, şi z-vidâm di
vă li daă. ”

Dinili, goacă

preftul di bilă;

nu lăcurlu aestu s-lă căftă

vrea-l facă, ma şi n-foc s-lă qăţeă
și n-foc vrea s-arcă. Acşi
pînă s-ţă freți oolil, l-angfiară fraţ!
i a niclui, Cu tut aestă
ailăși ficor z-bagi di cati s-lă da cîmeşli
a mărâtilor di gîni.
Papahagi, Basme

aromâne.

35

34
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Va viniţi cu noi» lă diîsi nîs şi vrură

dăsiră
măndi
di-l
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nu

vrură

dinili,

cu nîși, cum z-due mînarli. Parâţi loară cîtu z-dîţi, vadi noaiă-qăţi-şi-noaiiă di soi. Muma lor cîndu deadi

vigă

ncărcâţi

di

groşi, haraăa-l

în

casă.

Tuti

ca tuti,

5 ma nurărli a Vei, mă-sa steâul'ei, Cari s-u veadă la bisearcă
nîsă cu ahtări nurări, iu să s-cămărusească, ş-iu tută lumea
si-şi l'ară mintea pri nîsi! Casa nu u ncăpeă di haraiă
şi

tut ş-făţeă cruţea şi qîţea. .
-— Dum-lartă oară iu s-află criştinlu aţăl di-l' lo ficorl'i di10ningă mini, di s-minară j-dişelisiră cum nu me-aştiptâm
|
„_— Mamo, mamo,alasă urări, îl feaţi niclu, că
maş criştin
nu eară aţăl ș-maş tră bun nu nă vrea! ma nveaţă,
că noi
le-avăm nincrunati feâtili Şi bagă di ndreadi
tră numtă!s
Cindu băgară s-facă numta di goi pînă n-goi,
cari no15 aclimară și di ţe no-avură ? Tuţi cama mărli
cu visilelu
n-coh'e, hîrids, că-l ţînă Dumnigăi si-l veadă
oc/i! ahtari
numtă ş-ahtări feati. Tuti mușuteţii a loclui
nu lipsiră; di
bunili tuti deadi Dumnigăă cu doăuli
mîni,
Gucară, si scuturară: carinu vru! După
ţe tuţi trâpsiră corlu

20 «z-Eoacă şi nvedstili, z-zoacă și nveâstili
!» gri amirălu. Gini
ma nveăstili
nu vrea z-toacă, că taha nu. ş-aii
tricută cîmeșli.

„— Ţe mari lucru, gri amirălu,
Nielu,

ca. un

cum

lo-avea

k'irăt.

Cît

adrată

li băgară

«băgăţi vă-li tora.>

caplu, li lo

dinili

ş-lă

ş-acăţară

deadi

cămeșli

z-goacă

şi să.
25 s-frîngă, trîş cîndu lumea
s-cuduseă ma multu şi s-frîngeă,
cari s-mească viîţi! cu flurie
cama mari, azbuirară nă oară
cît putură ş-fudiră, fugiră
ai ninga fug.
i Acşi ficorli ş-armăsiră
ca Sulta cu ucnălu di partea
nveastilor. Avură
can

parâți di putură
să si nsoară dizndi cu
s0feati de amirăgi. La numta
lor fui Ş-io, di gucâi, gucâi
pînă
-mi îrîmşu di goe. Tora las
Z-Jîcă ş-altu pînă s-mi discurmu
io.
(Spus

de

Guviţa

18.
-

Dum.,

Avela,

Feata

Epir.)

măritată

cu

mortu.

:

Eră nă oară un aiiş'c
u nă moaşi. Eli aveă
nă feată, un.
luţeafir. U vrea cum
z-va fumea/a ş-năgeamă
cama multu:
3 bana ş-u dădea tră
nîsă,
i

FEATA MĂRITATĂ

CU MORTU.

35

E! u pitriţeă feata să nveaţă la sculd
să mplătească şi
s-k'indisească. Nă quă, cum lucră feata
la pălViri; mplătinda
ş-kindisinda, na un puiti azbuirător iu vini
şi acaţă si-l

cîntă:

E

Lo-azbuiră -feata, lo-aspîră

şi ştea.:
-

|

Că

mplătești

de

g::

«Că mplăteşti ș-k'indisești,
Cu mortu va s-ti mîriţi!

acld, ţivă!

puitlu

nîpOi ţe

ş-k'indisești,

Cu mortu va s-ti miîriţi!

n

10

Di oara ţea puillu nu-/! dădeă bană afeâtier iu z-duţeă
.
Cari vidă acşi feata, că no-ari ascăpari, il! dîsi a mă-sai,
că
ea ş-ea ţi pat di un pondu di puiliă, nu-ni da bană,
iu mi.
duc şi-i prăxeaşti cama laia.
Muma disi a lui şi tuţi o aflară cu cali să s-mută dit hoara
15.
țea, nacă cu mutarea, ascapă feata di duşmanlu di puil'ă.
Acşi, qua lantă, ş-loară multu-puţin ţe avură ş-o-adunară tu
|
hoara viţină. N-cali feata u lo seata, ma țe seati ? ardeâ ră
nă k'icută di apă, ş-apă s-află nu puteă. Cum alăsară calea
ş-I-u deădiră cărarea, nacă da di vîră îîntînice, işiră tu irnie,
20
tu mesea di păduri. Aocă deâdiră di nă -pălati mari şi
tu
avlie eră nă fîntînă, cu apă araţi, că bale-ţi lăsă gura. Feata
|
cum li se-aveă uscată gura, ş-u deadi alaga avi la fîntînă,
si-ş 'astingă seatea. Ună intrată to-avlia di pălati şi frîșt! si

nclisi poarta

dipu nîsă şi măvata

di feată armasi nauntru.25

Zgili nîsă, gri, V-griră ş-pîrinţii a Vei, ma iu
Boaţea no-agundeă di lo un la nantu, ahîntu
murl'i

de-avlie!

'Ţitati

vidură, s-mutriră

dit irnia
cărăvli.

ntreagă!

Părinţii,

cari

să s-avdă?
analți eară
vidură

nă oară. dof'i, l-arupsi plingul

ţe nu

şi trăpsiră

ţea di păduri, cîrtiţi, învirinăți, canda lă si nicară 30

Feata, cari -armasi singură

|

ş-mutri nă oară divarliga, u lo

Cașlu di frică, că tu pălatea tută cipit nu se avgă.
Tuti tăţeă, tuti durtă, canda tu somnu di moarti.
Feata lo-alăgă din sus în g'os nacă află viră işiri;

gini3

“ma cu cît mutreă s-easă, cu ahiît cama. multu

s-k'ireă tu.pă-

lati. Hiri-h'iri-l'

tu mârdini

si

duţeă

prit trup!

Agumsi

tu

56
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un udă, iu s-află tes (timtu) un mortu, cu caplu
acupirit cu săvanlu şi pri savan nă carti. Tu
„lăi: «cari vai poată s-me-aveagle 40 di dili, si
s-ang'8d, şi-cari s-furi feată, si h'ibă nveastă,
5 cor, fărtât s-ii h'ibă.»
-

Eră

nu

10

muşât-mușăt

ş-eră

mortu,

ma

neapeatlu,
duriă,

s-lu

acşiţi

sorg'i tu

cătră soari
carti grami
ştibă, că va
și s-furi fi-

cupă!

păreă ; cu-arîslu

Canda

pri bugă

cu mustaţa asudată şuţită-aruşuţită, cu deana laie-gălăiţă
ş-cu
nărli trapti, di qiîţeai: om easte i semnu ?

Feata, V-si feaţi nilă ai muşuteaţa lui şi di tinireaţa ţea
sc-

riată şi ş-u băgă s-lo-aveagl'e. Patrudăţi di dili
ş-patru-qăţi
di nopţi nu ş-bigă somnu ntr-ocli. Armasi
maş nă Quă să
„s-umplă di cu tot patrugdăţii ai dili, şi pirindu
dua di ang'area mortului, acăţară porţili ş-ășili să z-dişcVi
dă di singuri.
"15:
Nă curbetă, cum lă-i h'irea lor, să si ndeasă,
iu ved porţi
dişelisi,si nh'ipsi tu pălati, Cari nu avqi'lav
ă, u şuţă-aruşuţiă
pălatea de anantă parti. Cindu agumsi
ş-tu udaea mortului,
„de-aoă de-acld, u discusi feata ş-află
cum stătea licurlu. II
isi şireata a feâtilei: .
20
—- Muşutica

mea, nu ti duţi s-ti culţi puţin, că
ti tulkiși di

ninsumnată

ş-nidurnită?

Ştii, nu si ştie s easte-că

E

|

eară ninga vîră oară pînă s-an-

gadă mortul. Cu tut-aestă feata,
curmată-moartă,
nu, ma z-deadi pri mină ş-agîrşi
tu somnu di nă

25 duriii ca tu somnul dintii,
Na

ş-mortul că z-diştip

nu disi
oară, şi

tă:
Grei somnu V-copşu |! gri
niîs.
|
Grei, ficor-muşăt, şi somnu
di moarti vrea z-dorni ninga
s-nu-ri
—
—

te-aviglVâm io, disi g'ifta, patrugăţ
i

30

alantă, niduriită

Ş-ninsunmată

di gili ună

ca laea ali lafe!

dup-

— Nveastă si-i h'i, gri amirălu,
tini țe ni-ul feaţişi bunlu
ș ca pei era

nocă

ună:

enu

e
doarmi

ti

ntre

acşiţi 2,

A
>» 1

o sita. eata, K'irută tu
somnu,
aia
vidin alui cum doarmi dipriisi a giitălei, «ţe-i feata estă,
di
|

35 o-apreaaule e e ibăe Vrutlu a mel!
Nă feată cârfină dit căluri
A]
i

umată di pîni; ma cari şteă
că vai h'ibă:
s-linîvoasă.

miniai pal can i pot 7 operă tg ca
ahît sumnoasă

,

păhnie,

oastea mortului, tuti; că

FEATA

mortul ş-eră h'ilii

MĂRITATĂ

de-amiră,

CU

MORTU;
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şi "de-amăi, di ună

de-altă, nă

dină l-număţi s-moară cu: tuţi, şi s-ang'aqă,
cum ştim. Cîndu
z-diștiptă feata, cari u dădea di mîneăr, ş-cari
mutreă la niîsă
$-cari vrea să știbă du !-e cătula şi câţi parăţi
îl faţe l'alea!

Vîrnu! U băgară s-pască gâșşti.

|

“Nă gquă hi'illu de-amiră z-duţea m-păzari, iuvă!
Năinti să
nk'isească de-acasă ş-u ntribă vifta ţe s-li-aducă.
Aestă, cun:
sun viftile căftă di tuti: fustăni, neali, veri, vamăn
di, di tuti
căti l-șuiră prin cap. Cum trițeă tră m-păzare, na iu astal'
e feata
cu giștili. U ntribă nîs:
|
— Am tini, feată muşată, ţe dimîngi s-ţi-adăe di m-păz
ari ?
Feata ş-o-avă că ş-aridi cu nîsă Şi I gisi si-ş tragă
calea
G'ini ma mortul angrică, z-dică, ţe dimindă s-/-a
ducă di
m-păzare. Atumţea ş-dişc/isi feata hrisusita-]! gură
şi disi:
—

Ni-u

că

s-nu

ni cadă

grailu m-padi, goni-muşât,

nu voi z-dimîndu. Dorlu a măli
gură di om ş-un cuţăt. |.
H'illu de-amiră /-deadi zbor, că
lăcrili dimîndati şi tu turnată li
ma ş-u vigi feata, acăţă z-bată

si-l” gîcă:

s-ni-adăţi dușmanlu

5

10

de-aţeă 15

puilii
nu s-toarnă fără s-/-aducă
le-adusi. Puillu azbuirătăr
ca di pri lumea nantă şi20

«Că

pașşti gişti, că nu

paști,

Cu mortul va ti miriţi.»
Ficorlu

de-amiră

vru

să

ştibă,

cum

acși? țe

noimă.

are

grailu a puillui ? Ntribă feata s-li spună noima aiștor zboari 25
ş-atumţea nicuza nicuzana V-dîsi:
— Ea şrea, ţei cu puillu aestu, cum îni gîţeă cîndu erâm
la mumea, cum ditră nîs fugim din hoară, cum vină aocă, cum
aviglai patrugăţi di gili, cum vini vifta şi cum agumșu ca
mini ţe nu vream şi ţe nu îi nvisăm pută, io, feată di casă bună.30
- Acşi-i lucurlu şi-ţi fu arşini s-il-aspiuii ? gri mortul.
Tu oară nîs o-acăţă curbeta qi ş-u ligă c-unlu tor di coada
unii cal şi corlu anantu di coada unii altu cal. şi -cari lă

cărțăni cîti ună cu maţiu di boă pri căpul'e, făşi-făşi u scoăsiră,
Mortul si nsură

cluvie

hrisusită,

apoea cu

di-l

hărneă

feata și 'puillu l-băgară tu nă3
mași

cu

zăhari

şi stăfigi şi lă
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bătea tută qua. Apoea feata ş-adusi ş-părinţii” să s-hărisoască

şi cari s-nu

muriră,

băneagă

ninga.

Părămiv șteam, părămit aspiş
„Nu ştiii cum feci, ma nu v-arîş.
(Spus

de N.

Avela, Epir;

5

N

|

Hondrozom

elev

în

1895/96.).

„19.

cl. Y,

<Pirgaclu
.

transcris

cum

se vorbeşte

la

anti».
PIE

“Eră nă oară un ficor, mușât ca soarl
e, analtu ca k'iparişlu
şi gone

ca Yundarlu (aslanlu). Era tamâ
m tru ani. Nă guă
cum -triţea pri ningă nă pădure,
astă nă moașe. Moaşa,
ma-l vigă ahăt livendu Ş-dise tu
minte: «Aostu-i tră mine.»
10
— Gone, gone, dise moașa, stăi
s-ţă fac nă hare.
Gonile stătă și moașa-l' gise:.
— Na pirgaclu anâii, dipune-t
e tru guva aiștiii ârbure
şi
va s-eși tru ună sală. Tru
sală sunt trei ndăi; tru una
easte
un cîne cu oclul ca -di scaf
a; tine va-l greşti <pir
gaclu
15 adi» şi apoia va s-lu dipîu
ii dipri sinduk'e şi va s-Vai
pragi
ciţi va s-poți.
a
|
— Di-pri-apoia va s-treţi
tru udaia lantă; şi acld
va s-dai
di un cîne cu oclil ca l'atr
a di moară mări ; şi aişti
ii va-r
spuni «pirgaclu anidii», Va 1-Vaj
dipri
sind
ul'e
şi
va
s-u disfăți
_20şi va s-lVai pradi cîţi
vrei.
|
— Ma di pri-apoea va s-tre
|
ţi tru udata alantă şi va
s-afli un
cîne mare, cum nu ţi-ai
vigută ocli. Va.y faţi
ş-aiștiu ca
Ș-alintor cîtă şi va s-ti
ncarţi cu Cîţi pradi vrei
;
tru pradi
va s-afli un mînâr; s-lu
aj s-ni-l adăţi, că te
las
25
nuntru.>
Gonile aleptu ţi nu și
ştea di frică; nu l'are
oară, ma dipune ligât di bărnu
şi agungi tru sală. După
cum lu nviţă
moașa, intră tru udae,
diziirdă cînile cu <pir
gaclu andii» î]
dipuse di pe avisteare
şi lo cîţi pragi putăi
di bîcăre,.
Trică tru oda lantă,
Tut aşi <Pirgaclu ancă,
30îl lo cu bunlu pi
pirgaclu anhâii»
cînile cu cc/il':ca k'atr
a qi moară, îl di
. puse di pi avisteare
ŞI-şi umplă sinile.cu
pradi de asime,
_Apoia întră la cînil
e mare. Cu <pirgacl
u anâti» î] dipuse
şi pe-aistu Şi lo cîţi
parăgi di amâlamă
puti s-poartă. Nelise
udaia mușât, şi cîndu
s-easă

Ş-aduse

aminte că agirși

miî-

«PIRGACLU. ANEU>.
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narlu! Mină bărnul, tra s-easă nafoară,
buda di gură, lu ntreabă moaşa.

—

Am

„—

Nu,

şcreta

mînarlu lo-adusişi?
mae,

că

la praqi.

.

agiîrşii!]Nu-i si
.

şi cîndu

agunde

a:

..

duse

miiteă,

pi

că ni-eră

-

5

—

Macă-i tași, qise moaşa, na! pînă s-nu adăți mânarlu.
nu vedi lunina;
E
Şi-l sălg'i bărnul îng'os.
Nu trică multu puţin şi na-l aleptul iși cu mănarlu. Gine
mă

cîndu

si-l da

ali moaşe,

Yi

se-arcă

multu

si- Y spună

îră 10

ţi-l va.
Ba că spui, ba că nu
1 spun, s-măiri gonile pi moaşa, trage
apala şi-l Va caplu, După ţi feaţe muşuteaţa aistă, nu eră
"trăt lume acld; si scoală.şi s-duţe tru alt loc. Aoă, cu oaspiţi, cu. muşati, tră puţin l'ird V-feaţe toți pragli g'ine. Nu-'15

armase

niţi pindară tru pungă.

Cum stăteă nă
„ţi-l vine s-adară
piră, cît ascăpiră
tr-un adilatic.
— Ţi dimîndi,
_— Ţi dimîndu?

dimîndu,

guă nvirinăt, că nu-l si băgă-ţivă n-gură,
nă. ţigară. AclO iu scoase mînarlu s-ascăși na-ţ-ul iu-ţi vine cînile cu ocl'ul ca scafa,
20
doamne!
i
greaşte aleptul ţi-şi frică oclil, pr adi, pr agi

că tră năși ni-alg'escu oclil.

Niscds grailu g'ine şi na-l cînile se-aleăpidă și pînă s-Qiţi
<ună», îţi vine cu un sac di cîrîndări.
25
|
După ţi-l bitisi şi-l! măcă toţi pragli aişti, eară ascâpiră
di dao ori şi na-ţ-ul, ău-ți vine cînile cu oclili mări ca k'atra

di moară.
— Ţi dimîndi,

„.— Pragi,-pradi,

|
doamne!

dimîndu.

L-faţe

-

ş-aistu.”

-

30

Ş-tut aşi, pînă -s-ţă freţi ocil:ţi-cupăsi cu un sac di: algri.
G'ine-ma aleptul V-aspărgeă curundu prad!'i, di-ţi păreă cu
pulmul că-l măcă. L-tuk'i ş algiit tri niscănte gile. Iară la
mînâr ş-află ascăparea. Trac! nă oară, trac! pîn tru trei, na- :
ţi-ul și Bal'uca, aţăl cama îricoslu cîne.
35
— Dimîndă, doamne!

. — Pragi dimiîndu, aestu diznou.
Pănă se-asculi, na-ţi-ul cu saclu di flurie iu ţi-ul aduţea
- Baluca.
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Ţi s-mindui atumţea gonile
? Pradi am cătu s-diţi tora
. 'Ţivă
nu-i lipseaște di partea
aistă. Ţi-ni lipseaşte ? nă
mu/
'are.
"Cu pradi mulţi ş-mul'are
bună Ș-mușată s-află.
Tru locl

u aţă s-atlă un amiră. EI
aveă

nă feată mușată,
cu grailu nu se-aspune. Di
fric
ă
s-nu
-lj
pată ţivă, s-nu
o-află arăilu, u.ţineă nelisă
tru dosprăgâţi ai c/ei. Fico
rlu,
ma cit avgă di feata aistă,
ş-arcă vroarea și şi-u băg
ă ică
u la, ică alumtrea nu s-fa
ţe.
Se
|
Cum s-facă, cum s-adară,
hai
la
măn
ăr
eară
.
Ascâpiră pi
10 k'atră şi l-aduţe pi
şamintreil'i cîni di nă
cale. Apoea lă dimîndă, că s-/-aducă tro
ară h'iVa amirălui, că
alumtrea nu
s-faţe.
|

- 5 cum

ARIE
Na-l! cînli iu 's-h'umus
iră la pălate, di
s-trundui 'dit patrul' k'uşăţi pălatea.
Strigă amirălu, bagă
oastea să se-alumtă
15 ți-aflăși - cu: cari
s-te acăţi. Cei, uşi
acă
ţar
ă citră nâparte
şi tr-un minât na-ă muș
ata ami

rălui m-brăţile al&ptu
A. doaiia-ză l-u pitrică
lui gone!
amirălui năpoi și-l
da cu -bunlu -mulare,
dimîndă s-/-u
că di nu, bunlu nu
va s-l-află.
Nu u dă cari îţ dă
mîna. Ș-aşi feâţiră num
20și amirălu, cîndu
tă amirărească
vidă cît Prucupsit
east
e
dipri scamnu şi băgă
dinir-su, dipuse
s-dumnească dinir-su
tru amirărâăștili,
și
el nu s-minteă
ma ș-beă cubulk'a
Ahiîte Ş-toate,

(Spus de I. Cucuri
ca,
Macedonia).

25

cu arihate.
--

ş-la toţi sînătate.
elev

în

cl. II

comercială,

Nevesca

(Niveasta)

20. Treil! frați. și
trăile ntribări. a.
amirălui,

i şi-eră, ma

nu-şi eră

,
Şi eră un-oară
o
trei fraţi. Tatăl
a lor aveă moartţ
lăsată mași un
ă Şi l-aveă
cal. Cu aistu cal
îs hărnea tuţi.
lă-l fură un om.
Ma ună noapte
Fraţii s-dusiră
Şi deădiră plăngu
rălu. Aţăl om
nă fură calu, îl!
la amigi
si
30 —
ră niîși.
D-iu Sciţi voi,
|

li ntribă. amirălu

îură ?
—

Nu-l]

vidim,

ma

|

noi angucim

|

cum că easte
— Bre ahăţi di
nîs.
șciptăg, h'iţi voi?
treilor cite nă
Ea S-vidâm, s-vă
angutitoare, şi
ba a
cara s-putăă
So-aflăţi, atumţe
a

TREIL'

FRAŢI

ŞI TREILE

NTRIBĂRI

A AMIRĂLUI.

AL

va s- pistipsescu ş-mine, că aţăl om vă-l fură calu şi va s-dimîndu, ca s-v-ul da.
Atumţea amirălu aduse ună sfindul'e încVisă. Nuntru eră
ună purdicale.
—

Angută,

dise

amirălu,

aţiltui cama a mare

ți am

înclisă

5

tu aistă sfinduk'e.
Ficorlu |s-mindui nih'ăm şi gise: «ună lugurie arucutoasă.
— Gine, angutişi tine, dîse amirălu. Ea s-vidtm frate-tu
Aduse ună altă sfindule cu ună carte.
II gise aţiliă di mese fir: «Ţi am înclisă tu aistă sfindul'e ? 10
— Ună lugurie cu k'ușăţi, gri fitorlu.
— Şi aistă bună. Ea s-vidăm frate-tu 'aţăl cama diclu.
Amirălu aduse nică ună sfinduk'e, Tu aistă aveă încl'să-un
carcalăţ. Ma carcaleţlu nu stiii cum avea aflată. ună guvă
şi aveă

inşită.

Ţi easte nuntru, ntribă amirălu pi ficorlu aţăl cama niclu ?

—

15

—- AŢEI ţi eră nuntru arsări ș-fugi, Doamne, ma ţă faţim
|
arigaie, dă-nă calu, s-nă fudim şi s-nă .mutrim lăcrulu..
Amirălu -s:cudusi, cîndo avdi' aiste zboară. Troară: dișclise
sfindulk'a şi.vigă di dealih'a, că carcaleţiu aveă fugită. Nîs,20
cara îl' vigu ahăt distiptăţi, nu vru s-/-alasă,.s-fugă, mal
țin la pălate. I/ dimîndă a psumălui s-lă aducă pîne ş-a
hăsaplui

carne.

După

ți

băgară

misalea

s-mîcă

pîne,

dise

.
.
cama marle. frate:
25
.
— Ţi-ni anurzeaşte pinea :mortu.
Ear aţtl di mese:
— Ţi-ni anuzeaşte carnea cine.
— 'Ţivă nui aistă, gri ma niclu. S-vă spun eu: amirălu
easte colul.
Amirălu şideă ascumtu tu un loc şi ascultă. Cîndo avqi 30
nîs,

că easte

cok'ul,

ş-tudusi

şi s-duse

di unoară

la măsa.

—' Dado, u ntribă nîs, spune-ni ndreptu a'cui hili escu.
Măsa nu vrea prota s-li spună, că-i cok'ul şi tr-aţeă îl
gise: <a cui vrei s-esti ? andii, am a cui>. Amirălu u pălăcărsi

multu şi pănă

tu sone-!' spuse ș-mă-sa, căi colul.

Dieara vidă amirălu ahăte

ş-ahăte dila treil'i fraţi, îl! climă,

lă deade calu, lă lu ncărcă cu flurii şi-l pitrici a casă la niîși.
(Spus

de

Constantin

Mişieu,

Crușova,

cules

de d. N. Baţaria.)
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Cătula, punga,

trumbeta.

ţe nu ş-eară.
nă

oară,

tu nă

etă, un

amiră,

Amirălu aveă trei ficdri. Dori
ficări eară

d triţeă

di lişurăc.

Cîndu: s-moară

amirălu,

|

mintioşi şi alantu

l-alăsă cu graiii di
moarti, pri tuti lăcrili z-bagă
mînă, maşi di nă sindulk'e s-nu
cărteasc

ă, s-nu bagă mînă,di cîţ
atumţea, cîndu scutură g&rea
uiă
va lă vină pri cap.
Aa
Nu nelisi g'ini ochi lailu
Ă
di amiră, şi amirăril'a lor
căgit
10 tu alţi minti. Atumţea
dori mintioşi ficori îşi loar
ă țe avcă, ţe
nu-aveă ș-țe putură s-as
capă şi diuisiră si-şi vead
ă cîsmetea
tu altu loc.
Maşi glarlu armasi a
casă. Aiștii nu-l! si îuge
i dit loclu
a lui, nu-Y si băteă
di ningă vatra tată-sui.
Nă
quă cum
15 guzgunipseă prin casă,
na da j-di sindulv'a cu
numa. Acld
veadi nă căculă, u Va Ş-u
bagă n-cap. Acși nîs 'easi
nafoară
să s-priimnă. N-cali astal
'i un 'om şi-l” da «bun
ă-ţi quă».
<Bună-ţi duă,» V-u toar
nă aestu, ma nu ţi
ved, cari h'ii ţine?
— 'Ţe orbu h'ii di
nu mi vegi?
|
20 '— Ni orbu, ni
țivă, ma nuti ved.
Cari h'ii tine? nacă
” Zarzavăli ? greaşti
lit
omlu şi si ndrigeă s-le
aspeală di frică.
Lişuraclu, ca lişor
di minţi ţe eară, scoa
se căcula s-/i trag
ună. Ma cît u Scoasi,
ă
gri omlu;
„2că

— Tine hiii are! Mi
e
aspăreâi, di ngtiţăi di
frică. N-o-aviui
h'ii şutiu din vali.
Vegi, tora

s-ță die, te-avdâm,
ma

ti

ved,

ma deaneavra, ţe
Lişorlu-lișăr, ma
a
troară adu, că
căcula I-faţi nivigăt.
amină dip, ma u
Nu
k'ică n-cap Şi fuga
la cînili di amiră
lo amirărila. Ţe
ţe lă
ş-u băgă omlu cu
trei scînduri : S-l30 neagă feata amir
aruşălui. Ciţ disi,
ş-na-l la pilati. Intr
a feâtil'ei şi ndreptu
ă
tu
udălu
K'irutlu S-o-arușneagă.
di frică, Ii si bătă
Feata di asparvu,
inima, li si păriă
ca <aclo si-! h'ibă>
pri năsă și băgă.
se-arcă
boaţea:
|
— Pupu-pu! om
tu udălu ama],
35 La zgiiclu
a lei, tată-su,
siră pri cor ȘI Se-auriiiră mă-sa şi tuţi a pălătiVei se-astr
âptu udălu alei.

nu ţi videâm.

vY

CĂCULA,

PUNGA,

TRUMBETA.

43

— Tu omlu cu doaită căpiti, greaşte amirălu, ţe cutigă
s-intră aoă ?
— Nu ştii, giţe h'iVa di-amiră. Acă prindi s-Wibă ascumtu,;
Mutrescu nsus, mutrescu ng'os, l-toarnă udălu di anantă

parti, no-află ţivă. Lişuraclu, cu cătula ndisată păn di urecl'i 5
stătea adunât tu nă coh'e, ş-țineă adilătielu, că nu cărligă dip.
e qi'siră lumea, poati că-l! si pări tu somnu a feătil'ei şi

cabi un s-trapsi dit udălu al'ei.
Nu treaţi născîndă oară şi feata pali bagă zgiiclu.
— Pupu-pu! pupu-pu! om tre udălu amăl!
10
Cindu z-duc nauntru dizndii tată-su, mă-sa, oămin/i ananţi,
-caftă nsus, înghios, ţe s-află? ţivă. Atumţea se-aprease amirălu și-l greaşti 'ndoauă.- grâiri a h'ili-sai, că. niţi cînl'i nu

li mică; grăiri:

s-ti ngroapă loclu:

|

—

Nu diţi, că vrei mărtari, căţăiiă, ma dîţă, că om ai în casă, 15
că acld ţ-imnă mintea. S-nu ţi--avdu boaţea 1 ningă nă oară,
-că-ți tali caplu!
Ahiît vrea ş-lișuraclu. Cit s- trâpsiră. nîși, ş-u l'a di guși,
-di diţeâi, ce-a lui i lumea.

Feata

drăcoasă,

l-Va

dipr isupră,

I-l/a dipri g'os, l-da di20

a0ă, l-da de acld, l-discirfuseaşti și-l andiplică s-li spună
cl'aea, cum faţi, qi s-faţi nividiut.
Ațel lişurăc, dîsim, se ariîsi ca vîră ficurie şir disi, că eă
"ş-ea cum. Ahît aştiptă. feata şi cum taha căftă s-l/-u veadă

căcula, V-u arăpă

şi băgă s-aurlă pravatos, că s-trundui tută 25

pălatea di boaţea lei.
|
Amirălu aprâs foc, arapi apala s-li tale caplu. G'ini ma
cîndu intră, ţe z-veadă? Feata aveă ndreptu, laeă,di zgileă.
Lo-acaţă di-/ cruescu un şcop, s-lu aducă aminti cît bîneagă.
De-aţeă că lu șteă tuţi cît k'irât easti, nu vrură s-li tali3ocaplutşi- Y- deădiră cali.
|

- Lişuraclu, hîrids că ascîpă maşi cu ahîntu, s-turnă dizndi
a casă-l! și trapsi

la sinduk'e.

AclO aveă

ş-nă pungă..El u lo,

şi-u trică di gușşi şi bîgă un gros e și-avea. Ma ţe si-l' veadă
ocli!/ ? Truoară- punga: s-umplă 'cu groși. Fuga nîs la sărâf, 35
groși I-faţi nă liră. Bagă lira tu pungă, s-umpli punga mași
di gâlbini.

Adră

ahînti

liri, că

lumea

tută s-niră,

d-iu la

darăţi Vi scoati lișuraclu ahînţi parăţi ?
Earna ţea azumse ahîntă scumpeati, că amirălu nu aveă
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cu ţe s-hrănească oastea-l', di
vrea-l moară pîn di un oămini=
li tuţi di foami tră semnu!
D-iu să si mprumută, diu
să si mprumută, a vîrnii nu-/
si duţeă mintea la lișuraclu.
Maşi a featilei de

amiră îl ticîni.
Acși nîsă, îl la de a0ă, l-la
de aclb, şi șcurtul di minti
Ii aspuni, cum sta luguria.
Ahît vrea ş-feata, şi taha
s-feaţi, că
u veadi ţe lugiie easti, şi-l
'-da nă arăpeari, ş-aoă fac
alanţi !
— Haide

mori căţauă! ş-u deadi n-k'eptu
k'irutlu,-s-nu ți-u

scot io, pri numă 's-nu-ni
gîţi!
10
S-toarnă lişuraclu a casă,
tragi

la sindukii ş-află aclo-nă
trumbetă. Acaţă z-bată cu
nîsă și nu-apucă z-dică nă
oară
«turătutu!>, că nă ntreagă
oasti işi, ca dit loc în faţă-l.
Amirălu li umplă

zmeânile di frică, cîndu
vidă oasti xeană.
Țe ti faţi tora ? Oastea lui
nu eră niţi cit nă ungl'e
15 oastea xeană, că lişuracl
ntră
u

ună z-duţei cu bătearea
lui. Tut feata s-lu ascapă:şi
di calea estă. Scoală hi'ila
di amiră şi z-duţi la omlu lişă
r. Aestu cît u vidă, bîgă
s-aridă
cu trumbeta

20

—

Ni

tu mînă,
draeln nu poati

z-vă-a

scapă, îaţi aestu.
—- Ş-cari s-nă l'eri,greaşti
feat
a, e va s-adrăm. Acşi z-ve
că fu scriată,. Am nu
adi
ti ntreb,
cum

faţi di scoţi

tine

ahîntă

'— Cum fac? Na cum fac
! Bat nă oară <turătutu
tutu!» şi: scot cîtă oasti
1!» <turăvoi. Și cîndu nu 'mi lip
25 prit curlu: a trumbă
sea
şti
, suflu
'ăvei Ş-o-adin
năpoi tută oastea.
— Nu-ri dai z.bat
Şio nă oară, I-pricăgă
feata ?.
— Nă băşare, nă
băteari, î/ disi liş
orl
u.
:
S-alăs

z-bată,

"30 Feaţi

ă feata di fu băşată
ea

suflă

apoea

nă

nâpart

oară

cît

nă

puti

oară și cîndu
şi tută

.

lo trumbeta

oastea

se

adună.

i cu trumbeta”tu mîn
ă ş-la pîlati se-află.
K'iruta-prîmiîtie ş-u dea
di n-k'eptu dizndă
şi-l dîsi:
— Haide, mor

i tih'ilaie, s-nu ți-u
scutearim, pri numă
Ii qică!
s-nu”
i
e faţi-năs? Ş-lo
mintea la coari ş-l
-u deagi năpăi în
35 sus, cîtră tu Pădure
, ju s-lu scoată
cal
ea,
Aclo iu agumsi, ang
,
:
ireaşti un h'ic. Agâ
n eră, aprâs ear
ai si şi scoată foclu
ă,
pri. h'iţi. Nu apucă
s-ascâpită doaăă
na iu-l' arsîriră
doauă
şi
coarni,

cama

mări

di

a

hotilui,

CĂEULA, PUNGA, TRUMBETA.
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-— More, diţi nîs! si ştii că mi pidipseaşti Dumnigă, că pînă
tora îui ma Y'irut di un bot!
Ş-acşi nîs ş-u bigă s-nu easă dim pădure, că acşi cum
era curnut maşi trăt lumi nu eară. Nu duţi !ma nelo multu

şi da di un altu hi'ic.

5

— Ţe s-feaţi, s-feaţi, mindui nîs. Vai mie şi di aesti ş-cari
s-crească, las crească șpatru suti di coarni. Di foami nu va
s-mi duc s-mor.e
|
G'ini-ma cît ascăpită nă h'ică dila h'iclu aestu, şi na iu-ţi
cadi unlu cornu. Ascăpită ninga ună, cadi ş-alantu! Aestă 10
vrea ş-nis. Acaţă di-adună ună mîntilă di h'iţi curnuti şi ună
mâîntilă di hiţili cărşuti. S-duţi apoea tu hoara amirălui şi
acaţă si strigă :
— Ai hiţi, hiiţi buni tră vindeari!>
Cîndu trici pri la poarta amirălui, easi feata şi actimpără 15
Mărata, nu li ba să g'ini n- -gură şi na iu-l' crescu doauă coarni
Bagă s“plingă, să z-deâpiră ca vai di niîsă. Acl/amă amirălu
ştiăţi, filozub'i, vaţri, viră nu puteă si-l da cali.
Lişuraclu, ţe cîndu s-feaţi başăc s-aveă nviscută tu alti
stranii, s-nu-l cunoască, acăţă taha si strigă prit pulitie:
20

|

— Al la vatru. Cari Va Vatru?>
Lu aclimară şla amirălu z-veadă
văţărli alanţi îl vidură pri Y'irutlu

şi să s-lişină di arîs:
— Nu putăm

|

feata. Cindu știuţii şi
aestu, acăţară s-ar îdă

|

noi, gițea nîşi, oamini alăgăţi, şi nvitâţi, va 25

s-poată lk'irutlu aestu s-l-află vitria.
K'irutlu, cînd avdi zboărili aesti, disi amirălui:
— U vindic maşi cu nă ligătură: s-ni-u dai nveastă şi s-mealăşi s-lă bag cîti nă pătală la cur a tutlor tiuțlor țe .şiarid di mini.
30
— G'ini, disi amirălu; ma cari s-nu u vinâiţi capu va ţi-l
tal'ă, va ti şcurtăg cu nă palmă.
— Acşi, griră ştiuţii, ţe nu șteă ţe l-aşteaptă.
Scoati atumţea lişuraclu doauă hiiţi, li li da a feâtilei
sli mică şi di nă oară coârnili cădură.
| 35
Sta nîs atumţea di Ii ncalţă tuţi ştiuţii cu cîti nă pâtală
la cur, si nsoară cu hi'ila amirălui, si dipuni amirălu di pri
Scamnu, s-alină nîs și cari s-nu muriră, ninga bîneagă.

Earâm

ş-io acld şi mîcâi, biui şi cîndu I-o-aplicăi, ţivă nu-l”

46

PER.

N. PAPANAGI

,
înnnannna
Oa

căftăi, dicît di hiţili ţe crescu
coarni, s-li dai aţilor ţâ nu fac:
gini; ma ficorli amar s-poartă
tuţi g'ini şi li ded atumţea.
a boilor di li mîcară Ș-lă criscură
coârnile ș-niniga cama mări.
(Auzit de la. mai-mea

Cama-l 'Teja Papahagi, Avela,

Epir, 1885.)

22. Feata arăkită di ursă.
5

Eara ţe nu ş-eară;

Ună

oară ş-ună

etă

eară

nă

moa

și. “Moaşa avea nă fea
tă
ş-un “ficor. Tu nă quă, cîn
du z-duţeă nîști mul'ără ntr
ă leamni,
dusi ş-moaşa noastră s-a
ducă ţivă surţeali, că nu
-aveă lemnu.
n-casă, ş-arecoari ceară cît
u z-diîţi. Ş-apoea casa
moâşil'ei nu
10ţineă ahîntu. multu, că
„arcoarea, fără leamni,
şi spingură
tîmbarea, di nu o-agun
eâi

niţi cu cîni.
|
Moașşa di lemnu di sur
ței, ş-adră nă sârţină,
ma pînă z-bagă
să si ncarcă, alanti
mul'dri, di frică s-nu
ntu
nei
ârică, fugiră
ş-o-alăsară.
”
"
15
Acld fu armasi sin
gură nisă, na iueasi nă ursă.
«Maie, maie va ti
|
mic, î/ faţi ursa;
ndreagi-ti, că va
mîc, îi gurleagă măţ
ti
ili di foami.

—

20

Acșiţi s-ţi-ai bana;
!-u toarnă

s-mîţi di la mini?

Nu

vegi

moașa, s-nu mi mîţă,
Țe va

că mași

l'ali ş-oasi hiiă,
Vati mie, maie, ma
ndr
ead
i-t
i
;
i-u
foami! nu avdi cum
ni aurlă măţili,
di s-pari că z-băt
lui nauntru.
Maea u la de acă,
de-acld, o-andiplică
ma cu simfunia (cî
s-nu u cîrtească:
vulea) si-l da h'iVisa
tră
Maea-V tăxi h'ila
nîsă.
pînă se-

—

25 si:! da ile

ascapă de aclă, ma
ți-aflâşi apoea
Ş-k'etri!...
,
lantă S-turnă di

ali ursă. Hive

Feata moâșilei

qua

easi ursa, adrată
la Şoput. N-cali Vi-.
ca moași şi-l giîţi:
— Ea ascultă, feata
nea, si-l dîţi a mă-tat o
tăxită cu guraât, că
si-i da ţe-ni ari.
cupuli
30
Vininda feata acasă, clu aţăl veârdili va u mîcă. .
I-giţi a mă-say, ică
Moașa u nviţă,
ea ş-ea ţe păţii.
ma s-u

află altă oară n-c
si-l dică. că agîrşi
ali şi s-u ntreabă,
z-dică a casă dim
îndarea.
Dua nantă tuţ
acși, a treaz nîp
âi ac şi. Ta soni sta
ŞI-I îţi : <Bagă-ţi
ursa
mintea ini, s -nu
agiîrşești di calea aes
35 că ti fac nă miș
tă,.
cătură di vie,>.

"PEATA ARĂKITĂ DI URSĂ.
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“S-toarnă feata acasă şi-Y spuni a moâşilei. Moaşa niţi şi
şteă, că-i -ursa, ţe nu-l da bană a feătăl'ei. De aţea se-ascapă
nă oară cama gona disi:
— Ea ascultă, feata-ni, cîndu s-e află altă oară si-/ gîţi, că
mu:mea nu ş-aduţi aminti di ţivă, - macă ari tră loari ţivă, 5.
du

s-o-află

s-u

Va.

Na-ii ş-ursa a doaua-z y- astaVe
—- E! I-disişi, ntribă nîsă?

calea featălel.
E

— I/-gişii, apîndisi feata.
— Și țe z-qiîsi?
a
"— Ni

o

|

-

|

10.

disi, că iu s-“o-afli, s-u
«
Vai.

Ahîntu

âștiptă

ş-ursa;

|

u k'ică din

anumirea

soţii cîtră tu pîduri.

ş-aoă feăţiră

|

Mărata feata bînă aoâ ca vai di nîsă.
_Nă duă, cum cîniseă singură, că ursa alăgă tră viîră pradă, 15.
adră nă carti ş-o-arcă pri-un ărburi. Nu tricti mult şi na iu
treaţi un pulii cîntăt, u l'a n &oc şi ndreptu-ndreptu azbuiră

triş pri casa
Cum

a frati-sui a feâtil'ei.

o-aleapsi

aestu,

ş-țindi ârmatli

dit mânli a îrsălei.
Cîndu agumsi nîs aocă, ursa

Tră

nîs

eară

şi nk'iseaști

ş-cartea.

s-o

ascapă

|
eară

tră avinari,

20dipu

viră

- prici. Maşi sor-sa şideă plimtă ş-lăită, di cripă, cripă ca nîsă
ţe nu vrea. Cit şi-l vidă pri frati-su, dinăoară şi-l lo di gușşi
şi nu si sătură di băşari.
—. Am cum putişi, lai frătile amăl, s-pitrungi pînă la mini 25.
lăita ?
— Dorlu tră tine me-adusi, surica mea.

—

Am cari s-vină bufa di ursă, irate, s-te-află acă, va ti bea

di mprostu,

că-l” călcâşi loclu.

|

— Carelu cari-i, întribă frătili?
Cari si zburără-şi-şi deădiră
se-ascundă frâtili tu nă guvă.

Na-ii ş-ursa tră născîndă
— Feată, feată va ti mic,
di om. .
— Am d-iu s-anurzească
calcă ! V-apîndisi feata;
Ursa căftă nsusu, ngos
prindă.

A

doaiia-zi,

|

minţili,

30,

o aflară cu

cali să

oară s-turnă:
dise nîsă, că ni-anurzeaști carni
35,
carni qi« om, că a0ă ni puilii nu
şi ma nu

cîtu nck'isi

nîsă

deadi di

om, şidii s-

tră avinari, fraţii si
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ş-l-alăsară

culcușlu araţi. Cu nîși lu-.

ară un l'âptini, nă k'atră (mirăcuni) şi potlu cu
untulemnu,
Şi fugi-fugi, fugi-fugi, niţi nu videa iu călcă,
acșiţi li tindea ciinili. Cîndu unlu s-curmă, alantu ngricca-l
loă.
5
Na-it şursa, prîndu oară s-toarnă acasă la culcuş-l
'i, cîndu

10

țe z-veadă ? Caftă feată, nu-ari feată!
— Mară, Mară, lu h'ii, tine, ntribă năsă?
— Mara le-asţearsi, si-l Vai fumlu ali Mari, Y-gri.
pipiliţa
dipri puliţă, că tuti licrili a îrsă/ei zbură,
'Tru oară

s-li-agungă

ursa

s-alăsă am-pâturlea ca

şi s-li dinică.

viră

nior

dipu. niîşi

Și fugi-fudi, cât-eît s-l-acaţă.
|
Cari u vidură streasă fraţi, şi că 'tră
ninga nîscîndi
drișcl'ti vrea -acaţă, areară. k'âptinli dipu
nîşi. Cum cădu
15 k'ăptinili m-padi, tră semnu s-faţi nă
păduri mari-mari şi
maşi di slini îndisâţi, ca dinţi! di lvăptin
i.
|
Fudi fraţii, fugr ursa, fudi fraţii, fugi
ursa, năpoi I-apruk'& pîngîna ş-nîpo! z-bagă mîna s-V-aca
ţă. Fraţii cîndu u
vidură ahîntu aproapi, j-biură sîmngili
qi frică,
20
Atumţoa virsară ş-untulomnul dipu nîși
şi cîndu:da disfaţi nă amari teasă, cît mintea nu
ți-u ncapi.
e faţi, ţe-adară ursa, că u treaţi
diznoii și azboâiră ca
vimtul
dipu

ct, cu

limba

scoasă

nă

doauă

coari

palmă.

Atumţea frații, nglițăţi di frică,
galbini mărâți'i ca ţeara,
o arcară dipu nîşi şi l'atra.
Di nă cali s-faţi un munti di sturnari,
ţo ma cit băgă ursa
pătunli
năinti,

so-află

cu

năpoi,

arulk'uşură. Deadi, feaţi, s-pidipsi
nă duă
miintili acstu, nu putii, nu puti!
'Tamam
30 află pri cîreiliă-li, atumţea
arul'uşură di
culutumbi se-află di noă trăş
în g'os,
Ș-acşiţi ascăpară doti îraţi.
Moaşa cîndu deadi di-l vidă
dol'i, ca
pări că s-faţi ningă nă oară,
(Spus

de

Toia

Iaii-Gogu,

Nirolivade,

ahîntu

multu

ntreagă, s-lu alină
cîndu diţeă, că se
nă oară şi tumbi-

merlu aroş,

Macedonia.)

li

si

" LAMNA
2

23.
Eară
Ună

anantă

CU NOAUĂ
>

Lamia

CĂPITI.

cu noată

49

căpiti.

ţe nu și-eară.
oară

ş-ună

ş-eară

etă

eară doaiă

huzmil'ară.

„oară câţi un fior.

|

mulări. Una

Ş-amişdoâili

|

o

eară doamnă,

amintară.

tu

-

nă

Ş-amişdol'i fiori, cari criscură totna dadiin, g-loară
ahîntă
vreari, că bana j-dădeă nu tr-alantu. Cindu
lă vini oara

s-la eseânili, kinsiră deadân. din noară. Imnă, imnă, agum-

5

siră t-un loc, iu să mpărţă călurli. Şideă dol'i
di s-mintueă şi
4e cali s-la nu şteă. Acld, tu ațăl loc aflară priti
.soi-di soie, 10
di citi soie sun pri loc: Yundări, vulk'i, Iul, urşi,
ş-alti.
Ş-u băgară să si mpartă aclăși să mpartă
şi pritili. Ca
niîşti fraţi, nu să ncăcară, tu mpărţire. Unlu lo
pricili măscuri,
anantu Geăminli. Cîndu să si“ mpartă, ș-alăxiră
neâlili şi
s ligară: cîndu nelu a unii va sîngineadă, s-hibă
semnu, 15
că aestu treaţi prit mari k'indin ş-alandu. prindi
si-și u.da

alagă, s-/-agută.

Ş

|

Ş-acși ş-trăpsiră calea: un aoă, alantu cîtră acld. Aţtl
cu pricili măscuri, si-l” gițom Dona, calea iu z-duţeă, astă/ă
nă h'ile qi amiră, muşată
— arăii. Ea laea plîngeă plîngeă,20

că nila ti curmă. .
|
_
Dona, ma u vigi, l-curmară lăcrinli; s-apruk'ă di
nîsă Ş-u
ntribă:
e
.
Se
— "Ţe-ni ai feată-muşată, ţe-ni ti doari di verşi lăcriali
ca

“pruna?

-:

Bo

— 'Ţe s-nu plîngu şi s-nu mi buisescu, gîsi feata. Na, tră
nîscîndă oară va vină ponda di lamre-cu-noaiă-căpiti s-mi
- astingă. .
a

Ş-atumţea I-aspusi feata de adetea loclui, că lumea tragi

di apă, că pînă s-nu da n-quă cîţi un suilit di om, lamia 30
nu li sîrgl'aşti ăpili şi că ăstăngi V-căgi şcurtiţă a lei.
„ — E!feaţi Dona. Tră ahîntu crek'"i? s-nu-ţi h'ibă dip frică;
pînă cîndu bînăd io, bag-u srîmbă.

Cum eară nîs curmât di cali, ş-bigă caplu puţin pri qinuclul a feătălei si-l caftă. AclO iu-l căftă, agîrși s-lă un 35

oclu di somnu.

Nu

apucă

Papahagi, — Basme aromâne.

s-agîrşască

gini-gini,

că

ea-i
|

ş4
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h'il'a de-amiră,

u

ii

îl l'ică nă lăcri

mbăirară

mă pri faţă al Dona, z-diștiptă di nă
oară, tamâm cîndu ş-lamna se-avea
aprul'ată di nîşi şi s5 -hăriseâ că va s-mîcă doi, n-loc
di un ca ananti gili. Lă faţi
un semn
u

agriilornîs
. nă oară "şi cari

se-auriiiră

pri nisă,
făşi-tăşi u scoâsiră. Cari cu un
armu se-aleapsi, cari cu un
coli, cari cu ţe pută s-arapă.
A
e
Băgară atumţea s-gurleagă âpili,
vălurli, arîurli, că dîţeai:
10 ţe-i aestă? că ma naintea lamii
ia sîrglă maşi cîti un deadit.
Dona tragi cuţutlu dit şileahii
şi-l tale noâuli limbi ali |
lamiii dit: noâli câpiti, li mbâiră
t-un h'ir di mătasi, şi-şi li
k'ică- di gușşi,

“Lumsa. tută

,

S-hiră şi

s-&udiseă

:

ţe

s-hibă

ş-aestă

|
şi

viră

15 nu cţidă z-ducă, z-veadă, Araplu
ţe-aveă dusă h'ila-al amiră
la lamti şi ţe şideă: ascumtu,
cîtţ vidă că lamnia-i moartă,
nu k'ari l'iro, ma z-duţi şi-l
plîntă cuţutlu pri dinăpbi al
“Dona - ș-lo-alasă “mort
20

pună,că

u. Apoea- băgi feata s-gur
ă,
di nu, L-talii caplu. Gură
feata di. zori.

să nu

as-

Amirălu cîndu află, că arap
lu'l-ascăpă feata şi vătă
mă
lamia, maşi haraăă eară.
Țe s-li da, ţe bun s-li facă,
ai
s-l-u da nveastă. Aţeă: vrea
ş-araplu! După nă siptămînă
eară s-fac

ă numta.

““Laili prici

2 şi nu z-băteă

„Un

al Dona

plingeă

Se

guă

Şş-noapti ningă domnu-su

di ningă nîs. Acld
puilii cîntât şi bagă z-bată: iu plingeă nîsi, nă dipuni
. :
|
n
„— Macă vreţi s anvieagă,

un puil'ă mușât ca mini
s-acăţăţi,
- si-l-tăVăţi şi sîndili tu
ureaclii s-/ stricurăţi. Acşi
bătea puillu.
“Vulpea lu ascultă, cu
gura. căscată dipriună
și 'cu cît pusoillu cîntă, cu ahîntu
ş-nîsă se-apruk'ă și-/
dîţeă : Cum qisişi, h'iVu, că No-avdu
di aușatic? Că-ni hiă
mulari moaşi.
— Cam-aproapea, cam-apro
apea, Y-grea vulpea,
că de, h'il'u,
auşaticlu-ni-lo urăclili, -

Puillu

tut ma

z-dipuneă

E
dipri alumak'i,

pînă

Stă
cîndu vul-

35 pea, cu drăcuriili a
lei, arsari nă oură şi
lu ancupă:
—
PuiVă muşăt, feaţi nîsă,
cu luminarea s-ti căftâm
aflăm. Ahît $l-arăpsiră caplu
ş-nu te- .
,.li

stricurară sîndili tu ureacla al Dona Şi aestu anviă
tu oară. .
. .
IE
Al Dona-l Pări, că aveă
durniţă ş-cît si sculă gisi:

-

—
—
rată,
cum

Ţe-aviăt qi mi
'Țe somnu, lai
l-griră zlăl'li
îu vătămât ai

.

LAMNA

CU NOAUĂ

CĂPITI.
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diştiptăt
?. Țe dulţi somnu-V trăgeăm !
corbe curbișane, că aţelu ş-fu moarti
cucu nă boaţi şi-l îmbăirară ună-di-u
nă,
arâplu.

«Bre! gîsi nîs, un arâp s-mi vătămă ? Așteaptă
, ţe va-Y adâr.» 5
Cari înk'i

si nîs calea-calea, işi tamâm tu hoar
a amirălui.
Eră qua, ţe s-mărtă ha di-amiră cu
araplu. Dona, cari intră
n-hoară, trapsi la nă moași si bea
puţină apă, că aveă
cripată di: seati. De-aoă.di aclă, îl!
qisi moaşa cum azi
s-faţi numtă mari, că s-mărită h'iV/a
amirălui cu araplu, ţe-l'10
” ascăpă bana.
Dona si scoală, acl'imăt-neaclimăt şi tragi
ndreptu la bi-

searcă, iu vrea s-facă ncrunarea.

Cit lo preftul z-bagă vluitolu, s-li ncrună:
«Staţi!» gri nîs.
<Aestu nu-i omlu ţe-/ ascăpă bana!»
,
15

Feata de-amiră citu-l vigă, acăţă s-u gidilică tu inimă
. Bre!

„cum easte, cum nu easte, lu scoăsiră la amiră
lu. Aoă viti ş-araplu să-și caftă tinia,
că taha lu arușnă pri nidriptati Dona.

După

ţe zburi'

grească

Araplu,
-

araplu,

ş-Dona,

ţe zburi,

Nu

tălată noâuli căpiti ali lamii
:

Macă

Bagă

.

,

vă ntreb, se-află căpiti fără limbi iuvă?

» — Nu! gri amirălu,
—

ţe va
20

agîrşii s-u dîc, avea

ş-le-aveă adusă tră mărtirie.
Atumţea Dona li gisi:

—

ascultară z-veadă

|

nu!

Mă

|

ea mutriţi-li

99

căpitli di lamiii,

ai eali limbi?

di mutrescu.căpitli, le-află tuti fără limbi.

Acăţă araplu si s-ăpără, că nîs li li tălă, ma că nu şti e

li feaţi, că ună că altă, ţivă ! Zboărili a lui no-acăţă loc, că

“ Dona li scoasi din sin şi li deadi amirălui s-li veadă.
30
Cindu-! griră şi a h'irilei si grească, ţe-i ş-ţe nu-i, aspusi

alih'a din cap pînă n-coadă. Lu-acaţă atumţea pri arăp, îl
leagă di doi ca! ne-acăţăţi şi cîndu lă da ună. pristi cur, ar-

muri-armuri

lu scoâăsiră.

„ Apoea

Dona

dură

measă,

pri

si nsură cu feata
niinti

ţe

s-acaţă

ii

-

di amiră
- și trîş cîndu şi- 35
s-miîcă,

scoasi

un

susk'ir

amirălu. Trîş cîndu's-mută measa, suskiră ninga nă oară.
„— TŢe ţ-u dorlu, mărite amiră, ntribă atumţea Dona?
Ţe s-h'ibă hi'ilă! Maşi nă pânură am ninga tu înimă: Im
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pădurea mpușc/ată easti nă cali arăită ; di cîte ori ii-ari tricută
oastea, nîpdi nu-i se-ari turnată. S-putearim s-me-ascăp şi
de aestă, tuti biinili vrea s-le-am pri loc!
'Țe eară calea țea ? Di cîti ori vrea s-treacă viîră suflit di
5 om, apiriă nă grindini, nă furtună, di diţeai, că k'ari lumea.

Acld se-află nă moaşi măvistră cu căliva lei. Cit băgă z-bum-

buneadă,

se-ascâpiră şi să siăldiră, măvistra V-acVimă

să se-

aciimtină tu călivă-l' şi s-adastă taha pînă s-treacă furtuna.
Ună vinită oâminl'i tu călivă, trăgeă nă oară cu mâtura
și-l!
10 mărmuriseă di mproșşti..
Dona s-nu-li aspargă l'efea socru sui, ş-angană
zlălli ş-ai
să z-ducă ş-nîs şi ţe s-pată, s-pată.
Ne-agumtă gini şi na! acaţă nă bumbunidari
ş-nă furtună
di s-cutrimbură tut loclu. Na-i şi mbogra
di moaşi cu boaţea

15 lei îndicînită, iu l-aclamă

tu călivă, pănă

s-treacă furtuna.

Ună vinită a lui acld cu zlăkili ş-cîindu
tradi nă oară cu
mâtura, /-mărmurisi!
Ie
Atumţea nelua frati-sui si sîingină
unășună. Aduki nis,
că

nu-i lucru curât şi că frati-su

20 angusă; si scoală si z-ducă

prindi să se-află

s-lo-aseapă.

tu mari

|

Calea-calea, qi om-om, l-deadi di
urmă şi agumsi tu hoara
amirălui. Amirălu cîndu-l vidă
n-codru cu zlăk'le, Li si părti
că-i

dinir-su. vinit.

25

adulki'i, cari easti

Mași cîndu

şi-l spusi,

vidă că nu-s zlăk

ţe cură.

măscuri,

Aestă vrea ș-nis şi o-angană
cîtră acld căţaiia. Cît agumsi Ş-nîs acld, acăţă z-da grindini
ş-furtună turbată. Moaşamăvistră ah'urh'i

s-lu aclamă tu călivă, s-adastă
pînă s-treacă
furtuna. G'ini-ma nîs, mălăgăr,
îl dîţi:
|
"
a
Aravdă, maie, ş-nu ţ-u mîcă
inima, că va vin ş-aclă.
ab
el nu dusi pînă nu frică
îurtuna ş-grindinea. G'ineŞI aved puteari mași cît țineă
grindinea
ş-furtuna. Ună

ţe trițeă furtuna, doi parâţi
nu-l! făţeă amaea
Lol Ș-furtuna nu ţîneă ma multu
di trei ori pută.
Slaști atumţea gonili
“Vi
si
i

eura
2

măistiă

i
,

şi. td

curga

gonili

cu

zlăl'i

ŞI

o-acaţă

di

vacă

pri :

căaită, că di nu ti diiie cumăţi-cumăţi.

» Câri u vigu streasă, lu nviţă
s-la cupa dipri puliţă cu apă 'discîntată
qi treili miri, , s-lu
l'ască
pruscul'as
s-anvagă Qă troară
că şi şi vav
troară
. . Gon
Conili
ili, cu apa
aestă

l-anviFiă tuţi câţ
ciţi i îl!
îl' pipi msi

|

ȚILA.
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mira lor aţea laea aoă. Arsiră apdi un tireăp di noaiiă ori
şi cari u nh'ipsiră nauntru, scrum se-adră.
Ş-acşi s-turnară nîpâi la amirălu, iu si nsură ş-alantu fitor ş-apoea dipusi amirălu dipri seamnu şi intrară nîși şi-şi
mpărţiră amirăril'a, ş-adusiră ş- părinţii acloţi j-bineagă șa azi 5
cari s-nu muriră,
Ahiîte ş-tute!
.
(Spus

24.
Eară

nă

oară

ţe

de Tulii N., Avela,

Epir.)

Țila,

ş-eară.

|

Eară nă oară ş-nă zămani, cîndu Dumnigă imnă pri padi 10
di lo-alingeă. boili, eară ună mul'are. Mularea aestă eră
glaru-lişoară. Numa Vei eară ilă. Nă guă ş-lo curmul și
nk'isi ntră leamni. Ca k'irută ţe şi eară, ea nu-și lo-apre-

adună g'ini-muşât curmul sun soară, cum faţi tută lumea, .
"ma lo-azvîrnueă prim padi. Caplu di curmu ţe s-trădeă az-15
varna

se acăţă

di un skin. Ţila, l'irută macă, nu mutri s-lu

disfacă, ma şi-băgă mintea cu sl'inlu, şi, tradqi nîsă, ţîni sl'inlu,

trăgeari

di

zurlă:

lu

zmulsi

sk'inlu

cu

tuti

arădăţiiii. Tu

zmildirea ţe-! feaţi, ţe s-ţă veadă ocli! ? Ună avisteari ntreagă

nauntru.

Ş-maşi

flurii, di l-aţeali

cama mărli.
—. E! faţi Ţila. Pînă
Ea glăruşea ş-o aveă,
ş-ai s-le-aducă acasă,
ahtări pâtali niţi.—Di

cama niţli pînă

l-aţeali2o :

tora nu-ni vidură oclil pâtali gâlbini;
că suntu ptiali. Ş-acşiţi ş-umpli poala
să şi ncalţă porţil, că tră nîşi făţea
diparti angiîreaști bărbatu-su ş-acaţă 25

s-li strigă şi s-ansară:
„—
—

Bărbate,
"Ţe-ai,

bărbate,

u-ntreabă

ţe-am

aoa-ea,

ţe--am!

bărbat-su?

— Pâtali tră porţi, am ţe!
— Cum, mori, pâtali tră porţi ?
30
Cîndu-!' disfaţi poala ş-mutreaşti, li si loară oclil'.
Ma, tra s-nu aspună mulari-sa prit viţini, că u ştea ţe kirută prămătie easte, s-feaţi taha ş-el, că de-alih'a-s pătali

ai porţi şi-/ li lo s-li bagă n-casă, tră să ncalţă porţil' adoaua-z.
Apoea,

le

adusi

cu nîsă

năinte, dusi la sin

n-casă, băgă di li ngrupă

ş-le-apreadună

tu ţilâr. Ţila,

tuti. Cari 35

cînduli
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ngrupă hîs, mutreă prit cărpitura di uși. Ma dusi el a doaua-z
la agru, TŢila avdiun misurăr ţe grea: «Cari Va misuri,
oali,
poati cu lînă, cu călămări, cu pâtali vecti, că vai
fugă»

Cindu avgi' ȚȚila acşiţi, țe-ş disi: <Ea s-l'i aspiin
nă petală
5 di porcu, nacă da ş-eu nîsă.»
Alaga-alaga nîsă, prit glăvănie, intră
n-ţilăr şi tac-tue cu

sk'iparea, li dizgroapă fluriili, Va născîndi
m-poală ş-le aspuni a misurarlui:
— E! ţe diţi, misurare, dai misuri cu
pâtali qi porcu?

10
„şi

Aestu o-adulii, că-i şcurtă tu minti,
că-i cu trei scînduri
nu Y'ari Kir, ma u ntreabă s-easti-că
ari multi.

—
—

Un K'up plin, qiţi nîsă.
Cari s-lu-adăţi k'uplu tut, I-faţi misurarlu,

ţi li

dai misărili ş-oâlili ş-poăcili iuti.
3
15
Cîndu avdi acşiţi 'Țila, haraiia
n-casă; ea ş-o-avei, că-loarîdi. Feaţitu oară trambă, deadi
fluriile, lo văsilişi umpli
tută
casa cu niîsi,

20

.
„_Apoea işi pri prag s-aşteaptă
bărbat-su şi si-l Va sihărikii
di aridearea ţe-/ trapsi a
misurarlui.
-

Citu-l vidă di năparti, acăţă:

"—' Bărbate,

eară.
Bărbatu-su
25

bărbate
s-păli

ţe fecu

di nă

io!

ş-arsăreă ca nă

oară, că var adră vîră glărimi
, ma

nu-l” si duţeă mintea pîn-aclă,
Cîndu

intră

n-easă

şi-şi

paşti. oclil divarliga,

Misuri, oali, poati, k'upuri,
soi-di-soie.
-- D-iu

le-aflăşi, mori

l'irută ţe

vătămată,

|
ţe z-veadă?

-

-faţi

năs.
-—. D-iu alurea ? ariș un misurâr
: îl ded petali şi-l loai
misiirili s-muşăţescu casa!
|
-30
— Bobo! măratlu-ni, ţe-ni adrăşi!
-Și cîndu o acaţă di-/ tragi
un şcop, Ii li l'isă oaăsili,
După ţe u bătă, «nu mi
bati» gisi
nîsă, «că ţi-adue ş-alti
pătali io.»
„Țe su bată ş-nîs şi ţe
E
ocl'il' s-Vi scoată. Aveagl'i
pină nu li teasi; li
lingitlu
teasi,
n-cot Îl-li faţă tuti,
O-alăsă, “ma
35 cîrtit eară ahîntu,
că Pîni nu-/ si băgă
n-gură.
crai am
!
> nsurină Țila tu avlie,
că lucru nu şi ştea
cu iza e
, ing casa lor cămilili
amirăreşti, ncărcati
pini zi d
ci mi ă, di furtie greauă,
şelupic
ă Ş-armasi pri
poi. Țila u' tragi qi
căpestru şi u bagă n-casă.
Cum eară

|

PILA
tu amurdită,

niţi

agru seara.

că u

vidă

e

viră.

a

55,
Na-l şi bărbatu- -su di la

făt

L/'-arsari 'Ţila s-l-aspiană, că ţe-află nîsă, nu “na vîră. Aestu om întreg şi.mintids, 'adukii, că pali vîră .avisteari va-l adusi. Cîndu

veadi

cămila,

nu.amînă,

ma

u discarcă, şi-l da

5

cali afoară. “Apoea pitreaţi mul'ari-sa ntre-apă şi pînă să
s-toarnă niîsă, .li ascumsi tu patru. suti di: guvi, e ne dra-

.

clu s-nu poată s-le-află.
|
Dua anantă bărbatlu armasi di la agru. L/- ară frică s-nur

u: facă nîpoi- g'esă 'Ţila,
„10
A doaăa-z, amirălu biîgă ti/ân tră cămila căleată. Amirălu
| tăxea gumităt di flurii, a cui vai aspună furlu țe fură hăz- :
nălu amirărescu.
;. Cîndu til/anlu grea tu sucal'a
li Țili, bărbatu-su u băgă
su nă cupane şi s-nu avdă ţe strigă ilanlu, cucuteă pri un 15
tengiri şi dîţea:
— Taţi, “Ţilă, că vin găili di va ţî scoată ocVil.
|

Cu tut-aestă, Țila cum feaţe, că: avdi' ţe greaști ti/anlu şi

gri, că năsă lu-află.
,
: U Ya s-o-aducă la cunak'i dadân cu bărbatu su.
: .
.20
— More-i glară, lă diţi aestu, ţe vă băgăţi mintea cu nîsă ?
ma viră nu-l avgă.
«Tră, căsmetea lui, catilu țe-/ zudică eră ligă di unlu oclu
Gă-l dureă.
DR
|

U ntreabă

catilu:

+95

—
'—

E! mori mulare, ea gi-nă, ţe hăznă aflăşi tine?
Cum ţe hăznă ? Nă lamiie ncărcată cu pătali di porţi!

„—

Baste glară,

mindui catilu.

Ş-cîndu .lo-aflăşi, u

:

ntribă

niîs ?
— Cîndu viniră găili di ţi scoăsiră aţia oclul guf! acşiea!30
Şi cîndu /-da ună.a catilui cu deăditlu tu oclul bun, scînteale vigă catilu.
E!
diîsi bărbatlu, nu v-aspuneâm io, că-i k'irută2

- S-umplură. tuți atumţea, că-i glară şi li deâdiră: cali de:
ada. Ş-acşiţi armasiră nîşi avăţi.
Da
Părămi6 ni şteam: părămid .v--aspus, nu stii, cum

nu v-arîş.

1 83
teăii, ma

Se
(Auzi. de Ia mama

mea “Despa,

Avela, Epir.)
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25.

Hillu de-amiră

avisit.

“Iră un-oară uâ'amiră ş-ună amirăroanie. Nişi aveă
ş-un fitor,
" Amirăroana lihdzidă eră--greii ş-toate cîte feaţe
amirălu.

ca

s-u vindică, fură din cot. După

5 Amirălu

cara -airmase

veduă,:nu

niscîntu' k'ird nîsă muri+

puteă

z-băneadă

Să nsură ş-lo altă muYare.
i
" Gine ma aestă mulare.nu-l vrea: ficorlu 'ţe
aveă

singur.

i
amirălu

cu nveasta di prota ş-mutreă cum di. cum s-lu
l'ară. Di cade
duă nîsă -îl cîtigurseă la bărbatu-su ş-lu'nţăpă,
ta să-l scoată
10 j-dit. înima amirălui,
.
.
tii
„Ficorlu, măratlu, s-purtă cît puteă cama
g'ine cu nearcăsa: O-ascultă ti tute cîte V-dîţeă, nu-l
aspirdeă vîrnăoară
k'efea

„

ş-cu tute-aiste

cara

nearca nu

vrea

s-lu

Amirălu tut ma-! dîţeă a mul'ari-sai:
Țe-are
Ibintră ahît tu dinţi ? ţi stepsu
ţi-are faptă?

veadă.

ficorlu, di-ţi

— Nu-l voi! ahît săiă z-grească mulare
â,

Tricură

lu-Mari,

ta z-ducă

20
—

aşi cu aistă îngriie

cîndo -tută lumea

pîn ti Paşti. N-Grai-

ş-fi&orlu.

Nearcă-sa îl climă şi-l qîse:
Avdi-me,

biseărică,

ma

s-amini,

—

toamna

z-duţe la biserică, si ndreapse

h'iVă
s-(v)ini

G'ine, dîse

di cîne faptu! s-nu
cît cama

troară,

fitorlu, va z-(vV)in.

şegi: multă

că cavăi

ai

ia

oară
tine,

la

cara

25 - Si duse fitorlu la biseâr
ă
ică Şi şidi ningă tată-su
, ca-di
totînă. Ma no-amînă multu
şi s-turnă agona a casă.
Cindo
amirălu inşi ş-nîs di la
biseărică, lu ntribă ficorlu
:

__—

30

Că-ţe fugişi ahît agona?

Nearea,

ni ună

ni altă,

arsare

— Ta s-me-acaţă mine,
am
| Amirălu, cîndo avgi' aiste

ti ţi!
a
zboară
,
s-feaţ
e
foc di inate. Nis
li pistipsi ş-nu s-mindui,
că tute iră înţăpătări

sai, ta s-lu -Y'ară ficorlu.

35

a

şi greaşte ;

a

— ŢI vrei-s-li faţim, gîse nîs
amul'ari-sai?
Alasă-me
Climă

mine, că lu-ndreg toti
cum

apoea

îndâi huzmik'ări

de-a mul'ari-

lipseasce,

Ş-lî gîse:

:

1

a

H'IL'LU DE-AMIRĂ. AVISIT,

-— S-lu loaţi aistu

mâţi ş-ca semnu

57

fitor şi s-lu duţeţi tu munte

si-fi aduţeţi oc/it.

şi s-lu vătă-

Îl loară. oăminVi şi-l 'dusiră tu munte, ta s-lu tale.
Ma ficorlu lă se arcă la cizoare şi-l pălăcărsi cu lăcriile tu
ocli, că s-lo-alasă z-biîneagă, că bana-i dulţe. Huzmil'arti 5:
atumţea.îl niluiră şi nu-l tăV/ară, ma, ta s:nu li ncace mularea. amirălui, I'i-szoăsiră“'maşi-ocli! şi lo-alăsară--acld.
Ficorlu, armăs singur tu munte, nu ştiă cîtră iu z-ducă
ş-cîtră iu s-acaţă. Nu-!si videa. Vîrnă nu se avqă s-treacă
pe-acld ta s-lo-agută. Șideă împrostu ș-aciţă ta să-și plîingă10
hala. Plimse-plimse- pină cădă îm-pade lişinât j-durii sum
un ărbure.
__Dua alantă el cu tahminea acăţă s-imnă pit munte, nacă
da di virnă hoară i di ţivă .oamini. Alăgă aşi pit munte
multe dile. Pîne no-aveă, te-aţeă si nviţă s-pască şi să.s-hăr- 15
nească cu ărgile ți orişcă pit livăgi ş-cu frindile. di pi
arburi.
Aşi tricii fitorulu ca vîrnă mes tu munte. Pînă ma năpăi,
cu

imnarea,

agumse

la nă.hoară.

Oămiili

din

hoară,

cara-l

vidură ahtare tinir muşăt ş-orbu, multu li si jili inima. [120
loară: şi-l dusiră s-treacă ună seară la casa unui oarfăn.
Ficorlu, dupu ţi z-duse, zburi cu oârfinlu ta s-alagă doli
deadimn s-ţeară. şi să s-hărnească. Aşi feâţiră ş-acăţarăsimnă hoară di hoară pînă azimsiră tu văsilia a tată-sui a
orbului. Ma tora nu 'văsilipseă tată-su. Nis di cîndo avea 25

ascultată

mul'ari-sa

şi aveă

alăsată

viră ambăreaţă nu aveă, ma tute
: Di tute părţile alanţi amirădi
amirăril'a,
Ficorlu aţel orbul, iiu z-duţeă
"— Cariva amirălu s-o amintă

ta s-lu l'ară

ficorlu,

licărle anăpuda, îl si duţeă.
lo-aveă bătută ş-/-aveă loată
di casă-casă, qițeă a tutuldr:30
amirărila, s-mi Va:mine, s-ni-

adară ună 'cruţe de-amălamă ş-ună flămbură tută di hrisafe.
- Di un de-alantu agungu zboărăle pînă tu -ureacl'a amirălui.
“ Aistu s-niră, ţi turlie. Ma cum diţe un graiii armâs di la
auşatic: omlu cîndo cade to-amare, se-acaţă şi di-un şarpe.35

" Aşi feaţe 'tora: ş-amirălu tu strimtura iu s-află.
Li-adră dicara a drbului, firă ca si şcibă, că aţăl orbu easte
h'i!-su, ună cruţe de-amâălamă ş-ună flâmbură di hrisafe şi-l
băgă nintea ask'ăril'ei.
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Ficorlu z-duse la oaste. ş-ninte ta: S-acaţă

polimlu,

să.zbată, si nel'ină la Dumnigă şi-l pălăcărsi, ta s-l-a
gută. Dumnigă lo-ascultă, că aistu ficor eră multu bun şi
ndreptu și
ași tuţi duşmanii a tată-sui fură: bătuţi şi amir
ălu puti si-şi

5 la eară amirărila.

a

e

Cîndo vidă. cudia aistă. amirălu,ţi nu se-aş
tiptă,
nvisă, îl climă fitorlu la pălatea lui şi-l giîse
:

"— Ţi vrei s-ță dai

“—

10

te-ahtare buneaţă

Ţivă nu voi, dîse ficorlu,

maşi

TU climă. amirălu:amirăroana

lui. Mea

cît vine

ş-un

munte
15

nu! şidă

ş aclo ningă un.şoput

-

z-ved amirăroana

nă oară.

di

a ficor-

ş-o-aduse

foc. inşi dit ocli!

după aistă,

si

ţi-nă fiţăşi ?

multu

nintea

a. drbului

sfulgu trică tu oclil: amirăroânilei ş-ais
tă
Ficorlu,

niţi

urg'i. diunăoară.

la pălate,

z-virsă Şavisi.

ş-ca vîrnă

ma

:

fugi

tu

e

Dit. oâsile a lui ini un' mer
ş-aestu 'mer z-duse tut toa“mare. Amarea s-teaţe ca untu
lemnu ş-arispîndeă. ună ani„Trizmă mult

u

mușată. Tuţi

tumţea s-adună Şapte
anărizmă. Caftă-caftă

s-cudiseă,

ţi va s-hibă

amirăgi ta 'z-veaaă d-iu
tu. tute părţile ș-agungu

aistă. A-

vineă aistă
tu mintile

20 aţă]. Acld lo-află fitorlu aţel
virsât ş-avisit. Tuţi se-apleacă
şbaşi oăsile ș-apoea -dic,

s-adară un. mînăstir tu loelu
ațel.
G'ine ma nu s-acăk'iseă, cai
di -Şăptil'. amirăgi s-l-o-adară,
Unlu dîţe: <ioii va s-l-a-adăr
», alantu dîţe. cioii». Atum
ţea
nă moăşe, ţi şideă acld,
z-duţe la. amirăgi ş-li dîţe
:
2
IN
— Nu vă ncăcâți! ma loaţi:
şapte ving'aYe ş-lăsaţi-le
unănoapte ningă lipsan. 'To-a
ciăi ving'“ălii va s-intră
lipsanlu,
ațăl s-adară. mînăstirlu».
.

|

N
ee
Amirag/i o-aflară n-eale
mintea moâşilei Ș-te-aţeă
adiis
ningă lipsan şapte ving'
iră,
al'e

30 Tah'ină,

cîndo

ving'ellu

z-due

a tată-suj.

Atumţea

aistu

s-li
|

şi le-alăsară acld ună
noapte.
veadă, lipsanlu avea
intrată tu
a

acăk'isi,

că. aţă

orbu

ieri

a

polim Ş-țe-aveă avisităacld, iră h'il-su. E] Plim
se
di Plîngu multu,

35iră

tora.:.

că-țe s-aibă

Ti adăţire-aminte
mușâăt, ţi nică
(Spus de
Baţaria.)

Iia

i

adră

azi tută gua
Mişicu,

40 ani,

ascultaţă

SI

a

ţi lo-aveă -agutată
mul'are-sa,

tu.

și z-dirină
ma

n-cot

apoea . acld un mînăs
tir mare-ş:
easte

împrostu.

Crușova

: 1895,- şi comunicat

de 'd-.N.
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„26, Reata ş-aslaniii. :Eră.ţi
- Eră

nu şi-eră,

unoară

un: vîsil!8

Ra
multu: avât, „avut aruptu.

i

Mul/are-sa lV-aveă moartă i di multu, El aveă maşi ună feată
- multu muşată.
.
-î..
5
Ună duă vîsilelu duse se- avină niseîngi furi, ţi. tut ma-/
călcă visilia şi vătămă oamini. Acăţă vîră patrugăţi 'di nîşi
Şi Li nclise tuţi tu ună udae it pălatea lui. A feâtiei nu-l e,
spuse,

că

acăţă

furi, ma:

dise.niaşi:s-nu intră tu udaea

ţea.

» Treaţe nă quă dao, şi a feâtil'ei.nu-l arăvdă inima pînă 10 s-nu veadă ţe are n-clisă tată-su tu udaea, iu. nu o--alăsă
s-intră.
Te-aţeă ună duă Va caea' i u dişelide. II! si păreâ a ei, E
ca va z-veadă cari-şte ţe mușutăţi, cîndu ţi z-veadă ? patruQăţi di furi ni-laţi neaspilăţi di ti loa data. Di frică feata 1015
„ună apală şi se-alină sti. uşe. Furli nu u vidură feata, că
atumţea durnă tuţi.
Un di nîşi, după ţe z- diştiptă, z- duse la uşe, ca. z-veadă, i:
cari aveagle. Cindu vigi, că nu-i vir ş-că „uşa- -ă dişelisă, lă -

gri ş-alintor, .ca-să scoală şi s-fugă..

„20

Tuţi si sculară ş-ahurh'iră s-fugă:un cîte un. Ma cît.loa
s-easă şi feata di stri uşe trăgea apala şi hîrşt! lă tăvă «ca-.
plu a furlor.
,
Aşi tricură 39.și feata: I- tară. taţi; Avea 'armasă maşi căpitanlu. Ma napoi trici ş-el şi feata trapse apala ş-pri nîs,2%
ma nu pută si-l Va gine şi-l pligui puţin pri frîmte. CăpiMa
tanlu u vidă, s--turnă cîtră nîsă şi-l gise:
— A! ca s-nu ti vătămarim! ş-iugi.
,
Trici i atumţea zămane multă. Feata lo-aveă agirşită că...
30
pitanlu şi zboârăle, ţi-l! aveă giîsă.
Ună quă, cîndu -niţi nu-/-triţeă prit minte a feâtil'ei, vine:
la tată-su căpitanlu, adrât cu straie muşate şi hrisusite, di

nu puteâi s-lu cunoşti iuvaşuva.

Intră. tu pălate, trapse îîn- |

dreptu la amirălu şi-l” dîse:.
— Eă h'iă un om multu avut, dinu ştii, niţi cîtă aveare.am 3
Hiă dit aţăl loc
ta nveastă.

(şi spuse

numa

loclui).

Vin

s- ți caftu h il/'e-
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Amirălu niţi ună, niţi doauă,
că va, gise, că lu da.
- .
Dua

lantă

s-feaţe

numta

s-biţi, căpitanlu ș-lo niveasta

5 z-ducă

la casa gănilui.

şi s-turnă a casă-l,
„Cît armăsiră

10

ţe ntribă ş-feata ş-ailă
,
„

amirărească

şi nk'isiră

Amirălu îl pitrică,

singuri căpitanlu

s-turnă şi-l giîse:
—

după

e

la amirălu

ŞI cara

doli pri cale, taha
pînă

iu-l'

|

pitricii

-

cu h'il'a amirălui, căpitanlu

|

Mi cunoşti cari h'iă?

— Nu! gise feata.
.
|
— E! să ştii, că h'iă -căpitanlu ţe-ri me-av
eă ncl'isă tată-tu
Ş-ţi-ni mi tă/ăşi pri frîmte. Tora-ii vine
ş-ania oara s-ţi li discumpăr tute. Te-aţeă z-qic, andreadi-t
e tră moarte.
Feata

15 autor.

nmărmurisi,

Căpitanlu

ma

o-acăţă

ţe

s-facă,

ş-u ligă

iu

z-ducă,

la

di un ârbure,

cari

s-caftă

apoea duse

s-adună leamne, tra s-u ardă. Na, că
tu oara ţea tree pre-acld
- niscînţi părmătefţi. Ea cît îl
vigă lă dise:
— Dizligaţi-mi, mea iţi z-vreţi,
va vă dai,

Părmătefţi u dizligară şi fudir
ă cu tută nîsă.
Nu treaţe multuşi ea-ţi-lu
căpitanlu, iu-ţi vine cu un stog
di leamne de-anămirea, ma
mutreaşte ncoa, mutreaşte
nelo
no-are feată tu migdane..
— Bre! îşi dîse nîs cu minte
a, loclu nu u nglită, lipse
aşte
s-o-aibă ascăpată vîrnu.
25
S-alină agona-agoia pri
un ărbure analtu şi de
acld mutreaște anvîrliga, nacă va
s-u veadă iuvă, cîndu ea dipar
te
di niîs, vidă părmătefţi
cu cîrvănea.
— E, voi, li strigă nis, ţe
oamiiii h'iţi, nu vigăt vîrnă
feată
țe o-aveăm ligată qi un
ârbure ?
e
30
— Nu,nu! strigară el,
noi nu h'im oamirii ţe.
s-mutrim sum
cale și stră cale.
e
a
Părmătefţi u loară tfeata
şi u dăsiră tu un cisibă
Cari u videă feata ahît
.mare.
mușată, l-armîncă minte
a tră nîsă. Di .
un di alantu avde şi
h'il/lu amirăluy Şi vru
s-u veadă Ş-niîs,
35 Duse tu casa iu
avea traptă Părmătefţil,
ma cât u vidă ş-nîs
| Vi intră tu inimă, tre-aţ
eă, ni
„— Nu poţi s-mi Vai, îl gîseună ni altă, ma u căftă nveastă.
nîsă, că acşiţe un gone ni-are
imate ş-va si mică
grînlu, că-l tăvaş pri
frîmte.
— Mea tr-aestă easte
zborlu, îl qîse h'illu
di amiră? Cîţ
20

,
FEATA Ş-ASLANIL/I.

„GI

tre-aestă s-no-ai frică îti. Am ună pălate cu patru paturi. La
tute porţile ş-la tute ăşile aveagle nîscînţi aslăiii, ţe-ni ți si
zbirlescu perli n-eap cîndu-!' vedi. Noi va s-şidăm tu patlu

di nsus şi ma-! ţine a gonilui a tăi, las vină.
După aeste grâire, feata nu gri zbor, ma s-mîrtă cu h'illu 5
amiră.

di

Tricură arii di atumțea. Bînă g'ine h' irlu de amiră cu feata.
Nişi le-aveă agirşită tute ş-mutreă di zefl'a lor. Gine ma,
apa doarme, duşmanlu nu doarme. Căpitanlu nu lo-acăţă
S-li

loclu.

k'ară

dintr-ocl'i,

feata

s-faţe

arşine

mare 210

ma

Tr-aţeă
nîs acăţă s-alagă tute ldcurle, ca so-află feata.
Ti tih'a lui s-nu alagă multu, vine ş-tu hîsăpălu iu ş-bănă
feata. Întreabă un, întreabă alantu, pînă tu sone di tine di
mine, nviţă, că feata easte la h' inu de- -amiră.
— Stăi! dise nîs.
15
Si duse la nn favru, ş-adră penuri mări şi un oc. Citu
ntunecă g'ine-g'ine, lo pănurle ş-toclu şi z-duse pînă la pă-

latea amirălui. Apoea, agalea, agalea, li plîntă pânurli şi
s-alină pri pălate, dizvăli citia și z-dipusi tu udaea feătil'ei.
Aestă ninga nu o-aveă acăţată somnul. Cîndu vidă căpitanlu 20
dinăintea Lei, s-aspără multu și vru si zgilească şi s-li strigă
a bărbat-sui.

.— TaţiiîV dise căpitanlu, că

ma

z-vină aţia, va-l vatăm.

Tăcă ş-feata. Apoea căpitanlu u lo di mînă, ca s-easă dit
pălate şi s-fugă. Agumsiră pînă la scară, acld iu aviglăa5
aslanti,
— 'Aslâni, aslării, lă dîse feata, tră ţe vi hrănim, tra s nu-l

|

măcăţi aestu om?
—

'Ţe va

nă

.

dai, griră nişi?

30:

— Ea ţi va vă dai: natlu di ntini a vostru s-h'ibă.
Atumţea aslanl'i si sălg'iră pri căpitân, şi pînă z-giţi ţinţi
no-armase niţi filie di niîs.
Acşi ascăpă feata di căpitanlu. După multu-puţin, nîsă. ar-

mase

sârţină şi cîndu-l' vine oara z-dizvoacă, feaţe nă feată

Lipseă

s-u

da

a aslailor,

că acşi

ș avi

nîsă le-35

zborlu, ma

agîrşi aţeale zboare..
Criscă

feata

mare

şi

ambară

ş-acăţă

s-urdină

Di câte ori triţea pri la aslânii, aeşti îl' diţeă:

la

sculd.
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„—-Feată,
agirşă
Ună

totna.
dquă

gi-V a mă:tal s-nă da, ţe n-are tăxită,! ma feata
. .

.

aslani

la mă-sa. Mă-sa
„5

_—_

-:

|

îl deâdiră

u ntripă.

bilbice.

Feata

SE

li 10

"

ş-lo-aduse

— Diu le-aflâşi aţeale bilbice?
,
Atumţea feata ş-aduse aminte di
cite V-aveă gîsă aslanti
-Şi-! diîse a mă-sai: :
— Mamo, aslaniVi-ii gîe tută qua
cîndu trec, s-lă dai, ţe l-ai.
tră dare?

'Ţe lugurie l-ai tră dare?

_10

—'Ea tine feata mea!
Apoaea u'lo Ş-ă u duse asla
rilor. Aeşti u loară
_ţiră mâîşcătări, mîșcătiări pri
mărata di feată:
* (Cules de la Ioan Nicola Zuch
i

di Veria, Macedonia.)

ş-u feă”
-

27. Fitsorlu ku nelu. su limbo.
(Transeris
|

după

ortografia aplicată dialectului
aromân
d-l Gustav Weigand.)

de

Eara ng oaro un .fitsor: tsel Ppitriku mu-sa se alumpu
rg
15 10 parats pras, s-adarg muk
area. N-kali fităorlu astul'6
nusti
fitsori tse trudzea ku k'etrili
pri un kuni:
|
—Fitsori, fitsori, lo dzusi
nus,: vo dau dzatsi: parais
ni-l
dats aia kunili atsel?
Sa
“
_
— Dal! ul dzusirg fitsori
şi-s loarg dzatsi! parats,
2
El s-turng apoga a kaso
ku kunili si-/ kufte a musai
altsu parats tra s-akumpur
o praz. Mu-sa nu-l vuryi.
Ne. alto dzug,
pur

untulemnu

tut aksi, /-deaai mu-sa dza
tsi parats s-akumtra s-aprindg kundila şi
el kari aflo n kali

trei fittori, tse-astrudzea ku
l'etrili z-vatumo no -kutusi:
25 — Fittori, fitsori, lo
dzu
si

el,

ve

dau dzatsi

parats, iu:
”
D'a-u, ul dzusirg fitsorli
şi-g lgarg. dzatsi/ parats.
Nus o-adusi kutusa

dats

—

ania kutusa

s-akumpurg

atsea?

untulemnu

akasg şi mu-sa-l'
trg lkundilg.

deadi

altsu parats

30
Nus kai dzugli mutrea
gini Provdzuli zi kut
- adzukă ku nusi dzua
fu nik setutg.
!
Kari kriskiă ma mari,
i
akutso s-li-a
ku alte, ko laea

era

vedug

&-nu

dzuto s-a mo-sai ku
ung
avea altu afgaro di
nus.

-

- FITSORLU KU NELU SU LIMBO.
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o

“Ne dzug

mo-sa bugo 's-la n vali

şi kari nu avea

leam

ni, iel
dusi tu puduri s-fakko, kundu na! iu da
diun sarpi tse tsunea r-guro un tserbu si nu putea s-lu
askapito ko avea
koarni. Lailu tserbu, lut ul vidzu, s-turng
si-l dzusi:
—: Kristine, s-tolarii nipurtika aestg, mari
bun va-ts fak. 5
„ Sarpili
—

Bun

de-alanto parti sta si-l dzutsi:
om, s-to/arii koarnili

a tserbului, aistuea, itsi

s-nhi
-kaltsu, si Stii ko-ts dau.
Fitsorlu tule koarnili a tserbului tse t-aksi
s-aki era mortu
si Kari lu igrito 5arpili ku lisurgatsg, l-dzu
tsi a fitsorlui:
10
— Tora
tse-n featsis aestu

— Tse stii tini, gri fitzorlu.

bun,

tse vrei di la mini? |

a

|

— Jo dzuk z-yint ku mini tu amiruril'a a ngast
ro, iu tato-nu
easti amiro si ma va ti ntreabo tatg-riu, tse kaft
su ? si-/ dzuts
“nelu tse-l poartg nus sum limbg ; ku-atsel nel,
itsi s-kaftsu, 15
pots
s-ai.

Lu-adung fitsorlu dupe aesto n dzepi kulal t-aj!
tu ami'rurila serk'ilor. Kut adzumsire di bugaro tsitior
pri. loklu
a serkilor si ndreptu nupurtitsli s-auriiirg pri
nus s-lu bea
di yiu, ko 19 kulkg .loklu ; g'ini ma tu garo suiro 5arpil
i din 20
dzepi-V si tuti nupurtitsli s-trapsire ngpoi. Dupg aestg
easi
sarpili din dzepi- si-l Va di lu adutsi la tato, iu V-dzut
si, ea
s-ea se

vreai

pat, kari s-nu-s

afla omlu aestu

s-tal'i koarnili

„a tserbului. Amirglu lu ntribo, tse kaitg? si el, kum
eara
nvitsat, <nelu> dzusi, «tse-l portsu su limbo» Vru nu
vru25
S-amirolu, skoasi di-l lu deadi şi-/ uro kali bung.
Kut s-turng nus akasg di bugo nelu su limbg £i dzusi: «s-ni
si umplg sinili di flurii,> di-uno garg Li si umplurg. Ma vidzu
„nus putearea nelui, astipto di. s-kulkaro tuts, isi tu gruding
si dzusi ng garg: «No pulati sg s-fakg aoaga» si pung s-ti3o
suts kutrg asiea, na-u! pulatea dinuinti-l. Tuto lumea s-nira,

„d-iu ahundo puteari nus, ma
-Karj si nsurg ku no hi'ile

Verli
muka
„nu u
Vidzu

<va-i aspun îi
urelVili dzua
va burbatu-su,
tse nu vidzu

el nu aspunea la vurne.
|
de-amiro, &tii kum suntu mu-

va-i aspuri, d-iu o-ai ahutg puteari ?» ul!
tute. Aga plundzea, aga Suskiira, ko taha 35
ko kari si u vrea, vrea-l! aspung &-a Iei.
lailu burbat, nu putu s-fako a/umtrea,

Si l-aspusi. Ahut kufta &-muVari-sa i kut l-aflo
gara, I-furg
„nelu si li kuleasti de-aklo dinaparti de
aruyu, ju adaro no
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pulati di dzatsi

ori poati

ma bung

de-a

burbatu-suj. Bur-

batu-su s-kreapg dimineatsa, kundu se-aflo fure
nel i furg
mul'ari. Lo-arkg t-ung lungoare greaug, kg
dzutseai: tradzi
trut lumea alanto. Pung atumtsea el
singur lo dudea puni
„Sku muna lui a kunilui ku-a kotusilei
si kundu aesti vidzuro kg yini altu s-lg arulg s-mulo, ntrib
arg : tse ari domnu-su
a lor? Huzmik'arlu l9 dzusi, ko ga
s-ea tse putsg. Kunili ku
kutusa si skoalo atumtsea zi z-uk
s-adulko nelu nopoi. Nkalikg kutusa pri kuni Si kum kunili
stea s-noato, u triku di40 dindi. Aga kunili Stutu nafoaro
şi kutusa intro tu pulati,
iu akutso un &garil,
— Tsii, tsii, bugo si strigo şoăriklu,
aksi s-tsu hursesti bana,
nu mi mulo, ko mas mini ari tato-i
u si kaftg-n itsi-ts doari
suflitlu,
|

'15

Soariklu aestu s-h'ibo b'iVlu

amirglui a soaritslor. «Ma vrei
s-nu ti mul» vu! dzutsi kutusa,
«do zbor a soaritslor s-ti
aduko nelu di su limba a
doamnul'ej dit pulatea aesto.
E ! ore frate, nu trikuro paspr
uyingiits di-ori si na ju-l
lu-aduk nelu!
20
L-bago n-gurg gini-musat
kututa, n-kalar pri kuni
tai!
tu aruu-s-trealko dinaparti.
Kundu adzumsirg lutro 'tu
mesea
aruului, tse-l vini a kunil
uj, z-veado nelu! Kuti
/-featsi
mintioasa di lkutusi s-treako
aruulu si-l lu aspung, kg,
s-nu
lo kadg tsiva tu aruu, nu!.
S-nu! kunili: i n-lu. aspuni,
"2 afundu tu aruu! Malo
i tevidzu lkutusa k-alumtrea
nu s-fatsi,
lo si-l! lu aspung si kut
vru kunili s-lu veadg,
aruk'isurg
nelu 5-kudzu tu aruu !
—

|

E! V-featsi kutusa,

—

30 putem

Kuti

z-dzuts

s-lu aflom,

Teatsi

lkum

tora,

te-ariseasti
lukru

featsi kutusa

tse

tora?
s-featsi,

a

ma

mutrea

nakă

ş-alzatso

kopia pestilor.
— Nu mi mulg! l-greasti
aestu, si kafto-ri itsi vrei
s-tsu dayu..
— Si stii ko nu askak
pune pesti! atol nu vai
nelu
aquko

35

tse-ni kudzu

torga.

a
Tuts pesti se-anarg z-vea
|
do ari lu aflo, ma vuro hubari, Kundu s-misuraro,
nu avea
un

dzusiro

lipsea de-aklo. < A tsel
va-l aibo>
na iu tsu-l aduk ku nelu.
.. *
ul loarg, trapsirg ndreptu
la domnu-lg,
si, Pang sg-askul,

Kum
Sun s-amuna

tse ninga putsi le-arula petalili. De-atumtse
a el dipusi minti

DI SUM

LIMBĂ.

”

s-nu u fako niiga no oare glurimea aesto; Haraga
Vi si puru ko-l featai mo-sa de-adoarg alto nu!
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tse trapsi,

Bunets futsea ku saklu pri la tuto lumea şi di kuts
z-dutsea

aklo, vurg nu isa ku muuli goali si lkum s-tih'isi s-trek
: &-io,
kari akutsg si-i greaekg: <Toarno-ti, toarng-ti, kristine, s-Vai
tsiva tro akasg.
— Ma, tse

s-l'au, frati, ko noi di tuti avem?

)

ul tak. — More, nu dzul ko nu avets, ma tro îitsori s-lo-adutsi
isiva, kg ti dutsi dit xeane.» Şi-n deadi no tisago mpling di
„tuti poamili, ma kum trikui prit hoara kurilo
si: surgtir
r, o
=
o
di ng garg si-i li mulkaro tuti! “Ahuti &tuti
10
(Spus de bătrîna ţal Bacola, Avela, Epir.)
7

e

28. Kiatra
Eră ţe nu eră.
Eră- un-oară un

ş-nu puteă

om

di sum

oarfăn căpăit.

limbă.
i
Părinţi! a lui eră auşi

s-lucreagă. Tută apîndoaha

lor

eară Mitri. Tră

lucrare ficorlu iucră, ma de! ahîntu lă eara tih'a: nu-l si duţeă 15
Tucrulu tră' năinte, ș-snîtate. Cari 'vigă ş-nîs ţe: vidi, că-n
cot s-pidipseaşte ş-agunseaşte a casă, ţe s-mindui: <Af s-alăescu. calea, ai s-mi min ma nclo tu xeane iuvă, că poatepoate acld, ţe ştii. ţe da Dumnigăi!,
e
Işi feaţe el cruţea şi-şi se duse oară-bună cu Dumnigăi 20
năinte. E
Ma ş-aclă, vîră prucuk'ie mare no-adră. Lucră trei ani şi
pri trei ani în cap amintă maşi trei aspri tut-tut. Trei, trei!

ahit gise

Dumnigăii!

Şi-V/ "băgă

să-şi veadă mularea ş-fumeala.

tu pungă şi trapse a casă

ă

23

Imnă, imnă cale multă. Cîndu l-armase ninga puţin pină
s-atungă a casă, vidă nîscînţi fitori je-aveă ligată un cîne

Şi vrea s-lu vătămă.

A lui î/ fu nilă

torlor : - : -

qi cîne și li qise a
o

—- Cît căftăţi z-vă dau şi s-nu-l vătămăți cînile? -

fi-

a

L-fu

nilă

di cătuşe

Papahagi, Basme aromâne.

al Mitre,

PN

3

30

eo

— Un aspru! dqisiră ficorli.
.:
“— Na vă-l! şi scoase punga, lă deade asprul, lo cînile şi
nk'isi cîtră “acasă. Ma, după. nădeâm di oară cale, vidă alţi
ficori. Aeșţi avea ligată ună cătuşe. şi vrea s-u vâtămă.

<a

rama

ST

K'ATRA
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!

Al z-vă dau un aspru. şi s-nu u vătămâţi,
Dă-nă, griră nîşi.
a
e
deade. ş-a lor un

Tu pungă l-aveă

aspru

ş-u'lo

lă qise el.

cătuşa..

armasă. maşi un aspru.

Ma niţi cu nîs

5 nu z-duse a casă, că acşi l-eră inima al Mitre. De-apoea
va
s-ţă imnă ş-tih'a, ş-tih'a omlui poate acşi-!' eră. Ma nelo
astăl'&
alţi ficori,
ţe-avea acăţată un şarpe şi. vrea s-lu vâtămă.

Mitre, nfilăds ca tot-na, l-curmă

nila ş-ai “oară estă, lu acum-

pără şi şărpile şi .deade şi asprul ţe-! aveă armasă.
10
Cindu s-apruk' di hoară, tută lumea -işiră s-lo-aşte
aptă,

cum i-adetea: Vine Mitre, vine Mitre. De! vineă
omlu dit
xeane dipărtoase: trei ani, nu şică. Ş-acşi! Cari
lo-acaţă di

mînă, cari di guşe, cari îl başe tu faţă.
Intunică a casă. Băgară la Mitre mea
; sa
măcară cu:ţe deade Dumnigă ş-apoea

15 mă-sa îl diîse:

5

”

— E! scoate tora h'ilii, z-vidăm țe n-aduşiş
i dit lăile di
xeane.
a
Se
Se
„u— Adu tisăgle, dîse niîs.
|
|
- Li le-aduăsiră' şi Mitre acaţă :di scoate
prota. cînile, apoea
20 cătușa ş-pînă
ma dinăpdi scoateşi şârpile....:.. — Ea ţe-adiiş,: dise nîs,. şi li
mbăiră ună cîte ună, tute
cîte păţi'!
Mi
ea
Ea
Cîndu avgiîră ş-vidură părinţi! tute
aeste di anvirligalui,
s-ieâţiră ca di. fărmăc...:
a
25
Niîşi măraţ!i lo-aştiptă s-vină amintăt,
cu lucre multe ş-Mitre

țe s-lă-aducă ? Cîne, cătuşe: şi şarpe!
Mare lucru!

30

Tricură multe -dile. de atumțea.
.Mitre şideă tora a casă.
Țe s-caftă şi ţe s-adară ș-tu poridile
di xeane ? Nu vedi, cari
se-aveă dusă,

Cînile, cătuşa

avea faptă nă guvă

şi şârpile

ntro-apă.

:

_:

bănă la -Mitre şi triţeă ca frați,

Gine ma: a şârpilui îl vine dorlu.
să-şi veadă părinţi. Nu-P
aveă vidută di multu. IV dise
al Mitre, tra s-lu aducă aclăşi s-nu-/ h'ibă frică dip, că
va z-veadă mulţi şerk'i, că
e
nu va-l' facă vîrnu arăii. Ma-V
dimînqă un lucru maşi s-nu
35 agîrşască: si-l caftă a tată-sui,
amirălu priste .şerk'i, ţe are.
trei căpite,. «latra di sum limbă
E
" Aestă l'atră, ma su băgâi
în gură, sum limbă, iți s-căftăi,
s-făţeă tu-oară, tu aţeă minută.
DR

K'ATRA

Mitre
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SUM
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li bagă. g'ine.tu cornu aeste tute, ș-la şărpil
e şi trage

cu nîs.

|

Imnară cît imnară, ş-agumsiră a casă la
„şarpe, Acld ţe
z-vead
?. ăDi tute părţile şerl'i ş-nîpîrtiţi şuiră, arsăr
eă di
ti- lua Caşlu di. frică. Ma al Mitre nu-l! se-aspăr&
octul: ştiă

nîs, că nu pate

5.

ţivă.

Părinţi!, cîtu-l vidură puillu a lor, nu ştiă ţe s-cam
a facă
di haraiă,
că. nîși lo-aveă tricută di multu tu. frîndqa ţilăr ţe
nu s-toarnă di la lumea lantă.

„II disiră al Mitre s-caftă ţe-l' doare hrisusita

ahtare
disiră

scâmpile, că va-l' da cu un zbor. -

„-Gine ma Mitre ştiă. ţe s-caftă. Mitre
de-acasă lo-aveă nviţată şărpile:

—

(nimă), că 10

buneaţă nu s-discumpără lişăr cu ună cu doâiiă. [1
s-caftă groşi cu saţti ş-cu furtiile, lugurii de-aţeale

Voi, gri el, K'atra di sun limbă.

aa

|

nu eră
e

k'irăt.-Ninga'

'
15

Niţi nu lî se duţeă mintea a şărk'ilor, că Mitre va lă caftă
l'atra.. Ca s-şuţirăca
, se-amvirtiră, că lă vineă grei cum
s-u da, vrură, nu vrură, s-nu şi calcă zborlu dat, u loară
ş-I/-u deădiră.
DE
20

"U Lică Mitre n-sin, lă alasă sînătate

țiră alanţi, cîtră a casă. Nă
sun limbă şi gîţe:
— Casa mea să

s-facă,

mare c-amirălui!
Niscds zborlu

e
tu minuta

a

ocl'il”,

o: bagă.'atra

aestă, nă pălate

,
cama

g'ine din gură şi ţe s-ţă veadă oc/il'? 'Tu loc

di căsica-al Mitre cu zitia nă boe
di-ţi loa

a şărl'ilor ş-aoă feă- .

intrată n-casă,

cîndu

u mutreăi.

25

de om, se-anălţă nă pălate
Tută hoara

armase

cu gura

căscată, cîndu u 'vidii. Tuţi mutreă ca nişte k'irăţi, s-cudiseă

j-diţea :

ă

E

- — Cum aestu om, acși, di nă oară lo-adră ahtare lucru?.
Veade amirălu, ş-nîs acși. Ş-frică octil' şi nu-l! vineă s-pistipsească. Ş-o-aveă, că ocli/ lo-arid. Ţ-ul aclamă pri Mitre
- ş-lu ntreabă: -

-—: Cum adrăşi tine, di feaţişi ahtare pălate?
"— Grii un gralu. şi s-feaţe, dîse Mitre.

2

—: Cum

aeşiţe?

Se

—.Ea acşi.
|
|
„ — Macă poţi tine ahîntu lișor.-s-faţi un ahtare lucru, pînă

30

'35
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cale aştirnut ă mașşi cu

latea mea pînă la a ta. S-puteari s-u
faţi
gumităt” di amirările şi h'ile-mea nveas
tă.
— Lucru ţe s-faţe, gri Mitre.

asime

di la pă-

aestă,

va-ţi dau

Duse a casă, băgă latra sum limb
ă şi ună grită: <să-s
facă nă cale aştirnută cu asime
di la amirălu pînă la mine
Şi s-feaţe.
Cindu

viqi. ş-aestă

amirălu, nu avă -ţe “s-facă: V-de
ade
_hiile-sa nveastă şi gumitate de
a mirăril'e, cum lă fu zborlu.
10 Feâţiră nă nunt

ă dumnească Şi na-ț-ul Mitr
e dinire deamiră.. Cari eară ca nîs tor
a? s-frîndeă, s-irîndeă ca
nîs ţe
nu se-aştiptă la ahtare vag
lară. Ma de! că ponda-l'
di tih'e

i!
Nă duă ţe-V ticîni a Vei!
«Aest u d-iuli scoate tute
aeste?
Năs va s-aibă vîră luguri
e, i va-P agută virnu,
că dit caplu
a lui, nu fi-u va mintea,
s-li ada ră ahtări lucri
»
20
SR
Stătă ş-lu ntribă:
.
„— Nu ni-aspinii, bărbat
e, cum. acşi tine, di
faţi iţe ţi-ticineaşte, iţe ţi-treaţe pri
t minte? Iu o-aj tine
ahî
ntă puteare ?
Mitre nu vru Xuvășşuvă
s-l-aspună. Ma nîsă qi
oara ţea,nu-l!
_dădeă bană şi tut îl
mică: ci va-ni aspini,
i nu s-faţe.» Ca
„25 om, s-arîse Mitre
și-l aspuse. De-apoea,
cari s-nu ti mistirvipseşti cu mul'area,
cu cari? cu viţiname
a? Iu s-minduei
e], că ţe-l crueaşte
mu/area!
Nă noapte, cîndu Mit
re eră tu. „somnul
di ntîni, si scoală
căţaia $-pre-anarga
-anarga, l-u tură
al Mitre K'atra di
30 limbă, U bagă
sun
apoea nîsă n-gură
ŞI diţe:
— 'Tu minută aestă
s-me-a
Dica ş-fapta: s-află m-b flu la araplu, dinăparte de amare
răţile araplui căţaua.
Si scoală Mitre tab
o
'ină; caftă mul'are,
no-are mu/are; caf
l'atră, W'atră pui!
tă
Țe s-facă? II vinea
35 s-plăscînească
foc, să s-da di pade
tră glărimea ţe fea
ţe. Cindu mutrea
liga, K'iră ş-pălatea
şte divarș-tute -binile. anaâ
nte. Că mul'ar
triţeare dinâparte
ea, ună
de-ama
Şi se-aştearse dipri loc. re Şi diîse, să se-astingă Pălatea-/
:
-.
Măratlu qi Mitre,
cu tufelia s-l 0-ag
udeii, sînge nu
' cură

eee

lo avină şi nu I-dădeă bană:
nu triţeă g'ine cu nveasta. Aest
ă
ş-aveă arcată vrearea pri
un: arăp şi mintea tut acld
Y-imnă.
15 Cum di cum mutreă să asc
apă di: Mitre şi s-ducă la arap
lu.
H'ile di Evaă, țe vreţ

F'ATRA DI SUM LIMBĂ.
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di niîs, ahîntu nvirinăt şi nfarmăcatu-ngumirăt eară. Ţe s-facă?
țe s-adară? Aduk'i nîs, că mu/are-sa se-arcă dinâparte deamare, ma cum s-u treacă? Lișor-lişăr nu s-triţeă amarea cu

ună:cu

doaiă.-

|

Tu oara ţea intră tu udae cînile -ş-cătușa. EI acaţă di lu 5
ntreabă ca. di diparte, ţe păţi di sta i acși minduit, canda-!!

„măcară

ăgurlu puili ?

A

- Mitre lî spune tute, cum î! furară k' atra di sun limbă,
— Nu te-aspare şi nu îi nvirină! îl gisiră nîşi; va nîdu-

ţem Noi, s-l-u furăm. K'atra araplui..
|
10
Fug cînile cu cătușa, imună, trec amarea şi agungu la casa
Araplui. Avea ntunicată g'ine di cutot. Cînile şigă la poartă
“şi cătuşa si nh'ipse cană câtuşe
na
ease năinte un şoaric. Hap!

acaţă.

.....

n-casă. Cum avigl'ă .nîsă,
s-h' umuseașto pri nîs $-lo-

15

— Nu mi mică, gri măratlu di şoaric, că va-ţi
+
fac ş-mine
vîră. buneaţă.
__— Gine, gîse cătuşa,.că te alăs, ma noaptea aestă s-ti duţi
“s-turi Y'atra di sum limba mulariler cu care doarme. araplu.
Şoăriclu s-gură, ca va s-ascultă şi ca va s-țînă di zbor,20
maşi s-nu-l mică. Şoăriclu duse prota di-și mul'8 coada tu
untulemnu ş-apoea duse di u muld tu nă pipiliţă cu piper
ardş. Ţe faţe apoea ? Pri agalea-galea, de-abişala de- -abușala
s-trade pînă ntră: mulare şi cîndu aestă s-află tu somnul
d-intini, /-u nh'ige coada tu nare. Mu/area stărnută şi tu2
stărnutarea ţe feaţe, l-ansări l'atra trăş încld. Aestă vrea

şi şoărielu : O apucă cu gura şi fuga la cătuşe. Cătuşa u bagă
n-gură

alaga-alaga la cîne.

şi fudi

O-adunară

coada

cînile cu

cătuşa,

pri buga. de-amare.
— Tora, qiîse cînile, ai încâlică

şi imnă- imnă,

pri mine

ţîne-ti

şi

apiriră

Ik 'atra

30

gine n-gură s-nu-ţi cadă tu amare, că upuliclu ti mîcă.!
Cît agtimsiră ca tu mesea de amare şi ţe- vine a cînilui?
„s-toarnă cîtră cătuşe şi-l faţe:
— Aspune-il s-u ved ş-io, ţe soie

di l'atră

,
easte aţeă?

“— Bre! cum s-o-aspiin, că va nă cadă tu amare?.
Ți-aflăși cîne

s-adul'ască. Aestu u ligă tu greaua:

» — 1 ni-o-aspiuii, i. te arie to-amare.
Cun lo s-o-aspună ş-na iu-ţi cade kK'atra

tu

amare. Am

35
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tora ţe s-facă ? Cum si z-ducă a casă
fără k'atră ? Ma mare
arşinea.
:
o
Aa
Cătușa cama drac tr-ahtări lucre, cum
iși di-neoă de-amare
iu apa nu eră ahîntu adincoasă,
cum faţe, cum adară şi anScupă amir

ălu a. pâştilor,

A

|
Amân! îl giţe aestu, nu mi mică,
ascapă-mi, că va-ţi
fac ş-ioi virnu bun; io h'im
amirălu a peştilor.
Ia
— Dimîndă s-ni aducă l'atra
di. sum limbă Și acşi seascălk'.
i
E
10
Se-adună peștil-un qi un, s-mut
rescu, nu o-are viră. S-misură nacă lipseaște vîră, ved,
că: lipseă un ţiroii nicuzândicuzăt. Cînd
—

u-/ grescu ș-aiştiii ntră ma
marle, lu .ntreabă
tră K'atră, tră semnu! K'atra nîs
s-o-aibă. Ş-u la cătușa și-l
da cale a

15

păscului amiră,

sinătos.
29

|

|
Fuga-tuga aguimsiră Ja dom
nu-su a lor, ţe eră lîndit
ş-trăqeă di moarte di marea
ciîrtire a K'âtră/ei. Cindu
vigă qi
largu cum alăgă cînile
cu cătuşa, aduli di nă
oară:nîs, că-i
lucru bun. Şi cum Ş-u
vidă K'atra sum limbă di nă
cale s-feaţe
Si

-

Unăşună Ş-alță pălăţii
cu bunile $-cu mușuteţie
tuteşi tră
toclu a nveăstil'ei di prot
a, si nsură cu altă cama
bun
ă ş-cama
muș

ată h'ile de-amiră şi bînă
pînă cîndu muri.
Părămi
Părămit

25

mi turnâi ş-io:de

Puţă,:ma

eră

acld

|

şteam,
aspăş,
şi v-adăş

aroşe şi cum

triciii

giră cînli și-ni li mîcară
, că ş-o-avură

-cîte nă păreacle

di pă-

pri la casa al. Toşe, siîlcă sun

h'icate.

(Cules de la George Badralexi
, comuna Călive-Badralexi'
1896.)
29.

30

: Muta.

Ţi şiră, ma nu ş-iră.
.
Iră un-oară un amiră,
un-amiroane ȘI-ȘI av
eă şi un fir
mare. Ma nclo di pălate
a lor şideă ună moa
şe. Aistă iră multu
cârfină şi cu de-avia
putei si s-hîrnească.-M
a l-aveă intrată
draclu, di iră linîvo
asă-linîvoasă, ţi nu:
big ă pute mînă pi

MUTA

E

91

lucru. Ţi făţeă tută qua: si sculă di-cu- -dimneaţă, hirbeă văsileăc, lu stricură şi apa o-arucă tu kicute.
,
Aistă apă arîspîndeaă ună ahărizmă: muşată. di muscu-

|

vuseă tut loclu de-anvîrliga.
Pi la casa a moâşil'ei triţeă tută dua N inu di- amiră n-ca- î
lâr şi tătîna V-anhurgea -muşât.- Ună.oară, dao' ori, s-mindueă
ş-nis: Ţ-iră s-lw bă aistă ahurizmă ? Ună duă îl diţe a .moăşilei:.
— Nu-ni spuni, maie, țe-aiturzeaste ahît mușât ningă casa ta? 9
'.— Am ţi s-anurzească: am ună feată, ţi cîte ori size, 10

arîspîndeaşte: aistă anurizmă.
Li băgă tu minte aiste h'illu di. amiiră şi s-s-turnă a casă.
fi
Pi cale şi zbură singur: «ca.Hi gine va s-hibă, s-am
:
nveastă ahtare feată?
PB
a
Z-duţe a casă şi-l” dîţe a mă-sai:
|
- — Mamo, va s-mi nsor.
— Insoară-te, h'ilă, că tu. ari esti, nia cai va s-Mat?
-— H'il/a moăşilei di ningă noi:
— Uă! ficorlu a nei, bati-te dit loc, are nări h ila a moă20
şilei ti-gone ca tine?
Ma

cîte

z-grea

mă-sa,

Il “irute

1e- avea:

dise

Nîs,

că

p ira

moăşiVei, vila moâşiVei armase..
Ţi s-făţeă ş-măsa? Aţea-aţea!
Apoăea hiillu de- amiră lo un nel, î lu duse. a moâşirei
a
şi-l dîse:
- ZT
„ — Na aistu nel ti. semnu şi să ein că astă-seară va
nim z-băşăm niveasta.
— G'ine s-viniţi, ma nu pot ta s-u scot feata, că -ma s-u
veadă 'om xen nimărtată, va 's-moară di-unoară.
E!

—

ti numtă.
Aprul'ă
da

tu

ma-i

ași

dii moare, dise hillu „de amiră,: s-u

25

videm 30

:
ş-oara ta s-facă: numtă. Z. duţe h'illu” de- amiră şi

hăbare

a moâşil'ei,

va s-u

că

Ya nveasta.::

|

-

— Gine, dise moaşa, ma s-nu u mutrească vîenu, ca ma
s-u mutrească va s-moară, Voi s- imnăţi, ninte: şi: ea s-vină 35

:

după voi.

— Ş-aşi s-hibă!

o

i

o

-Duse tută taifa amirălui ta s-u Va nveasta. Ma moașa no0-.
aveă ni feată, ni k'eţiri. i s-facă ş-nîsă, s-nu casă cu arşine:

m

.

Ya

N. PAPAHAGI

nu malii, lu: nveaste. tu strang

” iseasce

după -cuseri,

Vîrnu
nu
veă

5

„PER.

gisă:

cutigă

muliresci

și

a

s-șuţă caplu . s-mutrească, -că

ma s-mutrească, nveasta

moare.

cu -nîs în

Me
moaşa

l-a-

a

Agâmsiră 'la! un arii mare... Tricură prota
toţi cuscării,
apoaea grambolu şi-! vine arada ş-a moășil'e
i-s-trea.Aistă
că.
ți faţe?

II! da a mal'lui ună pingeare to arii
ş-apoaea acaţă
di zgiileasăa cit putea: [ni si nică
feata, îni si nică feata !
Tuţi atumţea. ş-toarnă caplu,
mutrescu. nveasta, no-are.
10 Strigă pi un, didea pe-alantu,

canda !'i stipseă dunăea. Cum
s-o-află nveasta tora:? se arcară tuţi
to-ariii ş-acăţară s-caftă

tu tute părţile s-află nveasta.
+ După

puţină

a

oară “scoâsiră

nafoară

mallu,

ma iară N îşi
nu duki'ră,
că aţăl iră nveasta Ş-acăţară
s-caftă cît ma ahîndă
i5Nal-că tu fundul de-ariii.
s-șadă Mușata-Loclui. Nîsă
atumțea s-l'iptină ş-no-avdă vreava.
H'il/lu de-amiră u vigă și-l!
si pării, că aţeă iră nveasfa
lui. S-h'imusi ş-o-arăk'i di pări
cumu

s-l'iptină

20

ş-u

scoase

natoară.

O-aduse

a casă

şi si
Muşata-Loelui nu scuţeă zbor
din gură. II grea, u ntribă
iţi făţeă, nîsă, graiă nu grea.
|
a
— Mută

„neurună cu ea hillu de amiră.
va s-hibă nveasta,

își

|

Sa

dise

cu mintea. h'il'lu. de-amiră.
Sa
E
e
.
Ma Muşata-Locluj nu
iră mută. A. Vei î/ vine
mare arăi,
25 că-țe s-o-arăk'ască din
fundul de-ariti, tamâm
tu oara -cîndu
ş-lk'iptină perlu di

hrisafe şi-să ndrideă şi
s-nu 0-ascaptă s-bis-u l'a. Aistă nisă
nu
puteă s-o-aravdă.
Te-aţeă ş-u băgă s-nu
da graiii trei ani di:gile.
„A hillui de amiră ît vinea
|
tisească,

30 Ți lae

35

mea

apoaea

lăeaţă „lo-află ? Nu

cripare: s-nu-! zburască
n Veasta?

lo-acăţă. somnul

măratlu: qi om.
Di cae uă niîs u pălăcărseă
ş-u făţeă avi, s-li. greasc
spună, fii “năirită, fe-are,
ă,s-l'i
ţi
tăţeă dipriună, ca un pescu. caftă? :Ma Muşata-Loclui tăţeă
i
ME
o
Ună quă
bărba-su Va
-- Alea! vacrir Sreşti, işi-lva gîţe:.
s-te -alăs?
Niţi

un grai, niţi un semnu,

Se

toți rugau
a

şată, ma

Au

:

de amiră o-alasă Muta,
că ași-li giţea
-a-Loclui şi si

iră cu. gură

barim

nsoară,cu altă, no-ahît

ca. tută eta.

|

mu-

a

MUTA.

Muşata-Loclui
şi nu

ş-areă

u băgară s-şadă

oel'i vîrnu

”

73

tu nă casă di ningă pălate

pi nîsă.

nveasta ţi-şi lo a dao-oara.

H'illu

de-amiră

ş-bînă cu

|

|

Trică aşi ună stămînă, dao ş-a nveăstilei îl vine l'efe ta
s-veadă Muta: <Va mi duc mh'âm pînă la Muta», qise nîsă
o
pi peză.

Mușata-Loelui

5

sciă

şideă ningă un puț ş-turţea sirmă. Nu

cum feaţe şi-l .cădi prisinle tu puț. Ea şi sălg'asce h'irlu:
di sirmă tu puț, si spindură âi h'ire, intră tu puț, /a apoaea'
prisinle şi ease nafoară fără sî-l' si udă niţi k'ipitle di &i&oare. 10
Nveasta li veade tute aiste. Z-duţe n-casă şi-l! li. spune
Ea daţi-nişi ania sirmă şi prisine şi s-mi veadă

fac aistă de!

Muta cai escu.
Lo

ş-ioii nu va s-po s-u

diîţe: Canda

tute a soacăr-sai. Apoaea

ţi-! lipsea

ea
şi

z-duţe

s-toarcă.ş-ea

sirmă

ningă

puţ.15

Cîndo turţeă taha, îl! căgi ş-alei prisinle. Feaţe ş-nîsă ca
Muta:sălgi tu puţ hiirlu qi sirmă, se-aspindură di hiir şi
s-arcă tu puț, ma nîpdi nu putiă s-easă di nuntru. Dua alantă,
cîndo u scoăsiră, îră moartă.
.
Si nviră multu hillu de-amiră, cîndo viqă, că-l
nveastaşi z-duse eară la' Muşata-Loclui şi-l dîse:

— Un zbor dit gura

ta, ta s-nu mi nsor cu altă, s-ti laă

pi tine, ma Muşata loclui niţi:da!
Asciptă s-treacă treil'i ari.

Ţi s-facă

|
l'irâ120
o

nu

făţea.
5

şi W'iVlu 'de-amiră, o

alăsă

acld, iu

şiiră şi

A

si25

nsură cu. altă. Trea îndao -dile, ţi-l” vine ş-aistti în veaste
dorlu, ta s-u veadă ş-nisă Muta, cum îl gîţeă a Mușătil'ei-a-

Loclui.:

-

. — Nu hiiVa-mea, îV gîse soacăr-sa, nu ti du la nîsă, că, cai 30
da di ea, nu pate gine.
|
_
— Nu, că va.mi duc; nu escu di glările ta s-me-arîdă Muta.
Z-duse ș-o-află Muşata-Locluia casă. S-avea apruk ată -

pringului şi ţînă şi nveasta ta z-veadă, ca ţi micare i

adară Muta.
untulemnu,

|

Aistă lo tiganea, u bigă pi oc, u'umplu Cs

lo-arse

g'ine, apoaea

h'ipse

dagle

mînă tu

un

tulemnu şi dîse:
a
E
_
— Daţe qeâdite, qaţe pesti şi di-un-oară tu tigane inșiră
dăţe peszi buni şi nostini di ti loa haraia si MRI iu
I! băgă Muşata-Loclui pi measă. Ş-măcară, di s-căhr

|

14

:

niveasta
vidă

a

Z-duse
E!

cudie:

s-şeadă

îşi

|

Lo apoaea

ţivă

ăi

A

ş-a

că-țe

taha mine

Pa

a

ş-nîsă ună tigane, băgă

cîndo

|

G'ine

ă

ma

ergul

nu

va
|

s-pot

s-fac

Lc

untulemnu,

lo-arse, şi

|

.

Z-duse ş-aistă, qîse şi suslziră dit h'icate h'illu de amiră,

cîndo nviţă ştirea. ţea uruta, că-l muri
kiamete, ţi-i lăeaţa ţi lo-aveă aflată.
—

tulă,

avgită: «<DDaţe geădite, gaţe
miînle ş-armase moartă tu

aţeă minută.

15.

ca

să' scoţi-pesti, mare

soacăr-sai.

nh'ipse geăditle ş-dîse cum aveă
10pesci», ma ţi pesti? îl upuriră
—

armase_

di ici

arihate.

dise niîsă,

ca Muta?

Aistă

ţi s-hibă,

a casă şi-l” spuse

5 nu o-ulăsă

—

h'illui de :amiră.

ahtare

lucru !
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Va

mi

due nica un-oară

z-da Dumniqă

la

înveasta.
|

Muta, 'ş-dise

di va z-grească. .

Ili vineă

cl, vah'

va

o

Vine, îl' gîţe cu bunlu, îl dîţe cu arăiălu: tute
din cot, Muta

|

ca mută

iră.

.

.

”
i
|
|
— Nu iil-armîne altă, mintui h'iVlu di amiră,
după
ţe
vidă
20 ahîte ş-ahite
:. ai s-me-ascundu ună seară la Muta
şi s-ved,
„n-easă-l' nu zburaşte nîsă cu vîrnu?
.
,

Se-ascumse pi tăvane. Șidă acd, aviglă
pînă : nadă-nopţi
şi graiă dit. gura ali Muti nu inşă.
Tu tută casa, suflit di
om nu se-ailă. Cîndo di nă oară
avde vreavă mare: bum25 bunigări, ascăpirări, di ţi si sculă
perlu din cap di frică.
A h'itlui di-amiră Vi se-adună înimă
cît un. puric, di. V-iră
frică. şi s-adile.
şate-a-Loclui

Cum şideă nîs aşi, di-un-oară
casa ali Mus-lunină ş-lumbrusi ma multu
di qua. Ş-arucă

ochi h'illu de-amiră, cindo cai
aveă vinită: Zana, mă-sa li
30 Muşate-a-Loclui, Soarie, tată-su
şi Stealile, îraţii şi surărbe
a lei. E
e
a
Tute aiste ş-u băşară tu frîmte:
Muşata-Loelui, zburîră
$apoaea z-băgară

z-doarmă,.

.

.

e
| L'-acăţă somnul tuţi; 'mași
ună-steao nică nu ş-aveă
somnu
35 şi ta s-li treacă oara,
acăţă: si zburască: cu Muşata-Loclui:
Di pi tăvane hillu de-amiră!
culi cu ureacl'a şi avgi:
Steaoa
ţea nică I-qîţea ali Muşată-a-Loelu
i.
PI
—

Pi.om. va s-esti tiric? Ți inimă
di K'atră: va 3-a? Ahît

FEATA

nu

ţ-u nilă de'aţăl

ȚEA

mărât

CU

MINTE.

15

ai h'il'ă -de-amiră,

ţi moare ş-k'ar

e
ti tine? Că-ţe nu-l gresti, că-ţe nu li. zburăsci?
-..
— Trei ani, gri Muşata-Lozlui, trei ani cu gura
nu va-l
grescu, că voi s-ii scot ahtea, că-țe nîs: s-mearăl'ască tatu oara,

me-aştaptă

cîndo

s-mi

mi

k'iptinăm

bitisescu.

nint
s-mi sprig
e,
ură

Mea

şi: mi ndrigeâm

cara

va

pi Luna —- dadă-mea,

ş-pi stea
— surăr
lele a meale

şi

s-li zburăscu,

ş-aşi va-l dai zbor din
di harao,
duă, nica

gură.
că află
di dim-10

neaţă z-duse nîs la Muta şi acăţă iară ca di ma ninte:
Grea-ni,

lea

scumpă,

ma

pi.soa
— tatărle
iiu

Le-avqi tute h'il/lu de amiră, s-umplă
cum s-u facă .Muta si zburască. Alantă
—

s-nu.

[si

mâm

grea-ni!

.

Muta cum şi sciă.
i
— A lea grea-ri, aşi s-ți-ai Luna, mă-ta, Soarle, tată-tu
şi

Steâlile, surărle atale! - a
-— Cum, gri diunoară Muşata-Loclui, d-iu fi stii tine,

sun părinţi! a nei?

o

|
15

cari

— E! îl' dîse h'i/lu de-amiră, vrearea și dorlu dit înimă
ţi nu fac?
|
aa
a
Ş-apoaea li spuse cum s-ascumse seara pitîvane la nîsă 20
cum vigă Luna, Soarle, Stealile, cum ascultă ş-avdi, cîndo
zbură cu sor-sa ţea ma nica ş-tute alante.
:
|
Muşata-Loclui îl Virtă, îl lo eară ti bărbât ş-di minuta. ţea
"binară nă: bană, cum nu: se-aspune. cu cundillu ş-cu gura.
(De la Paşca-al Nisca (18ani) 1895, prin D-l Baţaria, Crușova, Macedonia.)

30.

Feata

țea

cu

minte.

98

Tu aţeă etă bină un amiră cu mul'ere-sa.
|
|
Nîşi aveă mași un fitor. După multu. puţin muri amirăroana,'aşi că amirălu
si. nsură a daoa oară. Cu a Gaoa mulere nîs amintă ună feată. Feata,

după ţi criscii puţin, s-duţeă 30

la sculie de-adân. cu frate-su, ma ea eră multu disciptată şi
nviţă cama. g'ine di ficorlu. .. :
IE
e
Amirălu ş-aveă arcată vrearea ma multu pri ficăr, şi iţi
z-dițea.. aiștu, -zborlu. dao nu-l! si-făţea.
Se
|
Ună

guă

ficorlu

12 păşăţi z-ducă

vru. z-ducă

-avinare.

Tată-su

îl

deade 3

cu nîs. Agumsiră la nă pădure şi s-arîspîn-

16
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diră în tute părţile. Nu tricii multu puţin şi iînşi un L&pure

Toţi s-h'umusiră s-lo-acaţă, ma

işi şi ascăpă.

S-lo fiorlu după nîs.

Yăpurle

ia

tricii pit nolgica di

a

|

Fugi Vopurle, fugi ficorlu, ţin aşi

dtrei qile. Pină apoea /ăpurle s-ascumse
“torlu nu pută s-l-află torlu. Cum eră

ningă

dută

un puț ca z-discurmă

g'ine

m-pade

şi z-beă puţină

şi ea iu vine

de-adincu multă oaste.
10

_— Ţi cafţi

—

aţia, d-iu vini

Mi k'irii avinîndalui;

tu un loc, ași că ficurmât multu, şigi

apă. Nica nişi-

h'ila amirălui

dit loclu aţă,

şicai ești
? îl' dîse

nisă.

ei escu ficorlu amirălui di ningă

voi; ti pălăcărsescu: dă-ni nîscînţi oamiri, ta
s-me-aducă acasă

la tată-nu.

|

Atumţea feata scoase din gepe ună mîndil „i
ă albă, ligă tu
15 nîsă trei -siminţă di bumbăc ş-trei gărnu
ţă di cafee ş-l-u
deade a fisorlui gicîndalui:
— Na aiste ti aduţire aminte,

hiVa

amirălui dit loclu aistu,

ca

să sii

Aa
că ş-mine

escu

Apoea l-deade nîscînţi oamini şi-l
pitrică la tată-su. Tată-su
20 nu sciă ţi s-cama facă qi harao,
cîndo vigă ficorlu turnăt.
că nîs lo-aveă k'irăt iră totina.
Di harao feaţe un uspâţ. La
uspâţ aclimă tuţi cama. mări
oaminii dit loclu a lui,
„Sor-sa lu ntribă îrate-su :
a
— Nu-ţi deaae, ţivă aţia feata
ţea?
25
— Di deade, dqise nîs, ună
mîndilă albă, ma nu sei ţi
ari
ligată nuntru.
|
|
Năsă /-u căfță mîndila, u
disfoaţe şi vidă treile siminţ
i
di bumbăc şi treile gărnuţă
di cafee.

—

30

—

Scii ti ţi ţi-li deade

Nu! dise: ficorlu.:

aiste, gri nîsă
E

a frate-sur ?

„i
S-ţă spun foii: cari z-vrei
s-u
Vai
înv
eas
tă,
a
hoârăl
'ei
iu Şade, îl dîe <Siminţa-di-Bumbâc
e».

—

şi casa: Vei se-află ningă
| grădina cu cafee. Ma
ea ţi s-faţi tine, ca. s-ti
acăk'isesci cu
_ nîsă : s-ţă umpli topurle
di' flurie şi. s-ti duți.
la gărdina cu
35 cafee, Şedi

cit va s-şedi nafoară

fără. z-qiîţi țivăşi tu fugă
dă-l aţilăi ţi aveagl'e
gărdina ună mănată
di fluriy, ..
Z-duse ficorlu la gărdina
ţea şi feaţe ca cum
îl” dîse sor-sa
Ași feaţe ş-alantă guă.

A trea-di sor-sa îl dqise: .

„ FEATA ŢEA CU MINTE,

TI

—
Si qiţi a domnu-sui a gărâinăl'ei cu cafee s-ti ducă la.
gărdina amirălui.
Cindo va z-vini la poartă, va li dai aţilor ţi aveagl'e acld
cîte nă mănată di flurii. Intră nuntru priimnă- -te şi iţi va
z-vedi,

s-nu

5:

spuni.

Ficorlu duse la gărdina amirălui, s- priimnă cîtu s-priimnă,
apoea lo-acăţă somnul şi. durii.
Feata amirălui z-dipuse tu gărdină şi ma-l află iu. durnă,
V-umplă gepurle di cufete.
Ficorlu, după ţi z-distiptă, z-duse a casă.
10
Sor-sa lu ntribă:
— Ţi vigqăşie
.
— 'Ţivă, gise ficorlu..
— AI duriită, cara, ma vegi-te n-gepe.
Ficorlu băgă mîna n-gepe și vidi, că le-aveă gpurle pline 15
di cufete.
— Seii ti ţi-ți li deade aiste, gri feata ?

— Nu!

— i li deade, că ningă eszi cu mintea nicoaptă şi că lip„seaste, cîndo s--ti duţi altă oară, s-ță lai cufete ca s-miţi și20
s-nu te-acaţă somnul.
Fitorlu s-aruşună puţin, ma feaţe cum lu nviță sor-sa şi
aşi, de-aistă oară nu duriii.
Atumţea feata di amiră inşi tu: friaa şi virsă un misiir
albu ai apă. Ficorlu viqi aistă şi-l! spuse a sor-sai.
23
— 'Tora-l' qise aistă, s-ti duţi la birberlu, sti lai g'ine-g'ine,
şi aşi s-nerdi eara tu gărdină.

Niîs feaţe
ptata. După

tute pînă

di ună, cum

ţi s-priimnă,

lu nviţă sor-sa. ea dişti

cîtu s-priimnă

prit gărdină, h'ila

umirălui inși la firidă, u disfeaţe

şi:u nclise nao

ţile o-alăsă
Ii spuse

şi ea lu nviţă:

— Bag-u

dişelisă..
dizndu a sor-sai aistă

ori

şi Qă-30

giine tu cornu. Di aistă.oară s-nerqi tu pălatea

amirălui. Aclo are gaţe udâţi.-Nao va-l' dişelidi şi va Ii nclidi
35
şi maşi qăţile va-l dişcligi şi va lo-alăşi dișclis.
Ficorlu duse la pălate şi feaţe cum lu nviță sor-sa: dişlise şi“lu nclise ş-pi aistu. Tu aţăl udă eră h'ila di.amiră,

iu durnă pri pat. Ficorlu intră nuntru
“Nu tricii multă

şi z-băgă ningă niîsă.

oară şi na iu-ţi vine. unhuzmilk'âr ţivă a fea-
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tilei. Aistu s-cudusi multu,
cindo vigi uşa nclisă, că virn
ăoară nu u nc/ideă. Alagă
şi-l spune amirălui. A miră
lu îl
Pitricii' a daoa oară ca z-ve
adă, nucă easte vîrnă om nunt
ru
“nel'is. Huzmik'arlu dişel'is
e uşa Şi vidă om xen, ma
nu
alea
pse
"5 giine,

fure că-i bărbăi i fure că-i mul
are, că eră g'ine anviliţă
tu cergă: Aşi dicara, fără si
scibă, îl' dgîţe. amirălui, că tu
udaea
" Cîndo

dăcune,

h'ilă-sai eră un gone.

amirălu avdi ahtări

ca

s-li

a,

s-l-aruc

a

graie, s-năiri

|

Şi deade dimîn-

ă tu zăndane. i-!
loară şi ţi-l
iOarcară dicara tu-zăndane.
:
Astiptă eară sor-sa.a fico
rlui, ca. z-vină frate-su a
casă, nu-l
are z-vină !
.
—

Nu

va s-cură lucru bun, mindui
nîsă ; omlu aistu ţi nu
va s-h'ibă. bun, di amină
ahît
. Nacă are faptă viră
15 glărime ?
|
Şi ni ună, ni altă, la un
trastu, bagă nuntru ună.
di strane de-a Yei, lu
precl'e
umpli
vine, nu

trastul Prisupră cu flur
ii
după frate-su. Imnă-imnă
şi agunde la amirălu,
iu eră
nelis..Lă deade aţilor
ţi aviglă la zăndane
căte
20 nată di flurii şi u
alăsară di intră nunt
ru.
:Loaflă
frate-su ca lajri și ca
corg'i/!.
— Vină S-te-ascâp,
îv dise ea, na! bagă
strânile
Ş-iudi de aoaţe.

și alaga
frate-su
ună maacld pi

a meale
Nu ti cîrteasce vîrnu,
că va lă si pară, că
escu mine.. Eii va s-in
tru tu zăndane tu: locl
u a tău şi nu
25 te-aspare, că nu şed
multu.

Şi ași feâţiră; Ş-băgă fico
rlu

strânile a sor-sai, trică pri
aviglitor, fără ca s-lu
Ja
cunoască Și s-lu dul
'ască.și aocă fac
soţ!'i, cîtu z-vidă di
poartă nafoară,
Pi
Sor-sa, după ți fugi
frate-su, l'a și scrie nă
30rălu, că ţi-ă aistă,
carte câtră ami-.
ţi-iii 'faţi tine. Io vină
aoaţ
cu h'ile-ta ș-tine mi
cae,
s-mi ved
loaşi ş-mi Plăscîniși
tu
zîn
dan
e
Cînqo aleapse amirălu
?
cartea îl păli .peana.
Diunoară acaţă
huzmisk'arlu, ți taha
nu vigă Sine, şi-! tal
e caplu. Li scoase
apoea daole ş-li păl
ăcărseaste . s-lu .Vartă
,
că a lui /j spă35 siră, că eră un gon
e. i vreţi 'tora Căftăţ
i
și
va 'vă dai.
Nise l-căftară s-easă
a priimnare singure.
Cit inșiră dit
pălate, trâpsiră ndrept
u la tată-su a ficorlui.
Aoâ apoea si
ncurună feata di ami
ră cu ficorlu şi trâpsi
ră nă bană ca di
amirăţi ţi eră.
|
(Spus de Constantina

Mişicu,

Crușova.)

TO

V
A
TIRELL/I MINCUN
ĂŞI.
Ş

31. Treili
d

.

.

79

.

mincunbşi.
.

N

N

-_

Şi

Eară “ţe- nu ş-eară.
RE
e
Eară nă oară doi oamisi: unlu âit un loc
ş-alantu dit altu.
Unlu Mit, alantu Pit cu .numa. Ş-amijdoli
mintundşi-mincunăşi, de-arupeă loclu di mins.
.
Nă guă Mitlu băgă na furtie di bălidi şi maşi
prisupră
cît-cît trapse nă mînă di ţeară, s-ambară taha,
că are ncărcată ţeară, ma nu băligi..
Şi ai s-u vindă m-păzare!
. Pitlu, ş-nis, nearcă nă furtie :di pal'e şi maşi pri-su
pră vîră
mînă !-băgă sirmă, cu mintea s-u k'ică a vîrnăi
îm păzare 0
furtia. tră sirmă.
Calea-calea, iu s-li scoată draclu, să se-astale dol'i.

Di. zbor-zbor, si ntreabă ţe-ait băgată ? Mitlu giîţe: ţeară.
:

Pitlu : sirmă.
o
o
Țe-şi die el' cu mintea?— <S-putearim s-l-u ncarcu
cu trambă ?»
-

furtia 15

Nu treaţe nîscîntă oară şi-/ faţi Mitlu al Pit:

—

A lai oaspe, nu fi-da di mînă s-faţim trambă:. ţeara
tră sirmă ? nu tr-altă, ma'elo iu mi duc io treaţe cama sirma
„di ţeară.
20

Alantu, ţe ahiît aştiptă cu gura hăscată, giţe:

|

"— Lucru țe s-faţe! ş-io, acld iu mi duc, ma multă treăţire are ţeara.
Ahiîntu ş-tramba s-feaţe.
.
Cum încărcară şi z-dispîrţiră, cari Qi cari. s-avină cama
multu, s-nu ţivă di z-discoâpiră un alantu. După ţe avinară

nîscindă oară, Pitlu ţe s-mintui ? — Nu mutrescu
“easte, i s-nu-fi trapse vîră 'mincună?
Cîndu

breaşte

— N-o-adră,

ţe să-l! veadă

dise

z-ved, ţeară

oclil/? Băligi di vacă!

el.Io canim

îl ded

pălile ţe li mîcăsp

gumarlu, am băligle nu li mîcă niţi porţil.
Fug-alaga -s-toarnă şi ţi lo-agunde.
„— A Mite, Mite, me-arîsişi!
nds;.s-faţe

„.—

Scoate

“pseftu. Am

îţi dea!

aestă:

cătua

bălidi tră

nu

s-me-agudeşti,

nu ti ntreb:. cum

ştiâm

ţeară?

s-h'ii ahîntu

mincu-

|

oaspe; io mincunăs

ş-tine 35

te ariîş? Pale-iii deadişi, bălidi

|
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adukişi

ş-tine;

atumţea:

ş-tine

soţi ?

ahtare

ș.io ah-

— Nă faţi
? —Nă
m faţim. .
Apoea ş-amijdol'i, după ţe vindură furti
ile, ş-alăsară gu5 marti a casă ş-ai! V-u deâdiră prit
hoare. s-facă mincini.
Nă duă ntunicară tu nă hoară, Un
om ş-feaţe di inimă

şi-l apreadună la el a casă Şi-l
ţînă pri țină. După ţe ţinară
" gfine-muşât, Pitlu angări lucân
iţi'i spindurâţi, buni tră cunare. Feaţe că ş-arucă ocli.
nafoară, z-veadă țerlu cumu-i
10şi giţe: <A! ţe nidri groși
s-leăgănă astă-seură!»
„ Soţu-su adulii, iu bate Pitlu
şi, ni lo ni alăsă di nă oară
ş-l-u turnă:
a
:
— Ţe-s niorli aeşţi? Scoală
di cu noapte un vimtu şi-l
arneaşte

15

, di ţi-l cură ţerlu sirin-lăgară
.

Pitlu cîndu giţeă: niori,

adukă:

lucaniţi,

ş-Mitlu V-dădeă
s-aduk'ască, că ţe ş-u mîcă
pînea nîs, cari snu poată
să-l
_cună.
.
Doamna căsilei ştea, că nafo
ară ţerlu-i sirin ș-nu pute
ă
s-l'a di
viş, ţe cură, Treaţe

20 bărbatu sui:
-— Si ştii, că
glărini

25

grescu.

aeșți

tu udălu di didinde

oaspiţi

Bărbatu-su

— Mulare, ş-o-ai tu minte
adună-! cama. gotia.
Mularea

nu

lare

k'irolu,

va

aduki

s-h'ibă glari;
toară

ţe

cură

că

și-l dîţe a
ea

ș-ea țe

aoă:.

s-nă-l' agudească lucâniţii, ma
|
ma

Va un

sac şi
di un şi-l băgă saclu tu udălu
di didinde. Mitlu
dintr-ocli saclu; si scoală agă
-nopţi,
ş-cîlcînda
di toare, umilă saclu şi lal fumlu prit poartă
Domnu-

l-adună

pîn

nu-l! ascăpă
pri îngiili afoară.

su a căsil'ei tut ca -ş-o
aveă mintea la saclu cu lu30 caniţi și nu-l acăţă somnul
, si ma cît z-diştiptă ahu
leă z-veadă
s-easte-că-i saclu la loc.
Cîndu ahuleaşte di calea
aestă, noare sac! Caftă oaspiţi, lă
află îumlu! .
— Ţărub'le, mul'are, că
duse saclu!
Să ncalţă şi apală sealasă dipu mincunoşti.
35. Aocă

l-are, acld .-are, cum

luţeă

luna nafoară di ş-parălu
s-ță cădeă, lo-aflâi, l-agum
se t-un adilatie, Să seaproal'e s-lă
caftă saclu, V.eră ca iric
ă, s-nu mică viră şcop.
Tră .ti'a
lui,

unlu di nîși armase să-şi
facă apa. Atumţea z-duţe
dinăsaclu ŞI-I”

poi l-aţel cu

diţe:

-

.

- =
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Dă,.s-lu portu ş-io nădeamă.

_ Aestu
năinte.

ş-o-aveă,

Saclu

că-i soţu-su
-

|

Şi V-lu deadi

Și-Ş mutri
E

di antimirea domnu-si

calea

ş-aoă te-am cîtră acasă
păturlea.
.
Cîndu vine Pitlu veade,
că Mitlu-i fără sac.
— Iu lo-ai saclu, lu ntr
eabă?

am-

— Cum iu lo-am? Nu lo-ai tine
ş

Doi Ş-o-aveă, că-ş gucară
hunerea un-alantu.
— Bre! torea nu ți-ul
ded aţiea, qiţe Mitlu?

— Nu!

—

diîţe Pitlu.

”

Si: ştii, că

|

10

|

nă lo-are loată domnu-su.
.
,
Niţi ună, niți doaiiă şi si str
eăsiră dipu nîs. Fuga-fuga Iastal'e calea prit nă căl
işo

di pri praglu
Şi iţi l-vigă,

di ușe.

îl gîse:

ară, V-intră. n-casă şi ţi
lo-aşteaptă

Unlu d-el' ş-ligă caplu

ca di mu/are 15

— Lă-l loaşi, bărbate? Nu
ni-ul dai s-lu bag în casă
?
Bărbatlu, curmât mortu cum
eară di alăgare, ţe Ş-o-avil
?
căi mul'ari-sa. Nu-/ băgă oara
și-l deade saclu.
_
Mincunoşi'i prit ananţă uşe se
astrâg nafoară ş-acă fac soţl'i,
20
fărtie|
a

.
După ţe z-discurmă puţin
bărbatlu pri Pigălă, intră
n-c
asă
:
Iu l-iși mu/ari-sa ş-lu ntri
bă, s-easte-că V-acăţă.
— Cum, mul'are, I-diţe aest
u, nu ţ-ul dea torea, nu-i
puţină

oară?
— Hiii arî's,

dipu

—
—

|
a
bărbate, io tora ti ved

nîși.
Am

După

*

|

Grești mpline, mu/are?
nu

îţi

—- Nă-l loară

nîscîndă

tine,

va

|
25
di cîndu ti sîrglişi

grescu goale ?

diznă—gri

aestu

oară l-agumse.

şi năpoi

|

fuga

dipu

nîși,so

— Ah! oaspiţi, oaspiţi, faţe nîs,
nu vă team s-h'iţi ahîndu
adrăţi di-minciâni,

— Noi di minuni

—

E, macă-i

ş-tine di psemate,

acşiţe, n-aflăm treili:

daţi-ii saclu şi ai s-nă fățăm soţi
.
Li! lu deădiră

şi-s-feăţiră soţi.

oaspe.

Va pri un dă pri alantu; 35

:

L'-u cărţiniră apoea cîtră nelo

Parăţi tu pungă: tinik. Ţe ş-a șişiră tu un hăsăpă,
veă tut-tut? citeun gros di
Papahagi,
— Basme

aromâne.

6
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om. Cum s-facă tora s-mică,
ţiră zbor, unlu s-aducă

z-bea

pînea,

|.

şi s-nu plătească.?

doilu

mîcarea

“că de! fără vin nu puteă s-facă!
„ Pitlu, ţe ş-lo pînea pri nîs,'duse la un pînâr
5
— 'Țîne-ţi groslu, ţe ţi-l voi.

10.

Ş-fea-

şi treilu vinlu,

ŞI-I gîţe:
,

— Di cîndu ni-l vrei, oaspe, că nu ni-adăc aminte ?
— Nu ţîni minte tine, ma ţin io; Va-l, că țul voi.
— Dă-ni-lu, dîse ş-siriparlu, macă ni-l ai tră dare,
ma io-ţi
die, că nu în minte...

Nîscîndă

oară, după ţe-l deade groslu s-toarnă la ciripăr,

i şi-l diţe, si-l! da gaţe

cărveri

di pîne. Aestu unășună

scoate!

şi-l da daţe pini.
N
„.1— til ţe, dîţe Pitlu, parăţi ţi-adic tră nă oară cu
oara, că
no-am

15

miniţi cu mine.

— Aide,

di la tine.
nu

oaspe, mutreă-ţi lucrulu,

că nu

va-/

k'er paraţii

E

“Ţe s-mintui ciriparlu ? Omlu aestu ni-aduse groslu
agirşit,
va-ii

aducă

tora ţe-l cunoscu

gine?

Pinea n-tisagă Pitlu şi cîndu s-ul vegi ninga

20la

cireâp, să

s-facă

doauă

ori!

o

nă oară pri

|

Mitlu ş-lo mîearea pri nîs. Ease m-păzare, aleaqe
un pescu
„di nîscîngi ucăţi, cama bunlu pescu, şi-l
gîţe a piscarlui :
— Nu ti ntreb, ai vîră ficor s-lo-aducă
pînă acasă și s-la
S-plata, că no-am minţi cu mine
?

_

25

— Că-ţe nu, diîşe pisearlu.

Ş-acşi-l'. deade un ficor, si-l poartă pescul
și s-la ş-plata.
N-eale Mitlu, Va pescul di la ficor, iV
da un gros şi-l pitreaţe
s-l-acuimpără nîşte tutune de la un
argăstir.

—

30

Du-te, V-gise, că aoâ te aşteptu.

|

a
Cit duse fi&drlu ş-Mitlu li căli prit altă cale
ş-la
hane
se-.
află, iu avea
traptă trăirii.

—

35

Treilu, si-l! gîțăm: Kitlu. Aestu prindeă
s-aducă vinlu.
Ţe s-facă ? L/a un utre, l-umple dislu
cu apă şi z-duţe la un
țe vindea vin, taha s-acimpără.

— Dă-ni, diţe Kitlu, ţinţi ucăţi di vin,
să-s facă întrile di daţe.
acaţă şi-l toarnă ținţil” ucăţi.
— Păzarea cît? ntreabă K'itlu.
Aestu l-da nă păzare, ma Kitlu
nu si ndrideă
iuvă şiuvă
y
Kiitlu V-dădea nă păzare nică multu.
Aestu

TREIL/1 -MINCUXOŞI.
*

—

Nu-ră

da

dai păzarea

di mînă

Y

ahîntu,

-

dise

e

83

prămăteftul,

e-ţi caftu, dă-ni Vinlu nîpăi.

Am K'itlu e altă aştiptă?

ş-macă

nu

Şi-r toarnă nîpoi. ţinţi ucâţi di

Vin pătidăt.

a

Ş-apoea di prămăteftu-prămăteftu,
cu hunerea estă, agumse 5 K'itlu s-o-adară apa, vin di protlu.
a:
- Acşi cu mintii aţia de-aţia, tric
ură nîşi tu hăsăpălu aestu
nă siptămînă şi dipri supră.
|
Cîndu s-fugă

prindeă s-plătească hărătiţle. Nişi pară:
şerau! !

Pirindu-fugă

dimîndă

a hăngilui

s-lă ndreagă un

ai tu minte s-fugă mîne şi să z-dispartă. Hăng priîndu, “că 10
ilu ş-o-aveă,

că ari s-facă cu ţivă prămătefţi și nu
işi di zbor. Măcară,
biură şi vine oara ș-la plată. Farmazoi
l'i taha ş-băgară mîna
n-sin, să scoată punga, s-plătească.
Cîndu na-l, cari di cari
s-plătească niîs.
15
— 10, dîţeă Pitlu, io' vai plătescu, că
io v-adiș aoă.

—- S-mi /erţi,
cade aria plata.
—

E-arşine,

arsăreă Mitlu, tine plătiși Sărună ; aoâ rii
|
aa

grea

K'itlu, s-plătiţi voi. Aestă fo prinde z-vă

mescu.
”
20
Ba că s-faţe, ba că nu s-faţe, cît-cît să se-antupă
di perce:
— Staţă, criştini! staţi, oamini buri, nu vă ncătăţ
i, lă faţe

huzmik'ărlu a hăngilui. Z-vă nvâţ io cum s-adrâţi,
tra z-vă
mbună
ţi,

s-nu-! pară arăă a vîrnui; Na, ligăţi-ti ocil

Și cară se-acâăţ, aţă

Tamâm!
mușăt,

O

s-plătească.

aflară bună

ania

tuţi, L-ligară oclil' dicara gine-

şi scoăsiră pre-agalea

25

păpâţile, li loară tu mînă ş-cite

un, cîte un pri ung/'i, aoă te-am fărtic!

.

Huzmilarlu a hăngilui cu oelil' ligăţi, da se-ac
aţă viră, da
se-acaţă, no-are. Na tră tih'e iu intră domnu-su,
hăngilu, tu 30
udă, z-veaă ţe tut pusputeaşte şi ahuleaşte fitorl
u cu ocl'il!
ligăţi tu odă.
|

Aestu tru oară l-o antupă şi-l gri:
|
— Tine s-plăteşti! şi z-dizligă di nă oară, ma-ţe z-ve
adă?
Mincunoş!i le-aveă! căpsăltită de-acld di cu oară.
35

— Tine s-hi'ii gfine, că li plătii și biţi. qise hăngilu.
Ş-acși măratlu di hănţi ş-armase cu nărli spindurati
ş-cu
“hărgile a min&unoşlor priste z-vercă, că nu-și dișcl'ise
ocl'il'
ma naintea, că ş-fu cu câmeaşa di la nuna, cum dîţe grailu
.
|

(Cules

de la Avela,

Epir.)
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32.
(Transcris

după ortografia aplicată dialectului
d-l Gustav Weigand.)

No oarg ş-tu
un fitsoru &-tut.
mutg tumbarea
5ng zunati bung,
Tr-aesto dzutsea
aibo

——
10 tuto
—

pri

niigo

Piscarlu,
aromân

qe

n9 eto, eră un tato c-ung mumo, tse-3
avea
Ku tut ko urfania nu-s o-avea tu minte So-5
din caso-lo, eli mutrea s-l-aflo a fitsor
lui
foro k'inzin şi las h'ibe s-kama ndoi
parats.
so-l fako araftu, bukulo i itsi altu, mas
s-lonîs.

Ma

ts-aflas

fitsor

ku

kari

s-ti

ndredz!
I piskâr, dzutsea nus, i tsiva.
Nu bune, ko piskorila-i tehni arauo
, lo ai s-fats dzua
ku apa apa nu-i dzukoreali.
I piskâr i tsivâ, nus.

Alsi

Vure
griplu,
15 tsiva £i
Mosa

s-featsi

piskăr.

nuskundi dzăli nu-l si dutsea
dip tro nointi. Ku
ku pizovulu, ku poaha arlkg s-akatsg
vure boju pesku
tsiva. Tut kuti vuro tsironu agud
ea.
s-tato-su era harauo mari kundu-l
videa ko s-toarng

di l-aruu

ku

myuili

goali, ko tse-ă dzutsea nus ?
poati ko T'i
se-aurasti tu mardzini qi se-al
asg di piskorile.
|
Aflas so-l Se-aurasko. Atsel
ku kut:ma multu nu akotsa,
20ku ahuntu ma
No dzug

di haraug,
Kalea

kum

multu tsunea pri pisloril'e.
|
akgtso un pesku mari, mari
kut un guano.

ul

lk'ikg tsoara şi nl'iseasti so-s

toarng

Plin

a kasg.

z-dutsea, na! da qi feata
amirolui.
— Va-n-ul daj aria pesk'ul
aestu
.
25 Fitsorlu, kari u vidzu ahut
musato şi kum Vi-s frundzea:
— Tsg-l dau, dzusi, ma kari
s-ts-aduni poalili pun di dzinuk'u, s-tso ved pulpili.
Feata şi le-adung si-s lo pesku
l.
Alto garo akutsg ng uh'e/'i
şi
tut aksi, l-insi feata amirglui
3oun kali şi l-u deadi, dupo
tse u bogo di-s aspusi şi
brătsoli.
Ne alto dzug avea akutsatg
un guland tse ayu puteă
pgartg: «s-kreapo h'i/a e
so-l
amirglui, nu u veadi
Ad
am
lu
agsto aro», mintui nus
de. Gini ma lkut deadi
okli ku nus
5i kanda nu gara nus
atsel di deangavra, tse
dzusi s-nu-V
lu da.
|

ă

PISCARLU,

- —

Va
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ri-ul dai t-aestu!

— Ts-ul dau, ma karj
s-ti gulesti kum ti featsi
mo-ta.
Feata, ne une ne doauo,
|
şi astradzi komeasa si-ă
Va gudi tsitsoari zi tros sumsga
rg ul' vidzi un semnu
kut no prung 5.
mari. Era no krutsi nilk
g.
”
Dupe multu-psun, ul vini
oara tro murtari a featiV
ei. Boso
„Zbor, ko mas ku atsel
va s-moritg, kari vai adu
k'askg tse
semnu ari ea pri trup-l
i şi kari va se-akatso
îi nu va s-aduk'askg, va-l Skurtil'adzo
ku ng palmo.
Multsu hi de-amirats, di
10
domni s-mulkarg kaplu tro
nuso
Si ea tut nimgrtato arm
asi.
,
Ne dzug, kum S-priimna
piskarlu ku peskul tu mu
ng și
nu puteă s-agudeasko vur
g "pindare pri nys, <ai
s-mi duk
Si kutro tu mohololu ami
.
răresku», Z-dzusi, «kg tse
ztii d-iu 15
arsari lăpurli.»
„ Aga lum

ea tutg aztipta z-veadg,
tse va S-kuro ku un livend
u,
tse kut-lkut dislgliko, so-z
veadg &-el tih'a ku feata ami
rgluj.
Kuti-l featsiro lumea
s-Vi sutso mintea, ko nui bung atsea
di nus, ko vai pate tse
potsuro S-ahuntsu altsu,
alui, nu-l 20
si turnă kaplu :
— Io mi skulâj dit mărdzi
nea loklui, mi Virtăj ku por
intsu,
ku soie, ku Qaspits t-tora
tse

nu

vinu agă s-mi mitunisesku
? aesto

s-fatsi!

S-el pgtsu ka tuts alantsu.

Piskarlu,

adsungunda

aga, ntribg : «tse-i, tse nu-i
»

25
şi kari

ailo kum sta lukrulu, da pes
kul qi padi si g-adung akaso.
Porintsu! a lui kut lo avdzur
o, kg %-el kafto z-dulkg la feat
a
amirolui, mortsu Şş-ningrupsâts
s-featsirg si kuti nu-I adrarg
»SQ-l tsung: 30
— Şedzu-ts, bune, şi kafto-ts di
arihati, g'ini-ts h'ii lu piskoril'a ; ise-ts lipseasti atsua nsurari,
ko ninga nu-ts vini gara
s-ma nklo, kari vrei s-ti nsori, l'ir
urg featili a lumiVej ? Aleadzi-s
di uidia ta.
,

Avdi k'atra, s-avdg &-piskarlu ? U
ligo nus tu greaga

mi dul

şi grea

tini, kari nu

ti doari

Amirglu, kari ul vidzi pripsit

kaplu.

«va 35

S-aleptu, ul ka fu aile di

tinireatsa luj i tut ung li si dutsea,
s-li s-umplo kurufeta-l.

s-trago muno, ma iu
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-— 'Trets ă-tini,

5

semnu

I-fatsi

—

Tse

—

Krutsi kut ng

am

io?

amirdlu, si singur s-te-ai
ntribo hi'ila amirolui.

prung

sum

fsutsa

ndreapto,

—- Na! l-ari no Supleako (batsg) ea.
. — Muna ta ma moali &-dikut bumbaklu

sorlu $i z-busaro un alantu

sumsoaro.

|
casti, l-fatsi fit- -

şi s-loară,

(Spus de Tina

33. Livendul
Eră, ţe nu ş-eară.
Tu eta ţea bînă ună

pri gusi

oară

Papahagi,

Avela,

Epir.)

tu

pâtuulii

şi Stamula.
noată

furi

avdiţi

„10 k'uşăţi a lumilei, di lăeţli ţe-aveă faptă şi di câsile ţe avea
nclisă. Băgară ahîntă frică, că nu cutidă s-easă vîră nafoară;
călurle tute si nelisiră şi cavâi, cari îl pingeă mira ţea laea

lui s-easă di hoară nafoară, că nu apucă
şel'âi ș-cădeă tu mîna lor.
15

s-facă doaiiă
ăi

dri|

Fură azi nîşi, fură mîne, dispoale azi, dispoal'e mine, adunară-adunară parâţi, mală! Nîşi îl ţinea groşVi tu nă casă
adrată tu nă pădure greatiă, iu maşi furl'i pitrundeă şi cite

vîră gone.

Si

Ţe ş-u băgară furi ?—s-calcă casa unui mărât di om,

20 di nîscînte
După

dile,

ţe ntunică

tra

s-li

arapă

feata s-o-aducă

tu

mortu

munte.

gine, intrară n-hoară cu văţle, amviîrligară

casa feătăl'ei, şi pre-ascumtă, aştiptă s-easă şi s-u la cu nîși. |
„ Aştiptară cît aștiptară, nă oară, doaiiă, trei ori, ţivă! feata

no-aveă s-easă. Niîşi atumţea să ndrigeă s-iugă,.ma na, că
25 avdu nă vreavă nauntru n-casă.“'Pră puţină oară
işi feata,
dișel'ise uşa, tra z-ducă la murmintile a tată-sui, ţe eară
ngru-

pât ningă gărdina di ningă casă.

30

Cit o-andiriră furt'i, s-auriiră pri nîsă, l-astupară
u ligară cu minti dinăpăi Ş-u loară tu munte.

Eară

nădă-noapte

ş-aţăl

atumţea, eara-!' tu protlu

din

somnu.

Aiştăi feată V-giţeă pri numă
To-apirită

si scoală

aşteaptă să si scoală
35 are să si scoală!

mă-sa

casă

nu

Stamulă, -

li Stamule,

şi Stamula

aduliiră

gura, .
Si

ţivă,

că
|

.

s-la n ustsi scoală frati-su,
su,
“ Sustarea, Stamula-nă

LIVENDUL ŞI STAMULA.

„
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Prota oară nu ș-u băgară ahîntu cu mintea, că
ţe giţea
nîși, poate că-l coaţe vîră 'somnu. Ma cari trică,
di s-feaţe
quă gine, acăţară'să s-turtuească şi dusiră z-vea
dă ţe-i

somnul aestu . di 'nîsă; Cîndu intrară acld, trag
dogle
ţe z-veadă? aştirnutlu gol gulişân şi Stamulă
no-are!
că

va

u loară

furli.

e

s-facă

pi
ca

Aduk'iră,

nclo

tora?

Iu z-ducă, iu s-u caftă? Livendul eară gone, a
lui nu-l. se
aspăreă oclul di furi, ma câtră iu s-acaţă, nu şi sţea.
Băgară
oamini s-alagă, tăxiră parăţi, maşi z-da cărare a
lucurlui şi
s-aducă vîră ştire cît nică s-hibă. '
"10
„Tricură acşiţe multe ile. Cindu u'loară Stamula tu munte
,
n-cale, cari-sți cum feaţe, li se acăţă, ningă un arîă, nelu
di
un lemnu şi acld armase ascălnât. Nă duă cum duse s-la
mă-sa m-vale, acld iu duse s-adună țivă surţeale tră căldar
e,

na iu află nelu a hi'ile-sai. Lo-aspune

a casă al Livendu

ş-15

aestu aduli, că furli loară calea di cîtră la «Sîmtu;. Ţe
_Taţe nîs? I/a nelu, lu amvîrteaşte tu nă bucată di cămeașe-l

îl leagă g'ine şi diţe:
|
a
— Nu va -s-ul disfăc aestu peatic pînă nu

va-ni ved .sor-

mea.şi pînă ţe nîsă nu va z-veadă loclu ţe ţine oăsile a20
tată-nui ; şi niţi nu va s-u laă cămeaşa aestă, pînă -nu va

Yină sor-mea s-ii-u la.

E

E

|

Apoea ş-ţimse coarda ş-lo tufel'a din aniinirea, un soţ cu
niîs, încălicară doi ca! azburători, ţe mică niorli şi se-alipi„dară se-ailă şi se-ascapă dit mîna a furlor agri muşata lor 25

- Stamulă.

-

Imnară-imnară,

|

Ei

călcară păduri, munţi,

a furlor nu deădiră.

spile, ma

di torlu

|

ia

Ună seară, curmâţi arupţi ş-căpăiţi, agumsiră tu nă pădure
ntunicoasă, ligară cali qi un ărbure şi intrară s-u calcă ş-30
pădurea aestă, că maşi aoă armase loc nicălcăt.
Țe

nu

s-află

nauntru?

Soe-di-soe

di

priti,

di

zlăk,

că

diţeai: aoă easte văsilia lor. Ma nclo eară nă casă veacle,
cari-şti di cîte ete!
a
.
Livendul cu soţu-su intrară nauntru z-veadă ţe vai h'ibă ; 35
alăgară nsus, îng'5s, mutriră pritu tuţi udaţii, ne cipit di

om nu s-avqă, Eară casă apărvisită. Alăgară-alăgarătu pădure
.

trei asi di giîle şi di torlu

a furlor nu deădiră.

Triîş tu sone, cari viniră di deădiră tu nă pădure greaiiă

88
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şi ntunecoasă, ţi si păreă, că noap
te-i totna. Aoă niși avgă
boţi didinde, ma lume nu videă,
că nu lă putea ocl'il s-lă
străbată.

Şed ş-ascultă. S-alnară pri
un pom, cama naltul
ţe eară, ș-mutriră d-iu Vineă
boaţea. Țe z-veadă? Nisţe furi,

5 lăi ca cărbiinile, ișă de-acld.
Aștiptară cît trâpsiră cale şi
s-loară apoea tu călişoară pr-i
u işiră nişi şi haide-haide,
agumsiră

la nă casă di h'er. Aestă
eară casa a noâulor îuri
țe-acăţară Stamula ş-u ţine
a aoă ncVisă. Livendul
intră tu
casa. di h'er deadin cu Şoţu
-su şi acăţă s-caftă prit
udâţi.
10Cipit di om

nu se-află. Cari alăgară-alăgară,
na deadiră di

nă udae, iu şideă nă feată țe-ş

k'iptină

perl'i şi plîngeă un
cîntie jilăs ; Ş-plingeă
mira țea laea mărata.
i
Cît ş-u vid Livendul
$u cunuscii dipri boaţe
c-aţea i
sor-sa, tră cari nîs nu lo-a
căţă somnul. Se-astrage
di nă cali

15 Ș-u la di gușşe, z-başe, plingu
măraţii nu Z-vidură,
nu
| — Tute ca tute, frate,

va

z-Vină

cîndu
20

va

cîili

s-te-află

di va

dol'i, s-ti curmă nila :; trei ani

ş-avdiră grailu |
dise Stamula, ma

Z-ti

bea

di

ao0ă,

vii

,
cum

dadun

s-faţim,

cu

că

soţu-tu,

|
surică, ună sută s-h'ibă,
dise frătile..
adară nîşi? Acaţă loclu
pr-iu ştea, că va s-toarnă
furl'i
Şi u ţin bam/ bum!.
cu tufel'a pînă V-arucut
iră tuți ca
birbeţi
—

Ţe

Nu

me-aspâr,

tră Stămărie.

|
După ţe-l vătămară tuţi,
scoală, nearcă avuţamea
adunată
25 di ani di dile acld
di la urfanie și bagă
de
adar
ă
nă casă
n-triVauă, iu armînea

călitări dit păturle părţi
a loclui, s-miîcă,
z-bea şi s-nu plătească
pindară.
|
Ș-nîşi s-turnară apoea-a

casă, iu muma lor,
cîndu-/ viqă,
criscăi nă palmă di harauă.
Apoea după nîscînde
dile s-feâţiră
30 trei numţi tu nă duă,
ali Stamule, al Livendu
Şi
a soţu-sui.
„ Gucară tuţi, arsăriră,
j-deădiră curlu di pade
nă siptămînă
cit țină numta, gucâi,
arsării ş-io. cît putii
Şi cari mi curmâi,
mi sculăi şi aoă me-aflaj,
a
Părămi0 ni Șteam, pără
“
mid vă Spuș, nu eară
35 di v-ariş,
acși, ma vruş
|
(Spus de
Hagi-Gogă

III-a gimnazială

1893.)

Tuliu, Xirolivaq
.

(Veria),

Macedonia,

-

.

elev în cl.

*
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34. Treăfi linăvăși.
Eară, ţe nu ş-eră.
Ş-eară nă oară trei lină
văşi,

Mitl

u, Pitlu şi K'itlu, cum
nu poţi s-ţ-u bagi cu mintea.
Di leani ţelă eară nă oară
tu
treili gili mică. Kinsiră z-du
că tu nă hoară. S-nu țivă
di 5
bagă viră ai nîşi nă drăș
clât

treili de animiră şi cît mută

iă

ma

NSus, se-acăţară

șamişl-mută ș-alanţi! Calea tută
nu scoăsiră cipit tră gurât
din gură; si-l videâi, ţeai, că
suntu ţivă muţi. N-cali na
nă
liră
vidă unlu! şi s-nu grească mult
i di leani cea-ă 1» diîsi. Aestu
10
tu Mitlu. <Cari?> gri Pitlu ?
<S-u Va ?» adapsi K'itlu; <Tre
ili !»
„tăle cuvenda Mitlu,
|
.

unlu corlu si-l bagă ma nclo,

Treil'i, că de! cum să se-aplea
că maşi unlu!
grea

Cu angărio
iă, apucă fluria treili, dup
ă ţe fac ună oară cu oara
pînă să se apleacă şi să s-mu
tă mproști. Și, di leani, tra
15
s-nu u poartă maşi unlu, u
țin treii cu citi un deadit!
Agalea-galea, agalea-galea agi
msiră n-hoară ş-trâpsiră la
hani. Hăngilu s-lişină de ariîs
, cîndu-l vidă pri halea aest
ă,
Ma, cari î/ vidă cu fluria tu
mînă, nu lî disi țivă, ma Vaștiptă g'ini

ş-Vi ntribă, ţe vor.

— Pită, carni, vin, mărcât, griră nîși.

|

20

Hănţilu, drac din vali, no-aştip
tă ca ma multi: adulk'i ţe
vor ş-băgă di l-adră pita, lă Ivar
si carnea, lă umplu cofa
cu vin şi l-adusi misura cu mărc
ăţ, Lă băgă measa, Imundusi ş-l/-alăsă.
„25
Tuti buni, ma cari s-tale pita tora
? şed treili alăk'iţi di
mur și z-bagă, c-aţăl cari va si s-mi
nă, i va z-grească, s-tal'e
pita. Ţ-aflăşi' tutipută z-grească și să
s-mină. Şideă ca nîști

icoani di la biseărică;

”

|
: „Un Gicuniâr, ţe alăgă şi s-țineă di
uşi, treaţi ş-pri ningă ușa 30
lor,
bagă caplu nauntru şg-acaţă s-ţeară:
— Daţi la oarfăn, dați!
„Daţi si-ni frîngu foamea |

Ma vigiă, că nu s-mină vîră, tut s-cama
aprulă âicunarlu,
Aproak'i-te, aproak'i-te, l-u deadi anu
rizma di. pită tu nări
Ş-cîndu u băgă năinti, dă-l, dă-l, prot
a ptturlu dipri supră,
apoea veârdili, călcinili, păturiu dipri
g'os, nu-ş alăsă ţivă. .

9%
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Cit

dipină

pita, l-u

intră

a

cârnil'ei

de-ag'inealui,

di-ți

ampăreă că-i agiin: suptu di cătuşi, cu ahîtă aguneaţă mică.
Carl u feaţe g'ini ş-caruea, Ii si dişclisi înima tră vin.

Mută coia şi gîl-gil! gil-gil! u. stricură. Ună. stricurari Şi
5 si ncucută Sicunarlu, că lo-adră caplu. Na-l iu zbură singur, că ţe-i nîs, nu-i vîră. Tu mărdini, lo ș-lă aumsi faţa
linăvoșlor cu mărcăt, ş-adună cumăţii tu tastru ş-li căpsălsi.

Fugînda

nîs, na un cîni intră tu udă ş-lu intră a oâsilor.

Cari vidă, că viră nu-l vîrg'aști,. se-aproak'i di linăvoși
şi
10acaţă s-l-alingă; alindi unlu, treaţi la nantu ş-cîndu
agungi
la treilu, cum feaţi, cum adră, că-l mișcă di ureac/e
di-l us-

tură pîn tu frîngili di W'icati.
Nu pută

si s-ţînă aestu

— Uh, lele-ă!

15

Cît qisi
— Tal-u
„'Ţe pită
armasă ne
Ş-ahînti

îi

.

.

«lele-ti!» şi dofi alanţi, tu nă boaţi, îl! griră:
pita, că tini grişi !
s-tale, s-i tale Dumnigă el' aclo, că
nu avea
sîrini.
ş-tuti pățiră linăvoșr'i ş-lăvoşi'i.
(Spus

20

a

şi zo'ili:

|

35.

de mama-mea'

Moara

Despa,

Avela,

Epir.)

draclui,

Eară ţe nu ş-eară. Sinu eară, nu
se-aspuneă.
Eară ună oară doi fraţi. Unlu earâ
avât; avi, avăt, că
nu aveă iu s-li bagă paraţii; ş-al
antu eară ftoh, că nu aveă
pîne

s-mîcă.

25 ş-tumeal'i

Nu

agungea

cîtă z-gîţi:

neavearea, ina-l' deadi

un jar

de fumeali.

Dumnigă
A

Ş-tora, s-nu gîţi că eară viîră linăvos,
ţe nu vrea s-lucreaqă,.
că di cum apireă pînă ascăpită,
dipri

nu-l

30,

agută

ş-sînătate bună!

ahîntu anapudsia!a.
duţe

lucru nu s-mută, ma
s-acăţă, l'atră s-fățea :

Amâlamă

ă
— Tuti gilili avea Vitrie, ma cîndu
vine
ă
viră sărbătoare,
hovrili lo-acăţă. Acși

cu Stranii noaiiă, mași
treă

ca

nel

agun.

perlu I-si mută.

35 duă, acasă

tră Pa: șt
lumea i
tută, cari cu nel, cari
el fucarălu şideă di nă mărg
ini ş-mu-

Ş-cindu

s-minducă,

cum

să

Că de! ficorli-s ficori. Cum

lo-angîrlimă :

.

z-ducă

z-duţeă

a casă,

ahtare

MOARA

DRACLUI.
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„— 'Ţe-nă acumpărâşi, tată ? unlu; ţe-ii adusişi,
tâtă ? anantu
Nel nu va Yvi? ş-cîte alte.
|
o
Cari s-mindui nîs ţe s-mindui, si scoală ş-aro
nâu-arondu
narde la îrate-su și-l diţe:
i
— Si-ni dai un nel, că nu mi bat Qe-aoă!

5

Frati-su, ţe-că eară avut, că era stres-stres, claea dracl
ui!

El necă s-avdă nu vrea, țe grca frate-su. Ma cari
aridă, aţia de-aţia «va-ni dai un nel, va-i dai.un
hărsescu ş-io fumea/a gilili di Paşti.» .
:— Na! -dise aestu,şi du-te la darâţi cu nîs!
Neavutlu, cum nu lo-aveă subaş di tamâm la
nelu din anămirea ş-o-adună la darăţi. Calea-calea
ţeă, na iu I-tale calea un careandal di darăc și-l

— Iu oară bună, şute?

—
—

La darăţi! ştii cîtră iu Va pîne ?.
Cum.s-nu ştii? Nu hi'iă di șuţIi ş-io? Nu
duc

15

E, bagă

Soară

tră Paşti!

ţi-u

tine

cu mintea

o

dîse
,

ţe

nea-

tora haraia șutlui, cîndu, avqî'20

Oaspe, V-faţe niîs, ştii ţiva€
Nu ştiu!
S-ţă aspân mine, macă nu știi.

S-ni-aspiuii !

|

Si

9
[573

—

aestu

|

aestă ?
—
—
—

s-l-adie nelu

10
loc, k'ică
cum z-qudîţe:

ni-aspirii,

pîn aclo?
— Mi
vutlu.

i! si duse
rel, s-ni

—

Tine hiii singurul omţe ţ-adusişi aminte di noi. De-aţea
va s-fae nă buneaţă. Acld iu va ti duţi, zarzaviuli va ti ntreabă,
țe vrei s-ță da. Va s-ţă da groși, lire, asimcăţi, vamăndi,
ma

tine

z-dîţi,

că

nu

li vrei!

|

30
—- Cum acşi ?.cu Virtari, nu u ic!
— Ma mutreă, ţe va-ţi grescu 'mine: Tine s-cafţi moara di
o
piper. di so-aştirnutlu' al Zarzavuli.
— Cum ved kiriât va hi'ii, şute! s-alăs groşti, vamăndili
ş-nu ştii ţe, tră nă palu-moarădi pipâr?

— Zburăşti k'irturi, că nu știi hunerea moârăl'ei. Aestă 35
moară nu-i ca tute morli: Aestă,ţe să-l cafţi,tu oară ţi-u da,
Y'irute.

Ţi-viniră

căpărle?

— Ma-că-i acşiţe, aestă-i altă lugurie.

Zburîndalui

ş-imnîndalui,

|

zburîndalui ş-imnîndalui, azăm-
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siră la Valea-l Şut. L'a neavutlu nelu
şi-l faţe pisk'ese al
Zarzavili. Aestu lu ntribă, s-caftă iţi
si-l! va hrisusita, că va
V-u da.

,
Neavutlu urnipsit şi nviţăt di calea
, dise: «Nică lugurie,
5 frătic, că calea ii-u lungă şi
cari s-u poartă; va-ţi caftu ş-io
s-ii dai moara di piper di sum
tine, di sun aştirnit.»
“AL Zarzaviuli Y-ascăpirară
ocl'il', scintel'-scîntăl, cîndu oavdi ş-aestă. L'i tăxi nîs alte
lucri scumpi, îlurii cîte z-va,
mași moara

s-nu-l caftă, țivă. Nu iu trop s-V-u
şuţă mintea,
l0nu fu. Neavutlu u ligă tu grea
ta: ci moara, i nu s-faţe.»
Ţe s-facă Ş-Zarzav

15

ili ; macă ş-ul deade zborl
u, prindea
s-lu ţină. U Ya ş-l-u da di
câp.
Neavutlu ţe aştiptă ? Aestu
cum atumse tu nă livade,
ca
cum l-eară foame, s-aștirnă
şi gri nă oară:

— Micări, nu hăbări!

Ș-micărli

aţia

de

aţia

apîrniră

s-urdină, cari di cari ma
bună, di te cuduseâi, d-iu es
ahînte? Ș-amirălu ţe-i amiră
nu
avea micată ahtări mîcări,

20

Apoea nîpâi ş-lo calea
cîtră a casă.
Aclo iu z-duţea calea, na
iu da di un om, ţe țîneă
nă veargă
tu mînă.
|

—

—
—

25

Bună-ţi oară! unlu.

G'ine vinişi ! alantu ;
Iu oara-ţi bună, ntribă

neavutlu

?
|
— Nu mi ntreabă, gri aestu
; niţi singur-ii nu ştiă
vin ș-iu mi duc. Imnu ș-io
a-iu
acşi, ca cîne fără domnu,
iu s-me
aducă ş-iu s-mi scoată
calea

. Scurte zboare: nu
ţi se-află
vîră bucată di pîne, că-ni
gurleadă măţile di foam
e.
— Altu ţivă, îl! faţe mura
|
rlu, ma miîcare j-beare
30 şi cîtă s-poţi s-mîţi!
cîtă z-vrei
Frașt! u toarnă nă oară
“moara şi-l greaşte:
— Mîcări, miîcări, ş-nu
hăbări,
-

Și micărli aţia de-aia
s-urdină.

—

Bre!

—

Am

s-ti mîcă

luplu, s-ti mică, am
d-iu li scoasiși ună
35 furtie di mîcări! Ţe
lug'ie? h-gepe le-avişi
?
— Moara, moara,

cum

Ş-neavutlu

oaspe!

acși ?
Vi mbăiră,

ună

moara

li scoate

tute.

a
cîte

ună,

cum

sta

lăcurlu,

7

MOARA

DRACLUI.
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— Lele de mini, gri oâspile. Io ni-o
-aveăm, că maşi vearga
easte

mea

,

ţe easte. .

— Nu-ti îţi, ţe-i cu vearga ta?

— Ţe s-hibă? Cindu voi s-pitr&c
vîră
ună cu vearga și doli a prâitului
îl da.

tu lumea

anantă,
5

— Făţăm trambă, gîţe neavutlu ?

— Fătm.

Da

moara,

la

dise:

vearga

i

neavutlu.

Ună

loată ţe-l feaţe

|

|

— Orueă-!, veargă, ună aţilăi, cari ti vinau!

şi-l

|

10

Vearga nu aştiptă dică a doatia oară, ma!
șuţă ună şi
Sîh! nu gîse. Atumţea neavutlu: ş-io ş-moara
și trapse calea
Afumse a casă. Şi vegi atumţea muşutăți tu
casa lui, si stai.
s-mutreşti şi s-nu ii saturi! Straini noaiiă, curat
i, tră nîs şi”
tră fumeal'e-!, cum niţi amirălu no-aveă nări z-ba
gă; apoea:15

miîcări,

cîte

nu

poate

s-le-aspună

omlu

cu

grailu,

că

giţeai:

tu casa aiștiii s-feaţi Hristolu, ahîntă aveare ş-ah
întă gineaţă |
“Y-căgă n-casă!
,

„Lumea

lu sţea tră tiftlupendar ş-cîndu-l vidură la bisearcă

n-grailu-mare, angVigăt maşi tu hrisăh' ş-el ş-fu
meal'a-l, ar20
mâsiră cu gura căscată! Aocă nu vai h'ibă lucr
u curât, minduiră nîşi.. Aestu va s-aibă căleată viră avât.
Ma pali nulă
vineă s-pistipsească, că se-află pri lume ahîn
tu avât om! 'Ţe
s-hibă? ţe s-hibă ? s-cuduseă lumea.
E
Si-l videâi frate-su, avutlu, cu tută-l! avuţamea
lui cum 25
păreă pri ningă neavutlu di viră oară, ca vîră căţăl
ie cu coada
adunată, cîndu veade ursă; ş-ficorl'i a lui, ca ţivă ficori di
g'iftu

pri ningă hi

di celniţi avgiţi.

Di zbor-zbor află ş-amirălu şi pitreaţe, si-l grească, tra se-

aspună

—

d-iu

o-află, di la cari u fură

avearea.

Cari va s-mi veadă, faţe neavutlu, s-cupăsească nîs a

"30

casă la mini.
|
Ahit aștiptă amirălu şi cîndu se-aprease nă oară, foc scutea
prit nări:
— Torea, faţe cîtră oaste-l, si-ni lo-aduţăţi, i vii i mortu,35
că gueape nu-ti daţi!
|
,

_ Ț-ailăși s-adăţi. Ună

cît s-aprul'ă oastea amirălui şi vap!

cu vearga cîte ună şi ţi-l! arucuteă m-pade di mişcă loclu.
Vigă amirălu ţe vidi, că nu-i şică aoă, lai frătic, şi că aestu
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va-l' astingă. oastea tută, «ai! qise, si-l Vai cu bunlu, că, cu
arăilu, n-cap nu u scot cu omlu aestu.> Ş-acşi, vru nu vru,
„si sculă di z-duse la neavutlu şi s-feaţe nîs cama nic şi si

“mbună ş-nu păţi cama lăile. Duse ş-neavutlu apoea la ami5 rălu și-ș le-acăţară. g'ine aloăturle di eră fără tielite,
Ș-aclă Ni-earâm ş-io,
Şi ncălicâi pri un cal ardş
Și v-aspăș nă mincună di auș.
(Spus

de

10

maea

Despa al Dimul'a, Caterina, Macedonia,)

|

36.

Goea.

Eară nă oară, ţe ş-eară ; cari s-nu eară nu se-as
puneă,
Eară nă oară ş-un k'ird nă mumă. Muma
ţea 'ş-aveă nă
feată. Feata eară muşată ca luna ş-ca soarle
. Mă-sa feătă-

Vei ma-! gîţeă dipriună: -

|
15
— Feata mea! cîndu es din casă, să
ncl'igi ușa g'ini şi
_s-nu dișclidi a vîrniă, cari-ţi s-hibă!
Vai asculţi feata mea,
soarle a mâl?.
— Vai ascultu, mumă, vai ascultu,
dîţeă feata.
Aestă-l' gîţeă mă-sa şi ştea gi'ini nîsă
ţe-! îţi, că avea
20 avdită de la mă-sa, că Goea, pri
iu avdi feati ș-ficori mu" Şăți pre-acld se-amviîrteaşti, z-bag
ă vîră tu mînă.
Nă. duă

muma

feâtilei

dusi

totna, şi di oara estă, îl! dimîndă

casa şi să s-apreaveagt'i di Goea.

m-pînățir

la

Avu-H'il.

a h'ili-sai, să nc/idă

Ca
giini

25. Cit fugi mă-sa ş-murdi, ştii
cîndu se-ameăstică dua cu
! moaptea, oara ţe ţin căpării
n-hoară, na treaţi ntră uşi nă
moași dispu/ată ş-cu cărnurli
nafoară.
i
— M'ive, Wil'e, diîţi nîsă, nu-i
mi vrei astă-seară, s-tree
noaptea aocâ dipu uşi, că no-am
în si-ti dormu.
30
Feata ca feată, Li si feaţi
nilă di nisă şi o-apreadună.
»
Cîndu

feata

dusi s-mulgă

cipărli şi s-toar

nă nîpoi, ţe -zveadă. Mbogrea di moaşi
şi struxeă dinţii. Atumţea
mărata
di feată ş-adusi aminti di
dimîndăcunea a mă-sai şi
mindui,
că acestă casti Goea. Ma țe
s-facă, ş-cum se ascapă di
nîsă.

a

V

”

GO

EA.

”
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Cu arăilu videă, că nu u scoati n-cap. Mintu
i cu bunlu ş-cu
aplanlu s-u Va. 'Tr-aestă s-toarnă și-l diţi:
— Mae, mae, io-ni te-aclimâi pri measă-şi
ahîntă Y'irută- .
Ni îui,că nu sţiăi, cum no-am cu ţe's-ti filips
escu. Tr-aestă

aşteaptă puţin, s-mi due s-mi mprumut dit viţini,
Ţ-aflăşi Goe

s-arîgi.

Ştii ţe ? disi Goea,

tut ţe lipseaști tră pri measă.
Acşi

Goea,

poali şi fuga
Işinda nîsă

ş-alăsă

furca

casă,

tragi

s-adiăc io

.

cu fuslu

dipu uşi, s-k'işă pri sum

s-aducă miîcări.
din

5

mi duc

şi nclidi ușa

dipu

nîsă,

s-nu10

țivă di le-aspeală feata pînă s-toarnă ea. Ma ş-feata nu vreă

arcari
-Îuslu
gînit
tradi
seaşti

năparti tu diștiptătuni. Cît fugi Goea, Va furca cu
şi le-azboâiră nafoară tu avlie; sapă-sapă loclu pîndi mbogrea di moași, arucă ţara nafoară și apoea
ş-arneaști cu mâtura pri supră, nclidi uşa di u sfinu15
şi ngliţată di frică ş-lo doaga n-cap şi z-băgă tu a-

știrnăt.

„După nădeaăm
Pinqi, greaşti,

di oară, na ț-u Goea la uși | .
|
ţivă ! Uşa eară nc/lisă de-a g'inealui.

— Furcă, no-avdi si-ti dişelidi ? greaşti ea.
—— Me-arcă nafoară, Goe! gîţi furca.

,
|

20

Goea di.foc ţe-l vini, cărţini dinţi! qi te-acăţă h'ăvrili di

frică.
— Am tine îus, ţe aştepţi, greaşti nîsă nîpoi.
— Ş-mini me-arcă, gîţi fuslu.
25
— Am tine k'işăt, dorii, di nu dișcligi?
— Ş-lo nu-ni.păţii bunlu, doamnă, că me-astrapsi natoară.
Ma vidă, ţe nu viii Goea, că se-aproak'e cîntarea cucoţlor şi că nu poati s-facă ţivă, fugi cumu ş-vini cu limba scoasă.
Dimineaţa si -scoală feata, după ţe-apiri gr'ini, şi s-feaţi 30
dua prîngu. 'Tragi di dișclidi uşa Şi ţe să-l” veadă oclil'?
nă mîrşi di om vătămăt, adusă di Goea seara, tră miîcari la
mărata di feată.
De-aestă nu prindi s-ţînăm îşili dișclisi, cîndu h'im sin-

guri în casă.

o

(Spus de mama-mea,

35

Avela, Epir.)
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“Mintea

cu

Tih'a.

quă,

di zbor-zbor, s-&ucuteă
cu Tih'a. 'Ţînei,
că nîsă:i ma mari pri lumi.
Stăteă di qiţeă, că fără nîsă
țivă
nu poati s-h'ibă pri lumi
|
5
Ună «io ma mari», ala
ntă: <nu tini, ma io»,
cari nu pute
s-li da vîră cărari, gri Min
tea:

—

10

"Ţe li

vrei Ş-aţeali, ş-aţeali! 'Ţ-u
țîni s-te-acâăţi cu mini?
— AvVdi, nu îi-u fîni? gri
Tih
'a!
'Tor
ea, cara-ţi da mîna.
- Şi se-acăţară. Ţe lă
fu

acăţătura :
tu hoara ţea un goni
picurăr. Aestu
cu tih'a-l si duțeă mînă
Eră

pînă

tora mintea

di mînă. Dit minuta
țea mintea trapsi mînă di la nîs şi
Tila s-ligă s-/i poartă
cu doâuli
miri. K'atră s-acăţă picura
rlu, amâlamă s-tățeă;
ahîntu gini
li si duţeă. Ma ţe u vre
i? Cară în lipse mîd
ua, ț-o-ai -că
15 aduk'ă ţivă di bană?
Căşerli a lui,
Câsilea lui nu
agumsi s-adară
Tih'a lui acel

20 nveastă.

Ca viră pravdă.

oile a lui, văţii, cal'i
a lui umplură tut locl
u.
le-avea niţi amirălu;
ahîtă avuţami di om
un an cu anlu.
îl pimsi, tra s-/-aducă
şi h'ila de-amiră tră

— E, faţi Tih'a citr
ă Minti, vedi ţe
foxă Şi ţe avdit agumsi agutât qi
mini ?
Mintea stătă ȘI-I
dîsi:
— AI arivdari, că
mârginea aleagi.
25
Mintea videă, că maş
i soni bună nu
va s-aibă Iicurlu
Tih'iVei.
a
|
Cîndu să s-facă num
ta, na-l şi %onil'i
ca viră pravdă. Ne
ca gambră ştea s-șa
dă, ne să ncălică
ca
lumea, ne să zburască ca oămiil'i,
30
Amirălu li videă
tute. aesti, ma țe-ş
i diţea9 <picurâr,
si-l taţi!» Nu Și
ţe
ștea, că picura!'i,
cîndu ai minti,
Ș-păriclu cu guvojdi
ncalță
vifteşti!
|
Șidură pri measă,
tuți mîcă ca lumea,
Tră zburari, zbură
nîs ca vîră K'irăt
cîndu nu prindeă
și tră arideari, arf
35 cîndu nu-l” eară
deă
loclu, L'-făţea părinţ
ii, fărtaţi sem
duk'aști lemnul,
nu,
S-adul'ască ş-nîs
a? E, neisi! s-mută
Ş-amirălu Y-aclimă
measa
tuți câscărt'i şi acli
maţi'i a lui tu găr
dină.

MINTEA

- Eară-aoă

CU TINA.

.
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amirăţi şi lumi camă di protă.

Amirălu cu mîna
lui deadi la cadi-un cîte nă
alumak'e veardi di l'in, că
acşi
aveă adeti nîs.
i
E
Tuţi li ţîneă alumăkli tu mîn
ă, maşi ginir-su acăţă s-u mîc
ă
ca viră pravdă.
_
.
5
„ Amirălu lu ngrupă loclu
de-arşini, -cîndu vidă ş-aestă,
- |
— Aestă ș-fu pravaă de-a g'in
ealui, gisi nîs! Loaţi-lu: s-lu
spindurăţi, gri amirălu nărăit-n
ărăit. .
E, ș-cari lo-aduţeă la spindurar
i, canda-!' si bătea peana .
Picurarlui ? ştie pravda, si ştib
ă ş-el, ţe-l' si faţi ?
10
- Eră tamăm oara, cîndu vrea-!
tragă scamnul, s-lo-aspinqură,
„Cum s-lo-ascapă, că acă nu ncă
peă groşi!: amiră Y-dîţeă aiștii.
Vru,
nu vru, Tih'a I-pricăqi la toarli

a Mintilei

şi-l

dîsi:
— Pină aoă-ti fu putearea. Ea s-ti
.ved, cari s-poţi s-faţi
tini ţivă, s-lu torii di la moarti..
.
15
Di nă oară îl vini mintea picurarlu
i şi, ca diştiptăt dit vis,
s-toarnă şi giţi:
"— 'Țe-avăţi cu mini ? Cum acși meaduţăţi la spindurari
fără gudicată? Spinqurăţi-mi, ma
gudicaţi-mi ma naintea?
S-lu gâdică ? — s-lu gidică, ma-că' va.
20
— Na! ş-na! tră ţe caftu s-ti spindu
r, gri amirălu, tr-arşinea ţe-ni adrăşi Şi ţe nu u mîcă ne
cînli!
— Mărite socru ş-amiră! Pistipseâ
m c-ai ţivă tu mînă, ma
cum ved, vrea - mi Vai pri guşi dip pri
nidriptati. Aţoa ţe
„deci, ştiă, că.bună nu îu, că maşi io ştii
cum mi nfărmăcâi 25
cu sk'inl'i di alumal'e ! ma u fezii, si nu ți-asp
argu k'efea maşi! .

- Amirălu ţe z-dică ? Vigă, că picurarlu nu-i tot aţăl di dea-

neavra. Vigă, că omlu-i cu mintea ntreagă. L-li
rtă şi dipusi
dipri scamnul de-amiră şi băgă ginir-su, z-d
umnească.
De-aţeă tih'a-i bună, ma fără minti doi parăţi nu
faţi.
30
(De la sor-mea

38. Mintea
Tia

Mia

Damaşăti,

Avela,

Epir.)

cu Tiha.

ş-mintea nă oară s-adunară n-casă la un om. Aestu,

om bun, le-aștiptă şi nisi băgară s-lucreagă, cadi-ună cu ţe
„poati: 'Tih'a s-li poartă cu 'saclu ş-Mintea: s-l'i feată şi s-lu

facă, limbi-limbi si-l si ducă gura.
Papahagi, — Basme

aromâne.

39
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multă și de-amirălu,
Tu minti antriţeă
Mași zboari hrisusiti
5
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agumsi omlu aestu s-aibă aveari ma
cît tragi frînda ş-arina.
tută lumea : sufiili a lui umplură loclu.
scuteă din gură...
*

Amirălu, cari îl vidă ahît avăţ ş-ahit diştip
tât, că no-ari
soţ,ai si-l facă giniri. S-feaţi numtă mari,
amirărească și
omlu ş-vigă vislu cu oclil, că. el acși
s-agungă dureă:
Pînă aoă Ii si dusi lăcurlu a lui, cum
vru Dumnigăi cama
. giini.
10
Nă duă, cum o-adusi daraclu, că Minto
a cu Tih'a, di zborzbor, acăţară să si ncați; una giţei,
că io-l feciă s-agungă

diniri de-amiră; anantă:
vuşea, iu s-feaţi.

fără

di

mini

vrea s-dacă
A

— "Ţe li vrei ş-ațeali ş-aţeali, disi
Mintea, ea-i
l5s-nă misurăm puterii! .Na! fo
trag mînă di nîs
cum îţi tal'e caplu.
— Multu g'ini, gri Tiha; ş-cu
tini ş-fără tini.
Mintea trapsi mînă di omlu aţel
și armasi mași
lucreagă. 'Tih'a ş-băgă poâlilii
m-brîn Ș-apucă să-l!
20 veari, s-no-aibă iu s-u bagă.
Il feaţi, pri iți z-bagă
băgată s-hibă: k'atră s-acaţă,
amâlamă si s-facă.

Tih'a-! si duţeă ambăr, tut tră năinti
, ma

tu căli-

padea, ai
și fă tini,

tih'a si-l
poartă ael mîna,

minte

a si şcurtă
multu. Ni zbor ca lumea, ni cuven
tă | D-iu ma naintea lumea
E tută să ntribă la nîs tră iţi
lugurie, lişură ahîntu tora,
că
„25 ș-arîdeă tuţi fiuriţi'i di nîs:
Măratlu 1 ti curmă sila s-lu veqi,
cum nu şteă si mpartă pali la
doi gumări!
|
S-făţea la pălatea amirălui nă
sărbătoari mari. Tută lumea.
cama bună, amirăţi dit pâturli
k'uşăţi a lumilei fură aclimăţi.
la prîndu aclO şi nu va zbor, că
ginirli de-amiră aveă protlu loc.
30

Multă

lumi

aveă vinită

z-veadă

|

ginirli, că

numa luj umpli.
loclu cu avuţamea şi mintea
lui. Şi mulţi aveă vinită s-caft
ă.
viră minti, tră ponlu țe-şi aveă,
di la niîs, că mulţi Y-vigură.
hăirea.

Micară gini-mușăt tuţi și
amirălu deadi, cu mina
luy la.
35 cabi-un, dipu measă, citi
nă alumak'e cu meari, Tuţi
oâspiţi'i.
cură ş-niică “meărili; dinirli
de-amiră maşi, ca viră pravd
ă,
l-u
intră a lumâlk'ilei

" Tuţă oăspiţii
Amirălu

ș-u

strîmbară

lu ngrupă

mică

băgili

cu

îrîndă

cu

tuţ,

şi s-mutriră un

loelu de-aruşini.

Dimînqă

s-lu

co-alantu
mută

az-

.

MINTEA

CU TINA.

.
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varna dipri measă şi s-lu spindură
, c-arşinea ţe-!' adusi niţi
cînli nu u mică:
|
„Eară tamâm s-Vi treacă funea di
guşi şi s-li tragă scamnul,
că dinirli, ţe altă oară Ii si duţeă
gura limbi-limbi, di oara
estă necă ştea ţe-! si faţi! Ahîntă
pravaă se-aspusi.
.
Tih'a, mărata, minti n-cap no-aveă.
Citi feaţi, citi adră s-loascapă,

ţivă! ca di pri k'atră canda dădei. Vigii
ţe

nu viqă,
„că vrea z-ducă omlu tră semnu
di nîsă, s-feaţi cama nică
ŞI-I gîsi a Mintilei:
7
— La tini ş-la Dumnidăă, surată, aseap
ă-l dipri moarti, 10
s-nul am pri guși-ni bana tută. Io u fetu, tini
minti hrisusită ş-alăvdată!
,

s-nu u fați,
|
|

Mintea, înimă bună, nu k'ardi oară ş-aca
ţă s-lucreagă. Ficorlu îşi vini tu ori şi canda-! pări, că z-diș
tiptă ait somnu.
Limba Vi si Qizligă di nă oară şi cîndu acăţă z-er
ească c-aiîoni 15

Vi si duţea.
|
—- Nu vă ntreb, gri nis, țe-avăţi cu mini? Iu
s-avdi spin-

-durari. fără gudicari. Loaţi-mi, ntribaţi-mi ma
naintea şi cari
s-me-aflăți cu stepsu, spindurăţi-mi! Nu acși
azvarna, ca tu

G'igărie.

a

20

Citi nu gri nîs! IV grivă s-lu gudică amirălu.

—,Nu-i dure arşinea ţe feaţişi, di nă băgâși cu
caplu n-loe?
dise amirălu. Vidăşi tini om pînă tora s-mi
că frîndă ş-alumal'e ?
”
— Stepsul easti a tăii, macă tr-aestă vrei s-mi
spinguri, 25
gri ginir-su. Io i-o avi, că lăcrulu daţ de-a
miră, nâparti
nu se-arucă. Nu putii s-/i dai cu toriu, de-aţ
eă măcâi ş-aiumali'a cu frînqă cu tut. Maşi io ştiii, ţe trapşu, ască
pitindalui

fărmaclu'a lor !
Amirălu,

cari u teasi cuvenda

multu-multu, vidă că dinir-su 30

nu eară aţtl di deaneavra. L'i se-acăţă a lui
n-gură, că nu şteă cum si-l! facă apândisi.

De atumţea

Bună-i

armasi, ca tih'a

ş-tih'a, ma

(Cules de la unchiul

iu-i minti.

s-h'ibă

cama

tora

zborlu

nică di minti.
!

Ghiţi Teja Papahagi, Avela, Epir.)
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39.

Mincună.

Eră ţe nu ş-eră. Eră tu k'irolu, cîndu lumea
Ş-puriclu lu
ncălţă. Alih'a eră, mintună eră, ştii că pap di
pap o-aspuneă.

Eră unoară trei fraţi. Treii fraţi eră
cărvănâri. Caâ0i un
5 ş-aveă un semnu di muli. Șamiştreili
nîși fugiră tu lumi si-și

„_caftă căsmetea.

Iu z-ducă n-cărvane ? — iu s-faţi vtiptu cama

multu. Aţăl marii, si-l țem Mit, trapsi
tu nă hoară

Tu hoara ţea se-află un
Dusi Mitlu se-acâmpără,

„_WOari grîn tră vindeari

—

Cum

cu parâţi,

că-l vindi

cu minciunii, ntreabă

cu

Mitlu?

— Ea cum ? Si aspuneării. tine
$cama groasă, îţi dai viptul
tut;

15

hăşutească.

curlu-păpă, ţe avea vipturi multi.
ma curlu-păpălu I'-dîse, că nis nominstuii.

nă mincună cama mari
se-aspunearim io cama

mari, tini si-ii dai milili.

Al Mitu îl vini ca g'ine aestă.

—

Ţe!

disi nîs, nu

va pot

s-li cruescu

rutlui aestu, tra si-l! Vaă viptul

nă

tut?

mincună

a ki-

Acși s-ligară. Acaţă cărvănarl
u şi-l cărţineaşti nă mincună
di la hani, di ti nk'idicâi di
ea! Ahîntu s-cunuşteă, că nu-i
20 mincună tră pistipsiri! Ţe

disi nîs?— Azbuiră boiilu!
Ş-o-avea lk'irutlu, că nu-i cama
mari mincună de aestă.
— E, e! l-u toarnă preftul,
s-ţi-aspiin ş-io: ună oară năaveâm un oii şi me-alinăi, Ştii,
pri un munti; mântili aţăl
mași l'atră

ş-bărţiri eară. De acld, din
cărâiliă, V-ded cali
25a oului h'ima-ng'os pri k'et
ri ş-pri bărţiri şi ţe s-ţă
veadă
ocl'il' ? Arucutea-ti, arucutea
-ti Ciilu, discă şi arîsturnă
băr„țirli

cîtră ng'os, di-ți păreă că k'ar
i lume

a. Gir-gir-gîr! gîrgîr-gîr! agumsi otlu triş
i-n vale, lai frâătile a
mei, noi-ni
frîmtu, că diţeai, că tora
-i uât di gălină.
"30 . No-avă ţe z-gîcă Mitl
u. Vigă că curlu-păpălu.
lo-antreapsi
cu mincuna. I/-deadi
milili ş-necă dişelisi
gura z-grească
țivă. Cu caplu spingurât
di glărimea țe-adră, o
adună citră
a casă-l,
|
|
Nu treaţi nîscîntă oară
şi na iu vine dipu nîs,
35 acăţati di căpestru ună
cu malili
dipu
Pitlu, tra să ncarcă
—

Cari

ari

viptu

viptu.
? ntreabă

alantă, frâtili di mesi, cu
numa
la

un,

la nantu.

MINGUNĂ.
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Preftul
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ari.

AY la preftul.
—

Bună-ţi

oară, părinte

un.

— Gini. vinişi, oaspe, anantu.
— Am, diîsi preftul.

— Aj grin tră- vindeari ?
|

5

— Citu-l dai?.
|
„.— Nu-l vindu cu parâţi, ma cu minciunii.
Cara ţi-da di mînă
acaţă-te.
Pitlu ş-o-avă, că-i urbari aoâ!
— 'Ţe mari lucru s-arid un curlu-păpă,
mindui niîs.
„10
G'ini ma ş-nîs păţi ca frati-su şi-ş k'iră
mâlili; angurîndalui
pri dinăpoi, că de! nui şică aoă nâparti,
muli lî die aiştăr
ş-ti dor tu hicati, cîndu lk'erqi una,
nu tuti di nă cali!
Dua .nantă, na ţi-ul şi niclu frati, cu
numa K'itlu. Di un
|
de-alantu

vini la curlu-păpă să ncarcă riptu. Gini-ma
preftul 15
tut cînticlu, ţe şi ştea:
— Vindu, ma cu minei!
— Cu minciuii, cu mintii! Ş-io di
minciunii Wit adrât, diţi
K'itlu. Feăţiră ligătura, i s-lu dispoal'e
di muli, i si-l Va tuţ
țe-ari

preftul:

muli, viptu, agri, tut!

Preftul ş-o aveă, că tut urbari-i anâmisa.

20

— Di-u mincuna, gri preftul!
— S-mi Verţi, părinte, ma ntră tini,
nu es năinte. Tine
prindi s-acăţi prota.
.
Preftul ţe și ştea: minsuna cu oul! Cari
u disi, ş-aştiptă:25
lailu-și cu gura căscată, z-gică K'itlu minuna
lui, tra si-l Va
milili apoea. Nîs pistipseă, că ş-fu lișor lucru!

K'itlu se-aştirni g'ini-muşăt ş-acăţă:
— Eară, părinte, tu anbi a mel! Nă duă, cîndu s-amintă

tată-nu, şideâm lă pap-iu n-cohii
viniră şi-ni loară sihăril'i strauşii

că s-amintă tată-tu!»
cu

mine ?» — «Cum

Ntreb io:

şi-i beam cubul'a. Na 30
alăgînda, alăgînda: cai! .

«Și cari se-amintă, 46 avâţi

ţe-avăm, că prindi

greşti z-vină, s-păteagă», fac nîși.

s-ti duţi Ja nunlu,

s-/i

,

«Iu s-lo-afli nunlu ? Tornu loclu di anantă parti, mutrescu,
35
caftu, no-ari nun sti loc. Vai h'ibă la Dumnigii, mintuescu
io,.macă nu-i sti loc. Şi de alih'a acld ş-eră.
«Cum s-mi duce si-l grescu ? Mutrescu cîtră n-sus, ni si mută

mintea

di diparti

și

nsus

ţe

earâ.

Gini

ma, eară

nu

cară
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eară

s-lo-acl'amă.:

furtia

tută pri

mini cădea. Mi șuţ, me-amvîrtescu s-aflu vîră scară,
s-me-alin,

no-ari scară!

Atumţea

mi

caftu n-sîn Şi na! iu dai di nă

siminţă di curcubeţă. Ştii, -ună strănipoată
di strănipoată
5 avea h'artă nîşti simință şi cum îni.
deadi ş-ania niîscînti
s-me-aroamig, si-ni treacă oara, ni-armasi
ună n-sin. U siminâi dicara şi criscui nă curcubetă,
ţe deadi pîn di Dumnigă.
Curcubetă di cureubetă, me-alinăi
la Dumnigăiă şi-l grescu

a nunlui:

ade, că te-aclamă

“10 alăgînda-alăgînda

şi pînă

s-pătăgi tată-nu! Dipusi nunlu

s-ni pascu

puţin

ocli/'

pri divarliga, z-ved ţe-, ţe nu-i la Dumnidă,
anvagqă nă gumară psoah'i
di ningă curcubetă Și grîţ-oriţ!
ali curcubetă, o-adră g'ini.

Ţe ti faţă tora, IK'ita,

K'ita ? Cum mi zerimăm acşi,
di nu team
iu ni-u caplu, na dai în sin di
un W'ir tu ureacla di ac, armăs
15 di cîndu fetă araftu, L-tindu
di una cîtră ng'os, nu agundi,
îl tindu di doauă, agundi ș-antr
eaţi. Mo-alăs ş-io de-a Wirlu
ng'os şi nod di nod, mutrescu
z-dipun ma troară, ma țe z-vedi?

Acăţă z-bumbuneadă şi z-da
nă furtună ş-nă grindini,
s-k'ară
lumea. Me-adin sum nod
şi nu cărl&d, pînă s-treacă
furtuna
.
20 Cum stătiu, dipăş și le-află
i lăcurli ndreapti şi tată-n
u
l-turnă
di la pătigari și tut plîng
e. «Nu ti ntreb, nune»
grescu io,
<je-ari tată-nu di zelileaşti
2» — 'Ţe s-aibă, dîţi nunlu,
va cucoaşi ş-altă nu! 'Tră cucoaș
i-i arînda lui? Me-as
trâg ningă
un cucoş ş-acâţ s-lo-alumtu
cu k'âtrili. Dă-V în sus,
dă-l în
25 g'0s, canda li ţinea viră!

cIl truduescu

nu cădeă.
atumţea nă oară şi ţe z-vegi
? cucoași no-arL/j le-adiș

masi ascălnată!
a tată-nui, ma ahtari
fior, ore prefte, tu
orixi di
bană-ni no-am vidută.
Le-ascăpită cu-coășşili 'cu tut coji. |
.

Ca aripă rent e a La a ni n pă
Vii că aie ao, na! nd impar ăn e
sărmîniţă ? Nu diţi tine

tu ţe

val bă Aa e ea rea
îrătile-ad mei c-andoenie
51
Meu,
ară
»'arâp 4ţupata
Ca dinzd anumi
oar mă
e Ai adun
_Patrugăţi di gumâări
rea,
scol de-a duntău/ej Şi ai!
iu s-aflu păduri,
cum s-trec arîilu ? Artil
u mari i a î.
CITA Gni tea
mași s-mutrești nu s-lu
treţi, Gu
dota
A
in
a
Ne a
ti mică to-ahtare oără,
, daii di n ăieceflă
Ela de-alu
San
nă. i
Nu seo
mă
k'er duoară

,

.
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ma-l bag gumarti un câţi un, intr
u ş-io, şi-l dai cali tu arîti,
di işii di năparti. Intru tu păduri,
u străbăt dit ună mâr- |
dini to-alantă, u străbât în crucișal
ui z-dai di vîră ărburi,

di vîră lemnu, no-ari lemnu! E!
ştii, prefte, îni vineă tici
s-fac. Cîndu ea dai di un păl'ăr!
I/-u intru cu țupata şi tră
puţină oară, dă-Y, dă-l, adăr patrugăţ
i di furtii. Ncarcu ş-trag
calea. Acld iu mi duţeâm, me-acăţă
nă căloari, nă dugoari:
că nu şteam iu s-ni-aflu loclu. 'Tră
căsmeti, afli un bureati.
Ligăi gumarii so-aumbrata lui, ş-mi
teşiă, di trapşu un

5

somnu, mă-sa-l fu! Di cari freagi căloarea
, ncărcâi gumarli

pri leamni

licută.

şi trapşu.

'Țe

fezi,

Calea

ţe nu feci,

mi lo seatea

ded

și apă

no-aveâm

di un puț. Puţ s-lu facă

Dumnigă, că no-aveă ne cuvă, ne drac
! 'Ţe s-fac, țe s-adâr?
îni tali caplu, lo-arăc nauntru tu puț
tra z-bea.
.
«Ca agîrșit ţe-ni hi, trapşu cu gumar!'i
. Calea, oămini'i sițiră skicurli ş-adună mînucti păliili. Cari
no-aveâm ş-io lucru, băgâi di discărcâi şi Iî u intrăt a leăm
nilor cu țupata.15

Li

dispiturăi tuti

şi sărmîniţă nu putiii se-adăr.

apoea tu k'ali? Crel'i
Cîrtit ca vai di mini,
nu-i

si intră,

ţe s-hibă

Orelk' de-

ş-plăscînești, cîndu ţi si duţi strîmbu,
vrui s-intru tu călivă. Daii s-intru,

dau s-intru, nu-iă si intră. Bre ! s-u mîcă
luplu,

ş-aestă ? e

s-h'ibă?

Avea

armasă

tu

tălitura

digg

"Vupată nă scîrpă și se-acăţă di praglu din sus ali căli
vă și
nu s-intră. Ptiu! fac mini, o-aşternu scîrpa, pări
nte, şi dă-l
di ună parti, dă-/ qi partea nantă, na ţi-u sărmîniţ
a!

«<Biţii şi mi ndrigeâm s-V-u dai cîtră a casă, e

Tută

lumea

mutreă

la mini,

ca

la vîră

ursă!

z-vedi?

Arîdeă

di s-li- 25

şină di mini. «Bre! ţe avăţi di arîdâţi acşiţi, di vă
o-adusi
Stămăria> li die a lor acld?'— «Țe s-nu arîdm, la!
tumte
ş-lai l'irute!> fac nîşi. <Am iu-ţ-u caplu 2»
|
«Mi pusputescu, ahulescuio n-eap, d-iu cap? Caplu lo-aveăm
agirşită tu puț. Fuga nipâi dipu cap. Cîndu țe s-ni veadă30
ureclili ? Caplu nafoară pri puț îl mîcă nă vulpi. Aprăs
cum earâm di ni-arsăreă scîntea/e printr-ocl'i, loai nă k'atră,

l-aminâi ună pri căputii ali vulpi. Nîsă pîngîna di zori, cara
da di scoati nă firmani, ma ţe ş-cîntă ....»
Aoă

K'itlu

tăci

şi preftul să nveaţă

— E! ţe cînta firmanea (0irmanea)
—

Cintă,

s-ni dai milili cît cama

ţe scriă, ntreabă.:

ţea 2

goina, viptul

|

_

ș-tuti; acși

35
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nă îu acăţătura şligătura noastră
acâţi ş-cu. altu. cu. minciiniă..

Vru vru.măratlu,
turlu,

şi: spinqură

ex

te-ariseaști s-te
|

ş-plăti ca preftu, că vigii că ş-află mâsnărli

nă

palmă

Mincuna-mincună
Ş-tu bună,
Ma cama mincunăs,

n-g'os şi no-avă ţe z-gică.

cari ști s-le-aspună.

(Spus

de mamă-mea

40. Luplu
10

şi macă

Despa,

Avela, Epir.) |

cu vulpea.

Eară

ţe nu

Eară

un lup, Masturu-Nicola,

ş-eară,

|

şi ună

vulpi

K'ira-Mara.

Nişi s-feăţiră soţi se-avină dadiin şi avinăticlu s-lu mpartă

frăţeaști. Tu işirea avinari, aflară nă oală cu nari.
— Ha! s-aurii măsturu Nicola, va u mic!
— Năinti ş-năinti, nu prindi si -Qiţi: va u'miîc, ma:
va u
15 micăm, îl faţi K'ira-Mara. Ş-apoea nu diţi
tine, ninga nu
o-ailăm

şi

ai!

s-u

mîcăm?

Maca

vrei

casă

nu se-adară cu glîpuirea tut țe s-afl
ăm.
— Cum ştii, Mară!
|
— 'Ţe să ştiii ? Cum fac tută lumea, ş-noi
;

20 şi di trei-trei dili s-nă duţăm

s-mîcăm

s-adrăm,

s-o

cîti puţină.

casa

ascundâm -

ŞI, cum gri K'ira-Mara .ţea șireata, acşi
feăţiră: o-ascumsiră t-un guneâpini..
|
Nu trică nă gquă şi ea-ţ-u cumbara vulpi,
iu-! qîţi a luplui

25

30

— Măsturu-Nicola, me-aclimară s-păţăgd!

— Macă te-acl'imară, du-te!“diîsi ş-lupl
u.
.
Dusi vulpea şi glip-glip! glipui area
dipri supră.
Tu turnată u ntribă luplu :
— Cum îV disişi, K'ira-Mară9
— Apăriita! Cum altu si-/ qiîţi
? Feată eară.
— Muşată numă, s-ță băneadgă!
gri luplu.

Dua nantă

—

ea-ţi-u vulpea pali:

Măsturu-Nicola,

me-acimară

— Em du-te, macă te-aclimară!

Vulpea dusi şi glîp! glip! u
35 turnată u ntribă nîpoi luplu:

s-păted.

|

ngumitică

oala

di

nari. Tu

"LUPLU CU VULPEA.
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— 'Ţe numă-l' băgâşi, K'ira-Mară?
— 'Ţe numă s-li bag? Gumitie îV diş, că eară fior aestu.
„După nă 'quă nîpoi vulpea:
—

Măsturu-Nicola,

me-aclimară

s-pătăd!

Luplu-lup, iu si-l! si ducă mintea lui, că acă nu cură lucru curât! «Du-ti> I-disi diznoi.
Cari dusi vulpea, nu ţi-alăsă nari tu oală: Tu turnată. nî-

5

păi u ntribă Măsturu-Nicola:
— 'Ţe numă-l! băgâşi?
— Bițită, V-băgăi numa! disi vulpea, că ş-o avea bițită 10
tută narea.
— Muşată numă, s-ţă bîneagă, l-ură zdânganlu di lup.
Tamâm aveă tricută treili dili şi prindeă z-ducă s-mică
“marea. 'Ţe s-mîcă ? lk'etri? Narea tută o-aveă glipuită mas15
torsa di vulpi.
— Mâsturu-Nicola, Măsturu-Nicola, u micăşi narea fără di
mini, ca cumu z-veadi, qisi vulpea.
—. S-mi Yerţi K'ira-Mară, sri luplu, mai si pari că tine
0--adrăși aestă muşuteaţă!
_Ba, că tini, ba, că mini, si ncăcară şi si mpărţiră.
20

Vulpea lo calea cîtră n-hoară s-antupă vîră gălină. Calea
da di un prettu. Aestu s-turnă, cu gumarlu ncărcât di litur„ii, di la bisearcă. Nisă-l vigu di diparti, s-teasi n-cali-l' ca
psoah'i, şi cum tricii preftul pre-aclăd, u lo di cor ş-o-arcă .
pri gumăr. Bună-i, mindui niîs, tră guna li priiteasă.
25
Vulpea pri dinăpoi, dizleagă saţii ş-arucă liturgiiili ună
cîti ună tuti m-padi. Dipuni apoea şi nîpâi, ună citi ună, le-

adună

dim padi şi Va-l' &ulica, cari poți.

Agumsi'cu nîsi tu păduri. Aoă na-l şi Maâsturu-Nicola. Aestu

disi:

-

30

— D-u cumbară, d-iu, Mară, cu pleaşea aestă?
— Du s-hibă, Măsturu-Nicola ? di la bisearcă.
_— Cum acşi, di ţi li deădiră? Cum feâţişi?
— Cum s-fac, Măsturu-Nicola ? Mi duș ningă uşa di bisearcă şi acăţâi: Dă-ni, prefte, nă liturgie! dă-iii, preite, nă 35

liturg'ie! şi preftul tră ună, ni-deadi nă tisagă.
— S-mi due ş-io, fi-da ş-ania €..
— Avqi z-da? va zbor aestă.

.
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şi na-l iu

z-duţi

la bisearcă,

j-bagă caplu

tu uşi: ş-apîriaşti s-aurlă ca 'vîră lup:

— Dă-ni, prefte, nă

ae

liturgiie! Dăăă-ni prefte nă liturg'ie!

— Dua, lupe!.dua! lupe! acăţară
„Btuti părţii, că nu vidă luplu cum

lumea si z-g'ilească di
tudi de-acloţi. Agumsi

tu păduri. L'-easi vulpea s-lo-aşteaptă şi s-lu ntreabă, cum
trică-? EL aspusi ţe păţi ş-cum vrea-l frîngă k'ilunga, s-lu
băgă tu mînă.
|
|

10

—

Am

—

Cum

—

De-aestă

nu

ti ntreb, cum

diţei,

îl! gîse

vulpea?

z-qic? Dăăă-ni, prefte, nă liturg'ie!
nu-ți deădiră,

Măsturu-Nicola.

Va

diîţeari cu

boaţea' ma minută, nu tu groasa. Acld va si stridi
dip agalea:
Dă-ni prefte, nă liturgie.

K'irutlu di lup, ascăpă nă oară ni frîmtu şi s-lo dipu min-

15 tea ali vulpi, să z-ducă z-orească cu boaţea minută.
Nu apucă
si-și bagă caplu tu uşi și <duâ b pri nîs, cu citi, cu căţăl, îl
cruiră-eruiră
Ș-cu aestă

cu parlu pînă-l vătămară.
ascăpă vulpea di pondul di lup.
(Spus

41., Țandacuk'
20

Eară, ţe nu

-

_Gini

ps

ma,

nişi ș-feăţiră

30

şi Dina-din-Vali.

ş-eară.

.

..

cum

+

s-u

Zhor,

.

A

x

.

od.

da

văsilia

s-facă

cum

pri

.

a

a

mîna

s-facă,

.

k'iruţlui,

s-lu l'ară,

De-aţeă

a

să se ascapă di nis şi s-nu lă vin
ă arşini, nîși, h'il' de-amiră,
s-aibă
frati glar.
,
.
-.
Ţe s-facă? Cum s-lu lată
?

Se-adunară nă duă optu
l' ş-lă giîsi frătili ațăl
cama marli:
ca
—-paYraţ
t i! Ş Țangacil Y. nă băg
ă cu caplu n-loc; va
năă facăă
cm iu s-nă
o-aflu

„3%

Avela, Epir.)

Eară nă oară un amiră. Ami
rălu aestu aveă noatiă ficori.
Optul' eară mintioși şi noa
lu eară liviu,
După ţe-! deadi doli a pre
ttului amirălu, armăsiră noâu
l!
ficări. Niș străxiră s-dumn
eas
că anlu ş-ficorlu, anlu Ș-ficorl
pia
3
.
u.
?

25

de mamă-mea,

scutâm

cu

tu mînă.

cali, nîs

prindi

Tuţi o-aflară ini

caplu di lişureţii ţe faţi;
de-aţeă

s-l'ară,

E

dica

că

nu-i. om

mărilui, ma cum

si-l

dai văsilia

s-lu Iară?

s-lu

ŢÂNDACURK!'
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pinsă dipri punti? amărtie-i di Dumnigă, ca lă-i frati. S-lu
zgrumă ? easti nilă ş-cama mari; si-l da fărmăc tu fliganea
di caf&? ş-aestă nu-i bună.
Ţe s-l-adară, ţe sI'i facă ? ai s-lu pitreacă la îna- -din- Vali.
Mintea aestă o-aflară tată că-i cama bună.
.
5
II! grescu fraţii şi-l! dîc:
— Oi, Ţangacul”, hiii goni tini!
-- Hi ea! Cum me-ai mini. Un aesti 'Ţangacul tu lumi,
— Macă hiii, hai ducti şi Va aloatlu din căpisteatrea DinăVei-din-Vali.
10

— Mari

lucru! greaşti

Ţandacil.

Zid

cum

lo-adie

.

tră nădeâm di oară.
Nidis grailu, s-Va nă tumagă ai cornu şi iseă la Dîna-dinVali.
Calea iu z-duţeă, lo-astălt un crisţin în cali sti disi:
15
— Iu cu vearga, lai Ţangaculi'?
-- S-pălescu Dîna-din-Vali, nîscîndi, macă va s-facă năji
s-nu-ni da aloatlu, gri niîs.
Ariîsi omlu şi-şi disi cu mintea:

— 'Ţe cîni di fraţi sun ş-aeşţi!

L-pitricură

s-ascapă di nîs.20

1/artă-ti, mărate, di lumi, macă ti duţi la Dîna-din-Vali.
Trîş ningă casa Dinălei-din-Vali eară doauă punți: una
di h'er ş-anantă di per. Prindeă s-treţi puntea s-agungi la
dîna. Ţandaciuli ma li vidi, disi:
— Cari. s-trec pri puntea di h'er, ţe guneaţă vai aspiin,25
că pri h'er ş-un gîndj poati s-treacă, bre ş-un orbu ninga!
ai s-trec pri aţeă di per, z-ved, dem, me-aravdă!
Frîp! îrîp! na ţ-ul pri punti, ca ţel' di pri îuni! și ha! s-

cadă,

ha! s-nu

cadă, cîndu

di. nă parti,

cîndu di

anantă

parti, cu mînli cu coar!'i (agutăt), u trică puntea didindi.
30
Dîna-din-Vali avea un cîni cu .trei căpiti la mărginea
piintiei. Aestu ma videă, că om xen calcă loclu a doamnăsai, băgă s-alatră, di te--acăţă W'ăvrili di boaţi-l. Acşi dădea
nîs tu ştiri a doamnă-sai, cu alătrarea.
|
35
Diîna-din-Vali, ma avqi alătratlu ntribă:
— Prit cari punti vini, Baluca !

— Prit puntea

di per, gri Baluca.

— Arăi o-avăm, ma înimă s-av&m! mindui mărata di Dînă.
_Ună vinită aoă, 'Țandaculi gri:
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en

— Bun-ţi oară, Pînă!
—
—
—
—
puţin
—

(ş-cu mintea-! grea:

s-crek' tu oală);

G'ini vinişi, oaspe!
:
Pe
'Ţe fați aclo?
Ă
De! ţe s-făţăm noi muYerli? băgâi s-frimintu puţin!
Multu gi'ini, qisi Ţandacul', tr-aţeă vinii ş-io,. s-ni dai
aloăt, tra s-acăţăm pînea!
a
Ţi-dai, qisi Dina-din-Vali, ma așteaptă s-lo-aditc, că

lo-amu n-ţilăr.

Ă

|

Niîsă dipuni tu ţilăr si-şi da dinţi di mîneâr, s-li struxe10 ască, tra z-vină apoea s-lu facă nă mîşcătură; ma ş-Ţanda-

ciik' nu eară dip di k'iruţli s-o-aşteaptă:

-

Arapi aloatlu dit căpisteari ş-o-afumă de-acld.
Cîndu se-alnă Dîna-din-Vali analtu, 'Țandacili o-aveă tricută puntea. .
|
15. — Ah! lai 'Ţangacilk' di drac, zgiili ea, îni loaşi aveara

tută, ţe s-ti Va Stămaria! nu va-ii ti băgarim tu mînă ?
—

Taţi,

mori

tetă, că pînă

Cindu-l vidură
Se-aştiptă

ma

napdi

va-ţi lau

turnăt fraţVi, să nfărmăcară.

s-nu-l veadă

altă-oară

ş-caplu!

IE

ntr-ocli ş-el, na-l cea oiilu

20 aţl aroșlu ! Țe s-facă ? S-prifeăţiră că s-hărisescu şi-l di'siră:
— Aloatlu giini-l loaşi! Ai s-ti vid&m,
dila Dîna-din-Vali ?
— Mari lucru, disi 'Ţandacul ?
Aestu

25 Nk'isi

eară un

de-adoara

cucdt cîntât, cu gură, nu eară

'Țangacuk',

şi t-abişala s-trapsi
coilu

di zvercă

pînă

și vru
Cică,

30

poţi s-l'ai ş-cucotlu

la

s-fugă,

cîcă!

oară

noapti,

ca tuţi cucoţiii.

cîndu

căsistra găliilor.
ma

ea cucotlu

tuţi

dormu,

Ancupă cu-

iu cîntă:

cîcă-cîcă !

" Dăcţi-u alaga, doamna mea,
__ Pandacuk' vini s-mi Va.

Avdi Dîna-din- Vali şi fuga-acld ca zurlă. Ma ş-Ţangaciik
eară di mumă faptu; cît li viqi streasi şi si nh'ipsi n-furn
u

și citus ! ş-adilaticlu şi-l ţînea. Mutreaști,
; nsus, îng'0s, no-ari Ţandacik'! Canda
35 ascumsi, Macă mutri, ţe muti, pistipsi,
aibă scărminată şi-şi mutri di lucru. Cit

şi nîpdi Ţandacuk' lo-ascalnă

caftă Dina-din-Vali»
z-dişel'isi loclu di Jocă Țandacili va lese-alină n-casă aestă

ai guşi.. Cucotlu nîpâi :

|
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Cică-cîcă! cîcă-cică!
Dă-ţă-u alaga, doamna mea,
Tandacuk' vini s-mi la!

Ca nă zurlă, ca nă turbată, se-azvimtură Dîna-din-Vali
la căsistră. Mutreaşti ncoa, mutreaşti nclo, I-șuţă loclu di 5
anantă parti şi di 'Ţangacuk' nu da! Țanqacili' se-aveă

nu-l si. duţeă

iu niţi a draclui

de-azvesti,

guva

nh'iptă tu

„mintea vîrnăoară, s-eaită.
«Va fugi», mintui Dîna-din-Vali.
Tut acşiţi pîn tu treili ori s-tih'isi şi Dîna-din-Vali, cari10
nu lo-află, ş-o-aviă că ş-arîdi şi şi-mbizueaşti cucotlu cu nîsă.
ningă

S-nu cărlădi
va ti mică!
—

a

|

Tr-aestă sta şi-l! dîţi:
nă

oară,

cupiltu,

ţe altă aştiptă? Lo-antupă

Tangacil

că

laiii
|

cupulie

şi aoâ15

di gărgălân

|
te-am, fărtic, di nâparti di punti.
s-ti
ţe
tută,
avearea
— Ah, lai 'Ţangacul di drac, îni loaşi

“Ta moartea! nu va-ni ti băgărim tu mînă? gri pina, cîndu
-lo-adukii, că-Y lo ş-cucotlu.
__— Tai, mori tetă, I-faţi . Țandacius, că pînă ma napoi20
va-ţi Vaii ş-eaplu!
mari

tudie

Fraţii,

lă vineă,

drac

di

cum

ascapă

omlu

estu? Apurie? omlu tră surţeali z-duţi, și s-toarmă
mât, ş-aestu-nu pate ţivă!
-S-feăţiră taha, că lă pari gini şi-l qisiră:

—

Cucotlu

giini-l

25

s-ti vidăm, eapa poţi

loaşi, ma ea

a-

zgră-

s-u

“Yaj qi la Dîna-din-Vali?
_— Mari lucru? gisi Ţandaculk.

Afurişalui,
cu!

eapă

pînă

afurişalui, t-abișala, t-abișala s-trapsi 'Ţanga-

la ceapă.

Ş-aestă nu

Cit băgă mîna

cu gură.

na-ă, iu arujaşti

eară

eapă

de arasă,

că eară 30

căpestru 'Ţangacuk' şi

pri

nă oară:

Th'ihiiii! Ih'ih'iii!
Dă-ţi-u alaga, doamna

Țanqacăk'

mea,

vipi s-mi la!

33

|

fur s-acăţi. Si
Fuga-dîna tu păhnie s-lo-acaţă furlu. Aflăşi
nh'ipsi tu pate ş-nu bătu dip a-viil.
-Dîna nîpdi

ş-o-aveă, că va ş-lo zverea cînili, macă

nu-i to-
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ahuri, că a/urea loc tr-ascundeari ea nu videă. Ni fugită
g'ini de-acld şi 'Țandacilk' băgă mîna pri căpestrul a eâpă-

Vei. Diznoii eapa

aruji:

Ihiihiiii!

|
Ihihiii!

a

Dă-ţi-u alaga, doamna mea,
TȚandacăk'
Zurla, cu perli

vini s-mi la!

cîtră naVura, s-h'umusi s-lo-acaţă, ma 'Ţan-

daciik' avi lk'iro si s-ascundă sum şaua eăpălei, adunât gl/em
Căţaua di qînă, macă vigi acşi, ţe faţi? S-prifeaţi că-l! giţe-a
10eăpăl'ei, s-nu ţivă di zgi'ileaşti ningă nă oară, că luplu aţăl

lailu va u mică! Apoea nîsă se-ascumse acld ş-cît arsări
"'Țandacik' s-a eapa di căpestru, sărgli şi lo-ancupă di perti
Da niîsă, da "Țangacâik', că nu se- -alăsă
din-Vali V-u pută şi-l zdupuni di padi.
15 nîpdi şi-l gîsi: — Stăi, cîne ş-pîngîne, tini ţe-iit loaşi
"aşi cucotlu, z-vedi ţe te-așteaptă?
Ş-acşiţi Dîna-din-Vali arsi un cireâp
„Îrigă di vii şi s-lu mîcă. Ma, năinti ţe

20 niîsă dusi si-şi struxească

ş-aestu lişor, iînaIl ligă cu mînli dialoatlu, tini ţe-ni 1o|
di noaită ori, tra s-lu
s-lo-arucă tu tireăp,

dinţar ş-alăsă hiil'i-sa s-lo-aveagt'.

Ţandgacil”, drac di sum punti, şadi şi-l diţe a foatărei.
— Tini feată, mîţi zăhărtări ?
+ Mic! îţi feata.
— Macă miîţi, dizleagă-ni mînl'i să-ți dati îndoauă zăhăr—
25 tări din gepi.
Aestă, minti fitească, Vi li dizligă. Ahiît vrea 'Ţangacili:
arapi feata m-braţă şi u bumbuneagă tu cireăp. Tră nă minută îu friptă. U scoati, u dinică şiu bagă pri measă ş--nelu
a lei l-bagă su measă.
30
Dina s-hărseă cîndu avqă din ţilăr tac! tuc! că dîţeă: «Ţe
cu

minti

feată

am

ș-io!

Avdi cumu

ndreagi

:measa!»

Nu

Şi ştea corba ţe o- așteaptă:
De-aoă 'Țandacăk' tragi la eapă, u ncâlică şi aoâ feăţiră
soţi“i!
35
Se-alnă Dina- din-Vali şi s-hărisi, că vid measa ndreaptă.

Aştiptă, ţe aştiptă z-vină h'ii-sa s-mîcă, aestă nu z--videă.

— Va z-dusi la şoputlu din deană, mintui Pina, tra s-l/a
apă. Las mică, cîndu să s--toarnă, o nu o-şteptu!
Şi ea şidiu

pa
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pri measă. Mică,
krehtă.

Cindu

mică, carnea

mută

measa,
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ca di puil'u îl' si păreă, ahîntă
ţe

să-l”

veadă

oclil'?

Nelu a feată-sai sum measă. Aduli'i laea ş-corba, că carnea
ţea trifirușea nu eară carni di 'Ţandaciik' şi z-băgă pri un
plineu, di plimsi, plimsi pînă l--arușiră oclil”, qi-l' si feâţiră 5
ca băcirea.
e ţ-o-ai, că fraţii al Pangacăk! s-hărsiră, cîndu-l vigură
cu eapa? Papa-Pa!
Nişi canda j-vidură h'icătili, cîndu-l
vidură turnât.
„— Bapa g'ini u loaşi, disiră el, ea s-ti vidom poţi s-l'ai 10
şi Dina-din-Vali?

» — Mari lucru? gri Ţanqaculi.
„„Iu-Y se-aspăreă oclul al Ţanqacul

di ţivă! A lui l-agută

şi căsmetea multu. Acşi di oara estă. Calea-calea cum nirdeă,
lo astătă un preftu și lu ntribă: iu oară-l! bună?
15
— La Dina-din-Vali, gisi el, s-o- -adie “atraţlor a midr.
-— Am nu.ţ-u frică s-nu ti. ncurpul'aqă, lai criștine ?
— 'Ţe-i nîsă, tra s-ni h'ibă frică ?
.
— Gălină nu easte, isi preftul.
— Prefte, prefte, gri Ţangacul'; tini nu ştii, că fut trei 20
ori pînă la nîsă ş-aloatlu ş-cucotlu ş-eapa l-loai și feata l-u
vătămâi ş-cu tut aestă ascăpăi.
— Giini, hilu, ma nu ştii tini, că z--duţi, z--duţi curcubeta

Ja apă, pină s-frinqi nă oară?
- — Am ţi s-fac, părinte, că-ni ded zborlu ș-prindi s-mi duc.2
__— Macă-i acşi, fitorlu a mel, s-ti nveţ io ţe s-faţi: s-afli un .
preftu ca mini, si-l bileşti, si-! badqi k'alea şi strânili şi e-ti
duţi, că mași acşi nu ti cunoaşti Dîna-din-Vali.
—

Ma

preftu di tini no-aflu io, gri 'Pandacuk'

bun

V-ari ună cu vearga

di cornu.

muri

Preftul

şi vrap!

şi el îl bili

şi3o

feaţi cum lu nviţă. Ţe-ţi lipseă, mărate preftu, s-aruți pipâr.
tu xeană miîcari! Apoea 'Țangaculi na-l la Dîna-din-vali.
— Bună-ţi-oară, pîno! gri aestu.
-- G'ini vinişi, părinte! |
|
,
—

Ştii,

- —'Muri,

că

muri

Ţangacul',

surată

?

părinte, de alih'a?

_— Bre! V-măcăm şi grînlu!.
- Dina-din-Vali, cîndu avqt hăbărli
si-Y cama facă a prbftului.

al Ţangacăl:, nu stea ţe

35
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— Ştii tră e vinii, îsi TȚangacăl'?
scînduri s-V/-adrăm k'ivurea.
Tang-tung! cu tăporlu, cu” sk'i iparea,

vinii

s-ni dai „nişti

tră nădeâm

di oară

cutia di mortu fu adrată.
— Ştii ţe, Diînă? S-intri tu cutie, z-videm, s-frîngi i nu?
că ma s-poţi s-u frîngi tini, şi Ţangacul' u îrîngi şi s-toarnă
nîpăi di la groapă!
K'iruta întră şi stringi-ti câtră ncoa, stringi-ti citră nelo,
u îrîmsi !
10 _ — Nu-i bună, gîsi Țangacul!. Adu s-adrăm k'ivurea di h'er.
După ţe o-adră, tut acşi intră Dina-din-Vali z-veadă, s-easte
că-i sînătoasă adrată. Ună intrată nisăşi pac! îl' faţi Ţan-

5

daciik'

ali căpak'i, di ţ-u nclidi

ş-u sfinuseaști,

si-l plindi

hila mărătălei di Dînă. Plingi, z-giileaşti, aurlă Dîna-din15 Vali, cari s-o-avdă! Ţangacil' o-arucă din aniimirea și-ș
lo zverca de-achd.
— Nu-ţi gîşi io, că pînă ma napoi va-ţi lau ş--caplu : îl
diţeă Ţangacil.
Fraţii li umplură zmeânili di frică, cîndu-l vidură cu qîna
20 n-casă şi guwvili acăţară.
Dina, cari vidi, ţe nu vidu, s- părăcălsi s-u Vartă şi s-l- alasă
bana. Al Țangacuk' Vi si feaţi nilă ş-u lirtă, ma după ţeu
băgă di gură, că nu va mutrească s-facă slăbinţă la viră
şi va s-mărită cu nîs.
SŞ-acşi s-loară dol'i ş-armăsiră âmiră 'cu ămirăroati şi fe25
aţiră numtă mari. Fraţii ananţi, di frica dinăl'ei, nu cuţigă
(ciigă) ne z-grească. Acld earâm ş-io şi
v-adiiş a voauă cîte
un brîn ardş, ma cum triciui pri la giiiţi, sîrgliră cînl'i şi-a

li mîcară, că ş-o avură că suntu ţivă h'icâti.
(Spus de maea-mea

3

Cama-l Teja Papahagi, 1886 Avela,

„42.
Eră

nă

oară,

Epir.).

Patrugăţii fraţi.

ţe ş-eră.

Eră nă oară un părinti

ţe-aveă

40 di h' i, _Cîndu

li se-

apruk'ă oara să nclidă ocli/, V-aclimă fisorti tuţi ş-lă disi,
că nis tora moari, că tragi dit-lumea estă, ma si z-vor,'si

35 s-agută şi să si nsoară maşi, cîndu va s-află s-l'a

40 disurări.

dimîndarea

După
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faptă di taţăl a lor cu graiii di moarti,

fitorli îl străbătură loclu tut di
40 di feati surări, ma n-cot lă ful.
cari alăgară tuţi, căftă şiviiclu fitor
|
căsmetea.
j-băgă nă
şăt,
muşăt-mu
Si ncălţă

păturli părţi, s-află -iuvă
No-aflară iuvă. -N-coadă,
se-alagă ş-nîs, si-ş veadă

5

cumată di pini tu tastru

şi trapsi calea. Imnă ş-imnă, calea iu z-duţeă, deadi di nă
fintină. Fintina ţea o-aviglă nă lamti. Cindu s-aplică ti-nirlu z-bea apă, lamia ansări şi-l disi:

10.
a
Va ti mic.
Cari s-mi mîţi, mîcă-mi, gîsi figorlu, ma ţe va s-aminţi

—
—

E

-

co-aestă ?

Şi fitorlu-muşăt îl disi,

Lu ntribă lama: iu oară bună?

c-alagă

si nsoară

|

cu niîsi.

Macă-i

—

40 di fraţi şică vor să

s-află 40 di surări, că suntu

ţe s-alădi ma

acșiţi, disi lamia,

_di feati şi li mărit, cari s-li loaţi.
Lamia

mutreă

Fitorlu o-află

s-turnă

şi

luguria bună

acaţă

lamia

Pri de-altă parte
ş-a fraţilor.

io am 40

nclo:

s-mărită

ardeă

Se

e

|

Teati.

nu-t

că

tuţi,

mică

s-li

15

s-lă da tu hăbari 20
de-adară

nă

carti

ş-u pitreaţi a casă-l şi-l diţia mul'ari:sai, .s-l-aşteaptă 40-l'i
di fraţi giini, să struxească ţupata şi s-u bagă dipu uşi...

Si sculară 40-/i di frați şi ncălicară cati şi nk'isiră la lamaie.
Agungînd-acld fură multu giini aştiptăţi, ca nîşti dinirăți. 25

Apoea hiclu scoasi semnul ţe-l' aveă dată lamna bărbât şi-l
deadi ali lamni mulari şi-l qîsi, ţe lă easti vinita. L-aştiptă

cu tuti bânili, ndreapsi ţupata ş-u băgă dipu uşi. Noaptea,
cîndu tuţi s-culcară, na-l şi bărbatlu vini şi acăţară s-puşpuso
tească cu mulari-sa,cu ţe plan si-l vătămă. Gini ma niclu ștea
|
somacăţă
nu-l
că
skin,
pri
iu ţe casă s-află şi canda durnă
să
ureact'i,
la
fraţlor
a
nul. El avqi ţe ş-ăuăurară şi lă gîsi

s-arucă prit pălăViri nafoară. EI, cadi-un duriă cu cîti nă
feată di-lamii şi cîndu se-areară prit pălădiri, armăsiră toaştirnăt maşi feătili singuri. Bărbatlu lamii l-u intră cu ţu- 35

pata şi no-alăsă ună vie. Nis

ş-o aveă că tale fiădri

mă-

ratlu şi nfărmăcatlu!
Ne-apirită -g'ini greaști a mul/ari-sai s-l-aducă un fităr tră
ngustari.

Cîndu

tragi mu/area

Papahagi,—Basme aromâne.

.

terga, ţe z-veadă ? toati feă-

.

:

8
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4.

tili moarti. Băgă să -zg'ilească cu boaţi, să z-deâpiră.
La zgiicutli a Vei vini şi ntreabă bărbatlu, ţe ari, ţe păţi” di
zg'ileaşti

cu boaţi?

— Ţe ma

-

mari lucru vrei

s-h'ibă de-aestu ? dîse ea. Tini

5 tu loc di ficări, feâtili vătămâăşi.

„- Oripă ş-plăscîneă lâmiiili qi ţe videă. Apoea
acăţă să suflă
prit

nări, s-/i ascâpiră oc/i/ Şi s-alagă c-ando
rnie s-l-agungă.
Ningă fintîna li lamni eră ș-un arîtt.
Loclu ali lamii erâ
mași pînă l-arîti. Aţăl era 'semtea
lui. Ma nelo nu puteă
10 s-calcă, să-l -tălâi. Cindu agumsi
nîs l-arîă, fisorli lo-avea
tricută ş-acăţară, să-şi arîdă di nis
Şi s-lu scănisească.
Cari avqi amirălu, că suntu ahît
goni ficori, V-aclimă la
pălatea lui ş-lă deadi 40 qi feati
a lui nveasti. Amirălu tuţi îv
vrea, tuţi îl' dureă, ma:cum vrea
nielu ficor, vîrnu nu vrea.
15 De aestă

fraţii aţă! mării

nu puteă

s-lu veadă

ntr-ocl'i şi
tut l-u h'irbeă. Nişi mutreă cum.
di cum s-lu l'ară,
Nă duă amirălu, amvîrligăt di 40-Vi
qi dinirăţi şi di 40-li
feati a lui, şideă pri measă hărids,
L/-arîdeă barba di g'ineaţă:
— Cari i ca nimi, disi nîs ? 40
di feati avii, 40-li la gini li
20 mărtâi, di-i fe&ă 40 ai
diniri unu ş-un!
Tuţi fiorli, afoară di rielu,
griră tu nă gură:
—

Maș atumţea va poți

si qiţ, că le-ai tuti bânili ş-tuti muşuteţii dipri lumi, cîndu va s-ai
ş-merlu din gărdina lămiil'ei.
Aestu eră un mer ţe nvilică
3 ori cu oara largu. Al amiră
25 îl! k'ică, cîndu avgi di merlu
aestu şi căgă lîngit. Viră di
mării ficori nu
cutiqă s-lo-aducă. 'Tut niclu Şi
acăţă inima
cu dinţi)”, ş-feaţi cruțea s-l-agută
Dumnigău şi trapsi s-aducă
merlu, că nila
V-eră, cîndu

De-abăşala, de-abuşala

videă,

că amirălu

easti niputăt.

s-trapsi pînă ningă gardu şi mutri

30 prit cărpitură. 'Tu gărdină
eră un pat iu dură lamna.
Pri
pat eră merlu şi ningă pat
nă buti plină cu apă. 'Tamâ
m
atumţea u umpli lamiia,
tra z-vină să si.scaldă bărbat
u-su
Fi&orl

u, S-trapsi azvarna-zvarna,
distupă

butea şi ea z-guli.
Apoea fuga ca un puil'u se-as
cumsi prit brușturi. Lamia
35 trapsi la buti şi cari o-află
goală, acăţă si strigă. Mutarea,
vini ş-nisă și ca de alih'a.
butea eră goală. «Del disi,
nu va
o-astupăi g'ini!» şi dusi
Lamia

s-teasi

s-fură

s-aducă altă apă.

un

somnu,

pînă

s-aducă

mul'ari-sa.

.
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a

apa şi lo-alăsă merlu pri pat. Fiorlu, de- -abuşala, de-abușala
?
vii pre-a-furișalui, îl lo merlu. şi fuga |
Cîndu z-dişteaptă bărbatlu ş-caftă mer, merlu locu s-feaţi.
Intreabă mul/ari, fiori, vîră nu ştea țe s-feaţi merlu. K'irii
ş-k'iră.
Fizorlu, cari lo-adusi merlu l-amirălu s-firară tuţi fraţli,
cum puti de-ascăpă cu bană şi nu-l măcă lamna.
Tut acşi fraţii, să se-ascapă di niclu, e lo-aveă şile ntrocli, că tora l-vrea ş-cama văsitelu, isiră, că niîs ţe putii, di
lo merlu, va s-poată s-Va ș-cucotlu ţe s-hărneaşti cu ordu de- 10
_amălamă.

Ficorlu tut acşi, cu
'cotlu, Fraţii s-creapă
amirălu, să-l pitreacă
Şcurtu zbor, fitorlu
Feaţi cum feaţi, băgă

guneaţa lui, cu ştirea lui, lo-adusi ş-cuş-cama multu ! De-aţeă nîși îl băgară
s-aducă ş-calu a lămnilor, ţe mîcă W'er.
aleptu nu s-trapsi năpi niţi di l-aestă. 15
mîna pri cal şi pînă s-ţă freţi oclil',

lo-adusi. Lo-avină lamia, lo-avină, ma nu pută s-lo-agungă, că
fugea calu di mică loclu j-bea hiorl'i.
Fraţii, cîndu vidură şi guneaţa estă, lă vini z- dîngînească
ta Y'ali. Pisiră a văsilelui atumţea s--ul pitreacă s-I!- aducă 20

şlamna vie. Amirălu l-pitrică:
Tuti ca tuti, li feaţi gonili aleptu, ma tora pr-iu ascăk?

a

S-nu ti duţi, nu s-făţeă. Cum s-l'-o aspargi amirălui? Ţe
faţi nis? ş-adară nă păreacli di strani noaiiă dit ac,-să
nveaşti, ş-treaţi l'ipri-ș-cloputi cîti puti s-poartă ş-apoea, după 25
ţe le-astupă g'ini-muşăt, ş-ţimsi apala şi trapsi cu numa-l
Dumnigăi la lamii. Aştiptă oara cîndu nu-i acasă şi sinh'ipsi pri tăvani. Acăţă apoea de-adră nă guvă cît să ncapă
un om şi distupă liprili şi cîndu viii lamiia s-mică, di
nă oară se-astrapsi cu apala scoasă şi-l dîsi :
30
— AJ, că pină tora ţi-fu! Io h'iă harlu pitricât di Dumnigăă s-ţă Vaii suflitlu. Li umplu lamia. Trimbură ca vearga.
S-pălăcărsi lamnia s-Vi alasă dili maşi cît si-ș la ahtea şi
sîngili, tră ţe-l feaţi frătili aţel niclu aţilor 40, ma cari
lo-avqă.
;
35

Li nelisi.

oclil,-îl băgă tun sac, îl lo din aniimerea

dusi l-amirălu
„ Cîndu viqă

vii.
amirălu

și-l

.
guneaţa:

ş-mintea

ficorlui, dipusi. di
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pri scamnu

fraţii

şi băgă

s-li facă

gâmsiră

fisorlu.

se-ascultă

di zborlu
(Spus

43.
5

Eară,

aţăl niclu.

arăă, Dumnigăiu

Ş-acşi,

îl feaţi

d-iu mutreă

amiră

şi fraţi

a-

a'lui.
de Guviţa

Dumitru,

Avela, Epir.)

“Țeăţirle.

ţe nu ş-eară.

Eară

ună oară un-om

cu nă mutari.

dureă

s-aibă

dădea

măraţi'i di videa lumea -alantă

un fir,

s-aibă

EP no-amintă,

ma

cu cari s-lă treacă oara. Cindu

cu ficori îm braţă, cu

toni însurâţi ş-cu nipoţi, l-armăneă mintea.
|
10
Aeșţi.doi inşi, nu armîneă seară di la
Dumniqăi, ţe s-nu
să nclină şi ţe s-nu qică:
— Doamne Dumnidale, dă nă ş-a
noauă un fior!
Cu-tut-aestă părăcălia lor nu fu ascultată.
Atumţea nîşi u
șutiră frînda şi acățară s-caftă alumtrea:
«Doamne! da-nă
15un

nic ş-las h'ibă ș-cît nă țeăţiri:»
Cari bizirsi Dumnigălu di căitărlia
lor, se-ascapă di el,
li deadi un fităr, nic cît nă ţeâţiri.

Ţe-căfu nic? A lor 1 si păru

că amintară

_-

Hristolu: Il

vrea ca ocl'i!' din cap şi nu l-aspărgeă
l'efea .virnăoară!
20 Cum si-l bagă numa, cum si-l
gîcă, îl număţiră «Ţeăţiri.>
Nă

dquă

tată-su

dusi

la agru, s-ară. Muma-/

cripă ş-căniseă,
că no-ari cu cari s-li pitreacă prînqul
la agru. 'ȚPeăţirli, ma

ş-avdi mă-sa iu cripă tră ahîntu
lucru, arsări şi-l gisi:
— 'Ţe crek', mamă
?. Lo-adie io prîngul la agru.
25
— Am cum va-l adiţi tine, că-ni
if nice şi nu-i poţi scumbul

ali mumi?

— Nu! las hiiii nic, pot s-lo-adic:
agru pri gumăr şi lo-adăe
io.
:

RE

ncarcă

tot țe-ai

tră la
:

— Gini, dîsi mă-sa, macă poţi,
du-ti, ma s-ai angătân snu
30 k'eri calea ţiva.
|
Țeăţiri, n-calâr pri gumăr,
arsăreă dipri nă ureacli prealantă a gumarlui şi grea pravatos:
ai! pri! uș! și, slk'ină-]
la guşi, sl'ină-l la căpule, lo-adusi.
|
„„Tată-su,
3510, îl bășă

cîndu-l vidă, nu lu ncăpeă strănili ai haraăă.
II
Şi-l gise:

rara,
nam

ŢEAŢIRLE.
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— Agumsişi ş- tine, hi, s-adăţi lunină a părinților, şi s-l'i
faţă s-adi/e?
Prîndiră. muşat-muşăt, dizjugară boii şi se-apusiră toaumbrată, si-l coacă un somnu, pînă s-treacă avia căloăriei,
Citră mirinai, cum apîrii s- avreagă, s-acăţară di agru. Al
5

Ţeăţiri l-intră: s-facă ş-nîs agru!

«Nu! W il, că h'ii nic»

îl

Qiţeă tată-su, nîs: «nu! vai fac! şio agru!>
Se- -anduplică tată-su ş-lo-alăsă s-ară.
Dişteptu cum eară, arsărinda cîndu pri un boi, cîndu pri
alantu, z-duţea ăgrulu prima. Nu trică multu- -puţi'n şi ea iu10
„treaţi nă cărvani. Cărvănari boi ved, arari ved, om nu
ved. «Bre! s-lu mică luplu, ţe s-h'ibă ş-aestă?» si ntreabă e!'?
— 'Ţe s-hibă, greaşti tată-su al Ţeaţiri, ficoriv, a mel?,

— Cari ficor?

|

'Țeaţiri, ţe le-avgă tute aesti, gri de-acld iu ară:
—

Jo!

am

cari altu? Nu

Cărvănar!'i boaţe

mi

avgă, om

15

vidăți, lai armîni?

-

nu videă.

Căttară si-l 'veadă, ţe z-veadă? Ţeăţiri vie. Nu puteă si-ş
țină lili de-arideari cărvănari'i,. di boea şi di şicaţ/i țe-aspuneă aestu ang'udă. Nicu j-drac! „Un cărvănăr îl băgă. tu 20
ocl'u şi vru s-ul la;
— Nu ni-l dai ania ficorlu aestu,. i dite a tată- -sui, si lo-am
dipu ca! şi-ţi dai cît cafţi ?
— Si-l dau io suilitlu, h'icătile-a meali ? aţea nu s-faţi! 10
vigii ş-pății pînă s-lu vedu ntr-ocl'i şi tora si-l dau?
25

Teâţiriii d-iu stătea: «mi. due»
ş-mi

«tata; Va groși

dîsi,

,

|

|

duc».

tini:
,

Ciîti-l feaţi tată-su, citi l-adră, ţivă nîs: «va mi duc şi să
nu-ți h'ibă: zori, ne cît tradină ungl'i!> şi-l! călcă cu oclul
a tată-sui nă oară, s-adulască, că nu z-duţe tră totna. Ş-30

apoea

L-qisi

ascumtă

tu

ureacli,

că nîs va-l' aridă şi va

s-toarnă a doara.
Tată-su l-deadi şi-ş 'lo groșli.

,

'Țeăţirea, căvală, cîndu pri căpula unui
lintăiă,

cu

strigarea, cu

avinarea,

nu-l'

cal, cîndu pri a-

alăsă

să

se-arispîn-35

,
gască cal'i.
Cărvănarli s-lişină di arf'suti şi necă ș-o-aveă mintea la
cal. Agiimsiră la nă hani şi s-turnară s-umplă căfili cu vin
şi se-actimpără, cari, ţe-l lipseă.
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Armâs singur dipu cal”, 'Țeăţiri, cumu z-băligă nă mulă,
si nh'ipsi sum bâligă. şi-ş mutri di lucru. Vin cărvănarti
caită 'Ţeăţiri, grescu, acl/amă, aestu mutus! Di frica drăgat-

lui, că mulili aveă

intrată. ta agri, nu cama

mutriră Ţeăţiri

5 ș-mădiri, ma o-angănară căţaoa.
Cit ascăpitară nîși dipu deană ș-na-l Ţeâţiri o-adună cîtră
la tată-su. Calea-calea agumsi la un pom. Sun pom eră un
preftu cu gumarlu ncărcât di liturgiii. Preftul se-aveă teasă
z-doarmă. 'Ţeăţiri, agalea pre- -agalea duţi la ureacl'a prăttu- |
10 lui şi huhuteaşti nă oară cît poati:
— Acăţăţi preftul, s-lu bilim cu sturnarea!

Lailu preftu

s-află din

nă oară

mprostu,

ca

viîră

viftu

mbităt. Nîpdi avdi boaţea şi mindueaşti, că furi va
s-hibă.
Ș-lo păpăţăli tu mînă ş- acaţă-l cari poţi! Cari mutreă
litur15 g'ii, cari mutreă. gumâr tu oara țea + mutreă
amlu _caplu

s-ascapă.

Nu trică multu şi na! iu vini un Arbints cu un
tastru di flurii
Cum suntu Arbineși'i; află gumâăr fără domnu,
s-feaţi domnu
şi-l K'ică di cuţak'a di sumâr tăstrulu
cu flurii. Apoea se-

20 aştirnă. si-l

tragă

un oclu

di

somnu

so- -aumbrata

gumâr

și

încoa,

pomlui.

Ş-aiştiui 'Țeăţiri îl” vini la ureacl'i şi-l huhuteaști
nă oară
di-! si trunduiră mădulărili Arbineslui.
Fuga ş-aestu cîtră
n-hoară.
ŞI

ncâlică

'Ţeăţirii

25 agumsi la tată-su.
— D-iu le-aflăși,

ntribă tată-su:

pri

tini

pila,

|

aă- J

dă-/.

aesti liturgrii,' ş-aesti

|

încld,

flurii?

— D-iu s-le-aflu: liturgiiili di la un curlu-păpă.
ş-fluriili di
la un Arbinâs!
30
— Macă di la preftu, p ilă, g'ini feaţişi,
că. nîşi le--amintă
fără asudoare. Ș-Arbineslu, nu va zbor,
că le-ari furată, că

pisk'esi nu va le-aibă loată.

Ș-acld ni-earâm Ş-io şi-i deâdiră
ş-ania nă. flurie şi văacumpărâi lucri muşati, ma tu vinită,
sîrgliră cînl'i a Dau35 caţlor şi-ni Je--arăpură,
(Spus de sora-mea

Mia Damaşoii,

Avela,

Epir.)

:
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VOMBIRA.

„ad.

Vombira.

Eară, ţe nu ş-eară. S-nu eară, nu se-aspuneă.
Eară un celnic ş-aveă şi nă mutari. E! amintară-amintară
fitori viră

duzină,

ma

tu

ahîţă

ficori nu

lă deadi

Dumnigăiu

niţi nă feată. Ș-ardeă măraţii tră nă feată. Caimolu a lor
aestu eară. Seara, cîndu s-culcă ş-făţeă cruţea cîtră la Dumnigăii şi-l părăcălseă: «E | Doamne, nu nă dai ş-a noauă nă

feată !»

nu

|

5
|

E

To-apirită, cîndu si sculă, tut cu zborlu aţăl: <E ! Doamne,
nă dai ş-a noauă nă feată!»
|
10
Aclo iu să nclină, căriști cum, lă ascăpă na oară grăilu:

„<feată s-h'ibă şi las h'ibă şi vombiră, că tut va u vrem

cama.

di ficori, că va h'ibă ună to-ahînţi: mascuri.> .
Griră tu oară lae, că na iu lă s-feaţi un nic şi aţăl s-h' ibă.
feată vombiră! A lor lă si pării c-amintară nă văsilie ntreagă !15

_canda lă se-amintă Stămăria n-casă | 'Ţe z-dîţi
? l-arîdea

înima

ca ţerlu cîndu-i soarli.
Nu tricură :trei-patru dili şi eapili a lor, că eară multu
aviţi, apîriiră s-h'irisească. Vălmălu minti n-cap no-aveă,
că-l Y'ireă câți ună-ună n-quă şi nu puteă s-adul'ască, di ţe 20
prici l'ireă: lup easti, ursă easti, drac easti, nu ştea..
Bre! să-l mică luplu, să-l mîcă | Ţe s-l ibă ş-aestă?
Domnu-su a eăpilor, cîndu vălmălu V-aduţeă k'el'li aţia,
de-aţia, zgiileă cît lu ncăpeă gura, că aestă s-iaţi cu vălmălu,
că vălmălu-i ună cu furlu.
.
25
-De! ţe z-qîţi? Vălmălu nu eară de adri, de aoaltari, tu
pînea aestă. Nîs ahînți ani nu s-plimsi şila di nîs şi tora

domnu-su

si scoată foclu din gură? Nu s-mică aestă. Scoasi

de lă deadi căpăstrulu şi-şi mutri di lucru. Dusi de se-arugă
30
al'urea.
— Va mi duc s-aveglu io, tată, disi fitorlu aţăl mavli.
— Du-te, V-gîsi tată-su, ma disfă-ţi oclil' "patru.
Duse aestu, aviglă, avigl'ă pînă nadă-nopţi, nu z-vigă ţivă:. :

Duriă

eăpili tu protlu somnu. Cîtră de-adoară z-deadi fitorlu

pri mînă

s-agîrșască

nădeamă,

că

giţea

niîs:

«Macă

pînă35

tora nu z-viqă zlapea, niţi de-aoă şi nclo nu va vină.»
Tamăm cît agîrşi :ş-un nidr laiu ş-murnu, ca nă năgură
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ndisată lo-anvîrligă maslu

a eâpilor. Cîndu

s-trapsi niorlu,

trei eapi qiţeă mărătili m-padi ca nîști nveasti, di ti curmă nila.
Sculîndalui fizorlu, nu Vi se-astingeă ioclu, cîndu vigi lă-

eaţa ş-cama multă zori-l vineă, că ţe s-nu sta s-aveagl'e pină
5 se-Apiră de-a-g'inealui!.
Cirtit fitorlu, nk'isi cîtră a casă la tată-su, cu caplu spin-

durât, canda lo-aduţeă la spinqurari.
|
-— Nu creapă, h'ilii, îl gîsi tată-su, aestă va lwibă
di la
Dumniqăi, că nu-i nă quă, nu-s douaiiă, aestă-i
tută qua. Noi

10z-bînăm !
A doăua-z

dusi fitorlu:di mesi s-aveagl'i irg'ilelu. Aviglă

cît avigl'ă ş-aestu şi cîtră de-adoară, nă negură,
nă lăeaţă
l-culcă :t-un somnu gre
că i,
diţeăi: ţară di mortu V-băgară.
Ne că bătă a-viă dip pîn to-apirita g'ini.
Diştiptîndalui-si,

" IBpăţi ş-el ca frati-su: Alti

trei mîrşi

di cama

mușşătili eapi

„„eară teasi m-padi leşi.
E
S-turnă ș-nîs a casă, ca nîs ţe .nu vrea.
Ş-nu V-eară ahîntu
di eapi cît l-eară, că nu află, cari easti
măsturlu ţe lă goacă
hunerea

20

25.

estă.

.

Acși avigl'ară un di un tuți fraţii,
pînă agumsi oara ş-a.niclui s-aveagl'e. Părinţi! nu vrea
s-lo alasă, lă eră frică s-nu
pată ţivă, că tic ș-eară. Gini ma, ţ-aflăşi
cap di grij s-umpli şi
s-li torni mintea, s-armînă a casă, Disi:
«va mi duc»-a lui să
s-facă!
a
|

ÎŞI ţimsi pălăștili, k'ică apala di guşi
ş-lo tufel'a şi băgă

se-aveagl'e.

Aestu,

ca fităr cama. nic, năinte

ţe

să se-amintă
vombira, mă-sa lu nvişteă tu fiteşti, di dorlu
tră feată. Ș-tu

urecli-l purtă cu veri. Acşi că amăili
ali vombiri nu se-acăţă
di nîs. Cîtră de-adoară acăţă somnul s-lo-aduc
ă divarliga, ma

30ţivă, nu pută si-/ bagă mînă.

Cît cripă

qua

și na

ţ-u negura
ş-niorlu, laiii ca k'isa, se-alăsă pri maslu
a eâpilor. Fantazma
l-u întră

a eăpilor hrap-hrup! s-li mâcă.
Niclu foc l-ari nă oară, foc doauă ori,
zmulgi apala şi dildăseaşti pri nîsă,

si-l la caplu.
35 tufă şi dă un, dă alantu, nă oară
de-a-g'inealui şi fantâzma nu-/
nu vidă, că nu u scoati n-cap,

şi azboâiră
Ficorlu,

nîpodi cumu-și vini.

tu arcarea

Se-an&upă, ore fărtic, do/'i di
cu oara. Se-aprul'ă se-âpiră
si videa tu lumină, Vidu, ţe
si zmulgi dit miînli a gonilui,

,

e

țe feaţi, u lăvui pri:diditie. S-turnă

el

|
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acasă. şi băgă se-aspună ţe-l' si tihisi, cum z-bătă ş-cum u
lăvui pri qiditie. Acld iu spuneă ş-arcă ochi! pri vombira ţe
durnă tu sărminiţă, cîndu țe .z-veadă? Dit diditiclu a l'e
cură sîndi.
Aduk'i, că nîsă casti fantazma, țe li mică eăpili.
5
Mutrita Vei eară ntreagă c-ali fântazmă.
— Va u vatăm! gri el, va u dinic, că nîsă-i căţaua, ţenă
l'ari tutiputa! şi trapsi apala si-! Va caplu.
— Pupu-pu! ţe v-adări, zg'ili mă-sa, tată- -su, Şrlo- -acăţară şi-l

ţinură, s-nu u tale.
Macă vidă

Tricură mală
xeani

ş-nu

să nsurină

10

niîs, că nu-l alasă, ş-lo- oclil' de- ac).
alăsă

la

|

di ari de-atumţea. Gonili, cari alăgă-alăgă tu
loc nealăgât,

soari,

ş-adusi

nă

quă

aminti di

di prumuveară,
casă,

di părinţi,

cum
di tu-

tipută, şi-l loară lăcriiili și-l arupsi un plîngu jil'Os. Z-doari15
loclu-ţi, z-doari vatra părintească, z-dor oâminlii ată/. Nk'isi
si z-ducă acasă.
Calea află nă lundară ţe o-acăţară ponurli s-feată şi nu
putea. Nisu ş-feaţi di inimă şi-! lișură fitarea, acşi cum ştea!
el di la eapi. L/undarea' stătă și-V diîsi atumţea : |
„20
— "Tini ţe-ni feaţiși aestu bun, ţîni semnul aestu şi cîndu
va s-hiii tu angusă mari, aprindi-l şi acld va me-aflu, s-ţ-agăt:
Ma nclo află nă ursă; cu limba scoasă nafoară, şideă ningă
nă fintînă şi nu puteă si-ş bagă caplu, z-beă, că era ketri
di nă parti j-de-alantă, Ea vreai ceapă di seati. Gonili scoati 25
: căcula, u umpli şi-l! da z-bea.
Ursa, tută harauă, scoati şi-l” da un sennu, un per, şi-l
qiţi :
— 'Tini ţe-ni feaţiși bunlu aestu, Va-l perlu şi cîndu va hiii
tu anang'i greaiă, aprinde-l ş-acld va me-aflu.
30
„Ma neclo deadi di nă lupoani. Tut acși ş-cu aestă, o- ascăpă |

dipri moarti

şi-l deadi un per ca semzu, tra s-o- acYamă tu

- strimtură.

Cindu
ţe vidă:

agumsi măratlu goni n-hoară, i se-arupsi înima di
Caâsili tuti

pondi

ş-ermi.

Canda

aclă: ni cipit di om şi di pravdă nu
ergu, că vombira -va le- adră tute
casă-l';

te- aspăredi

di

marea

aesti

tăţeari:

trici

se-avgă.

puşel'a

pre-35

I/-vini a lui

lăăţi. Agumsi ningă
ni

fiori,

ni nveasti,

1922
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ni cîni tu avlie, ţivă, dip ţivă! Ţi si cutrimbură

o

pri tini.

|

|

cămeaşa di

|

Şidă, şidă pri pigqăl'ă şi -s-mintui ca vîră oară cu oara:
să se-alină analtu -n-casă i s-nu întră dip. Feaţi inimă ş-intră,
că di fricoşi'i el nu eară.. No-apucă s-alină scara și na-ț-u
vombira n-faţă-l! Ș-nis se-aspără,.ma ş-nîsă li gînusi vasili,
cindu-l vigi, că ştea ţe păţi'la capi. De-aţeă mutri s-lo-andiplică cu aplân s-lu mică, cum -mîcă ş-hoara tută. Ea dinţi!

îl ţîneă

tu ţilâr. Si

10 tr-aţea-l' disi :
— Na tăpsia

estă

z-ducă

si-l! la,

V-eară

frică 's-nu

fugă,

.
|
şi furculiţa şi s-te-agoţi

pînă s-vin

N
mini,

că mi ducu-n ţilăr, s-adăr

ţivă micari, s-mîcăm.

Cit îudi nîsă şi na-l iu-ţi vini un şoarie şi-l gîţi:
— "e stai, lai mărate, ţe stai? Aţeă dusi să-şi la dinţili

15şi z-Vină s-ti facă nă mîşcătură, — Am ţe s-fac, gri gonili?
.
— Umple-ţi zmeana di cinușşi, eşi prit

buhară,

spindură

zmeana acld şi tini Va-ţi perlu de-aoă.
Acşi feaţi fitorlu şi şoarielu zdrîng ! încoa,
zdrîng! încld
20 pri tăpsie, ma tut asună, tra s-nu adul'ască
vombira, că ficorlu
li căli din casă.
”
Turnîndalui vombira țe z-veadă : şoăriclu
cum arsăreă pri

_tăpsie. Cattă fior tu
l-alăsă

dulăl”, caftă pritu

tuti părțili, ficorlu

sînătati. Mutreaşti tu buhară, veadi zmăanili.

E]

easti
25 cînili, gri nîsă şi sîrgri, c-arapsa, cu uingTili
s-lo-arupă. Grini„ma,

nă arupeari şi cinuşa tută I-si dusi ntr-ocli.
Păţi ş-vidă
pînă si-l vină videala şi fuga ca zurla
dipu nîs. Torlu, torlu
lo-agumsi. Figorlu, cari vidă, că va-l
acaţă, ţe s-tacă ? Eară
acld noaiiă plukii. Se-angirlimă, agona-agona
pri un di niîşi.
30 Atumţea vombira acăţă cu dinţi!
să-l surpă pluplu aţăl. Fitorlu, cît loa s-cadă pluplu aestu
şi se-arcă pre-alantu. Vom-

bira ş-aestu plup îl surpă

35

cu: dinţi.

Surpă un, surpă doi, aproapi
țată ficorlu di frică.

s-l'i

surpă

tuţi.

Avea

ngli-.

— Bobo! măratlu-iii, zgiili el, va mi
k'ară căţaua di vombiră,
Di nă oară l-ascăpiră tu minti
di seâmnili dati di Vundară,
ursă şi lup

oaie. Ascăpiră nă oară cu mîn
earlu, le-apreasi
treili seamne şi ea-le zlăk'li
u-și vin tu nă fugă cu lim
ba

”
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scoasă. Cît li vidu el, îl vini inima tu loc şi-! pării, că anviagă

diznoi, d-u eară pînă tora mortu ş-ningrupât.
— Si! lă faţi niîs nă oară, făși-făşi s-u scuteţi vombira!
Ahiît vrea eali și cari se-auriiră, s-u dinică de vie.
— Țîneţi- -u, gri gonili di pri plup, țe z-dipuneă, ţinăţi-u, 5
că voi s-u ntreb ţivă.
Aestu u ntribă, iu-l' suntu părinţii, fraţii, lumea, prăvgili,
nă dunaiiă ntreagă ?
— Vi-micâi, gri vombira!
— Si! li faţi ninga nă oară a zlăk lor şi u scoasiră făşi- 10
făşi, di no-armasi ţivă di nîsă.
Aclo iu şideă pri ciţurlu di plup tălât măratlu ai fizor,
plindeă, cu lăcriili ca pruna, moartea părinţilor şi părigurie
no-aveă. Cum ş-aundeă cuţutlu cu seilu ali vombiră, cădă nă kicută di seu .pri cuţur şi ţe s-ță veadă oclil'? pluplu 15
di nă cali şi-ş vini la loc!

— Bre!

gisi nîs, ţe va h'ibă ş-aestă?

Lo seilu
ş-ananţi

a

vombirălei

j-viniră

la

loc.

ş-acăţă
Aumsi

s-aungă

şi pluklii

hoara, anvară

ananţi

lumea

tută,

părinţii, fraţ/i-V, soea, tutiputa, tuti viniră la loc, cum eară 20
ma naintea.
— E! lă dîţe atumţea gonile a părinţilor nu v-aspuneâm
io, că vombira nă l'are, voi nu pistipseat şi nu vrut s-mealăsâţi s-u dinic ninga dit leagîn. Vidăt ţe-adră? S-avăţi

hartă a zlălslor, că nîsă vrea văsilipseascâ aoaţi!

"— De, bilă griră. ş-părinţil,
z-bîneqi

tini ţe' ne- ascăpâși

cari se-aştiptă

-

25

l-aestă? Ma

şi s-ai biinili a loclui.

Părinţi! I-dădeă urări cu saclu a ficorlui, fitorlu a zlăk'lor
zlăk'li nîpoi a gonilui, ţe le-ascăpă bana, că tut si ca ncătă,
cari di cari se-ascapă. di urări. Cari vidiui acşiţi, că nu li vrea 30
ni un, ni alantu: «staţi! lă grescu, macă vîră nu li va, daţi-li

ncoa i» Ahit, le-arăp ş-fac năparti.. A0ă s-me-acaţă, aclo s-me-.
acaţă, me-avinară-avinară,

pînă

azumşu

ningă

un

arii.

Ma vidăl, că vrea me-acaţă, le arie tu arii ş-lă die:

—

Macă-i

acşiţi luguria,

loaţă şi voi, s-laii ş-io.

Și armâ-35

siră tuți cu gura căscată. Nîşi s-turnară acasă-lă şi jo-ni vinu

acă z-vă aspân avoâuă părămidlu aestu ş-tora se-aspună ş-altu.
(Spus

de teta-mea ţal Ghiţi Papahagi, Avela,

Epir 1886.) *
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45.
Eră, ţe nu

Omlu

fără

căsmeti.

ş-eră.

Ş-eră nă oară un om fără căsmeti. Iţi acăţă s-adară, tut
“anăpuda I-işă. Pri amălamă z-băgă mîna, Y'atră-l si făţeă;
5 ahiîntu tersenă i si duţeă. Şi cari s-întrăg/ tră fumeale, aveă
cîtă z-diţi,

că nu sţea

cum

s-u scoată

n-cap

cu

urfana.

Nă duă ţe mindui nîs? «More, pînă cîndu vai bînăq io cu
ftoh'a n-casă? Va mi due s-ni aflu căsmetea.. Gri a mul'arisai, să-l! bagă nă cărveale tu tastru şi o-adună să-și află

10 căsmetea.

|

Citi-l feaţi mulari-sa s-lu ţină, să sta a casă, că cari vai
mutrească di fumeati, ţivă nîs! Nu s-feaţi si-l! si toarnă caplu.

U ligă tu greaia, ca gumarlu
mi duc.»
15

pri punti: «va

— Du-te, l'i-disi ş-mul'ari:sa, fă cumu-ţi tale caplu!
Dupu ţe z-dusi, cîtu z-dusi, astă/'ă calea un om. «Oară bună!»

unlu, «bună se-ai» alantu:
— Nu
20

mi duc şi va

ti ntreb, gisi omlu

pîni căsmeţli a oâminlor ?

SE

|

fără căsmeti, ştii tini câtră iu la

—. Cum s-nu ştii, criştine, că de acld tin.
Și aestu V-aspusi loclu, iu s-află.
|

|

Acld iu dusi fucarălu-și, na, da ocli di doaiiă căsmâţi;
el
tu oară li cunuscă: una eară a frati-sui ş-anantă
a lui.
Aţeă a frati-sui era multu. lucrătoani. Tută qua
nu o-acăţă
25 loclu i lucru. Noaptea si sculă nidată soarli
Şi lucră, lucră,
li si frîndeă mîili. Casa let eara nă pălati
ntreagă şi ţe nuaveă nauntru ? Di tuti. Ti k'irdeăi nauntru
to-avuţami,
Anantă, a lui, eară ună linăvoasă ș-ună agru-ciumbană,
că
no-aveă soaţă. Dua tută stătea arucutită
cu curlu cîtră soari,

30teasă ca vîrnă palii-dosă..
Casa

lei eră nă căsică

călivuecă

(călivușcă), fără gamuri, fără uși, că earna
digirăi de-arcoari
Dî-! acămată şi scoati. oclil!!
|
|
Aestu cum

u

zţvileă :

35. .—

Aoă

vidă, l-u întră pri

zvercă

a

stai, căţaiă

şi mbogră, arucutită

cîndu aniia ni mor fizorli di foami
acasă?

cu &umaga

și-l

cu curlu la soari;

OMLU FĂRĂ
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Și dă-l, dă-l, dipriună, arsări linăvoasa trei pălii n-sus
di dor, ţe u- dureă.
.
— Tora s-ti ved pri lucru, faţi nîs, că di nu, ti psusescu di
şcop tră semnu !
Căsmetea, cu tut-aestă, di leani, V-angrică z-dişclidă pînă 5
|
z-yrească.
Cara ș-u umflă nîs cît.u umflă şi nu pută s-o-aducă n-cali,
s-toarnă căsmetea frati-sui şi-/ giţi:
— Vrei, om bun, di-ți badi mintea cu nîsă! Iţi si-! faţi,

cit s-u baţi, din cot îți sun tuti!

„10

— Carelu? ntribă aestu.
—

Carelu

mași

la Dumnigăă

poţi si-l afli. La nîs du-ti s-ţă

„da vîră minti, că di la căsmetea ta W'irduti le-ai tuti, iţi s-faţi.
„Aczi-i cruită nîsă.
|
|

L'-deadi mângili ş-nîs atumţea şi s-lo dipu mintea ţe-l deadi 15
căsmetea frati-sui. Ş-lo calea di guşi şi imnă-imnă, p-agaleagalea, agumsi la Dumnigăă. Cum ş-intră nauntru, că-! vineă
arşini. Ş-lo inima n-dinţi tu soni şi trapsi ndreptu la Dum- nidăui ş-iu s-easă, s-easă!

—

'Ţe pîn-aoă,

lu'ntribă Dumnigăt ?

- 'Ţe s-hibă, Doamne? acşi ş-acşi, va-ti moară fumeala
di foami tră semnu, cu căsmetea ţe-ni deadişi. Şi ea, vinu
pîn aoă s-ti pălăcărsescu, s-faţi cum s-faţă s-ii-u Vai dipri zvercă,

si-ni dai nă căsmeti ca lumea.
—

Om

bun,

scriată armîne?

gri

-

Dumnigăi,

nu

i
ştii tini,

20

Ş
că ţe-i

scriată,25

Aestă nu să ndreadi, ma că vinişi pîn aoă,

s-nu ti torfi fără lucru, ea ţe pot s-ță fac: va.s-ţă pitrăc un
_ficor şi va-l fac cu căsmeti bună, țe s-caftă, s-amintă tu oară

Aestă pot s-ţă fac!.

„.

Omlu fără căsmeti s-teasi, bășă

N
mîna

Dumnigălui și hărids 30

o-adună coada cîtră acasă. Şi z-vegi tini tora? Cît apiri şi
lă se-află un fităr tră semnu ! albu ş-mușât ca soari. Fiorlu,
qua ţe s-află, armasi acasă, ma gua lantă: «tată, tată!» disi

el, «<bagă-ni nă cumât di pini tu tastru, că va-rii fug!»
- —

Cum

hărsim

vai fugi,

h'ilă,.noi

diţeăm

ș-tini, nivinită, vrei şi s-fuqi ?

cîndu

s-ti vidăm,

-— Va-ni fug, tată, că nu mi ncapi loelu-aoă.
Băgă

s-ti 35

|

atumţea mă-sa s-plîngă, să z-deăpiră și s-lu pălăcăr-
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sească : <şedi, bune! şedi, slabe!»
tea fitorlui ş-armasi acasă.

că pîn

tu soni s-şuţă min-

Di atumţea omlu fără căsmeti avi di tuti şi lapti di puilă
s-căftăi la nîs ş-lapti di puilii aflăi.
5:

Ş-acși-i cu omlu:

cum

si-l h'ibă

seriatăl

|

(Spus de mamă-mea,

Avela,

Epir.)

46. H'iVlu de-amiră..
Eră, ţe nu-și eră.
Eră nă oară un amiră. Aveă

fără dor ? Ca tută lumea
10 no-aveă
_— Ţe

aveă

di binile tuti ; ma, s-faţi om

ş-nîs

cari s-hărsească.
u voi, giîţeă el, avearea

fumeal'e

nă

p&nură

şi amirăril'a,

s-u nk'irdăsească și si-nă poartă numa

Vedi,

că amirălu

no-aveă

fiori,

tu inimă:
macă

după

no-am

moarti.

tră aestă I plîndeă

înima

lui. Ma ţe-adră, ţe no-adră, licurlu a lui, că pîn tu soni amintă

15 ş-nîs un puilu di ficor, di ţi-eră, să stai să-l mutrești şi s-nu
ti saturi di nîs, ahîntu muşât eră. Z-vedi apoea ziafăţi ş-lueri
prit amirăriVa ntreagă, di gîţeai, că no-ai biţită.
|
A treia-z, cîndu viniră mirili si-V bagă mira, eali acăţară

să si ncati ună co-alaită, cîndu viti luguria la câţi ani si-l

20da!

Nica

gisi

s-lo-alasă

ş-tut i la părinți.
Aţea

di mesi,

z-bîneaqă

|
nolgicana,

disi,

pînă 's-alg'ască,

a
s-moară

că unu

|
tu

noaăli

dili

s-nu-l plîngă cu foc lumea; aţea ma marea u tăl'ă:
S-moară tu unsprătingiiţii de-aiii, cînduiă bana ca ma

tra

du-

25 rută ş-cama dulţi, plîmtu di lumea tută.
Nolgicana tut cama bună di marea, că disi can, s-moară
tu noauli gili. De alih'a, că z-doari ş-niclu cîndu l'ari, ma

nu ca gonili.
Si
De aestă niîsi nu putea să si ndreagă

tu arii. De-aoă ncă-

socarea lor. Ună <a mea va s-facă», alantă <a mea va s-facă»
;
marea, cum ţinea foărtica tu mînă ccrîşt!> îl faţi a
h'irlui
şi armasi z-bîneagă h'il/lu de amiră mași vingiiţi ani,
Amirălu avigVă ascumtişalui s-avdă căsmetea ficorlui
şi

avi scriata nfărmăcoasă ţe-l băgară mirili! Nis z-băgă să
35 se-alumtă cu tut aestă tra si-și ascapă inoara. Țe-adră ?
Alţă

.

FICORLU MORTUTU VINGIŢI ANI.
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nă pălati tută di vilie. La poartă băgă aviglitori, s-no-alasă
s-intră niţi puilii nauntru. Aeșţi aviglă qua ş-noaptea niminăţi
di la poartă, vidăm, pr-iu va s-intră ponda di moarti, tra s-loaflă 2
|
Aproapea se-ascapă fitorlu. Ştii agumsi cât se-alasă unspră- 5
ving'iţi'i şi s-ealcă tu dospră-vingiiţi, cîndu na, iu-Y pitreaţi tatăsu nă cînestră co-ailă, ca totna. “Fizoriu, hărids ş-nîs, că ascapă
di moarti, şigii s-miîcă aiăli. Iu s-u scoată draclu, to-arâpune
nă nipîrticușe adunată culciiş. Aestă-l mișcă di bugă. Tu oară
aurlă gonile di dor cu boaţi: <agutor, agutor, mi mișcă ni-10
pîrtica ! mor-mor!> pînă z-ducă z-da tu ştiri a tată. -sui, el Şi -l
deadi suflitlu măratlu di tinir!

Plîmsi tată-su, zgiili, di vrea glărească di dureari, ma ninga
nă oară h'ilu nu s-turnă dit lumea nantă, nu s-turnă!
De-aţeă, nu poati s-hibă alumtrea di cum l-easti băgată 15
a omlui a trea-ză di miri.

Aţeali ş-tuti, îni fui şi io acld.
Și ncălicâi.pri un cal cu șauă
Și vinu z-v-aspân un părămi a voaiă!
(Spus de fal Cealera Stamula, Avela,

„47.
„Bară,

Fitorlu mortu tu vingiți

ţe nu-și eară.

Epir.)

ani.

20

.

Cari no-amintă nă mărată, dua tută ţe făţea? alăgă pri
la biserţi, pri la moaşi, pri iu avdă că viră cunoaşti di lucîrli ulirEsti,.că, nacă-nacă amintă ş-ea vîră niciţ, s-nu aibă 25

pânură tu inimă, cîndu veadi, cum
tară, cu

fitdri îm

braţă

Tu

mârdini,.
cum

ş-ea lăita

adră, cum

nivistiţi de-aări, de-aoalcu minli

goali.

feaţi, c-armasi

greaiă

noăul' meşi Vi se-află un nic, gros ca birbicușlu.

şi tu

|

Di marea vreari ţe-l' aveă muma, băgă s-priveagl'i noaptea 30
tută a trea-z, s-avdă, ţe sciitură va-/ bagă mirili: Oara faqănoapti, na iu şi vin treili miri, cu îurea m-briîn şi cu fuslu
tu mînă, si-! toarcă căsmetea.
“Mira ţea marea-l turţeă gros multu ş--tut g'ineaţă-l cîntă,
că unu-i la părinţi.
35
H'irlu torsu di marea mași tu lădădi şi tu muşuteții a
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loclui îl mulă

aţeă di mesi şi tut buni.ma-Y cîntă şi ma-V ură.

Cîndu viti lăcurlu

la. nica,

scoasi. foărtica

din briîn, crișt!

îl faţi a hiirlui şi-l bagă:
—

G'ineaţă

s-ai, bânili

a loclui s-le-ai, ma

bană

ma

nsus

5di vVingiiţi ani s-no-ai şi broâticlu s-ță h'ibă itia.
i
Mă-sa băgă tu cornu ţe pută s-arupă din gura mirăVei pîngînă. Dilili triţeă şi ficorlu crișteă; s-feaţi di un an
s-feaţi di doi, cîndu intră tu treili ani, nîs căftă z-ducă la
scul'd, să nveaţă carti. 'Țe nviţari, va-l gîţi ?. foc ş-apă li si

10duţeă

gura.

Agumsi

tu noaul' anii si știbă 'şapti-qăţi

şi-doailă

di limbi. Numa lui se-avqi pînă la văsil'elu ş-aestu-l lo la pălati,
si-! h'ibă mîna ndreaptă. Ficorlu, ca fitor mintids ş-adusi

ş-mă-sa acld.

|

Agalea-galea tricură ani, di-ţi părea c-aări fu. Fizorlu călcă
15tu vingiţi! ani“şi aştiptă s-a di unspră-ving'iţi, s-treacă
mărdinea lae, ţe-Y băgă mira, şi să si nsoară cu bila amirălui, că multu lo-aveă tu vreari aestă. Mă-sa di ningă nîs
anlu aestu nu z-bătiă şi tut îl' gîţeă, să. se-aveag! di broatic,
că l-eară jali, s-nu s-facă grailu, a mirăl'ei.
|

20

Avea

armasă

maşi

nă

duă, ca ficorlu s-alasă

tră tu un-spră-vingiiţii de ară. .
„—

E!

mindueă

nîşi, muma

mică mira |-şi s-hărseă

doli.

cu

ving'iţl'i, s-in

Abe

ficorlu,

Cîtră

va

h'ibă,

că . ketri

mirindi oară, ţe-li vini

a fisărlui? s-facă nă priimnari pînă sun,
hoară. Acld tundea
25 un celnic oili. EI, vrea să știbă di
tuti, s-apruk'ă z-veagă
cum tundu oăminl'i. și vru s-tundă ș-nîs
nă oaie tră hazi.
Picurarli îl deădiră foărtica şi l-adisiră
nă oaie.
ni

Acld iu tundeă basca ai oae, „tu bască s-l'ibă
ascumtu
un broatic. Broâticlu cîrtit di foârtică, arsăr
i di nă oară;

sofi&orlu se-aspără
tica, că şi scoasi
răl'ei.

şi tu aspăreari, cari-ști cum feaţi cu
foâroclul ş-căgi mortu, tra să s-facă dica
miau

“Plimsi boiu-muma, 'cîndu V-adusiră hăbăr
l'i, z-dipiră, ma
din cot tuti: Ficorlu qusi ș-dusi tră tot-n
a, c-acși- fu s-h'ibă, (Spus

de Luşa al Manak'a, Avela,

Epir.)

|

HIL/IUU

DE-AMIRĂ

ȘI SCRIATA

48. Hililu de-amiră

LUI.

199

și scriata lul.

"2

EBră

ună oară

un

amiră.

Amirălu amintă un nat. Natlu eră fior. Cîndu
rile să-l' bagă .<treea -seară», una dise:

viniră

mi-

:

«Z-bîneaqă veri şi primăvări

5

noaiă-dăţi şi trei 1»
A. doaua

ni lo, ni lăsă:
«Niţi veri, niţi primăvări
noauă-dăţi şi trei,
ma qile noaiiă di la mine

Cama

nica, s-li mbună

s-aibă !»

,

10.

mărli surări, gri:

«Di la ună va s-las,
di la lantă va s-l'aii
şi unsprăving'iți de-ani va-l' dai !»

Armase pi zborlu a nicăl'ei z-bîneadă maşi 21 de-ani. E115
crișteă dipriună cu qua ş-cu anlu. Agumse di vingiiţi ani ficorlu,
s-feaţe gone tră nsurare şi mă-sa ș-tată-su îl isusiră cu nă
feată

de-amiră,

cum

lă

cădeă

şi cum

Y-aduţeă

arada.

„Niţi nu şi nvisă el, ţe-l' aşteaptă, că d-iu să. ştibă ? Tamâăm ficorlu călcă tu 21 ani şi nk'isiră cu ciiscărl'i s-l/a nveasta 20
„După 'ţe s-feaţe numta, u băgară nveasta n-calăr, s-o-aducă
acasă 'la gonile. Lipseă s-treacă prit un arii; apa lui nu eră
ni multă, ni araăă, s-tragă; ma multu duriă ariîulu.
Gine ma, trea s-facă grailu ali miră, tuţi tricură şi nu pățiră ţivă, mași cîndu îu s-treacă znile li si nlv'idică calu 25
şi brum! s-nică to-ariil.
Până z-grească lăitlu şi corbul azur, agutor, că mi nec!»
s-nică şi z-duse.
Si erăi aclO, si vedi apoea zgiicute, dipirări și plingute.

Diîţeâi: «e s-faţi aoâ!» S-erâi di viră parte s-avdi mărata30
di niveastă nao, cum plindeă şi cum z-dirină di jale, că şK'atră, ţe-i lk'atră s-erâi şi tot vrea s-te-arupă îila! Ea lăita
ş-arupeă perli din cap şi strigă şi-ș băteă pâlmile, ca laea
li lae; ea vrea ma gfine s-moară dipri-că z-băneagă fără du-

rutlu-a Vei.

N-cot eră ti năsă toate păriguriile.

Papahagi, — Basme

aromâne.

35
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Mira ţea

laea, cari

avdi' fila ţi s-făţeă

inima di marea jale ali niveastă..

„- Cari îl si mul8, inima. s-nu-l
dise,

5.

si-l” dai

Troară

ningă

daţe

aocă, li si mult

i

avdă boaţea ma multu,

ani!»

«ai!

tinirlu anvidși di nă cale, d-iu eră oâminlii ca di

pri mortu, acăţară eară si goacă şi s-ansară.
Cîndu. mira . V-adapse anli, niveasta lo-avg
i” şi ta s-nu
poată moartea s-lo-află, ş-adră nă pălate
di game, iu s-nu

10
3

poată s-pitrundă vărnu.
!
Cu tută aestă, că fu scriată s-moară, cîndu V-adii
siră

s-

măncă, tu auă eră ascumtu un șarpe. Aestu
-l muşcă di mănă,
si nfărmăcă şi muri măratlu-şi!
|
Şi aşi, frate, s-nu mintueşti, ca di-se va
s-h'ii amiră, va
s-poţi să scal' di moarte, cîndu z-biti
seaşte h'irlu ! Scriata
15 totună s-faţe.
|
”
a
(Spus

de

49.

Mia

Adam,

Vlaho-Clisură,

Macedonia.)

Curcubeta.

Eară nă oară, ţe nu ş-eară.
Nă oară ș-nă zămani, cîndu imnă Dumn
igăi pri padi.earâ
nă mul'ari c-un bărbăt, ţe no-amint
ă şi cari no-amintă, qua

20tută cu
cubetă»

<dă-nă, Doamne,

ş-a noauă un fizăr ş-las. h'ibă -cut-

în gură, că tu mărgini

lă pitrică Dumnigăi

cubetă, s-nu-/ mîcă urăcVili qua tută:
curcubetă !>

nă cur-

<Curcubetă vreţi, na-vă

A lor le-ampăriă g'ini. EV ş-o-aveă,
că țe aă nîși, no-ari..
25 niţi amirălu. Haraia lor!
“
Ficorlu, quă cu duă crișteă. S-fea
ţi ca di ving'iți ani, Să-l
videâi în cali, arîslu nu s-ţîneai,
ahtari om ş-eară. A lui îl
băgară

numa Curcubeta.

Nă

guă amirălu dit aţăl loc u feaţi
sărbătoari mari, cari-şţi
s0tră ţe: ficor i se-ailă, numt
ă feaţi, z-vă arid, nu ştiă ?
Nis
adră $-me

asă mari și băgă

s-ţini a mari, s-mică, z-bea
z-ducă la measa amirălui?

Dusiră

35

—

zbor z-Vină tută lumea, cari nu

cu cătula

scoasă!

cari nu

tuţi, vru z-ducă și Curcubeta!

Mumă,

mumă,

va mi que

Ş-io la measa amirăluj ?

vreă

" CURCUBETA.
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—

Cum

s-ti duţi, hiiliii, că tini h'ii curcubetă ?

—

Nu!

va

nergu

şi va

fergu!

Las

hiiii

căţă Curcubeta tu greaua, ţe si-l! gică
puiisească: du-ti! l-giîși.

curcubetă.

O a-

ş-mă-sa s-nu-l. pără-

. Cupătă
! căpătă ! Curcubeta, arucutindalui-arucutindalui

gumsi la

pălati.

arcâi, m-padi

s-intră ma
gura,

a- ş

acld, că merlu se-

nu cădeă. Şi s-pingeă un de-alantu, cari di cari.

troară. Măratlu di Curcubetă strigă cît lu ncăpeă

si-l facă

el i om!

Lumi multă cîtă z-qîţi

cali ş-a lui şi s-mutrească

s-nu-l calcă,

că şi

şi tut si nh'ideă printră oarli a limilei.

10

Cari-şti cum feaţi un criştin acld şi-l călcă pri tor.
— E! dişelide-ţi octil, zoh'ili Curcubetă, şi mutreă iiu calţi,

că-ni KWisăşi corlu!
— Ş-cari ţă-l ki'isâi, cari ti bagă z-vini a0ă, di nu-ţi şedi
acasă-ţi, om simnât! gri aestu.
15
Grea aestu, grea Curcubeta, di zbor-zbor s-ancupară şi

pingi un, pingi anantu, zgiileă un, aurlă anantu, mintiră tută
adunarea.

|

— Bre!

cari e-acld, di si neaci, gri amirălu ?

—

s-hibă,

Cari

îV disiră,

un om

cu

semnu,

,

cu numa

Cur-20

cubetă.
Cîndu lu scoăsiră ntră amirălu, ţe s-veadă aestu? semnu
mari! ş-făţeă cruţea di cudie. Feata amirălui, cîtu-l vid,
nu pută si-ş ţină arislu şi-l qîsi tră şupăr, tră peză:
25

Curcubetă-betă,
Curcubetă Ilwartă,

:

Linte amisticată, '
Pîni di sicară,
Bună tră tu oală.

- Curcubeta ne lo, ne alăsă, ma l-u tăcîni:
Curcubeta

mea,

Tu

ta!

pîntica

30

S-alăgi şi s-mi cafţi,
Ş-fără d-io, oară s-no- -aravdi!

Ahiît, ş-feata amirălui armasi greaiiă dit minuta ţea di grailu 35
al Curcubetă, ma di frica tată-sui, zbor nu scoasi. Cu tut-

" aestă, cari s-umplură qilili şi-l si feaţi pîntica pîn di gură,
ascundi-u,

cari

poţi!

ANviţă

ş-amirălu

și cîndu avqi arşinea
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estă tu casa lui, h'ărili s-mîcă-! vineă. Cîndu află, că-i greaiiă
di Curcubetă, îl vineă s-u vătămă cu pînea n-gură.
Gură
feata, că nu dusi cu Curcubetă,

ţivă!

cari

u pistipseă.

Țe s-facă, ţe s-nu facă, lo-aduţi Curcubetă acasă
la nîs
3 şi de-adân cu h'ili-sa V-acaţă di-/ bagă tu nă cînestr
ă ş-lă
da cale

t-un

arii, iu s-l'i scoată

mică, cîndu mindueă

arîălu.

Feata,

laea, nu-l si

ţe eră ea la tată-su şi cum agumsi tora

z-bîneadă c-un Curcubetă,. di cari nîsă ș-ariîde
ă tot-na. Di
doaiiă ori vru să s-neacă to-ariti dadin cu natlu,
ma di doaiă
10 ori u trapsi Curcubetă şi-l dîsi:
— Nu ţ-u mică inima, feată, că Dumnidăii
ştie țe adară!

Citră di seară cînestra se-acăţă di un sk'in şi
nîși işiră tu
iriiie, iu niţi puii nu bătea.
.
Curcubetă, cari își păscii: ocli!' pri divarliga
şi vigi, căne
15 cipit di om nu z-veadi, ş-alipidă coaja
di Curcubetă nâparti
şi
ţe s-ță veadă

oclil'?

Aleptul

alăpţilor

nîs eară: Di la cap pîn la coari eară-l
hrisăl! şi nviliă nîs cama di soari.
.

şi gonili

a gonlor,

angligăt

maşi

tu

Feata, ma-l: vidă, ş-k'iră mintea-!
pri mușuteaţa lui! di
20 harao mari, buga V-arîdeă şi strânili
nu u ncăpeă.
Trapsi un semnu Curcubetă, gîsi
doaiiă zboari şi freacă-ţi
oclil,

z-vegi şi s-nu pistipseşti: nă pălati
ntră tini maşi deşi vamand

amâălamă

i.

Ma

nelo, tuti lăcrili dit pălati

gură. Tra z-bagă s-mîcă pini dîţeă
nă oară:

bagă-tă

eară

cu

measă!

_25şi measa se-aştirneă cu soe-soe
di mîcări, Vrea să nc/idă uşa,
îl' gîţeă: nclidi-te uşe! şi si
nclideă di singură,
Ş-acşi, cu tuti lăcrili din casă,
ma bună bană ţe-şi triţeă,
nu s-făţea!

Amirălu,

Bînă ca tu gărdina-l Dumnigăt.

după ţe l-aguni din casă şi tricură
niscînți ani şi
30 nîscinţi meși, di-I trică foclu,
acăţă
și nu-l acăţă

somnul

di multa

s-l/-ampară arăii di ţe feaţi
cripari.

Nă guă j-băgă nă cumată ai pîni
tu tastru, şi ncălţă g'inipăreacli

muşât nă
moartă,

3

va

vie!

qi țăruh' şi ai!

|

dipu feată, s-o-află, va

”
Lu cărțini arîilu ng'os şi alagă,
alagă
măratl
u
ş-mutre
ă
di nă parte şi de-alantă, nacă-!
da qi vîră semnu, ţivă!
Li SI. păreă, că nu vrea-l doară
ahit, cari si ștea, ţe soni
avu muşata-! lie.
Treţi văluri,

|

treţi oahte,

agumse

tu nă

iriiie. Acld tu irtie

:
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ţe z-veadă? nă pălati țe scintil/ă di
amâlamă şi vamăngi.
A lui îl gurlidă măţili di foami. Si z-ducă,
s-nu z-ducă, s-treacă
seara la pălatea ţea, ca viră oară cu oara
s-mindui. <Ai s-mi
duc, disi, că nu va mi s-coată nafoară tră
nă seară»
|
Acld iu dusi ş-asună la poartă, lu ntrib
ă poarta:
5.
— Are! ţe dai acşi? Nu Ştii, că doari?
Tini gură no-ai

să ntreg'2
„EL
«Mari
"—
irhie

—

|

|

armasi ca k'irutlu, cîndu avdi, că poarta
acld zburaşti:
lucru ş-aestu!> mintui niîs. Apoea ntribă:
o
Călitor om vreți s-âpiră nă noapti aoă, că
ntunică tu 10
şi no-ari iu z-doarmă ?.
”

Să ntreb, qîsi poarta.

Di lucru-lucru, poarta ntribă scara, scara
patlu, patlu ma
nelo, lă apîndisi doamnă-sa lor. Aestă isi
:
“
"
— Las vină criştinlu al Dumnidgău, că deadi
Dumniqăii, 15

nu

maşi

tră

un,

ma

tră

nă

nile.

Ună intrată amirălu n-casă ŞI-l vidă feata,
di nă oară-l
cunoscii, cu tut aușaticlu și perlu: albu ţe-! alge'i
di criparea
li feată. Ea

s-feaţi, că nu ști, cari easti. EI, necă-Y

juvaşuvă, c-aţeă s-hibă feata lu.

trică

|

mintea

20

Cîndo lo s-intră tu udă, :ru să z-Qiscalţă, că-l eră arșşin
i,,

cum s-calcă m-padi, ma h'ili-sa no-alăsă şi-l gisi:

— Treţi, criștine, acşi cum hiii, ţe-ți lipseaşti s-li
scoţi ţă-.
ruh'li tine om aș; nu-ţi agundi, că h'ii curmât di
cali, ma

"vrei s-ti pidipseşti ninga?

|

Nis minti gura şi nu ştea ţe z-qică, ahîntă arşini-l! vineă
,
Mutrita ţe-l' feâţiră acld, nu se-aspune. El ş-o-aveă, că va-l

tragă tu vîră udici veclu,

25.

si-l bagă s-mică 'cu huzmil'arlii

ș-aţăl' acld îl trăpsiră tu cama mușatlu udă.
|
Amirălu, s-nu ş-eră cu buga cripată ş-eu pânura tu înimă,30
mașş el şti, ţe lk'efi vrea s-facă. Aoă paraâis curât eară.
|

Na-l şi Curcubetă
Vini di l-avinari cu h'it-su. Băgară measa

-

oăspilui; ma ţe die io, băgară. measa, că measa se-aştirni
sing; ur
singu
ări viniră micărli pri measă, singuri linguri,

singuri tuti.

Trei dili plini V-u gisi amirălu

aoă

cu tuti buneţii di sti

loc. Maşi ună-l cîrteă, cîndu V-aduţeă aminti b'il'i-sa, că ţe sta

cîrtit? ţe ari? ţe lo-adusi calea?
El zbor

nu

scuteă

din

gură

|
şi mutreă

cum

di cum

s-u

33
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l'ară cuvenda

aestă, ahîntu greii îl vineă a măratlui di tată.

„Vini oara s-iugă. Feata-l' băgă s-mîcă, că vrea tragă cali
şi s-mută measa. Feata puşpură a. unei furculiță s-intră tu
coăriclu a tată-sui. Nu va gică, că furculiţa si nh'ipsi ună5 ş-ună.

Cîndu
mitati

vru s-fugă prit poartă

di nafoară,

gumitati

» —. Seoati, ţe furăși ş-apoea
10

nafoară,

di nauntru

aestă lu nclisi &u-

şi-/ gisi:

s-fugi!

— More, că nu îurâi ţivă, io nu hiiii om
-— Ba, că furăşi! uşa.
Furculiţa, de-acld iu eară tu coaric, gri:
— Tu coarie me-ari!

tră furtu.

—. Acşi, oaspe! îl fae Curcubetă cu al Curcubetă, că,
după ţe te-aștiptăm cu tuti binili, s-ță ncarţi siflitlu tră nă :

15 furculiță ?

.

Gură nîs lailu, că nuu fură, că ună, că altă, ma feata-l
cama multu, nu vrea s-lo-avdă. Tu soni-/ disi:
— Vegi, tată, că ş-tini ti guri, că nu o-ai adrată muşuteaţa
estă ? tut acşi mi gurâm şi sprigurâm Ş-Io, că nu mi
duş cu

20 Curcubetă, ma
Avdgîndalui

tini nu mi pistipseâi.

amirălu,

ca ea-/

greaști

tată, îl'

căftă

Virtari,

iră ţe-adră niîs, că mași el ştie cîti trapsi şi cîti ori
îl! părti
arăă.
|

Apoea lă mbăiră ună cîtj ună tuti din cap pînă n-coadă.

2
— S-ţă spun ş-io tora, tată. Na! aestu
easti bărbat-iu.
„ Curcubeta di cari n-arideâm noi!
„ Z-băşară un co-alantu, nîși acld ș-apoea
ş-lo paplu nipotlu

m-braţă, l-băşă şi nu-l sătură qi gucari.
o
Apoea adusiră mama feâtil'ei Ş-părinţii al
Curcubetă aeloţi
30 şi dipusi amirălu dipri scamnu şi băgă
Curcubetă, z-dumnească.

E

|

Aclo earăm ș-io şi v-aduş câți nă păreacli
di stranii muşati; la ficori: căculi, piștoale, îluări;
la feati: mâînti/, fustăni
şi di tuti

bânili. G'ine-ma, cum triciii prit ari, dipusi
pondul
tute.

35 şi-i li nică

- (Spus de Ioan al Barac, Avela,

Epir.)
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şi Muşata-Loclui.

Era nQg vedug tse t-avea masă un fitsor. Nuso nu vrea,
fitsorlu-! s-l/'a kalea tato-sui, s-lu fako avingtor, IQ S-tatosu *
avingtor eră. Aesto nu tro alto, ma muma se- aspgreă'
s-nu
aibo p il/lu sonea tatolui, Tato- -su muri ng dzuo votomât
di 5
lamii, kundu z-dusi s-g-aving.

Aksi mumal

bogo la araftu: No dzug kum kusgă, u! fatsi

araftul: <Lai morate, tini nu hiij faptu trg kuseari, tini h'ii
bun tre tu zunatea tato-tui.
— Nu ti ntreb, mâsture, tse zunati avea tate; fu?
o
10
— Tse mi ntreg' mini, di nu ntreg' mo-ta.

— U ntribâi, ma nu-i aspuni gri, fitsorlu.

— La kotlu aostuga si intro-lu, si vedz kum ts-aspuni.
Fatsi s-fitsorlu aksi si Vu intre a mg-sai ko de, s-l- -aspung
tse zunati avea tato-su.
15
— De, lai lY ilu, se zunati s--aibo, k-araftu eră, V- -dzusi mo-sa
mintăui.

- Orj n-aspun

a

kalealui,

greasti fitsorlu, i nu ai

pari di mini. Ku mintsuna nu u skots naparti.:
Atumtsea ş-mo-sa-l' dzusi: sumorg eră si-l bee. la

askosu-20

moro.:
„No dzug pali, kum lukră, nu stiu kum trapsi s--umplo un
sumăr ku pali si l-arupsi k'alea şi skitiklu. S-ngireasti sumgrglu si-l! ari ung ku tsoklu:
-.—.-Nu vedz tse:- adări, ul fatsi,

nginti

nu-ts laj

'zunatea25

tato-tui, ma viniă si-n ti fats sumgrg? Tine nu fats tirg sumere!
-— Nu-n dzuts, tse zunati avea tato-nu?
—

Mi ntreg' io, tse zunati

du ti, di ts-untreabo

aveă tato-tu? Mako vrei s--afli,

mo-ta.:

— U ntreb, ma nu-n aspuni.
— Intro-lu. ku tsoklu aestu, z-vedz

Nu Y'ari

80

ts-aspuni.

kum

ma 'l-u. intro pali
l'ird fităorlu,

V-aspuni zunatea a tato-sui, i nu askapo.
G'ini ma mo-sa avea fapte azurăt s-nu-l'
siuva

alila

şi “de-aesto,

tato-su gara korvonâr
lor. No

garo

Y-dzusi

tut

ung

a mo-saj, koi
aspung

mintsuno,

kg

iuvataha 35

si lu arugo s- pasko kal'i a korvonar-

cum Y--avigtă kali

ningo un

agru, ka. di leani,

136

ka

„2

di kurmari,

PBR-N.

PAPAHAGI

s-teasi, si-l' koako

un

oklu

di

somnu.

Kali

atumtsea -intrarg tu. agru si kundu si-z disteapto fitsorlu,
na Si drogatlu, iu l-ană, s-li nklide. Vrurg, nu.vruro kervenarl'i, plotiro dzirimelu tro ndzumitikarea tse-l! featsiro
3 kali a ăgrului. Kuti muke lailu fitsor pri zverko, mas nus
si sti:

— Na!

10

&kari

vrei

dorii alto

garg, ul'

duts s-Vai zunatea tato-tui, ma-ts
s-ng skotsi di ahuntu dzirimă?

lipseă
|

dzutsea.

Nu

ti

korvonâr 's-ti fatşi,
|

—— D-iu so stiu io, tse zunati avi tato-nu ?

_—

Kari

nu

stii, ntreabo-tsi

mo-ta.

— Mu-mga nu va s-ii-aspung.
— Intro l-u lu kopesturlu ftsăr-ftsur, z-vedz kum ts-aspuni.
Morata di mame nu stea tse mintsung s-aflg, tra si-/ dzuko.

15 Ma. kari nu putea z-greasko ndreptu, l-dzusi, ko
zunatea
tato-sui gara: Sidearea. Ea ma gini vrea so-l veadg kum,

sadi alkaso foro lukru, di s-Va lalea tato-sui, s-pato, tse potsu:
Ş-nus.
o
Fitsorlu, kari u! se-aură di sideari, bogă s-ainbâturlo
kasa-n

20 sus, un g'os &i s-trubg, ka fităor diznirdât şi foro
lukru, tse
eră. No dzug, kum guriă tu lkutrug'omsi, da di
ârmaili a:
tato-sui. Atumtsea aduki nus tse ceară tato-su.
Ku tuto vuryirea &i plungul a mgrâtil'ei di mumg, nus
li tsimsi

&i s-featis

avingtor. Ahut lo-akotsă ârmatli, ko di kutsi
gamin-lu astol'a,

25 l-dzutseă:
—

Am

i

aci

te-alkatso,

nu

ka

ma

|

naintea

|

araftu

s-nu stiu

tse? Tora ti kunosti ke hi'ii h'ilu de-avinotăr,
di:pri prindearea îse-tsi fal ârmatli. |
|
Tu avinari vuro nu li stoteă nginti.
Iu. o-arlă tufek'a,

„30 m-padi nu kgdgă; prit nel'u tritseă. |

|
Ne dzug, kum zbură la no fukurino
ku altsu avinotori,
di ung de alto, I-fatsi un avingtăr:
”
— S-a tato-tui, lirtatlu, nu-l si
mulkă goalo, ma
S-atsua

s-nu-ts

35

h'ibo. qi

—- Eee!
k-alklo-l

oklu,

susliiro

bogo

arlkari

un

altu,

Dzonili

vrei

mas

naparti.

ung

avingtor, tse

so z-bato

a
pun

tato-sui, kut gQ-avdzu

atumisea

o

lo-asparsi

atsăl din vali, so z-dule,

tra s-nu s-toarno .ngpăi.
moartea

nu

nu tea,

aestu, gri:

ku

tato-su,
lama

di. tse-]!

fu
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— Gini adro tato-nu di dusi s-u vâtomg,
tsea ? ko t-io voi s-mi misur ku nuse.
Kuti- p

feâtsiro,

ausli

avingtori,

gaspitsti

ma
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iu-i

lamăa

a tato- -sui,

so-l

toarno, nu s-puti, nu-s putu. Nuskuntsg vrea s-nargo deadiin ku nus tr-adzutor, ma nelkg aesto.nu u vrii. nus.ă Ma

5.

vidzure i kristinli, ko nu si ndreadzi, lo- alosarg s-falke kum
u/ tai kaplu.
Nu trikii ne

lumea
lamia

li
şi ko

se-avdzu

numa

u votomo.

isi se-aving lamna, &i-n tut

di um

trei dzuli

Kari avdză

de

iuvasuva.

ko nu-l! yinea s-pistipsgaslo

z-botiu ka

lui, ko

di dzuneatsa

aesto, nirăt armuneă, 10

Ahuto

nume 10, lg

z-Azutsăai. a vurniăi, tse dzoni hiij, ts-u turna: 10 dzoni?
dzoni-i avingtorlu, tse votomo lamna.
Donili avingtor, dupe tse aspusi dzuneatsa aesto, ul viii
"Qara tre nsurari, ma nu află feato tro nus. Avăzu: el. di ku 15
fitsor, ko tu mâărdzinea loklui gasti Musata-loklui ku perlu
di nrisafi su 'okVil atsă' albastri, zi ai! so z-dukg s-u kaftg.
nveasto.
Imno s-imng,

fratile-aneu,

adzundzi

t-un

lok,

iu

di un

da

om, ise dit sapti tsireapuri mukă 5i nu-s sotură şi tut s-muco 20.
coftă.
— Bung- ts garg! I-fatsi dzonili avingtor.
— Gini viniă &-oaro-ts bung, ko h'iu pri mukari, greaste atsel.
—

Putsung

muts,

s-nu-ts “hribe

di ok/u;

ahuto dzuneatso di om.
— "se h'iu pri ningo atsăl tse votome
—. Am io h'iu atsăl.
— Mi Vai.5-mini ku tini?
— Haidi, Y-dzusi si s-feătsire doi.
Aistăi uli dzutseă : Mukg- multg.

“Nu trapsiro multo- -putsuno

io nu am

vidzute

A

25

Jamna ?

30

kali şi da di un om, tse n-tăi-

reăp apr&s sidgă şi nu si nkoldză, ma dzidzira dipriună.
— Dzoni om hiii, s-nu-ts p! ibg di oklu, fatsi dzonili avinotor.
35
— 'Tse hi'iu io pri niiigo atsâl tse votome lamna ?
— Io h'iu atsăl.
— Mi Vaj 5-mini ku tini?
-— Hajdi! si s-featsiro trei.
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Dzidzirus, cQ dzidziră tu keldura

tsea

Dupg aesto, karj imnarg, imnarg, dăadirg di un Oiriu,
tse
s-adzuliă ku muntsul, kum te-adzdtsi ku k'itritseali,
lo-arkă

5 un sus si tu astiptari, ul' dudeă ung lu muna,
di to-altu
lok lu astrodzgă. Avingtorlu '&-alkotso ur&k!ili,
lkuidu vidziă
S-aeste dzuneatse si bogd so-s nirg:
R
—

Tse

vidziii,

laj

morate,

di ti

niri

aksi,

fatsi „ldumtg-

muntsg.
10 — Kum nu-i tsivă, s-alumtsu muntsul
ka nusti abeali?
—: Nu va dzuko, ko nu-i tsivă, ko sun t-altsu
tse au, fapto
5-kama mgri dzunăts. Ts-au avdzute urăkl'il
i di dzOnili avingtor tse votomo lamia ? Atsea se-aklame
dzungatsg.
15

—

Am

—
—

Nu mi Vai &mini ku tini?
Avdzu nu ti Vau? si s-featsi patru ku Alumtg
-munlsg.

Imno

io h'iu atsăl.

i zbură,

la un aruu.
ako

20tali

didindi

no

lalea

Agatsi nusti
zi nu

puteă,

Veargo lungo

nidzli puturg s-trealo.

s-arukuteă

mgrati
ko

ma

si u tindi

zi se-adună,

5-adzimsirg

di furnigi s-pidipseă
multili

deasupra

s-nikă.

ruului.

s-tre-:

Avingtorlu

Acşi

|

fur-

— Kari g-atsăl tse n-adro buneatsa aesto,
gri amirgania furnidzlor?
|
— 10 h'iu, dzutsi avingtorlu.
|
2
— Dum-larto-ts găsili a tato tuj, gri
amirgania &i :skoati
di-l! da no peang si-l! dzutsi:
— Tsuni peana estă şi kundu va ti
herzgeaslo vurg garg
adzutorlu
a nostru, aprindi-u

şi tute furnikamea,

Puno s-aslkâl”, akld va se-ailg.
30 U la ă-aesto avingtorlu trg aditsir
i aminti si-s tradzi lalea.
Dupg dzuli şi siptomuri, adzimsi
tu amirgrila alginilor. Trus
atumtsea ' deadi un fok mari, kg
vrea s-ârdo tuti stâpurli:
alg'inilor. Avingtrlu ku sotsti a
luj arsgrirg &i lo-asteăsirg
foklu S-akzi askgpg miletea alg'inil
or.
:
35 — Dum-/arto-l' găsili a tato-tuj,
gri amirgana, ko di mari areu n-askopăs, şi skoasi di-l/ deadi
no peang si-l! dzusi:
— Tsuni peana esto si kundu va ti
hgrzoeasko vurg garg
adzutorlu a nostru, aprindj-u Si tuto
alg'inamea, -Puno s-aski”, akld va se-aflo,

e
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Ahut.avingtorlu si-s trapsi kalea. S-u sicurtom, va dzuts&m,.
avingtorlu dup mes t-an adzumsi tu loklu,ij iu sideă Mu-

tata-lollui si kum adzumsi, di la un di l-anantu, află ju adi
si dusi s-u kafto nveasto. Ts- aflăsi d-iu s-lai unveasto ku

ung &lku doaug.

Atsăl bogaro

sQ-5 arudg ntr-okbi-V şi sur

dzulkg:

5

.

— Feata

noastre

turnata; kari-ts

da

multsg
muna

o-au kgiftato; &multsu nu

s-au

akatsg- te &-tini,

Ko stits, porintsul' ali feato nu vrea s-avdo tro dari &-nekg

a featolei nu-l' si fudzeă de la pgrintsu &-tro aesto, nut10
a kujtsi- -s yineă s-lo u lkafto, l-dzutsea, ko V-u da, tu kovulea, ko tse va-l! dzulg, s--adarg; di nu, kaplu so-l lu tale.
— Gini, gri dzonili âvingtăr, mi leg kumu z-vretsi, ko io
ma gini-mortu voi s-h'iu, dikut s:mi tornu ore musata- l0klui.
15

-— A ta s-h'ibo feata, kari s-potsi tu trei dzli s-muts: trei

tăireapuri

di

puni,

trei

boi. untredz

lu ape.

si

z-beai trei Yoldori

|

Avingtorlu s-ligo si nu 1 trikă nQ dzug, ko muskoturo nu
armasi. Tse adro nus? zburu lu Mlulkg- maulig pe: aslkumti-20
Salui si-l bogo tu loklu a lui, 9 tuto ngaptea puno dimineatsa
u diping 5-punea &-larnea t-apa di koftă &-alto:
— Avâtsi &-alto, k-atsea ne tu moseauo nu-i intro.

Porintsul' a featilei se-asporearg di ahuto mucari ş-puteari
25
di om, ma tut nu-l” u deădiro feata si-l dzusirg:
—

Ts-u.dom,

kari s-apiri tu un

tăireăp

arsu di sapti ori.

Avingtorlu tut ka manaintea, bogo Dzidzirușlu, tse neko sg
si nkoldzasko nu putgeă,
Ku tut aesto, tot nu l-u
tumtsea' va s--aibo nori tro
padea ohtu s-ohtul paai.
Avingtorlu dimundg al

miintili se-adrg

padi

nu sg s-ardg, kum s-astiptă atsă/.
deâdire feata, ma-! dzusiro, k-aMusata-lolelui, kundu va se-adarg 30
Alumtg- maniso

si padea

munti.

si pung's-ti

Tuto

lumea

!

Sutsi,

de-aklo

iglitso di frilkg, kundu vidzii ung k-aestg; “vidziă k-aga nu-i
siko si ko nu si skgati ku mintătui. A porintsulor nu lo si35

dgdga fata ku vurg trop si mutreă kum di kum s- tao,
s-l-aflo ng,akotsotura, tra s-nu lu da. Ul dzusirg nupoi:
— A ta s-h'ibg, .Kari s-pots s-kuri mel'lu di grunlu tut kut
e
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se-ailo tu-amborli angastri amirgrestikg,
, me-aguriii se-aspun:

perintsul' ali feato gara amirâătsi.

|

Avinotorlu apreasi peana furnidzlor îi kari s-aurii furnikamea tutg, pung s-kreapg azua, gurnits di mel
no5 aflâi tu grun, stii, neko tro dzurât!
Kari -g-adrg t-aesto di nu avea di tse alotsgturg
so se
akatsg, porintsul'
âli Masata-loklui, u!' dzusirg:
— Muni va u skutăm s-ts-u dom. Kara s-u
kunosti, s-u
lai. Tse fak nus? Akatsg di nvesku tuti muză
tili
tse s-află
10tu amirorile S-ku. Musata-loklui si li skot
di- dzulk avingtorlui:
.
- — 'Kunoatti-u

îi Va-ts-u |

— S-akotsg vulpea di pâtruli isoâri, mintu
i avingtorlu,
" tuti: ka tuti pung aoa, ma tora Pr-iu lu
skutăm kaplu. Kundu

15 mintueă nus akti, na ko-l si dusi
minteala peana de-alg'ing
Si kum tsuneă tu muno tsigara
neapreasg, taha sloasi s-aprindo tsigara S-apreasi-peana.
Tu garg gini no aloing si
bago

„

si zuzugaskg divarliga di dMusata-lokl
ui. Ali ko u
Kunuskă tru Qarg, ku tut lo nusg
gara adratg s-amparg
20uruto, tra s-nuu kunoasko.
—

S-u il'irdosesti, l-fatsi

5-amirglu atumtsea, si L-u deadi.
.
Aleptul avingtăr kari &-u- lo gini-m
usat, S-turng a kaso-l,
Si, s-nu aibo moarte niiiga, vai
buneadzo. La numta lui fui
s-io Si dup
adetea
25 kuntik

kari

loklui, dupe îse tuts aspiisiro
kari un
un Poromi, vruj z-Azul -io
un, ma-tamâm algarg

tumtsea n
hobari * ko me-ak/amo
armasi s-u dzuk aga mintsu9
na,
,
:

akasg

%-fudzii, de

Ș-ahuti S-tuti goiilii a melă!

(Spus de Filpa Beza, Avela, Epir.)
51.

30

Mușata

loclui

şi hiillu

di

amiră.

Eră, ţi nu Şi-eră. Eră un oară
un amiră multu mare şi
avdit. El avea mași un ficor.
Aistu fitr nu vrea altu țivă
di cît z-ducă totîna avinare.
Dile ş-nopți întrogi şidea pit
pădiri, ca s-avină țerg'

i, zărcăgi ică iţi altă pric
e află. Ună
duă- aveă inşită cu tuţi oămi
ni'i mări di ningă amirălu.
Cum
35 imnă pit pădure h'itlu
di-amiră, vigă un porcu agru
, S-hu-
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musi di un oară, ca s-lo-agudească, ică s-lo-acaţă. Fugi
porcul, fudi ficorlu, pînă cîndo întunică g'ine. Porcul, nu ştiii

cum feaţe, şi-l! K'iră dit oc/i/ a. ficorlui. Atumţea aistu mutri
di tute părţile anvirliga şi vigă diparte ună lutină. Imnă,
imnă, pînă agumse la loclu di iu inşă lunina. Eră ună hoară,

ju aveă scamnul

altu

amiră.

Asună

5

la poarta di mârdinea :

hoărălei. IV dişel'isiră şi intră nuntru:
— Aprul'aţi-mi, vă pălăcărsescu, aistă seară, lă dise nîs
a oăminlor din casă.
|
— Aisci s-&udusiră, cîndo il vidură fata, (că eră multu 10
pripsit), şi strânile hrisusite qi pi nîs. Ahorea di umirălu,

vîrnu altu om

tu hoara lor nu purtă

ahtări strane. I/ disiră

s-şadă ş-lo ntribară di iu easte. E1lă spuse, că easte bilă di amiră ş-că l'irti calea. Măraţii ai oămiti nu ştea ţi s-facă, cum s-a-

dară, ca s-lo-aşteaptă şi s-lu mutrească cama g'ine. Pînă atumţea 15
ahtare om mare niţi nu ş-aveă arcată ocril pi casa lor, nu
s-vină şi s-doarmă tu nîsă.
Micară cu ţi deade Dumnigă şi l-aştirnară vilengile aţeale

camu nâlile ş-cama

bânile. Dua

alantă

inşi h'illu di amiră,

ca s-veadă hoara ş-loclu iu lu avea dusă tih'a. Di un di-alantu 20

-s-arîspîndi zborlu,

că un om xen

vine în hoară. Aiste zboare

" agumsiră 'ş-pînă la ureacl'a amirălui. Nîs pitrici un om ca
s-lu cl'amă fitorlu pînă la pălate. H'il/lu di-amiră s-duse şi
inşi dinintea amirălui. Aistu, cît îl vidă ahtare livendu, lat.
şi-aspilă, duk“i, că nu va s-h'ibă om de-aradă. D-iu esti lu25
ntreabă ? Lă spuse fitorlu tute păţirle, cum k'iră calea şcum di agumse pînă acld. Tată-nu, il' gise el, easte un amiră
mare ş-nu-l' deade Dumnigă altu fitor. Ştii, că tora plînge
şi s-dirină, că l-u frică s-nu me-aibă mîcată vîrnă agrime îm
pădure. Ma cara, s-l'ibă cu puteare, s-ni dai niscînţi oaminii 30

s-mi ducă pînă acasă și nu va ţă h'ibă agîrşită buneaţa. Amirălu atumţea își deade zborlu, că va li facă tute cîte caftă,

ma îl ţină qua

ună feată. Nîsă

aţeă oaspe la nîs. Aistu
no-avea

altă numă,

amiră avea mași

ma tuţi î! gîţeă Mușata

Loclui, că ahită muşată eră. Mulţi h'il di-amirăţi o-aveă căf- 35

tată ti nveastă, ma

pînă atumţea

tată-su no-aveă dată zborlu

a .vîrniui,.
că nica vrea s-o-aibă ningă nîs, să. ş-u hărisească.
Ş-aestă vah/' .eră,. ma nica nu:V-aveă vinită oara, nica nu eră

scriată, nu altu ţivă.

.
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Şigură. niîși treili la measă. Ficorlu cît u vidii, canda un
gilit araţe îl' trică pit trupu. II fudi mintea di la mîcare şi”
nu-și. mută 'oci'il' di pi feată. Aistă, cama aruşinoasă, di oară
oară şi-arcă mutrita pi gone şi s-făţea, tu faţă ca veștu aroş.
5. W-aveă intrată ş-a Lei dorlu' tu inimă. Sculară measa ş-vine
şi oara, ca s-fugă ficorlu. Cum s-fugă ? Nu-l! vineă s-dispartă

di vruta
ni-altă,

a lui; climă tată-eu a featălei la nă parte şi ni ună
ma

îl' gise,

hiibă tih'a, fior, va

10Vlu di

amiră cu

că va-l!

s-facă

înima

Va

h'ili-sa

ş-aistă,

împlină

ti nveastă.

Cara

s-

il gise

amirălu. Fudi h'i-

di harao

di zboările bune.

e

le-aveă zburită tatăl a feătălei. Dua alantă agumse acasă.
Tată-su, di cîndu avea vinită tuţi oamiil'i-di la avinare,
plindea ună-ună ş-nu vrea ni s-macă, ni s-bea. II se-aveă
“uriîtă bana fără h'i/u-su. Cîndo îl vidu, că vine, s-hărisi pri
„5 multu, canda. s-feaţe a daoa oară. Seara aţeă deade ună
mare ziafete.
Nu tricură dao-trei dile ş-fidorlu nu puti s-aravdă nica

aţeă ţe-avea tu inimă. L/i spuse a tată-sui tute cîte îl si tihiisiră tu hoara iu era.
I/ gise, că va s-la ti nveată hiil'a
20 amirălui. Să nvirină multu amirălu de-aiste zboară, că di cîndo
eră nic îicorlu, lo-aveă isusită pi ună feată de-avât dit amirări/a

a lui...

— Hilu, îl giîţeă niîs, agîrşeă aţeă feată ş-nu mi fă s-mi:
nvirin şi s-mi jilescu. Pute dincot! puteai s-li lai săflitlu
25 a ficorlui, ma s-agîrşască h'il'a di amiră eră cu niputeare
Ma ş-amirălu nu eră om ţi s-toarnă di pi zbor; lo-aveă dată
tu un loc şi vrea s-easă cu fața albă. Cara vidă aşi ficorlu,
ună dimneaţă să scoală di noapte de acasă şi fude cître tu hoara

a feătălei a lui. Tu

cale află un piscâr,

ţi vineă

cu

peşti

so0di la baltă. Piscâr, îl diîse fisorlu, na'strânile a meale și
dă-ni a tale. Piscarlu niţi că vrea altu ţivă cama g'ine. Tr-oară ş-li scoase şi li deade a fisorlui. Atumţea aistu ş-aumse
ş-iaţa puţin cu loc, ca .s-nu s-cunoască şi agumse pînă la pălatea a Muşatilei a loclui. Află un huzmik'âr la poartă ş-lu
35 ntreabă: <nu are vîrnu lucru ti mine aoaţe?» Are, îli qîse hu-

zmilk'arlu, că azi nă fugi un piscăr. <Ahtare lucru ştiii ş-mine»

și aşi h'illu de-amiră intră pescar, maşi ca s-hibă ninga vruta
a lui. Di cae dimineaţă nîs z-duţeă la baltă ti pesti şi-l
duţeă a hiililei di amiră. Aistă nu puteă s-lu cunoască
tu
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strânile ţi eră. Ună: gquă, cîndo s-turnă ficorl
u di la baltă
cu un pescu tu mînă, avde di diparte ună vreav
ă mare. Bre ţi
s-hibă, îşi dîse nîs, şi s-aproak'e, ca s-veadă, cîndo
ţi s-veadă?
Tute pritile qi pisti loc, niţi, mări, imire,
agre, eră adunate aclo şi să ncăcă ti ună mirșe, ţi vrea
s-u mpartă. Nu 5
s-acăk'iseă, că cade ună vrea s-l'a cama
multă parte. Va
s-dinică, nu altă. «Staţi, 1ă dise fizorlu, că
vă mbunăq ei.» Acăţă pi aradă şi lă deade a cade uni cîte
nă bucată carne
mare ică cama nică, ca cum eră pricile..
A aslanlui îl deade
ună bucată cama mare, a cînilui un os,
a mâscălâi nă li- 10
cută di sînde.
|

Aşi li mbună tute.
A
— Nă fiţeşi mare buneaţă, îV gisiră nise şi ași
lipseaşte

ş-noi s-ță dăm cîte un lucru ahărzăt. Atumţ
ea cade ună arupse cîte un per i cîte ună peană şi-l”
li deăderă a fior-15
lui. Na, îl! gisiră nîse, ş-căte ori vrei s-ti
faţi vîrnă pri&e,..
ahuleă un per i ună peană, ş-va ti faci iţi
va s-vrei. Li lo

tute

aiste fitorlu şi-şi mutri calea. Cîndo agumse la
pălate

altă vreavă nica cama mare. Tuţi zgi'ileă
ș-plînqeă. — Ţi
easte aistă, întreabă un huzmik'ăr ? — Aușlu n-arăk
'i Mușata 20

Loclui, îl dîţe huzmilk'ărlu. — Țe easte aestu aş?
intreăbă
eara fitorlu,ţi canda lu aveă ahundusită loclu,
cindo avdi,
"că l-arăk'iră vruta a lui. —Ma nu va s-esti tine
de-aocă, cum

-

s-faţe s-nu ştii cari easte aușlu ?
__Aistu auș easte un om fără moarte, ași s-află
di totîna şi 25
tut ași armîne. Nîs are ună culă analtă, analtă,
ţe nu poţi
s-li: vegi lipita şi şade ahît diparte, i lipseaşte s-imiii
quă.
$-noapte trei anii pînă s-agundi la culă. Iei avde
auşlu, că
are virnă feată muşată tu vîrnă hoară, Qi un-oară vine,
o-arălk'aşte şi u.duţe la culă. Ţi s-iacă tora fitorlu
, cum s-a- 30
dară s-ascapă feata dit mîna auşlui. Nu s-mindueaş
te multu,
ma ahuleaște ună peană şi s-face un pulii. Azboară,
azboară

pisti munţi ş-pisti amări şi veade di diparte cula aușlui.
.
Șigă puţin pi un munte, ca s-discurmă, Şi de-acld apoaea
a-

nalţă areâpitle, azboară şi s-acuimtină trîș pi lk'ipit
a di culă. 35
Acld ahuleaşte ună areăpită di muscă şi s-faţe muscă.
Azbură
cu aradă pit tute udăile ca s-veadă, iu era vruita
a lui, U.vidă
tu un udă, iu plingeă și s-dirină cu perii displăt
iți. Tr-oară
el s-feaţe eară om și-l! si spuse dininte. «Nu
plinge, îl! dîse el,
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că va s-te-ascap.» Inşi apoaea de-acld şi s-duse s-află aușlu.
—Bună-ţi oara, pap, il! gri.—Gine vinişi, h'il/ăi; ma cum di te-

aflăşi aoaţe;

pînă tora no-are vinită altu om. — IKirii calea,

„pap! şidură doli în pade.—Nu mi cafţi în cap nih'amă, lai
5 W'il'ă, il dise aușlu—Că-ţe nu, pap ?—Îşi băgă aușlu caplu în
poslă la ficărlu. — Multu auş esti, pap, il! gise aistu. — De:

alih'a, niţi eii nu știi cîndo

10

me-am

faptă.

—
—

Ş-no-ai moarte vîrnoară ?
Am, ma virnu nu scie, iu easte moartea

—
—

E, ca iu easte, întrebă eara ficorlu!.
Tu ună pădure diparte, diparte, băneagă

mea.

un

porcu

agru. Ni om ni pulii nu are intrată to-aţeă pădure. Tu pîntica porcului
tru purung'i.

15

agru

easte

ună

sfinduk'e.

Tru. nîsă

suntu

pa-

Pătruli purung“i aii cîte un o. Aiste oatiă sunt bana mea.
Cindo va s-frîngă nise, atumţea va s-mor şi ei. Vidiși tora,
că iu easte bana mea?
Fitorlu li băgă tute aeste tu minte: Stăi, îşi dise niîs,
că nu va s-ascâk' bun di mine. Sidi nica cît şidă aclo, s-duse

20 di-ş vidi nica un-oară vruta, apoaea ahuli ună peană şi s-feaţe puil'i. Azbură, azbură şi agumse pînă la pădurea, iu eră
porcul aţăl ăgrulu. S-feaţe eara om și intră tu pădure.
Porcul, di iu eră antăvălit tu ună baltă, avdi vreavă.—Care

25

vine tu loclu a mei, strigă nîs? Să mprustă şi vigă ficorlu.
Ni ună,

ni altă s-h'umusi

îndreptu
pri nîs,

ca s-lu disică,

Ma ficorlu şideă cu perli ş-cu peânile tu mînă.

per și s-feaţe aslân. Acăţară să s-alumtă

doli eră vîrtoşi,
nu cădea

doi.

virnu. Gine ma

Doli

Ahuli un
eră goni,

fitorlu s-alăxeă

ao di aoă. S-făţea un vultur şi lo-agudeă cu dintana, s-făţeă

30 şarpe şi lu nvărligă. Nu putea porcul's-Ti facă ţivă. S-alumtară

„aşi di dimneaţa pînă tu ascăpitata soărilui. Pînă ma na„poi porcul armase ş-căgi în pade. Atumţea fiorlu nu k'arde

„oara şi-l vătămă. S-feaţe apoaea om, disică porcul ş-l'i scoase di

nuntru sfinduk'a. U frîmse, ş-deade di purungii. 1! tă/ă ş-nîși
35 ş-lo oâule. Ahuli apoaea ună peană, s-feaţe puil'i şi s-duse
la
aușlu. Aestu aveă duk'ită, că gua aţeă păţi ţivă porcul
și eră puţin ca lîngid. Na, tu oara aţea agumse ş-ficorlu.— Pap,
pap, îl qise, vegi aiste oauă? nîse suntu bana-ta. Ma vrei

s-bănâdi, sălăg'ă Muşata-Loclu,

și ţă li dai.
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A,-şarpe

ți: :mi -mică,

iu “easte- bana

aamea.
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strigă aușlu,. ți aveâm

Dă-ni le, lai h'il'ă.

s-ţă spun

Feata nu „pot s-u

.

să-:

lăg'escu, că nu-i tu mîna mea aistă ; am ş-eit cama mare.
— Ma: nu poţi, na, qîse h'illu de-amiră ş-deade di pade
un că.
Un cure di bana aușlui s-tăl'â. Nîs căgă lindid.
5
— E! ţe' diţi pap, intreabă-eara fitorlu, u să lăg'eşti feata
ți caitu, i s-frîngu şi-altu oi ?
— Dă-ni oâule, strigă dipriună auşlu, nu pot s-u sălăgi escu,
Fitorlu frîmse nica un oii. Auşlu s-feaţe cama: lingid.

„—

Va s-u

sălăg'ești, ma

s-li frîngu ş--alante?

10

Aușlu eara cu a lui. Deade ai pade fitorlu nica un oii, şi
agumse auşlu pi h irlu di moarte. Fitorlu lu ntribă nica un
oară:
—:U sălăg' eşti Muşata- Loctuă?
— Nu, nu, strigă auşlu. :,
Atumţea p' iVlu “ae. -amiră frîmse şi “alantu oii. Aușlu muri,
ma tu oara'aţeă Y'iră ş-cula, cânda nu eră di vîrn- -oară. Tu
loclu a Vei s-feaţe un cîmpu mare: ş-muşât. S-dic ei, că va
s-eră. nă miliună di feate; ţi li. ţinea acld. înc'se aușlu, va

s-hibă

puţin.

Ca0e ună. .s-duse: pi la casa Lei.

H'illu de-amiră ş-lo J/ușata-Loclui şi s-dusiră acasă la
nîsă. Ca: cît s-hărisi tatăl a. featilel, cîndo u vid
putăţi

s-v-u loaţi singuri cu mintea.

.

15

20

;

:Un'ţe lu ştea părmidli cama g'ine ni spuse, că ficorlu
să mbună apoea ş-cu tată-su. Lo ti nveastă. A/ușata-Loclui şi 25
feăţiră ună 'numtă dumnească.
Cules de D-l N. Baţaria.

52.
(Transeris

Trei sotsi, trei

după ortografia aplicată dialectului aromân
d-l Gustav

Z. dzutsem

doruri,

ko trei sots,

de

WVeigand.)

analtu

pri

l'efi

lkari s--aflaro, di

ung, di alto, viii si zborlu.la::tse doari kati un.
— 10, dzusi unlu, nu vream altu tsiva' dikut bila
unveasto.

amirglui30

— Io:nu-l' vream ahut feata, gri alantu, dikut :s-mi
tu vreari Si:s-ni da kuts parâts -va-n doarg hrisusita.
Papahagi,—Basme

aromâne.

s

-

aibo
10
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— Ku Virtarga- -vg, fatsi treilu, las
-nostru
va

$i las nu poato

Dumnidzgu!
Alantsu, lundu

me-aurasko -amirglu a

s-mi veado ntr-okii, ma ung

avăzuro

kuvenda

aesto

voi: s-mi

s-lisanaro

de-aru-

5 deari.

— Ka kumu z-veadi, masture, tini nu u stii părăvulia isea:
tra s-adZundzi la Dumnidzgu va -para-Dumnidzou.
—

Nekg

Stii, um

u

tiu

si neko

voi s-u știu, s-toarng

aestu.

au adeti s--tsuno amiratsl'i spiongani, tra s-l-aspung

10 îse-i, tse nu-i şi tse zburosku lumea tro nus, adzimsiro zbgarili

aesti la ureakla lui şi

tu oarg

deadi. dimyndetsuni

z-ying

samistreili n fatso-l.
Aesti lail'i se-aspgrearo multu, ko nu stea tse Vi asteapte.
— Noi ka noi, dzusiro dol'i tse nu griro zbor urut tr-ami15 rolu,

ma

tini

mgrate,

karisti

tse te- -asteapto,

lk-anăima

gara,

iu skoasi atsăl zbor. Pgati, ditro tini vai trudz&m &noi.
— Tro mini nu avâts îsivă s-trodzets voi, io tse li grii
zboarili atseali nu-i ampari dip argu. U dzusu -u dzulk pali:

Las mi va Dumnidzgu
20peana

di okl'u

si strumbo

de- -amirglu

u bag, nel:o nu-i si bati

a vostru.

Kari vinirg n-fatsa amirglui, lo dzusi:
—

"Tini tse lkoftâs feata-n

unveasto,

|

a ta s-libo;

tini tse

lkoftăs vreari din parti-i Si. parâts, intro tu hozng îi Va kuts

uts tradzi

iigaro;

s-aestu

tse nu-l

si bati peana

di oklu di

25 mini, bogats-li brondzili di gusi t-arkats-lu s- putridzaske tu
filok'ie, to-a boilor. “Akzi si Stibo nus no garo ku kari ari s-falko.
Rum dzusi, aksi s-featsi. Unlu si nsurg dupo nuskunti dzuli
s-alantu lo parâts kut putu. Ma el, ka xenij, tse eara, vrurg

sg z-dukg

tu lok-lo. Nointi s-pleakg, dupg tse nkorlkaro flurii,

30 kăristi kuts ka/, z--bogaio nveasta kovalg, lo tokuni ai gaspili a lor şi-V prikodzurg amirolui s-lu Varto, lo om fu şi
s-arusi 5i ko va le u fak a lor bungatsa aesto si nu
a lui,
kg de! um sg z--dukg tu lok-l9 foro nus si tse se-aspuno
a
kasg-I', kundu va li ntreabg porintsu/ şi sogea-l.
35
Amirolu, karisti kum se- -atlg tu gara tsea, si-l Virto, ma nu
O i

vru s-ri da vurg kal tro nkalăr &-lu- algsg sg z- duko pri padi

ka kunili.
Kari trapsiro vuro dzuo kali xinitsl'i, akgtsg si-l” paro-argu
amirolui di se fokit si tru gar pitrilcă nus no kovolorio
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s-li adzungo si furo si ntreabg, so-Y la kaplu
atsilui, tse va
nargo pri padi.
|
Atsăl

ku

stredzea
bogo

paratsti, 'vidzundalui

kum

lajlu

truplu di kurmat, ul kurmg

n-kalar. sQ-. ying putsun

sots

a lor ay

iila şi diskolikg

puterii

di-l

la lok,

s-toarng

zi parăts!

nupoi

ku kaplu

atsilui

tse lkoito . vrearea

|

ş

Kutu nkolikg aestu-ti na iu kovgloria. am patur
lea deadi
kap si ma l-adzungu, trag di-l' Va caplu atsilăi
di imnunda şi
amirolui

Dupg tse armăsiro mas doj sots, avinarg agonia
s-nu pato 10
s-nu5 tsivă, ko nu stea tse kurg; adzungunda
la un aruu
mare, so nk'adiko kalu a grambolui îi s-neako
ku tut nus;
s-armasi

nveasta

ku

treilu. Laea niveasto,

kari vidzi

ntoia

parâts

multsu,20

tih'e oarbg, s-moritg ku nus.
Aksi, atsel ku Dumnidzoui armasi nu mas ku hiila
amirg- 15
lui, ma &-lku multo aveari, tea s-poato z-buneadzo kumu z-va,
foro s-lu doare kaplu.
N
Dupg tse imnaro kut imnarg, adzumsirg ng searg t-ung
hearg, iu ntribaro un om, disi ştie vure hane s-l-aspung. Aestu,
ma-l

vidzi,

ko

nu

sun

de-a

loklui

îi k-aă

l-aspuse ng kasg ai vurkolak, iu vuro nu kglka, si, s-lu boga
draclu vuro s-armung ung searg aklo, nu-l afla dimineatsa
Aiste u

featse

ku

mintuirea

s-lg la

dzua

alanto

parătsli.

Si s-vedz._tora,

tse

s-tih'iseaste.

.

Kut diskorke omlu a nostru îi bogo nveasta-l! Z-doarmo
kg eara multu kurmato &-kopgito di trunduirea di nlalar,
s-aprindi. tsigara îi s-tindi ningo'vatro. Eara lkutro nadzo-

noapti,

gara

tuirea la ung
ko

tsu

vurkolaklui,

x-la

ma

el nu-l akgtsă

alto. Tu gara

s-purea, ko kasa

va

[Ec

G'ini ma ung mintugaste omlu i alto îs-adutse Dumnidzou,

5

somnul ku min-

tsea s-avdzu no trunduiri,30

s-lkado dit 0imea/i. Omlu

a nostru

si ka asporă, ma t-lo inima n-dintsu k-astiptă z-veado tse
va kurg. Dupo ngskundu kortsuni usa îi na iu-ts easi n9
fandazmg
ku barba nkgrsilate si puno di briin, ku dintsyl!

ka sok' si ku unglili ka vurkolak,kg insu vurkolaklu eara.35
— Nu te-aspari, kristine, ko nu-ts fak tsivă, gri nus, aflo

ko pung astundzu fi-gară date s-fak arali, z-vatum si si zarum
kar-tsi kolkă n-kaso-f.: Aflo ko io earâm un om argu avât,
ama stres kutu z-dzuts. Mukăm puni di bubote goalo, mât-
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suli arlati, imnam dispul'at ku tsoalili dipri mini peatik di
: peatik. Nu me-algsă inima s-alkumpgr no muntilo tr-astird'zeari

narga,

ko n-u suflam ku k'iromidzli. 'Tro no pindaro no

dzug zgrumâi

no gărfung mulari ku: tut doi hi

a Vei.Si tse

5 s-ts- -aspun ? kuti lgăts am fapte, va un mes s-tsu li mbair
i tot nu:s bitsesku. 'Da-aesto si Dumnidzou mi folă vurkolak pung n-dzua de astundzu. Ma, ko io va intru tu lok tro
tot-na, yinu s-ts aspun avearea-n

Apoea-l

lo

di mung

si-l

adusi

tu tsilâr, iu L--aspuse

10 dgrli mplini di flurii, midzits si grof
— Di parâtsii aesti vai tsuni tro tini ung
parti. va s-adâri aoa, tu loklu a Fasi/' ci-ni
z-badz di 'tuti şi di kuts oamini vai. trago
s-muko, z-bea şi parats s-nu 19 kaftsu ; aeste
15 flitlui a-miuj.

“Lumea tut din
bogaro

sQ-5

fag

parti; de-alanto
no hani mari, iu
la nusg, s-lo dai,
: tro Vivtarea Sil-

hgarg, kundu-l. vidzurg
krutsea.

Ma

ma

el mologăr,

k-apiri sungtos

nu

lo aspusi

featsi dupo dimundata vurkolaklui ;
Aksi. buna nus ku feata amirolui ku muzutăts,
20 g'inâts- la lumea tuto, sg-l s- avdo numa.
.
Tora s-ng turnom la amirglu.
Amirglv, Yundu vidzu laplu tol'ât

—' 'Tse

foatsit,

lkun, greasti

noroit,

a kui

lkgl-

kap

isivă,

di îotsea

dzusu io

s-tolăts-t-a kui tolat voi ?
25
— Morite, aoă noi featsim kum n dimundas;
aestu nirdzea
imnunda, aistui kap tolâm.
Atumtsea amirglu dimundg : tora sg s-aflo
pri tsitsor n9
dil di insi Si i mobtu i yiu. ul voi konli atsăl.
Aksi nk'isi nus ku ng'ni/ di ini nadzg
earno i kundu
30 adzumsi la oara ku hanea, iu. se-află
omlu tse loftă, lu
nklisi garna zi: nu puti 's-“trage ma nkld.
Ligo kali tu bani
si astipta s--treako garna greauo Sapoga
s-tra 29.
Hili-sa kut us: vidză porintili, 5i-l kunusku,
ma s--featsi lg
nu-l

kungaste. Tut aksi si borbatu-su, tse nu işi
dip-un fatsg-l

35 Kundu vini “gara s-pleako amirolu,
dzinir- -su gasi atumtsea si-l dzutsi:.:

skoasi

s-ploienskg, ma
.

:— Aga nu s-ploteaste. Kari va tra s- plotgasike
nu. yine aga!

— Ma kum, irate, iio 'di dzaba nu. voi,
ke Stii: Lari h'iu: io,
inu Sc
DI IEC
a a
a
a

Li

FEATA

TOXITO

AL

DUMNIDZO.
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— Kum s-nu stiu, tini hij amirg mari, mari, ma ku tut: aesto
multu,

aflo IQ

Arsgri atumtsea hiila amirglui di-s lo tato-su di gusi sili
mboiro ung luti ung toati koti s-featsiro. pung atumtsea si-l
dzuse, lko alto oaro s-nu greasko zbor urut kutro Dumnidzou,

o.

„ma nik di Duunidzou. Kari z-vrei s-âfli &-ma
io ts-esku dzinir-tu, ko h'iVe-ta easte-u aga.

lg omlu &-amirg s- pi ibe tot ku Dumnidzou nu u “skoati n-lap:
TKundu avdzu S-aesto amirolu, Vi se- -akotso limba n-guro:
di nu stea tse z-greasko. Dipuse atâmtsgaluij di pri skamnu
şi lose dzinir-su z--dumneasko, kum va-! tale kaplu. Si kum 10
va-l suirg Dumnidzou.
S-aksitsi oaspitsli ami, tot al Dumnidzo s-featsi. 10 n-erăm
aklo &i- v-adus avoauo kuti no poreak!'e di strani noaug,
ma kum trikui prit ngara dispul'atslor, sorgliro di-n le-aro- -

lk'iro, k-ayii askopai io

-(Spus de Tasku

tu zmeani

t-komeasi. “Aeste &--tute. 15

Tomu din Vlaho-Klisurs, Macedonia; transcris ca la Avela.)

53. Feata
(Transeris

după

toxito

ortografia

al Dumnidzo.

aplicată

dialectului

aromân

de.

d-l Gustav. Weigand.) :

Eră

no

garo

ise s--featsi. Ku

ng

'mulari,

tute

tse

nu

amintă,

ku

tuto

mutrita

turnarea de-alanto. parti, tse-l'. featsi a

loklui, tra s--aflo vure yitrii de- -amintari, nu-s pută, nu-s pută..
Ma

vidză

nkino

5-nusg

aktitsi,

la Dumnidzou,

dizlrido

inoara

alkutsg

s-alago

bisăritsli

şi so

:

si 20

so-l' da t-a lei no tfeato, kut tra s-i

si s-u la tu

noaul'

ai,

kari

si va.

Dumnidzgu, lkari nu putea s-askapg di nuso dzua tute,
t
ko-l
si dutsea ka mirg ku: «dg-ri, do-ii, doamne ă-a nia no feat Si
Va-r-u,

mako

vrei, iu ngau/'

ani>, slkoasi

si-l' deadi nQ

feat. 25.

A Vei kanda Vi si featsi Hristolu n-lkasg, kari aminte feata.
Dzua tuto ku feata n-guro: <Feata mea-i
nu stiu um, » kQ tse-avea nusg, nu avea

Dupg

tse

kriskă

feaia si s-featsi di noaug

kum z-dutsea -lku poătăili ntre-apg.
ka aus şi-l! dzusi.
——

kundu

Feata

va-i

mea,

da

alkii, foata. mea-i
vurnu.

kundu

s-nerdz

tse-n ari toxito ?

ani, ng dzug

l-insi Dumnidzon un Kali 30

akasg,

so-/

dzuts

a mo: tai,
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a mo-sai,

ko

ea

ă-ea

tse-l'! dzusi

e

un auz.

— Kara s-tg afle alto aro si-l! dzuts, ko mu-mea
nu-s
adutsi aminti s-aibg a vurnui tsiva toxito.
5 -L/-dzgsi feata auslui zboarili aesti, ma aestu kolkă dipri
ung
tu zborlu di ma naintea, kg pun tu mârdzini,
apundisi
muma featil'ei:
— Si-! dzuts, h'il/a-mea, 9, tse-s toxi mama,
s-u Yai iu
s-o-afli şi si nu-] muts urăci/ili dzua tute,
ko mu-mea ari

10%-altu lulru..
Kut

avdzu

aksi Dumnidzou

niumirea, tu altu lok sg-afl.

si ari

ts-o-arapi

Asteapto muma si-l Ying feata nupoi,
iuva. Alago nuso ka ndoărnikg nsus. si

feata din-a-

nu z-veadi iuvatng'os, feata nsus,

15 feata. ng'os, dusi-feata! Di lkurtiri greou
g, lkari nu putea vurQ

sQ-l' da vuro korari kutro iu featsi, kari
nu îtea iu s-u kafto,
se nkl'isi n kasg S-klutsasko plungul.
Dumnidzglu, dupg tse g-arol'i, g-adusi
tu no gruding ku
soi-soi di loludz, poami și di kuti musităts
nu tso nkapi min20 tea. Tati s-niro feata, tra s-nu-s sikli
No dzug -adusi
— Voi la mama

tseaskg şi s-nu kafto mo-sa.
feata aminti di mg-sa si bogo s-plu
ngo:
-la mama.
-

U la si Dumnidzou, tse-l avea triku
to yinatea, 5-u pitreatsi

pri trei tserg'i,

25 kgarni
nu-i

di ari,

unlu -eara. surdu.

si haj, lo dzusi, s-o-adutsâts

dats.

Lo

sungtoaso,

u

nkarko

ko

pri

dzueapi

|
Imno, imng ţsergiil, ul' lo foamea
kut adzămsirg tu no pu- duri şi o-algsaro feata s-/ asteapto
pung s-pasko. Feata <DQ5tăis,» lo dzusi şi se-alino pri
un arburi di frikg s-nu u mukg
30 vuro zlapi. Nu z-diportarg
ninga gini tsergiil și ea ju
vini
nQ urso la feato şi akotso s-l-a
spuno lkgrintsul.
— Dipuni s-ti mulk, gri ursa
ţi feata b9go s-plunge.
— Nu dipun? featsi feata si
ursa aporni s-argado truplu
arburilui. Kum akutse nusg s-argadg,
li tăuli surdul tserbu
35 ureklili: şi gri:
— Feata plundzi!
— Aide, surde, noi nu avdzum,
&tini avdzu, dzusirg alantsu
ku urekl'i.
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Surdul nu dzusi tsiva si bogo earo s-pasko. Nu triki nuskundo cargo si arburili se-aroasi ka pun tu dzumitatea.
-— Feata-i

tu mari

k'indin, gri surdul.

— Aide! surde, noi nu avdzum 5-tini avdzu.
Arburli atsia de-atsia lu arudeă ursa ku dintsul”, ko ninga

5

nofeamoziko lipsea si vrea s-kado ku tut feato.
— Aidi, fgătsiro s-alantsu doi, lo de-alih'a nu-l-u buno a
featil'ej.
„Se-alosaro am pâătrulea si puno s-misuri «tsintsi> adziumsiro la feato. Ursa, ma veadi tsergi'il”, alaso feata si-l bago10

nginti. Gini ma tserg'i!' sirăts, unlu featsi'kutro di-uno parti,
altu kutro de-alanig parti, ko ursa mintui tse mintui, &i s-lo
dupu un. Alantsu
si fak naparti.

Imng

doi s-toarng

la featg, o bage

pri koarni

&-alagg, imno s-alago, adziimsirg la kasa featil'ei. Tu 15

avlie ergrili pun di brun gara. Usi 5-polodiri era ni isi, di
ts-o-aveai, ko nu bati yiu nauntru.
— Diskbide, mamo, disklide ko io h'iu, feata ta, kurundu

di-n diskVide, grea toata de- afgarg.
—

Am

kum,

dzutsea mo-sa, tora

vai

aflu feata io. Tini h'ii20

vuro puskle greaug.
— Nu mamg-i, nu skoâti zbor ku fok din guro, lko io-ni
h'iu h'iVa ta duruto, ma disVide-n.!
Am kum, kari sti tse moarti lae hiii si ti fats ko h'ii om.
— Dist ide-n, mamg bung, k-asteapte tsergi! s-me-apung 25

tu munli a tali 5i so-s toarng z-da zbor kum lo dimundo auslu'
tse mi arokii.
Atumtsea 5-adusi aminti muma di kum g-aminto feata şi
poati k-auslu atsâl vai era Dumnidzolu. Ea vru z-diskVido

usa &i kut us kunusku feata, sorgli so-5 u stringe m-bratsg 30
Si kumu
vidzi

s-h'iritsea $i z-bosă

h'ila,

tse

sulor, ul! kodză

o

di

avea di multu

arou

vregari si di marli

dor

lko-5

trikuto tu psihuhartea mârt-

si muri.

H'ilă nu putu s-aravdo kama multu si analtu pri mo-sa
li nkVisi Si nkiis l-armăsire tre tot-na okV'il.
35
(Spus

de Ion

al Barac,

Avela,

Epir.)
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oarlun,: adiumtu

amiro.

Eara ung garg, tse nu-t eara.
n
Eara ng oarg nutti fitsori tse s-adzulta tu padi, z-dzutstm
ka la Barberi, iu, na! iu yini un basak ku mula nkorka
to
5 ku praă i.bago so strigg:
— Kari yini so-l bag tu sal, sg-l' dau no furtii di
praii.
“Un fitsor garfun z-dutsi si-l dzutsi:
—

Mi

vrei

mini,

are?

: |

— Ko-tse s-nu ti voi? ul dzusi basaklu..
„10 Lo îfităorlu: mula ku prasri, u 'diskgrke
la mg:sa akasg îi
stoti so-l bago basaklu tu sak. Dupg tse z-dusi,
z-dusi tu
sak, fitsorlu bogo so ntreabg :
SE
|
— Are baak, basak, ninga nu va mi skotsi
dit sak? Ma
„basaklu nu-l! grea dip, ke atsel nu gara bazak,
ma -kuni di
15 drak. Kut lu sloasi n-dzeang şi lo-algsg
ku mule ku tot.

Lailu fitsor bogo s-plungo' tu iriii aklo,
ma kari lo-avdza
s-li dajadzutor ? Nusti orni mori, kut
vidzuro: mula singuro
Si se-aurniro pri nuse si krak, krak, tradzi
ku ungelili &-ku
tsoklu di sak, lo-arupsirg si fitsorlu işi
di nâuntru. Atumtsea 20 ornil' se-asporearo, fudziro i nus armasi

pali singur tu irnie,
di nu stea kutro iu s-fakg. I/-u deadi &-nus
dzeana lutrg-n

sus îi iu s-lu sloato kalea, s-lu

slkoatg.

Aklo

iu z-vidz

u pri
„dzeane 5i-s arlko okrir n9 aro divarliga,
trusiung'os tu vali,
andzuri no kosari. S-u deadi:hima ng'os
kutr-aklo. Aflo ta-

25 mam Qara, ju muldzea ojli. <Are, borbat
si, borbatsi,» dzusi
nus atumtsea, «nu mi vretsi 5-mini
agaea la oi s-adzut kut

tras mul &-io no kumate'di puni, ko-i .h'iu oarlun
?»
— Ko-tse s-nu ti vrem,ul dzusiro atsel,
poati
ko
h'ibo foame,

30

—

Am,

nu vrei tsiva s-mutsi? .

karj sati datsi, dzusi

Pe

fitsorlu, voi

zQri. .

va-ts

|
E

L/-diikarg ng lkuvate di lapti si fitsorl
u do-l, do-l' ku tsubana, u bitsi t-Qarg.
— Ma vrei! lu ntribaro pikurari'i. . |
— Am kari si-i datsi dzusi fitsorlu voi.
35 L-dinikare ninga no lkuvato -pune
s-askuk' ul deadi kali,
— Ma vrei?
lu ntribarg

ninga

ng

garg.

Fitsorlu ka de-arsini, ka di tse vrei
dzu-l,

nu ka-P yinea

FITSORLU

z-Azukg. «voi», ku
lajlu di trei dzuli
„- Dzu are! lu
- — Am n-easti !
—

Tse

nu

OARFUX, » ADZUMTU

AMIRO.
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tut ko-l trodzea inima, ko nu-avea mukato
ntredz.
ntribaro pikurarl'i, ts--u foami i nu? dzusi fitsorlu.
:

dzutsi,

mako

is gasti,

aga

la kosari ii,

lundu

va dai paratsli? si-l! diikaro ninga ng kuvatg.
Kari si soturo fitorlu gini-musat, I-bugarg. z-da. dupg. oi
di kuti ori li muldzea Si tutsi ul vrea, IQ. nu gara vurQ mur-

tutsing, ma

dzoni Și disteptu fok. Aga : sidzu nus ma

multi

dzuli si vidzu, ko atse!' nu gara gamin, ma dratsi.
No dzug dratsri tutsi vrea s-fugo de- aklo, si-l dzusiro a lui

se-armung

singur,

s-ave eagri

kosarea, s-nu yinQ. vuro

5

10

di lo

fure tsiva.
— Sed, dzusi nus, a nia nu n-u. frilko.
Dratsii V- alosaro s-leili di tutsi udatsri SI-I dimyndare 15
tutsi s-li dizklido, mas un udo s-nu-l disklido.
Kari fudziro nusi de-aklo, iel akatso si-l Qiskidi tutsi udats-

Vi Si tse-z vedzi aklo? di tuti musutetsli a loklui. Kundu
adzumsi S-la-udglu tse-l. dimundarg, s-nu-l disklido, nus kanda-l! dzusirg: «na Kleili si diskVide-l»! L-diskVisi” s-iu-tse 20
se-gasg, s- -gasg! Aklo kura un 5oput masi apo de-amalamg..
Fitsorlu, tur tse sg ătibg, bago di s-lo tu tatso 5Si (se Z- vedzi ?
„Ti seg--adro tuto. fatsa de- amalamo.

— Boobo!

lele maratlu- hi, dzusi nus, kari s- yineari dratsl'i

aga, s-me-aflo

lu fatsa adrato

de- -amalamgo, va mi bea di yiv.25

Tse-s falg nus tora? lkumlo sg-s-toarng kutro dinopoi-lii,
na veade un lundar s-un lal. Kalu avea dinginti-l”: gasi 5
Yundarlu earbo. Nus Va gasili di la kal si le- arulko a Yundarlui
si earba dila Yundar, a kalui.

Atumtsea

kalu gri ai nQ garg:

— Tini tse-n featsis bunlu aestu, tse bun vrei di la mini ? 30
-— Nu voi tsiva altu, dzusi fitsorlu, dikut s-n-aspini kum
pot.se-aslkâp dit muali a. dratslor, ko s-mi aflari agutsi, va
|
mi mule di yiu.
—

Kari

vrei

se-askâk', ur

dzusi

alu,

nu

stoi,

ma nka-

liko-mi, Va k'aptinli, greasa, s-untulemnul &-tradzi kama gona 35
- de-aga..
„Fitsorlu nu- astipto dzulo ninga ng garg, ma featsi kum lu

_nvitso kalu si tu-altu lol se- aflo, Ko atsel nu eara lkal dearâdg, ma azburoter! Seara, iu ntunika, kalu lu nvitsa s9-l'
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tali nusti peri si kundu so-l kafto, s- aprindo putsun, kg
tu garg el yine aklo,
E
Ma Z-dratsli nu sidea ku munli n dzepi. Ma s-turnaro
si nu-l”

aflaro

akasg,

ne fitsorlu

ne kalu,

s-loaro -dupg

5 aga s-lo-akatsg, aklo s-lo-akatso, Io-apruk'aro
multu diparti.
|
— N-adzumsirg, dzusi fitsorlu asporeat.
—
10ne

Nu

te-aspari

gri kalu,

ma

arukg

Kut lo-arko si kari s-featsi n9 poduri
pulu

nu

putea

nus si

ka Vuro garo
E

k'aptinli

m-padi.

ndisato-ndisato, ko.

sg -strobato.

Kum featsiro, lkum adrarg 'dratsl'i ku tut-aesto, ko u strgbeturo si-l lgaro n-tităoari.
,
Aga s-lo-akatso pali, aklo- s-lu akatsg, kut s-lu-adzungo
si z-bago muna pri nus. :
15
— N-adzumsiro, gri fitsorlu.
—

Strindze-ts

inima ku dintsul' s-nu te-aspari,

dzusi kalu,

ma arukg şi greasa m-padi. Kut g-arke fitsorlu
si tso si
timsi un munti analtu s-largu-mas k'atro, Un tăor
fotsea drat-

sli nginti
5 ku

doi se-afla

nopoi.

Ma kum

featsiro nus, lum

20adrarg ko tut vl trikurg si aga te-am
dupe îitzor.
Kundu- &-toarng kaplu fitsorlu 5-mutreazti,
ninga n9 drosKlaug drats!'i şi vrea lo-andzupg di munilkg.
—

N-adzumsirg,

—

Inimg, kune, strigo kalu, vearsg

25 aspari.
Toarng

Daltg dupe
şi sungtati

gri -fitsorlu.

untulemnul

nus,
!

.

m-padi nus

untulemnul

si na!

iu tso-n

kg da daratsli s-u treakg,
|

şi nu

te-

”
.
si tindi nQ

da, nu fu trop

Kari si vidzu askopat fitsorlu, da kale
a lkalui se z-dulg
30 s-pasko si iel trapsi tu nQ apulitii.
Aklo intro huzmik'ar la
amirglu. Amirglu atsel avea S-ung
gruding ku soe-soe di
leludzi s-musitets. Kabi dumuniko
omirglu ku tuts morl'i a lui
insa a priinmari sQ-5 veado kati,
akui poati lkama multu
Fitsorlu tse futsea 5-nus ? Aprindea
perii di kal, skutea dit
3% Saua kalui ng poreaki'i di straiii
hrisusiti, şi nkolika kalu skundu vur-no nu armunea la polati,
s-priimna prit grudina
amirelui, -di-V li fotsea loludzli di
ku tot zdruminati. Nus s-o
„avea ko vuro nu-l

a amirolui,

el ul'

veadi, ko ma se-apruk'a gara
li turnato
dodea kalia lkalui, si skutea
straiili si

FITSORLU

OARFUNS,

ADZUMTU

AMIRO,

.

155

s-fgtsea 'pali huzmil'ar. Aksi &-o-avea el, ma feata tsea ma
nika amirglui tse nu isa pute a priimnari, neko-zi-/ muta
okil' dipri nus, ahundo mutrito-l futsea. Tu turnate amirglu
muta loklu de- aurlari 7-di vuryiri, kari li asparsi grudina ?
kari li zdrumino loludzli, ma ju s-lu aflo? De- aeste lajlu 5
grudinar mula pri zverkg. multi.
Feata tsea nika amirglui, tse-l videa lati dumunilko' lkum
Duzmik'arlu a lor nu-i huzmik'ar, ma om ku semnu, &-u b9&o

i ku nus is-nu

s-murito dip; ătij, ul kodzu tu inimo azonili

aleptu &-sungtati bung!
Tato-su atsia de-atsia-l' si dutsea:

10

— Nuti mgrits feata, ko-ts vini gara ? Nuso de- alante parti.
__—
o-au

am l'iro tro murtari. Si Juts vai dzuts, ko nu
Ninga
koftato ? şi. tse fiisori de- amirats nu-au' urdinato pre-

19 adzuto

- aklo, nako, nakg

kosmetea

s-u Ya, ma tuts plika 15

ku ngrli aplikati. Atumtsea amirolu bogo un tilan z-greasko, s-treako tuts dzouli tse-s tro nsurari pri dinintea poar-

tel'ei di polati si kari 'va-l ariseasko h'ili-sa, va-l fako dziniri. Tuts h'ili de-amirats si de gamii mori, ndreptsu și
adrats ku stranii atseali kama musatili, tritsea ku
tuk-tuk, s-nu tsiva de-ariseazti altu h'ila de-amiro.
Kari urdinaro, urdinarg di kum deadi soarli pun

inima

20

tu as-

kopitato, şi vita. de-amirg sidea pri poldiri ku merlu tu
mung, s-lu arukQ pri kari vreai aleago, huzmik'arlu tse-ă
mintui nus ?7— Iu trikuro ahunteg di-5 koftaro kgsmetea, tse 25
vai ler, kari s-trek ă-io? Si alksi trilku nus şi tse s-tsg
veado oklil' ? ctak!» I--ari ung pri kurkubeto Vila de- -amirQ
lu merlu.
Kundu vidzu aeste , amirglu, lut nu zdunguni di kripari
— Ninga nQ oarg s- treako dzonl'i, gri amirolu, ninga n9 Qarg 30

- ko-l' kodzu merlu a featolei furo z-va.
Ma Z-de-aesto garo feata tut pri huzmilk'ar lu arko merlu.
Amirglu-lhogo s-treako -ninga ng oarg şi de aesto garo
idea ningo nus %-u nvitsă kari dzoni s-aleago, ma iu
so-l' si zutso mintea lei, ko si di oara aesto tot liprosluss
— kum akgtsarg sg-l' dzuko la polati — s-aleapsi. |
— More, tre fats feata- n? ur dzutsi amirelu, de- ahuts: h'il!
de amirats,. s-aledz un lipros ?.
Ma

ca

ană- ună:
1

aestu-n

fu losmetea,

aestu

va-n tau.
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vidzu t-amirolu

kg nu-s fatsi alte soe, I-lu deadi

Su aguni. din kasg.,:
.
.
„+ Aksitşi, fratili a neu, buna doi

ex

-

|
tu

nQ

losil:o, Ia: Se-apgrg

Dumnidzgu. No dzug u/.yine amirolui tu: Stiri ko atare amirg
yini so-l Dato. Nu k ari K'iro s-nus ma .adung lama aleptsul'

şi ai tu polim. Dzinir-su lipros kum ul dzutsea nus: cnu-iii
dats s-ania,» dzutsi nus,. z-yin %-io s-mi bat?,
" Atse/ di la pelati bogaro s- arudo, kundu 1o- avdzuro, lo
s-el. lkafto so z-bato. Tro arudeari aksia V- deadire s-a lui ng
10 mulo skoapo.
Kari unl'isirg tuts, nl'isi s-nus ku mula' tsea sictoapa pri
|
dinupoi ma kut askupitaro alantsu: dupe dzeang, aprindi

perli

matli
15 muuli

parti,

di

kal,

&-isea
a

nveasti

tu polim,.

dusmanlui

<hrust»

ng. pgreakli di. strani

Amirolu,

oara

tse

Stii,

z-dusi

putsun

&-tsindzi

gara

nus, ma

ar-

s-kadg

iel. <hruste

tu

di no

de-alantg, lo- -askopo si l-asteasi aproapea tuts

dusmanii. Dupg tse vidzu le bitsi lukrulu, tradzi 5 nividzut
s-featsi de-aklo. Da kali pali a kalui. si si nkaliko
mula

skl'oapg, armasg aklo iu lo-algsarg.
20. — Ninga.aga hiii, vre liproase ?
V-gri amirg!u.
—. Aga,. morite ! dzusi el. Amirolu dzusi la
doi Qamini a lui
so-l skoato dit loski, Io mula avea vultusito
nauntru pun di
urekli.
|
,
Ku tut-aesto, dusmanlu amirolui nu se
alosa s-u mukg
'25 arusinea, lg pali aporni polim -si, qi
gara. esto liproslu tut
ka ma naintea lu aslopo amirolu, ma
kum s-pligui tu dzidzitik, amirolu di n9 garg: “skoati
mundila lui ai sirmg si-l
leago

dzidzitiklu si tro adutsiri aminti !

bago

tu dzeadit.

30

S-ninga nQ garo pun

dutsire-aminti
Amirglu,

mari.
meri.

-deadi nQ

ko l-u

putu

tu treili, tat. altă
dusmanlui,

vru

s-fakg

n9

beari
A.klo aklimo tuts morii kuts
/ -adzutaro şi dori “dziniri
Tro liproslu neko triku zbor.
Aestu tse fatsi ? Pitreatsi

35 niveasta- Vs s-porokelseaske

beari.

Si. amirglu. tro a-

apalg.
a

s-nelu a lui

A

amirglu, . s-lu

|

|

aproak'e

|

3-nus

ă

la

Dupe multi porokolsiri: - adi z-ying,
dzusi. t-amirglu.. atumtsea.
|
E
.
Kum viii aestu, lo: dzusi s-lo-alasg
z-dzuko un Poromi0.

x

__ZUZULU KU SAPTI: KAPITI.
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El atuntsea bege se-aspung, kuim se adzuka nusti fitsori
no garo tu: no paâi, kum viii un Bazăk ku mula nkorkato
di pra5,...

Si

tuti

lkuti li putso

nus, 5-lkum

askopo amirolu

nelu si apala, tse-n deadi amirolu.
Kari: vidzu aksi amirglu,. 7- dipusi di pri scamnu
niklu dziniri si-l kefto Virtari di tuti kuti V-adro.

N-earam

io

aklo

şi v-akumperai

koti

si b

5

O

dit mgili a dusmanlui si kundu lu: ntribo amirglu s-ture
lko-l kunoasti nus pri atsel om, gri e]:
-.:
— Omlu atsel bi in iosi kari nu pistipsits, mutrits' mepndila,
sDo

n9 poreakTi

di 10

tsgruh"-ma lkum trikui pri la hosap, li vidzurg. kuul'i S-isea
pri nusi, ke s-o avurg Ro -s hikati si-n i mularg.
i
(Spus

|
(Transcris

de

Filpa

Beza,

Avela,

55. Zuiulu ku sapti Rapiti. .
Y

cu

i

E

...

ortografia aplicată dialectului
a-l Gustav We igand.)

aromân

Epir.)

de

către

Era tse nu-5 era; era un amiro i-avea trei fitsori. S-marli
bun, &-atsel di mesi bun, ma iiklu sots nu-avea tu dzuneatso 15
s-tu musuteatso. Tu amiroril'a tsea se-aila un zZuzul ku Sapti .

kapiti. El an di an muka tuti yipturli kuti s-fotsea. No dzuo,
lkum isi amirglu sg-s.- priimne ku atse! trei fitsori, aesti lu
ntribarg—lkg- tise, tato, noi nu skutem yipturi ku ahuti tsuflil' tse- avem

? „Amirglu lo dzusi,

ko li muko

Zuzulu ku sapti 20

kapiti.

— Mako-i
— Fitsorlu
vatomg,

ma

aksi, gri marii,

io va mi dul aestan sg-l vatom.

a meu, 5edzu-ts
nu puturo.

iu. h'ii,

9

dusiro

-altso

sQ-l

,

— 10, dzusi fitsorlu, va mi duk -itsi s-h' ibo, s-h'ibg.
: 5
L'a ng dzadg, ng larti tra s-g'uvoseaskg s-nu-l akatso
somnul, 5 tsindzi armatli şi nardzi. Sidzu. el kut sidzu, ma
uzul nu z-vidzu, &-kutro de-adoaro, &tii kundu la-s- Akreape

dzua, I-furg somnul. Nu apuk s--agursasg si na-l si Zuzulu
ku :Sapti Kapiti, iu lo u intro a yipturlor, di nu algso 'alti.30
Fitsorlu s-turng akasg foro 's-adarg tsiva. Alantu an featsi
s-atșel dit mesi aksi. Lo dzada, tseara, &-tsimsi armatli şi dupe |

tse-s. Virtg ku: porintsul'-si lu fratsli- a luj, dusi, s-ș-aveagii 5Şi.
<
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trus tu kripata

dzuol'ei, treatsi.un vimtu. kaldu

și-l kulko

tu somnu. Apoea vine zuzulu lu Sapti kapit
i Si le-asteasi yipturli S-aestan.
Alantu an vru s-ma niklu s-aveagli. Nus
nu vru s-a no
5 karti, ne dzadg, ne sg-s lartg ku pgrintsu/.
'Tşe, dzutsea el?—
Karisti iu mi duk di lipseasti Virta
ri?
|
„Aga nus, ku muna pri armg, astip
ta atsia de-atsia s-treakg

Zuzulu s-l-u amino. 'Tros tu horyie, treats
i un vimtu lkoldisor
Si dultsi, ma nus tso-aduli'i kQ nu-i lukru
kurat, s-astupo ngrli
105-nu adil'ă dip pune triku vimtul koldi
sor. Dupo kgada vimtului s-trodzea

zuzulu

ku

Sapti: kapiti

Mas

folk

Skutea prit
ngri. Nus nu amung, Vu aming.-ung
şi s-a dupo nus. G'ine
ma ufulu pliguit s-turng nupoi kutro
tu guve-l' s-intro tu
lumea alante din g'os—Ah, lkune, kadi
kune, zgiili el n9 gQaro,
15 s-ti bogarim tu mung, karni va
musku di tini!
„ — Iova mi badz i va ti. bag,
dzusi h'i/lu de-amirg si sturng akaso-l'. Dzusi a tato-sui,
ea s-ea tse adrai. S-easti kg-i
aksi, griro dori alantsu frats ma
mori, aj si-l! lom torlu şi
so-l

votomom.

20

a

Niklu ahut astipta zi ea-la Samis
treil'i 'la guva Zuzului ku
Sapti kapiti. Ma marli frati dzusi
, va intru io si kundu s-min
funga

,

s-mi skutets nafoa

ro. G'ini ma nu intro vurg
15 di
uryii Si akotso s-treamurg di
friko şi s-ming funea. Akşi potsu
S-atsel dit mesi

si kundu s-intro S-tiklu, 19 dzusi
s-lo-asteapto
25 trei dzuli si mako dupe trei
dzuli nu vai ming funea, si
Stibo ko ari mgartg Si sg-s toarng.
Intro s-el atumtsea şi dipusi tu lumea alante trus pri
n9 pglati. Nu k'ari.garo ma
intro tu
polat

i z-veadg tse-i, tse nu-i. Intr
undg nauntru da
di ng-feato de-amirg musatg
la lutseafir. — Vaj di mini, a30 kgtso so-l dzuko feata, kari
ti b92o s-yii tu loklu asstu?
i
nu stii
poati lo
sapti kapiti ?

polatea

aesto gasti a lkunilui

di zuzul

ku

—
—

S-io tre nus alag, u dzusi el, stii
tini kutro iu Va puni.
Doarmi tu udelu 'di ningg sor-mea
nikg, tse z-dgarmg.
25 5i s-nu si sloalo.
Se
— Aidi, ku vrearea al Dumnidzou,
pr-iu s-fak s-mi duk la nus
—: Prit udaga Sor-meai
di mesi.

H'illu de-amirg &-u da kutro -aklo
nyie si afle ng feato ka
*
9
luna &-ma musato Aesto algt
sg sol plango mira tse-l pimsi

ZUZULU
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kutre aklo.—Vai di:mini,. kari ti bogg. z- Yini, tu. loklu aestu?
i nu stii poate ko polatea aesto casti a kunilui di Zuzul ku

apti kapiti ?
— S-io tro nus

alag, ma aspuni-n kalea tse dutsi la sor-ta

ma

nilko.
5
Kundu adzumsi tu udolu atsilej ma nikol'ej, Li se- algl'i
inima di musiteatsa l'ei, k9 musate era 5-marea, musato ă--atsea
dit mesi, -ma aesto si-l l'aj kaplu si s-fudzi. Ka soarli 3-ma
musato eră
— Vai ai mini, gri nusg, kari ti bogo z-yini tu loklu aestu 10

i nu stii poati ko polatea aeste casti a kunilui di Zuzul ku
sapti kapiti ?
— S-io tre nus alag, ma

dzu-ii iu easti?

Tu gara aesto Zuzulu tse avdzu lavg, z-distipto si bugo
se-aurlg, kari pungun di kuni kutidzo s-kalko la mini?
15
— Pungun di kuni hiii tini, kadikune, l-u- turno aleptul
dzoni Si krău! krau! l-ari nus ku tsupotităa ung dupo urgakl'i
si Sapti kapiti se-arukutirg ka piponi'i.

—
—
sorlu
ung,

Do ninga ung, gri kunili di uzul.
No oarg mi featsi, mu-mea, alto nu-ts lipseasti, gri fit-20
si Zuzulu psusi di nQ oaro..Kari s-lu agudea ninga
atsel vreai ang'adzo si vrea-l angl'ito di no aro.

Kari muri

Zuzulu

ku Sapti kapiti,

nus

s-turno

la feati s-li

ntreabo, kum di se-aflarg tu guva a kunilui di Zuzul ku sapti lkapiti. Eali Y-aspusirg, kum eara trei feati de-amiro si kum 25
li furo Zuzulu ku sapti kapiti si tuti kuti trapsiro. Kundu' li
ntribo W'illu de-amirg di vor s-easg tu Tumi «Avdzu, dzusirg
cali, di vrem ? ntribari va lukrulu aestu ?> Li Va nus si ung

„Kuti ung li leago di funi si u mine. «Marea tro fratili mari,
dzusi el, atsea dit mesi tr-atsel dit mesi si nilka tro mine>.30
Kundu s-u skoato nika tu lumea aestg, ea-l' deadi un mer.
Ma-l disklideai

aestu

mer,

z-videa

gurdiii, tserlu ku

sgarili,

luna &i stealili. Ul dzusi s-lu aibo tr-adutsiri aminti. Fratst'i,
vrei de-arsini,

vrei ko nu lo yinea g'ini, ka

niklu s-la

kama

musata feata, lu alosarg aklo şi s-turnaro akasg z-dzulg, lo el'35
taha-l votomarg
aspun

featili,

nus

Zuzulu

skoato

apti

kapiti.

Tra s-nu

tsiva

de-

li spridzurarg.

Kari armasi nus aga
s-iu s-lu

ku

alea

singur, l-u deadi kutro nopoi nsus
«Multi vidzui

io, dzusi

nus,

las

s-u
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a kuiilor” di

di nQ
ne fgatg. tse astipta

frats

-

tu supani.»

Kalea

nus da

s-u mulko no lamii, tra z-da kali a

apilor.

— Nu ti ntreb, feata mea, tse stai aoatsi ?
— Vai di mini, fratile-a nheu, fudz kama kurundu. ko s-nu

5

ii aflo : lama

di ti mulko

dadun

ku

mini!

tudz

de

kg-i Irimg”

ahtari tinireatsg.
E
H'illu de-amiro kari aflo tse-i s-tse nu-i, <no-ai trilko, V- dzusi,
mas lkundu z-ying s-ni gresti, ko io va mi bag z- -dormu putstn,
10 kg no-am durnitg di trei dzuli.
Kat agursi nus $i na u-5- lamiia. Ung l-ari titlu de-amirg
3-u skoati naparti.
Do

—

ninga. ung,

No

oarg

gri

nuso.

mi featsi mu- mea, alto nu îs lipsesti!

A katso

15 nus di- V tali limbili din gurg si-s kafto di kali.
Amirglu - bogo se strigo, ari: vetomo lamia z-ying
da h'ili-sa nvgastg.

ku

gl

Un arap tol'e kapitli a lamnilej si s- featsi ke nus u votomg,
tut

kg

feata

20 s-falko numta,

dzutsea,

s-l-u

da

lo

nu-i

a lui, Tu

5-nu-i

nus.

Amirglu

bogo

gara li nkrunari, na, yini

si h illu de amiro 8i greasti. Se- aîlo kapiti foro limbi
? —Nu!

gri

amirolu.

Kari

mutriro 'lapitli

limbi, ul lgaro şi di yiu: “lu
2

araplui,

di

arsiro tu tsireap.

le-aflaro

foro

Amirglu vru

apoea s--u da a lui, ma nus dzusi ke nu-i trot
lumea tsea.
No dzug kum se-afla ntrg- leamni, nus votomo
n9 nupurtil, tse muka pulii a unui “vultur, Aestu, tro bungats
a ise- i

featsi,

“Feaia
tato-su

lu

slkoasi

tu lumea

tsea nika

tse-V

s-u

mgrito,

nus:

aestg..

deadi: mmerlu,
«nul!

nu

mi

lu

tuti. Iuti- p: featsi

morit

dilcut

ku kari

"80 va-n adarg un mer ku g&rudin şi ku
tserlu ku sgarli, „luna
si stealili.
Fitsorlu atumtsea-l pitriku merlu zi nus
kum.ul vidzu,
aduk'i kg s--turng si s-morito ku nus.

(Spus de Filpa Beza, Avela, Epir.)

CUM MOR LUMEA;

56.
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Cum

TINA.

mor
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lumea.

ţe nu ş-eară.-

Eară nă

oară

nă

soacră

şi nă

noră.

Nă quă nora 'avni cupriili şi le- arcă n-groapa de- arăzbotii
Aclo .lă .deadi foc .şi. s- “mută ftumlu sus în . sus „pină la
oclul 5 .
al Dumnigăă.
.
Dumnigăi atumţea-l dureă oclrul, Ună: agumtă fumlu, ȘI

si vindică

oclul cu idtalui. Nîs acăţă si strigă:

— Cari ni-l feaţi bunlu aestu ?.Cară ni-l feaţi bunlu aestu?
Nora aurlă nă oară pravatos: pînă la Dumnigăii şi-l isi: 10
„— Io ţu feci bunăteaţa estă, io ţ-u fezi bunăteaţa estă!
— 'Ţe cafţi di la mini, nică nivistică, u ntribă Dumnigăă ?
— S-ni spună cum mor lumea?
Atumţea Dumnigăi îl gisi:
„— Va ţă spun, ma si.nu aspinii la vîrnă :: Mărl'i mor cu 15
“tăpoărili, iți mor cu: lăluşli Ş-cu trandăfili.
(Sus

57.

de D-ra Beza

Tiha.

Tasă,

Avela,

Epir.)

.

..

Un călător aviât, cari eară toamnă
'cu nâguri greali ş-oară

noapti,si sk'irdă prit păduri şi k'iră calea ş-işi alurea d-iii vrea: Imnă ş-imnă tu ntunearic, agumsi tu mârdinea di nă 20

hurică. Băti la prota casă şi-l” dişclisiră.

-

— La voi ş-la' Dumnigăi, gri călătorlu, aştiptaţi-mi aestănoapti pînă se--ăpiră, că sl! irdui calea și nu ştii, cătră iu
" s-fac!

—

Urseă, om bun, oaspiţi cari nu:va?

din. casă, că şidea

—

aclă nă fumeal'e

l— dîsiră îucaraţi'i 2

fucăroane.

Micâşi, oaspet: Va s-ţă h'ibă foame dipri cali ? ntribară

aeşți !
a — Mâţile-ni gurleadă, as călatoriu, ma eu Li deadi Dum1
nigă.
30
Domnu-su a casilrei eară limnăr. Ftoh, dîsim că eară multu,
- cu mâtura s--trădeâi, nu dădeâi di ţivă. Ţe-ş avea? mași un
tăpâr cu cari tălă leamni. S-nu s-aruşneagă ntră oaspi, limPapahagi, — Basme

arcmâne,

MM *

102
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narlu pitrică ficorlu s-a di la hani un pescu şi s-alasă căpară tăporlu, că angîrmari, aveă. suflată draclu tu pungă.
Pînă si s-toarnă ficorlu, leamni aveă, Vi apreăsiră un foc
mari, di bumbunigă. Lu ncăldiră, ş-l-uscară -mușât-muşăt,

5 că eră

tut amblii.

|

Apoea.limnăroana,

E

E

mul/ari ţe-l. acăţă mîna

di tuti, lo-adră

„pescul dis W'ertu, dis tigînsit di muscu-miîcă. călătorlu, şi el!
ișiră cu faţa curată.

10

Calu

a

călătorlui îu

mutrit

g'ini,

ligară tu 'nă păhnie cu gumarlu, ţe purtă leamni. - .
Dimineaţa, cîndu

că-l

s-fugă călătorlu, misci ficorlu a limnarlui

"un cartu. şi-ş trapsi calea. - Tricindalui
.pri

la hani

s-turnă

„-s-acâmpără ţe-l lipseă. ,
. EI A
Limnarlu, ună căpsălsiri ţe: ]i feaţi oăspili, pitreaţi ficorlu
la hani cu :cartul;ţe amintă' di la avutlu, s-plătească pescul
15 şi s-/a tăporlu.
e
.
„
AclO iu vini ficurielu s-plătească,
na iu-l veadi -călătorlu
„+ ŞI-l cunoaşti.: Ntreabă hăngilu,-tră ţe viii şi nveaţă ţe
cură!
— Bre! gisi- avutlu, ţe inimă: de-amâlamă co-aest
u om!
S-turnă nîpoi la limnarlu şi-l -alăsă nă oală cu flurii
Și.

20 apoea lu riviţă, că s-fure nîs goni ş-cu minti, put
risească oala.
Si

Limnarlu u lo oala, ma 's-mutrească

s-hibă cu

nu va hi-

minti şi

goni, cum lu nviţă -avutlu, nîs niți nu s-cîrteă
di ea. Ca un
„k'irâţ :el băgă ca0i duă câţi viră gros, doi în
quă, di ţe-amintă.
25 Și .s-nu; diîț, că tora amintă cama multu
ai năinti :-tut ahît,

di

la gură, tra z-bagă tu oală. Di-l

l'irăt. Di

„multi ori armîneă nisăturăţă,
tra z-bagă ţivă tu oală. |
.
Vidă nîs e-acșiţi
nu si scoati, n-cap. D-iu bînă ma naintea
g'ini.di

„__? soscuteă,

tot, di.o-adră

tora

ş-el

ș-fumeala-l'

cu tută oală, nu

ma. Qili. fripti. duţea, că-l

cuflică

maşi ţae, că nu

pîntica,

cu

ţe

o-adră pîntica,:

trăgea. fitorli di. poali qua tută:

pini, dă-nă pîni! di nu şi ştea iu /-e.
caplu, măratlu-și!.
De-aestă .-o-adusi nîpdi oala avutlui
şi-l „disi :.
— Na-ii, oaspe, că ea ş-ea ţe drac ni-aflâi
cu oala: va-ni

35 moară fumeal'a di foami di nîsă
Sa
Mutri avutlu s-li umplă cărăfeta, că nu acși lu
nviţă nîs,
a.cui s-umplă? Avutlu-ş-u:
băgă

IE
:
,
cu tut aestă si-l facă 'bunlu fără z-va niîs.
Î-

e

„Mă s-curmă.

PISCARLU PUII/A.

Țe-adară

nîs? I/-arucă punga

pr-iu vrea
e

îrică

vă

treacă

o--avăţi,

s-treacă

limnarlu,
că

feaţi

puntea.
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mplină cu flurii pri nă punti

s-o-află

s-u la!

limnarlu?

IKirit

|
cum

eară,

Tr-aestă se-acăţă 'di' coada

V-eră

gumarlui

gu triţeă totna cu oclil încişi. Aeld l-băgă aţăl cu
c un tor 5

di calea

estă

- E!
bîneagă

îsi avutlu, va H'ibă; că tiha lui ahtari casti, zcu qua di ţe scoati cu gumarlu ! De- ahite. ori li

s-u treacă de-a. urg'işalui.

easi n-cali tih'a și nîs îl' da cu &orlu!
(Spus

de

mamă-mea

Despa, Avela,

„58. Piscarlu Pula.

Epir.)

-.

10.

___Eră nă oară un piscâr. Cu. piscăril'a, cît se alumtă, ciîti ?
fățea, casă nu hărneă. Vine oara s-li tindă măradu! şi .cu
limbă di moarte dimîndă a jilităei mulare-a lui, di tute s-lu
nveaţă ficorlu, pi cari tehne altă s-lu da, mași di piscâr s- .
tragă mînă. Năs li şteă:fărmăţile şi nu vrea -s- apucă calea 15
lui singurlu- I h'ili, tra s-lu anăh'imeagă.
Piscăroana, ţe-l!' avea vidută arâlile a bărbatu-sui şi paveă traptă kalea 'nitrăptile, gură si s-țănă di zbor; Teaestă l-ascumse tute hălăţle di piscâr: poaha, griplu ş-alarite
pri tăvane.
20

H'il-su Puia

sculie,. că

nirdeă la sculie. Nă: quă s-turnnă plimtu di la

Ş--arideă fitorli cu nîs şi-l! dîţeă:
„Piscare, piseare,
„Piscare, gumare!

„”

Li ncăcă dascălu ficorlii, îl! băteă s-nu- -V dică aşi al Puil'a, 25
ma cari lo-avdă, că fictorii, ca ficori căt işă di sculie nafoară
și-l şupără:
Piscare, piscare,
Piscare, gumare!.
Puila

vine

nă. quă

lăcrimăt

- :

acasă

și de-atumţea

nu

vru 30

s-hargă eară la sculie. Cîte-l' feaţe mă-sa, îl 16 cu bunlu, cu:
arăiilu, el nu vru s- nargă, că-l
tată-su 'eară piscâr. -

şupără

ficorli şi-l di, că
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- Mă-sa Y-umpliu curcubeta, că: zorii mincuneaqă ş-că tată-su

eră prămăteftu. Năs, ma şidi a casă, fizor

macă,

acăţă

s-alumtă casa şi

s-mintească tute. Acld iu se-alină pi. iăvane, află griplu şi
5 tute hălăţle di piscâr a tată-sui.
— More! dise nis,. tora acălkiisescu mine, di țe-ni qăţeă
ficorli ași. Mea tată-nu ş-fu piscăr! Piscăr 'va s-mi fac ş-io.
No-ascultă el niţi mamă, niţi văru, ma ş-lo griplu şi trapse

la arîă. A lui li si duţeă licurlu multu gine. Nu s-turnă pută

sară peşti acasă. .
Nă dquă, cum o-aduse oară, acăţă un pescu mușat-muşât,
că a armîneă mintea pi nîs. Aspril a pescului era-l' hri-.

" susiţi.
Un uvrâi, cum

15

îl vidi ahtare pescu, ai s-lu ciimpără:

— Cîtu-l dai? Ahiît ş-altu ahîtil deadi uvreiilu şi-l cumpără.
Â. doâtia-z

ficorlu

acăţă

un

pescu

şi pică

ma

mușât,

ma

nu-l scoase m-codur să-l vindă
l-deadi a mă-sai s-lu facă
ti nîşi.
Uvreiilu se-aveă năulţită şi cum. s-turnă ficorlu di la ariti
"20şi-l vidă pescul tu mînă, intră n-casă şi de-aoă, de-acld /'i
deadi a ficorlui, a mă-sai, că-l lu vindă tră nă sută di flurii.
A. trează „s-prigură Puil'a s-nu-l vindă pescul la uvrâă. si-l
dideare aestu cîte flurie va z-va. S-“țină di gurât şi cîte
min-

câni îl vindă uvreiilu, nu putiă s-lu ncalţă de-aestă oară.

„ Acaţă fitorlu şi-l dispintică, țe z- veadă.: bişica
di pescu
eră cupă di Yamandă! :
| Șidură s-mică pri measă. Toarnă z-bea
Yin, cu cupa di
vamandă, ţe z-vegi? Aestă.- mași flurii şi:
vamăndi vumeă.
Voami-te, voami-te cupa, adunară, adunară
flurii, cîte nu ți

30 ncape mintea.
Ahiîte ş-ma ncld
(Spus

nu

ni

de Vantia

adăe
Ap,

Mărgărit, Vlaho-Clisura, Macedonia.
)

59. Doaule
Eră,
Eră

ţe nu
nă

oară

aminte.

moaşe. |

ş-eră.
nă

35țe să s-hărnească.

moaşe

Earna

fucăroaiio;

Vinea

Şi nu

nu

ş-aveă

ş-avea

mărata

cu

niţi strană, niţi

DOAULE MOAȘE,.
leamne.

Ea

si

sculă

ună

tah'inauă,

165
ş-lo

saclu' din

şi si duse l-arîi, tra s-află ţivă minţăl.
Cum s-ţea calea, ş-află ună mul'are şi-l dise
— Iu

ti duţi,

aniimirea

.
aestă:

mae?

— Mi due l-arît, feata-ti s-adin țivă minţă. Del ţe s-a- 5
dâr? no-am niţi ficor, niţi feată şi cum h'iii io, ma g'ine s-mi
tale Dumnigăă, di per-că z-bînd. Dumnigăi 'si duţe di Va
aţeale ţe-aii di tute biinile şi pri mine, mi ţine tră mostră şi
tră oăiiă aroşe. Cari-şte ţe-amîrtie fecii ?
— E! mac, ţe s-adrăm? Dumnigăi acși va; eăste după 10
cum va el, nu easte după vrearea noastră, ma du-te şi după

țe vai adiuii minţăl, du-te ş-la rădăţina unii guneâpine şi.
vai aili ună citubă. S-u Vai şi s-u duţi acasă-ţi. I/a virăndoaită acol' apoea şi s-faţi aloât şi s-astăk'i cu aloatlu şi cu
acolle tute: guvile şi apoea bag-o ciituba n-foc.
15
— Giine, h'il'e, ma io no-am niţi un pară, tra si acumpăr
acol'le.
— Gine! macă no-ai, na ună flurie, tra s- actuna păi.
— Să-ni bănâgi, feata-ri și Dumnigăii să-ţi da cum îţi doare
inima.
:
20
Z-duse maea apoea, ş-adună minţăt şi tu sone află ciicuba .
u-băgă tu foc ş-u aduse acasă-V.. Feaţe cum u nviţă aţeă,
muVare. Astupă cu aloăt ş-eu acd tute givile şi băgă cutuba tu foc şi apîriiră tra s-casă di cade scînteal'e şi scîntălidră cîte nă îlurie. S-tudusi de-aestă maea ş-acăţă să si25
nclină la Dumnigăii. Şi z-da la biserţi şi la. fucarăţi parâţi
tră suflit,.
Nă viţină avută a Vei, ţe eră multu avută, după ţe vidi,
că maea estă fucăroanie,ţe nu-ș turnă octil' s-u veadă, s-feaţe
cama di nîsă zvută, vru s-facă ș-ea tut acşi.
30
Z-duse ş-nîsă cu saclu din antimirea s-adună minţă! dil-:

ariii şi astalre şea mutarea n-cale. Tut acşiţe u ntribă iu
z- duțe? Avuta spuse minciunii, că no-are leamne, no-are ţe
s-mică,

no-are

cu

ţe să

ncălgască

ţe eră

mira,

aduk'i

udălu

şi z- duţe s-adună

țivă minţăl.
Mu/area,

|
tute

şi-l' dise

ş- alei,

35
că

vai

“află nă câ&ubă şi s-u la şi s-facă ca nantă..Ma V-dîse, cîndu
va u bagă n-foc, s-h'ibă tută fumeal'a-!' în casă.
RI
Avuta, ună-ş-ună, cum băgă ciicuba n-foe, tu loc di parăţi
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şi di flurii, işiră nîşte nîpîrtiţi mări şi-l mîcară tuţi cîţi erâ
acloţe, va dică avuta, fumeal'a Lei, nurărle,: tuţi.

Ș-acșiţe,

Dumnidqăi

”

ştie ţe faţe.

(Spus di ţal

Bușa

,

al Toma

din Veria, Macedonia.)

60. Aușii :ascăpățidi moarte.
5

[arba

araiiă nu l'are di ună oară din grădină.

Lucrătoblu bun multu ş-asudă şi mulţi ani aşteaptă pîn..

s-u veadă curată di &rburle cari adie znie. 'Tut aşi
lipsi
s-treacă multu k'ird pîn si s-cură uruteţie ditu adâturle
vecle a

oâminilor.

e

a

10
Si spune, că tu ună zămane erâ ună leade, care
nu lăsă
„ca auşii z-bîneagă cama multu qi 70 ani și
cari-ţi-do fitor
lipseă singur si-ş vâtămă tatu-su, cîndu aușă.
Ca se-ascapă
de măratlu di aâş, lu h'igeă tu un coș și-l arucă
fără nilă

di pi lipita unui munte

analtu tu un trap ahunaos, ca s-nu

15 poată si. ascapă cu (aţă) bană. După mulţi
ani, agumse ca
„s-nu z-veadă per albu pisti loc şi tute licărle
armăsiră s-libă

„adrate sade după
mintimâni

20

mintea a tinirlor. “Curundu oâminili cama

dulkiră; că fără. di

ca raclu.

|

auşatic

lumea

z-duţeă. ambâr

i

Ca s-lă si umplă. caplu a tutulor flituraţlor,

Sa

că

nu este

: g'ine, ca si armînă lumea fără di aăși,
cari tătina (tutdiună)
suntu multu lipsiţi, ascultăţi ţi faţe un
bun şi multu minti-

men

amiră.!

"Ună
25 oăminli
„lui, fără
că acld
alăgară
se-aveă

30

|

duă dede dimăndăcune, si se-aleagă
'di tute locurle
aţăli nai cama al'icăsiţi şi si z-ducă
tuţi la pălatea
ca s-lă. (si) spună, ca ţi cură. Aiști
giîţea cu mintea,
va z-da di viră locmae și tră aţeă
cu limba scoasă
cît cama curundu, ca si s-află la
pălate
tu qua ți lă
disă.
.
|

După ţi lă lo numa și loclu iu şed a
tutulor, inși amirălu
şi

„Pi k'oşcu
va z-bag

la gise: Multă avere va z-dai
și pi mare pîne.
aţă! di voi, cari. va s-ii da apândi
si la aiste
trei întribări:
|
.

35

pi

'
1) Cari l'atră este nai cama lipsită în
lume?
2) Ţi diîţe apa cîndu h'arbe.pi foc?

AUŞLII ASCĂPĂȚI

DI MOARTE.

" 3) CîN coţi suntu di pi loc pînă n-ţer? |

”
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=

a

- Doi meşi: di
gile-.vă las, ca z-vă. minduiţi.: Cu gurăt vă
spun, că coarda și funea va s-hibă plata ţilor, „cari nu va
s-poată s-li dizleagă: aţele trei: întribări.
Ca agudiţi. di! grindină mintimenl'i. anoştri z- dusiră pi la
câsile a lor. Doil'i meşi tricură ca dao dile şi trimură ca vearga,
cîndu ş-aduţeă aminte, că se- aproalk'e minuta, cîndu va s-lă
si caită gueapea tă cari fură climăţi! 'Lă căsmetea auşlor, un
di nîş, cama cu inimă criştinească şi cama cu dor di: pă-.
rinte, nu aveă vătămată pi fatu-su şi ta s-nu h'ibă. pidipsit 10
di leade, lu ţină ascumtu multu k'iro pi tăvanea. di casă, spunîndalui la lume, că şi el, ca'.tuţi alanţi, lu ascăpă de greaţa
bânăVei pi măratlu di aușlu a lui.
Tricură mulţe dile ună după alantă şi fitorlu. niintimân nu
puteă niţi z-doarmă di minduire. După multă arăvdare, aușlu 15
ntribă ficorlu a lui:
— 'Ți ai, more “wii, di eşti ahît turburăt?
— Cum s-nu mi turbur, tată, cîndu știi, că ţi me aşteaptă î
şi înk'isi ca s-li spună tută isturia,.cu lăcrinle tu oc,
Atumţea auşlu arîse şi, fără multă amînare, l'i spuse dz,
ligarea aţilor trei întribări dîcîndalui:
.— W'atra cama lipsită tu lume este k'atra di moară, fără
„di care nu poate z-bîneaqă vîrnu om; apa, cîndu n arbe,
V-qiîţe a foclui: mine ti crisciti, mine-pot s-ti stingu ; l'a ş-ună

„căruţă cu gl'ame. şi. spune amirălui, că coţii di l'ădine ditu 25
pis
$
aistă căruţă este năţlimea di pi loc pînă n- ţer Și s-nu
tipsire, misură tine. diznoi..
Agumse dua ursită di amiră şi tuţi aţă tiniră mintimăsăi
si adunară cu frică la pălate. Amirălu întribîndu-l, niscînţi..
spusiră, că k'atra nai cama lipsită este g amandea, givaricoilu, 30
alţi sarea şi multe alte.
lu aveă
«
Agumse şi arada ficorlui nilos şi el spuse după cum
nviţată auşlu di.pi tăvane. Atumţea amirăilu lu băşă tu
nu poate s-easă ditu.
frîmte, ma, dulk'indalui, că aistă minte.
caplu a unii. tinir--agamit, lu aspără cu. moarte, ma s-nu 35
spună ndreptu,; “că di iu li.are aiste nveţuri. După ţe căftă

Virtare de la amirăilu, vru nu vru, spuse di. frică, că-l' fu
hilă ca z-vătămă pi măratlu di auşlua lui şi aiste .nveţuri
nîs li le-avea

dată. Di ună-oară amirăilu” pitricii 'oamini la“
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casa ficorlui și lu aflară- pi stub'inatlu:di aş ascumtu
pi tă-

vane.

Corbul

di papaiș,

adunât

puric, -fu dus azvârnalui pînă

gădămol'ă,
cu :înima:
cît. un

la pălate şi tută-calea blăstimă

oara, că tute lăeţie şi taxirăţle pi caplu -a lui căgură,

|

5. . Mare fu .haraoa ţi duki -aușlu, cîndu
răulu, câri si sculă di pi scamnu şi. acăţă

z-vidă: ningă amiz-grească cîtră toți

10 tuţi di coardă şi fune. Di adi ninte -auşti

va s-hibă lăsăți,

di.nvărliga.:
N
PI
a
„— Mintea voastră a tutulor, tuk'ită la un loc, nu
faţe cit
mintea unii aiș; apândisea dată di' nîs, vă
ascăpă astăgi

ta s-moară di moarte bună.
Duvae

aușlor

s-facă aușşi'i aţilăi. mintimân

g'ineaţa

şi ascăparea,

Sai

Ţi ş-eră, ma

nu-ș

.

dao

eră..

şi bun

amiră! Mintea

tinirlor.

(Ohrida,

61. Ațeale
î5

e

Coe II., Lumina,

No. 6, p. 145.)

4

Sas.
surări ş-cătușile.

|

Ș-eră ună oară dao surări. Una. di nîse s-mărită
pi.un om
dip avât; eară aţeă lantă pi un om ma cama
oarfîn. Nu tricit
multu şi-l: muri bărbatlu şi armase cu
dol'i ficori fără pîne.

„ De-aţeă niîsă -z-duţeă la alantă
soră di-! firmită pîne. Aloă20turle ţe-armîneă pi mînle. a Vei
le-amistică cu: urgiţi şi fă-ţeă nă pîne cu care-și hrăneă
fitorli.. Aţeă marea agumse
amirăroane şi nu avei nilă di-nîsă.
Ună quă îl dise a sorăsai, ca să-şi speală mînile, mea
apoea. s-fugă acasă. .
”

Mărata

mulare,

că nu aveai tora, ţe

25 duze tu ună pădure, ca s-adună puţină s-lă da.a ficorlor zbumbunârică. Acld
„ nisă
află. ună

casă,

adărată

tu loc şi poarta

cu seara eră
anvălite cu scînduri. După ţe sculă
scîndurle, z-dipuse n-casă
și află
—

30: -—

multe cătuşe ţe-alăgă pi tu
casă şi lă gri
Buna-vă oară, vrutile a meale
!
E
E
G'ine

aşi:.

a
vinişi! V-u toarnă nîse. Di indo
no-ai miîcată pîne?
Aproape tătîna

—
nu mic! lă gise mularea..
|
Di ună oară cătişile I'-adusiră
pîne şi. tu loc'de măsine
Dbălidi di. oae. Mularea lo
pănea- ș-u mică goală. Cătişile
cindo u vidură,

-gisiră:

35

—

Ti

ţi nu

mâți

măsine ?

II

e

AȚEALE DAO

—

mulVarea

EU

Ş-CĂTIŞILE

|
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lă gîse:

vîrnă “oară nu: mic

Cîndo mu/area
şi-l umpli cu flurii
mul'area lo s-fugă,
— Du-te nâreptu
gură dip. Mul'area.
Cîndo vidă îluriile,

măsine.

mică pîne, cătuşa aţea moaşa lo un sac
şi pi supră băgă puţină fărină. Cîndo
cătușă V.diîse: .
acasă şi s-lu dizlegi: sacru. acasă - sinduse şi feaţe, cum îl' aveă dîsă cătuşa.
s-hărisi multu. Alantă giiă băgă s-adară

Ş

Eară

SURĂRI

ună casă dip muşată, acumpără ciflik'e ti doli fiori şi-l băgă
la cîte ună, s-le-aibă ngătân.
10
.. Amirăroana, cîndo avdi, că sor-sa aţea oârtina s-feaţe
avută, troară u climă, di u ntribă, di iu:l-are ahîţi.părădi. . .
Napu V-are furată di la nîsă ? sora atumţea Vi spuse tute cîte

feaţe şi nu-l! ascumse

ţivă.

-

Alantă dîuă amirăroana să nviscu cu strane arupte şi lo 15
un sac mare şi z-duse tu. pădure. Cîndo intră în casă şi vidi
cătișile, lă dîse:
Da
— Bună-vă oară, cătuşe'!

Cătuşile-V dîsiră:
— G'ine vinişi, ma
— De

a
di cîndo no-ai micată?.

aseară, lă dise amirăroana

şi cătuşile

i
: .:

.

l- deâdiră

20
şi

a Vei tot aşi pîne cu băliqi di masine. Ma nîsă lă dise:
— “Ţi va s-miîc pîne cu 'bălidi? i
Cătușa

aţea

cusi g'ine.
— Du-te
clidi

moaşe,

năirită,

lo

saclu,

l-umplii

cu

serii şi-l

|
Apoea-l' dise a amirăroăiilei :
acasă şi nelide-te Singură n-casă, mea

2%
s-lu diş-

saclu..

Amirăroana zZ-duse acasă şi nelise, casa cu cl'aca. şi dişclise saclu. Ma troară li inşiră şerl; care s-h'umusiră pi nîsă.

Cindo li vidă şerk'ile, ahurh'i să strigă, s--plingă şi să zg'i-30
lească, ma ţivă, că pînă .s-li vină agutor,. u mîcară.. Amirălu di nvirin, muri troară. Bară pi -scamnul de-amiră viniră
ficorti a sor-sai.
|
-

G; p.:90,, 91, cules de-l.
X
(Erăţilta, No.

Batu)
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Notlu

cu

Seăvirle.

Ună oară Notlu su Seăvirle la: un loc se-adunară. Şi după
"ţe un co-alantu z-g'inuiră, acăţară să-ş alavdă vetea.
Seâvirle qîţeă: a
: —

lo pot

„„Notlu

s-fac seamne

şi vîrtutea-luj. .
„—

şi &udii

spuneă, că el poate

Ba,

.

|

că tine, ba,

că

cu gunaticlu

s-adară

miue,

a neă.:

Vămăturvii cu putearea

E

e

niţi un

|

nu s-fățeă

cama ic

şi nu vrea s-armînă sum grailu 'alîntui. Gratii di
grai, agum-

10siră

la. ncăcări

şi puţin

l-ârmase

să se-ancupă

„Ca s-păpsească di ngrina Şi micătura,
bună înimă, dîse Notlu:..
e

şi di peri.

ţi lă

intră di pri
Sa

— Macă, fărtate Seăvire, : giţi, că
“esci. cama gone, cama
sînătos și cama vîrtos di mine,. haide
s-n-acățăm cu stih'imă'!
15
— Cum și cu ţi s-n-acăţăm? întribă
Seăvirle.
__— Ea cum şi cu ţi, adapse Notlu:
L'a-ţi tine trei dile-tru
a ta ursită, și tru nîse, fă arcoare,
dă neao, ng/'aţă ăpile și,

; di iţi seii,

d-iţi

poți, cusurenu alasă. După ți va s-treac
ă
treile dile ditru ursita ta, -va-iii Vai şi 10
trei dîle şi tru nîse va
20 s-fac, iţi sciii şi ţi-va s-pot; şi, s-easte
:că
după treaca

+

treilăr gile
a meale va s-armînă vîrnu semnu de-aţea
le. ţi va s-a faptă
tine, să-i tal' braţiu aţelu ndreptu;
eardianu, s-ță talii a

ţia mîna

ţea stîngă.

a:
e
i
— Multu g'ine! strigă Seâvirle, cu
fuduleaţă.
25 -Aşiţe grailu z-deade di datile părţi,
stih'ima fu ligată
cu gurâăt

şi

învîrtuşată....
:
a
|
„ Piste aţea'noapte, Seăvirle se-avi
acăţată di lucru şi cîndu
apiri dimineaţa, ţi z-vegi? Ună brumă
de-aţeale ți &rg'ile li

z3rumă;

ună

arcoare

di

cari li nglaţă

a omlui

laea.-/

nare;
s0ună livă, ca Warta Ş-upărita alisivă
! Aiste fură în -prota
duă, cu care Seăvirle lu ngliţă tut loclu
și-l feaţe corean.
A daoa-zi, di cu noaptea, acăţară s-pispi
lească nişte combure di neao cît druga şi acupiriră
tot şi tute di stri faţa
loclui cu daţe, poate şi cu 15
coţi,

35

A trea-zi,

her;

un

strease

sinăc,

gros

un

şi

frig şi un der di s-alik'ă

vîrtos,

ca gine

șieaclu

mîna

ndrăştit.

qi
Și

NOTLU CU SEĂVIRLE,

ţingrime,

mincişilor).

di

care

nglaţă

|

şi

E

laea minţime

(toată soea

a

Aşi că, dupăţi ngliţară tute ăpile şi s-pri
feăţiră bizbile di:
gleţ, încutiniră pînă şi gumâtile cu apă
ningă vatra cu foe!.
Citră seară. z-duţe zurlul Şi pirifanlu di
Seăvire la Notlu
şi-l diîţe cu fuduleaţă:
—-

E!

fărtate,

io-ni

bitisii

lăcrulu ; ea

s-ti vidăm

di

o

"ună

Ir

mîne

-

ş-tine !
,
Iara Notlu, cu ariîslu pi buqă, l-apîndisi, gicîndat:.
-— Viîrtos g'ine: cara z-binăm, va z-vidăm! Şi troară
s-acăţă 10

di lucru, după

cum lă eră şi zborlu.

Nu trici gumitatedi duă di cîndu acăţă ta-s suflă
Notlu,
şi sl'eţlu, care eră vîrtos ca bărţirea, ahurh'“i să
z-vearsă ca
zăharea, cîndo u bagă ţinivă tro-apă; eară multa
şi ngliata neao, pînă seara, s-mulă și agumse di s-feaţe
ca virnă 15
curcubetă l'artă, Wartă căpăită, din care mbăirară
.ăpile
şi cură di tute părţile arîuri ca turbate!
“Vidindalui Seăvirle c-aproape trei părţi ai lucrul ţe feaţe
nîs tru trei dile, Notlu lu stifusi mași tr-ună singură duă,
s-aspărt şi trimbură ca vearga ditru apă, de-arușine şi di20
frică ; că de! arşinea c-arşine, ma pi ningă arşine eră şi frica
mînă/ei, cari lipseă să-l si tale, după stih'ima ţe-aveă. Aşiţe
pirifaulu di Seăvire, cari-! si păreă, că ma gone di nîs noare vîrnu, cîndu z-viqu tru zore, alăgă la minctuii şi la şi-

ritlik' şi feaţe ţi feaţe; eara măratlu

țea n-cap

lucrul.

și nu stia

ţi-l

si

i

Not, care ş-eră cu eru-35 -

toarţe. pe-ascumtă,

ş-muntreă

" A daoa-zi, pînă seara, Notlu, cu suflarea lui, tukii tută neaoa |
tot gleţlu di stri faţa loclui şi nu alăsă niţi ună sîrmiă, niţi
ună şil'e, niţi un semnu di tute cîte aveă faptă zurlul di,30
Seăvire; eară a trea-ză, suflîndalui un vimtu subţire și caldu,
le-astrăl:i tute ăpile aţeale ţi. sc-aveă adunată în cimpu şi
pri tru bălți di tul'irea neâulei şi a -gl'eţlui, şi pînă seara
s-uscă tut loclu di s-feațe sare!
a
Di cara Notlu j-bitisi lucru, si sculă di z-duse ia -Seăvire 35

și-l” dise:

|

e

|

„E! tărtate -Seăvire, fo vidii cudiile a tale, am tine, cunuscuşi Vămăturviile a meale? i dîţi tora di stih'ima :ţe-

avem?

Ti ţină di zborlu și gurailu

ţi feâţim? ţi giţi?

.
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; — Die, “apindisi -Seăvirle,
largu,

şi stri nîs

are:

tări, piscirti, grok', hîndăl'
că tru

tute

aiste nu

că. loclu

munți,

se află

păduri,

easte -mare, lungu şi
genuri,

văVuri,

cripi-

şi 'cîte alte nu? Di iu stim no),
vîrnu

semnu

de-aţeale

ţi feti

5. mine în treile qile ditru ursita mea? „Lipseasce
prota s-nă
duţem şi s-căftăm pritu tute ldcurle ți dîsem, şi, cara s-nu

se-află 'vîrnu semnu, atumţea, voi nu voi,. va.să stai
să-ni
si tale mîna; eara ma s-aflăm, va s-lipsească
s-ţă si tale
ndreptul braţa tău.
E
a
E
10 - — Mualtu g'ine,.dise Notiu şi s-loară dot'i di mînă
și nk'i-

siră de-alăgară tru tute părţile şi nu alăsară loc ni
dăși și
ni căftătma
, iuvă nu aflară niţi şiV/e di semnu.
o
Tru turnâtă di la mârdinea loclui, tricură pi ningă
ună

piștireao

mare,

cu

călăuzlik'a

Seăvirlui,

care

15 şi-l! dîse a Notlui: . .
|
a
PE
--- Vedi, fărtate, că tut loclu lo-alăgăm și
aistă

20

nu

intrăm.

Haide,

ti

triţeă

|
tru

ninte,

|
piscireaoa

pălăcărsescu: s-intrăm

și aoaţe, ca

vîrnu semnu

di neao ică

s-căftăm; şi ma s-nu aflăm Şi aţia
di gl'eţ, fă ţi scii.di mîna mea...

Intrară şi tru aţeă pişăireao, cari erâ.lungă,

largă, ahun-

doasă şi multă ntunicoasă, şi căftară iuţido,
ma nu aflară
țivă. Cîndu agumsiră tru fundul a piscireăoăl'ei,
ţi z-veadă?

'Trei -moaşe

ncusurate,

cu mastea

uscatăși sufrusită ca coaja

di cupăcă veclu; cu oclil'. h'ipţi tru căfeale;
cu perl'i dis25 căcăți și alg'i ca câirlu; cu strane di negură
şi anvilite n-cîte
ună cergă di sinăc. Treile șideă cuculite
pi şidăt şi pi îumile di ci&oare .m-pade pi nisce pate, cu
lk'ăpturle ndupărite

di dinucl'e, cu brăţile şi miile ncurţi/'ate pi
nise

stog, di ti loa frica Şi lăhtarlu, anqa sculă
30 deânile di ocl'i, ca s-ti muntrească!
. |

Cindu

li vidă

uinisit şi qîse:

Notlu aţeale trei

„== Cari Piţi, voi moaşe.
— Eu
35 di ningă

stride

ş-adunate

sutrîmţeilile

di moaşe,

Se

Și ţi făţiți aţia?

și

strigă

|

escu Arcoarea, dîse ună de-aţeale trei moaşe
; aistă
mine easte h'ili-mea Bruma şi aţeă di
ningă nîsă

caste nipoată

-mea Țingrămea ; şi vinim di n-ascumsim
aoaţe
di frica zârlului qi Seăvire, ca s-nu-nă
ng/aţă
şi noi, după
cum li ng/iţă și tute
apile

di 3—4

gile ma

nainte.
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— Ea sculăţi. de-acloțe, strigă. Seăvirle taha cu năirire, ca
z-vidăm pi ţi şidăți aşi cuculite!
Troară moâăşile, cari eră acăk'isite pe- -ascumtă. cu Soavirle,
si sculară şi-ș. loară cerga di -sinăc în cap. şi-ş si trăpsiră

di nă

parte,

eară

şireilu

di

Seăvire,

care stâiă pi ţi şidea 5

vurculăţile di moaşe, z-duse de-arăspîndi pălile şi scoase
di sum nîse trei bucăţi di gl'eţ, groase şi virtoase ca bărţire
li băgă di nintea Notlui,! strigă. cu harao și dise:
—

Am

aiste

Măratlu
şi-ş

tease

ţi suntu,

di Not,

fărtate

nistindalui

braţlu,

ca

să-l”

? -

ţi z-qică,

si tale,

după

ş-aplică

ocli mpade10

cum'lă

eră

zborlu

şi stihima. Şi cîndu Seăvirle agutât şi di treile stride di
moaşe, acăţă să-l tale braţlu a măratlui di Not, care simţă
“multu și mare dor, strigă cu boaţe vîrtoasă şi qîse:
„—- Voi moâşile, cară cu şiritlik'e ascumsit gl'eţlu sum voi, 15
'blăstem de-arăţime s-avâţi tru eta-ătilor şi vîrnă oară s-nu
vă si ncăldască cicoarle şi șidutlu sum care ascumsit gl'eţlu!
“Părmi0 ni sciâm, părmid vă! spuș, Și nu sciii cum fei»

ma nu v- arişii.
(Erapia No.

12, p 188, cules

63. Feata

de

7. Iliescu,

Cruşova.)

faptă puii.

“20

Ţi ş- eră, ma nu ş-eră
Ş-eră ună mul'ere oărfănă şi fără fumele. Di cade zuă nîsă

să nclină la Dumniză, ca s-li da ş-a Vei fumel'e; Dumniză
o-ascultă şi cîndu durnă mu/erea, îl băgă sum căpitini ună tută di busuloce (văsileăc). Di atumţea mulerea armase cu 25
trupul încărcât şi după 9 meşi feţe.nă feată ahită mușşată,
ți ni s-aveă spusă, ni s-aveă faptă altă nată ahtare. Perlu
SV hrisusea; cîndu arădeă nîsă: ţerlu s-găleă şi inşă soare;

ear cîndu plănzeă:

s-niură k'irolu şi dideă ploae. Mă-sanu

ştiă, ţi si-l! facă di hrao şi u crișteă cum di cum ma g'ine:30
ca h'il'e di domnu.
Ună zuă treţe hilul di amiră pi acld şi u vede. L-intră
tu înimă şisduse acasă și-l! zăse a mă- -sai, că va s-u Vaii ti
nveastă.. U

căftară

da, că

nică

nica

di la mă-sa,

eră

şi

nu

mamă-sa

vrea

prota

s-dispartă

nu vrea

ahiît agona

s-u

di

174
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feată,

mă

pănă

di amiră.

ma napăi,

|

Atumţea

cu

huzmil'arlu

cutia.

Aistu

5 ti mărtare.
Bre!

își zăse

ţi nu

N

aistu pitireă

ca s-o-aducă
» —

vizii

viză, ş-u isusi pi b'ilul

|
a lui,

huzmilk'âr

|

aţăl

aveă

-

cama

bun

trei fete mări

|
nîs

cu

s-fac şi s-u k'er aistă feată

mintea,

nu-i

cama

o
giine,

s-fac ţi

şi tu loclu a Ver s-bag ună dia

mele? D-iu taha va s-u duk'ască?
i
Cu aistă minduire s-duse şi u lo tu cutie feata ţea muşată.

19 Cît agumse
zăse
..—

la gumitatea

a fătţilei:
Scoate caplu

Feata

scoase

di cale, huzmik'arlu

"
s-vezi. nafoară,; că ţi vale

caplu

ca

s-veadă,

ma

qi

țînti cutia şi-l
Sa
mare

unoară

vine.:

huzmil'arlu

trapse hoarda și-l! lu tăl'ă. 'Pu loclu iu k'ică sănzile
dit ca15plu a fâtil'ei, s-feţe şi criscii
tu oara ţea un fag multu analtu.
Truplu a fâtilei s-feţe un puilă cu pene muşate
şi ngiili-

coase. Puilul azbură și şiză în cărtilit pi fag.
|
|
-.. Huzmik'arlu nu muntri la aiste, ma s-duse acasă,
la feata

lui, aţeă cama marea, u nvisei tu strane şi
u duse la hitul
20 de-amiră, ca s-u La ti nveastă. U muntreşte
h'ilul di amiră şi

nu-l

si pare ahîtă

Arideă

mușată. Aistă nu ş-o-aduţeă ici cu alantă. -

aistă feată: ni ţerlu

- niîsă: ni ploae dideă, ni ţivă.

s-găleă,

ni soarle

o

inșă ; plănzeă

|
Întribă huzmik'arlu nacă aduse altă, nacă nu
muntri g'ine,

25 cîndu u lo? «Nu, că nîsă» zăţeă huzmik'arlu.
Cum va s-hibă
ahtare: lucru s-ăudusea şi h'ilul de-amiră
? Căzi pi greao

minduire.
Feata

30

ţea s-feţe puii

a

di azbură pi fag şi vine tu gărdina:

„amirălui, S-alină pi mușatlu mer şi gri de-acld:

E

:— Gărdinăr, lai gărdinăr, acaţă un
buf şi un săcol şi sălăg'ă-l- cătră la mine, că cara s-nu
acăţi, va ţ-ul sec aistu
mer.

E

|

„Năs nu vru s-acaţă şi puiul îV sică
merlu. Zua lantă eara
vine puilul, s-alină pi alt mer şi-l
zăse eara gărdinarlui,
35 s-l-acaţă un but şi un săcol, ma
gărdinarlu eara nu vru

ş-puil'ul îl sică nica un mer.
Sa
.
S-duţe nica nă oară puitul tu gărdina
amirălui şi zăţe:
— Gărdinăr, lai gărdinâr, doi meri ță-I.
sicâi şi alantu va

_
oua
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ţ-ul sec, ma acaţă-ni un buf și un săcâl şi sălăg'ă- I' cătră
la mine.
,
Atumţea gărdinarlu nu aviîţi s-facă, vru nu vru, acăţă un
bui şi un săcol şi-l” sălăg'i cătră puilii. Aişti lo--acățară şi-l |
dusiră la gărdinăr. Gărăinariu lu. dede a: h'ilului de-amiră 5
şi-l zăse:
„— Aistu: pulii nă sică doi meri di ma banii meri, “na-l
tora ş-tale-l. .

“Vhilul di amiră nu vru s-Ju tal'e, că eră mult
băgă tu nă căfase şi-l hărneă.
,

muşăt, Il
10:

Huzmil'arlu ţi-/ aveă adusă a hilului. de-a-amiră feata a
lui ti nveastă,.cunuscii, că aţăl puili eră feata tălată di nîs.
Di oara ţea nu ş-află arihate. Il! zăţe a h'ile-sai, s-facă cum
s-facă şi s-lu ndiplică bărbatu-su, ca s-lu tale puil'ul. Niîsă
îl Va bărbatu-su de-aoă, îl Va de-acld și-l bagă: pi ahtare15
minte. Lo hi'il'ul de-amiră căţutul ta s-lu tale puilul, ma aistu. V-ascăpă dit mînă şi azbură pi merlu aţăl sicatlu. S- duse aclo hiilul amirălui ta s-lu 'acaţă, ma tu aţeă minută
puil'ul s-feţe feată cum ş-eră ma ninte, muşatăşi cu perlu:
hrisusit. U cunusci hilul di amiră, că nisă este feata ţi20
cîndu arîdeă ţerlu s-găleă şi soarle dideă, ear cîndu -plănzeă:
“dideă ploae. U Va di guşe ş-u başe ş-u duţe acasă şi u ntreabă:
cum ş-ţi turlie tine ti fiţoşi putu?
— Ea cum ş-ea cum, îl' zăse feata şi-l spuse cum u 16 huzmil'arlu şi u tar'ă, cum tu loclu a Vei, Y-aduse altă W'ile a25
„huzmil'arlui, cum năsă: s-ieţe puilă, cum i! zăse a gărdinarlui s-/-acaţă un but ş-un săcal, cum buflu şi săcolu oacăţară ş-tute cîte păţi.
Atumţea h' iVul di amiră lo nuzmikarlu ţi 1o- -arise şi-l!
tă/& nveasta, lo şi h'il'e-sa, Vi anvărti dot'i tu ună aruguzină, 30
u umse aruguzina cu cătrane, mea cara lă dede. toc, nu armase di nîşi niţi cinuşe.
|

Părmis ni şteam, părmis vă spuşii;
Aveam îndao mere, trictii pi la nă casă, inşi cănle
îni arupse gel'le şi-i li măcă şi mările.
(Cules din Gopeş de d. N. Bajaria şi transcris supt
I. Păpagoga, gopeșan.)

nafoară

|
35

îngrijirea d-lui
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64. Ak'icășonlu..

Eră,ţi nu şreră.

Ie

|

Eră, eîndu puriclu s-anc
'și ălţă
tute: s-făţeă; eră cînd tute
pri padi imnă şi prăvdile ca oaminti zbură, eră un amiră;
5

- Amirălu

ş-aveă

un

nel cum nu si spune mușât-şi

scumpu.

Acld o-aduse draclu, că-l liră nelu aţăl şi nu .şteă ți s-facă
di- multă

cripare

s-lăsă cu ună

şi

cu

di

dao

multă

cîrtire.

şi băgă

tileal,

află .nelu,-vă s-la nă mare băhăişe.”

10 - Eră acld'un

om

oarfăn,

Gine -ma,

că aţăl

amiră! Nu

care va

E

s-lo-

|

ţi no-aveă ţi s-mîcă

şi fumele

greao aveă, optu fitări ţi aştiptă ca pui!” org'i n-gură s-lă dai,
mamă, soacră, şi eră earna greao şi el' no-aveă: cărbunii în
foc, di va s-mureă di pîne şi de arcoare. Nis eră mpiticător.

S-nu moară

di foame el ș-fumela

15 duţe la tileâl și-l gîţe:
—

Mine va

s-lu aflu

lui,ţi faţe

ae
nelu,

ma

aistu?

Si

Si

s-mi hărnească

amirălu pa-

“tru-găţi di ile cu pate;cu mișk'i, ş-cu tute birnile.
— Şima s-nu-l afli, ntribă tilealu, ţi s-ţă faţim ?
___— Ma s-nu-l aflu, s-mi loaţi cu tută fumel'e şi s-mi k'ar:
20 diţi, s-ni faţiţi ţi ştiţi.
o
Tilealu lo zbor di

l-amirălu

şi-acăţă si-l hărnească.

Ahur-

hiră s-l aducă prîngu ş-ţină; pate, gălini, cucutici, puil', di tute l-aduţeă, di mică mpiticătoriu cu -fumela, di s-fățeă
țae! Nis tot diţeă l-avigtitori, că ştie iu-i nelu, ma nu-l.

25 spune pînă nu s-umplu tute gilile. Ţi cură ? Aviglitorlu
ţi-l
aduţeă mîcărli ş-fu furlu a nelui. Aistu, cari avgi cumu mpiti„Cătorlu aduk'aşte cu amăile a lui, carii fur şi care-i
bun,
li umpli di frică. Aşi, ma vidă că se-aprul'ară gilile,
vine

furlu-avigVitor (avlig'itor) şi-V dițe:

30

a

— Amân! s-ţi-ai fitorl'i, nu mi l'a pri guşe ! că nelu i la
mine. Na-l tine, Va-l şi fă cumu-ți tale caplu, maşi s-nu scoţi

zbor ti mine.
„Mpiticătorlu

a

ți aştiptă?

«E!

gise nîs, mine aştiptâm

z-ved

di-se va-ţi vină mintea si spuni singur, că di prota. guă şteam,

35 că tine fuşși furlu. Tora că spusiși di singur, ti l'ertu
şi. nu
ti spun amirălui,
ma si-ni spuni, pi ţi are cama multă mi-

rak'e

amirălu ?

AK'ICĂŞOXLU,
:—

Pi

un

gusăec!

dise

avieitorlu.

177
'Pută dua

la nis

îl imnă
mintea şi-l hărneaşte cu mîna.
ŢI-I trică pit minte a mpiticătorlu
i. [1 băgă nelu tu mîcare și-l dede di-l mică gusaclu vrut
di amirălu. Niţi draclu
nu şi şteă di cum u crui niîs tută lugur
ia aistă.

D-apoea

lo nă carte, g'oea guvăsi:

bah, năintea

gusăc.

S-faţe, nu

dit gusâc.

amirălui

s-faţe. nu

şi gri:

Nelu

s-află tu gurmazlu

o

s-puti

să-l

scoată

viră vatru

aistăi
nelu

G'ine ma ţinea amirălu ma multu la nel,
ca la gusăc. L-disicară gusaclu ş-aflară nelu, ca mer ardş
nuntru, noi-noit.
— Bre! strigară toţi cu nă boaţe, mutrea
ți inşi di mpiti-

cătorlu

aţăl

nai

cu draclu!
„Atumţea

cama

lailu,

filozuf

5

băr-băr-băr, bah-bah-

mare.

Aistu ş-are

10

fută

şi toţi s-tuduseă cai di cai ma multu.
|
15 amirălu s-țînă di zbor şi-l! dede ţi căftă mpiti
-

cătorlu: L/i nviscu ficori'i, s-nu imnă cu
pîntica nafoară, ca
pînă tora; îl' pitrici la sculie, să s-facă
oaminii, şi-l feţe nă
casă, cum nu nvisă nîs şi trițeă ca qua
ţea alba.
„Tora lui l-eră frică s-nu-l cVamă iuvă
tu altu loc, ş-ţe ti20
faţi? Că nîs filozuf nu ş-eră şi vru Dumn
igă, ti nila ficorlor,

di lu scoase

cu fuţa albă di oara istă.:

S-umpli loclu di un-oară, că bîneadă tu
amirăril'a ţea un
mare filozuf şi acăţară z-vină tilografli ună
după altă şi s-loaclamă un amiră de-acă ş-alantu de-aclă.
25
Z-duse lailu, ma cu frica n-sin Ş-cu inima ngliţa
tă, că niţi
carte nu ș-aveă di hăbare, niţi filozut nu ş-eră,
cît nu escu
şio preftu. Ma agumse la amirălu, îl dîse aistu:
— Avdii, că eşti mare filozuf şi că di tute ai hăbare
. Mine
lk'iriă un semnu. Macă tine ca de-alih'a filozu
f eşti, va s-l0-30
afli, că di nu, pînă tora-ţi fu z-bîn&di.
|
Acă te-am mpiticătorlu ! șapte-optu Ii si duse pi
di năpoi,
ma g'dea

s-nu s-află

nu

se-aspără.

— Lasă,

Doamne,

semnul l'irdut, eri nîs.

că

nu

poa

s-hibă

|

Cum o-aduse oara, că furlu s-hibă omlu ţi imnă
cu ami-33
rălu tută ua, s-lo-avegt'e (vleg'e). Aistu ma ș-avdi
; că îilozutlu aistu adul'aște, somnul nu-l acăţă.
S-fugă ? nu putei!
si sta? vrea s-lo-află si-V tale caplu; ţi s-facă
? minte n-cap
no-aveă.
.
Papahagi, — Basme aromâne.

12
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Noaptea pe-agalea-galea si duţe tu oda filozuflui şi-V
giţe:
— Amân! tu miile a tale ii-easte bana, ascapă-mi,
nu mi
la pi guşe! Semnul la mine easte.
— Nu te-aspare, gri mpiticătorlu, macă di singur
spusiși,

5 ascăpâși.

Ma

spune-iii,

pi ţi are mirak'e

amirălu?

— Pi cîne, dise aviglitorlu (avlig'itorlu).
Și apoea, qua lantă, mpiticătorlu şi avigl'itorlu
,

făţiră

10

şi-l arcară a cînilui

tu nă

bucată

di

feţiră, ţi

carne. Cinile lo-

ascăpită (lu ngVită) şi no-avi țivă.
Apoeainşiră cu amirălua priimnare. Cihile
s-lo după amiră
ca cum ș-eră nviţăt, di nu z-dispărţă
niţi un cicor di nîs,
Apoea
mpiticătorlu

g'oea lo cartea şi cara: băr-băr-băr,
bah-bah-bah! — A ! gri nîs, somnul easte
n-pîntica cihilui!
— Curundu vîrnu Vatru, strigă amirălu,
s-lu scoată cu țivă
„15 vitrie. .
|
_Ţi

Yitrie ?

că aoă vrea cuţit să-l scoată. Ma
vidură, ţi nu
vidură, că nu s-faţe alumtrea, s-Virtă
amirălu di cîne şi-l
aflară semnul căftăt, după ţe-l
tălară, |
20ca

Amirălu năpoi nu pistipsaă, că
k'irutlu aistu-s-h'ibă filozuf,
cum nu ş-eră.
|

— AI! mintui amirălu, tora va
s-lai nă lugurie și ma
s-poţi s-u dul'ești, atumţea nu ncape
zbor, că ești mare filozuf. Pînă atumţea nu-nă
te-acață oclul ti ahtare.
Amirălu băgă nă vulpe t-un sac
şi dimînaă la un om de-a
25 lui s-o arucă n:cale-l, cîndu 'va
s-easă a priimnare. Ași s-feţe .
luguria şi amirălu deadiin
s-priimnă.

Na-/ iu să

cu mpiticătorlu
nk'idicară di saclu cu

inşiră g'oea să
vulpea.

— Aocă sti ved, gri amirălu! Dul'a
ţi-l tu saclu aistu.
Mpiticătorlu u vidă streasă luguri
a și nu ştea ţi z-dică,
30şi, d-iu s-mintueă la lăeaţa ţi-l
aşteaptă, că se-acăţă tu prași,
dise :
|
|
— Se-acăţă vulpea di păturli
cicoare!

— Vulpe,gri ş-amirălu di nă cale. Filozut ar

fută!
Ş-lo şi de-aţia nă pisk'ese mare
şi s-nul acaţă ţivă ami3drălu aistu, dise, că-l vine
cartea si s-toarnă acasă. Nis
tora
eră multu avut
s-nu

şi no-aveă

!

aruşneadă

zore di parăţi.

tehnea. Aistă nu-l

Frica tută „-eră

alăsă z-doarmă. De-aţea

nis ş-aprease casa şi ahurh'
i să strigă:
— Cartea, cartea! ascăpăţi cartea
! rii

se-arse

cartea!

şi

19
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ţi-l vineă, vrea s-arcare n-fo
c, s-lo-alăsă. 'Tute

eră minciuni, că nîs ași s-fiţ
eă.
Aţeă

ni

carte, ni țivă ş-eră, ma

„rate cu cari 'arîdeă lumea.

ş-eră

.
mincunle

i

a lui cu-

|
I! gri. ş-amirălu s-nu s-cărtea
scă și s-nu şu măcă înima,
5.
e-aistu fu licurlu al: Dumnig
ăii şi atumţea nîs armase.
II! fâţiră altă pălate ma bună
, aşi că d-iu. eră mpiticător:
fără pră, agumse cu minune
a om mare.
Părămi
(Spus

vrut,

Părămi0 vă spug
de

Boga

din Veles.)

Gheorghe

din

65.

S-aspân părămidlu

Sărună-Salonie,

Macedonia,

originar

10

Dafna.

a muşătilei Dafnă, a dălţ

iler Dafnă, a.
albăl'ei Dafnă. Ascultăţi.
|
Eră ună oară, cari-şte cîndu, ună
ainiroarie. Aestă, pe&nură.
ş-o-aveă tu inimă, că no-amintă
fumea/e şi nîsă, laea, că nu u 15
vru Dumniqăi. Plîndeă, că nu-l
se-astingeă dorlu. Dua, noaptea cu zborlu n-gură s-află:
”
A
— Dă-ni, Doamne, nă feată ş-las
h'ibă ș-ună Dafnă!
Nă duă cum şideă ş-cripă, cum sufl
ă vimtul, V-aduse n-casă

nă frîngă di datnu. Frînga estă, tră
cudie, s-mină singură,20

imnă ca om!

G'ine ma nu-/ băgă oara vasiloana Şi to-a

rnire 9
o-adună tu fărase ş-arucă n-cuprie |
Acld iu o-arcă n-cu prie, mărginea di
hoară, o-azbuiră vimtul
ş-o-aduse m-pădure tu nă vuloagă
muşată. 'Tu vuloaga ţea
s-crească nă dafneaiiă muşată, țe mus
cuvulseă loclu.
25
Trică, vai giîţi, multu-puţin l'ird şi W'ill
u de-amiră
iși avinare. Prîndu oară: agumse tu vuloaga cu
dafneauă. Cari mus-

cuvulseă vuloaga
„—

Acad

di dafneauă,

tră Danăl

Ea

mutrea

gise h'i/lu-de-amiră:
țe mușuteaţă

și ţe musc

uvulsire faţe loclu?
|
30
Acşiţe nîs îl! disea măvirlui, s-li ndreagă meas
a sum dafnu,
s-mică. Pînă ţe măvirlu z-bagă measa, h'i!lu
de-amiră deade
- tu pădure nă priimnare, nacă da di vîră avin
atic. Măvirlu,
cara ndreapse measa, pînă să s-toarnă h'ill
u de-amiră, si
andrupă pri mînă, şi agîrşi di duri.
"
35
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Atumţea

işi ună

boaţe dit dafheâtiă:

— Dişel'ide, dafne, s-es nafoară
Io di flitură ma lișoară.

şi dainul
[Li

dâtila,

dișclise și ţe z-vegi? Albă ca neaiia, aroșe ca tran-

ş-lişoară-minută

ca

nă

flitură,

işi

muşata

Dafnă cu

arîslu pri budă. Alaga-laga pri îngliile di toare,
z-duţe la
measa văsill'ască și toarnă, cu mășiţa Iei,
tută pipiliţa cu
sare ș-cu piper tu mîcarea h'i/lui de-amiră.
Apoea, alaga-laga si nh'ipse nîpdi tu dafioa
tiă.
10
Vine h'iVlu de-amiră, şidi pri measă, ş-feaţ
e cruţea ș-acăţă
s-mică. Micarea nu z-băgă la gură” de-an
sărată turbată, şi
di mpipirată foc! l)îse nîs:
— Nuriii ti ntreb,. mărire, cîndu băgăşi sare
ş-pipăr, iu ţi- .
alăgă
mintea ?

15

-

Măvirlu ţe z-gică ? Nîs lailu si Ștea, că-i
fără
arușnă ş-tăcii,
Diîsim,

că

h'il'lu

de-amiră

lo-arisi

vuloaga

stepsu. Se-

și de-aţe

ă ș-u
băgă să sta ndoâită dile. Mavirlu Ii ndrideă
micărle și mutreă
cum di. cum s-le-agudească tu sare, s-no-a
ibă viîră cusure.
20 Cari li mutri di sare Şi vigă, că
suntu cum prinde, mindui:.
— Tora pot s-mi culcu pri mîna ţea
ndreapta, că ahtări

bune mîcări no-am adrată, di
cîndu mi feaţe mu-mea.
Cum diîse, acşiţe feaţe: s-culcă să-l
coacă un somnu. Dafna

nîpoi cu gura:
25

_—

Dişelide,

dafne,-s-es

Io di flitură ma

şi tut acşi ca de-aneavra,

cărle
30

35

nafoară

lișoară !

feata iși ş-ansără

a h'iVlui-de-amiră, Turnîndaluise aestu

Şi mpipiră miî-

di l-avinare, lo-

află pri mavir iu h'irbea făsul'e. Il
mină cu corlu și lu seoală.
_— Ţ-u
băgâși

s-no-alăşi sare tu sărător, cum
ved mărire!
Nu vedi, că nu z-bagă la gur
ă?
— Ma cum acși? Ahtări mîcări tu ban
ă-ii mo-am adrată.
"Nu miîţi,
Cindu

gustă

z-veqi!
mâvirlu,

fărmăc!

nu

„— Doamne! loclu aestu va hib z-băgă n-gură.
ă măvipsit, 'va h'ibă loe
nicurât ş-cîntăt, ma ai s-tugi
m! Aoaţe cură ţivă, Vîră
si-lcreapă numa vai vine di
arcă

sare, cîndu

durnăm,

DAFNA.
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— Că-ţe z-dorii? Că-ţe s-no-avegli, ţea
hi'illu de-amiră.
— E! de! om fui, me-arîşii.
Hiillu de-amiră z-băgă şi seara țea nimîc
ât g' ine, maşi cu
pîne goală. Anantă duă gîse nîs cîtră mati
r:
—

Tora

vai

Ș-acşi fu.

aveglu

io lo mîcare

Mătirlu lo tufelia

Şi tine s-ti duţi

din

a nămirea,

avinare.

cu tute

5

că

nu ştea d-iu s-o-acață, şi V-u deade cîtră tu
pădure, și h'illu
de-amiră ş-armase s-adară mîcarea, cu tutecă nu ştea cum
s-mintească cu tubana. A lui V-eră cama mult
u z-veadă,.ţe
vVaţă, ţe price di om, ţe jujul vine di l-ansară şi
mpipireaqă 10
micarea.. S-aseumse dipu un gîbjei şi aştiptă.
Cît vine oara

prîndului, na ţi-u Dafna:
—

Dișelide, dafne, s-es nafoară,

Io di flitura ma

şi dafnul

z-dişel'ise

şi Dafna

lișoară!

işi. Mutri nă oară pri divarliga 15

z-veadă, îure-că u veade vîrnă. Nu vidă om. Alaga-laga
pri
iinglile di toare, câ nă flitură țe-azboâiră, Va nă mnată
di

sare ş-u huhuteaşte tu mîcarea-l W'ili de-amiră. Apoea
dizndi vru s-intră tu dafnu. G'ine-ma h'illu de-amiră o-agum
se,
u strimse dulţe m-braţă, s-nu u zmoâtică țivă di moale
ţe20
ş-eră, şi 'u bășă. Vru apoea Dafna ţea alba, Dafna ţea
roşa,
Daina ma lişoară di flitura, s-intră tu datnu, ma dafnul
s-inclise şi-l dîso:
—

Tră feată
Băşată

Dainul si strinde!
Dafneauă,
Ca steauă,

„Di

,

Saba că plînde !

i

,

Daîna nîpoi z-băgă să-l pălăcărsească, z-dişelidă daînul, 30
z-dișelidă bunlu, s-intră tu cuibu-l, s-intră n-culeușlu-l, ma

dafnul, inimă

di lemnu:
—

Tră feată
Bășată,

Daînul si strinde!
Dafneauă,
Ca

steauă,

Di gaba că plînde!.

35
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Atumţea mvirnata Dafnă s-turnă nîpoi la W'iVlu
-de-amiră,
arușnoasă, fricoasă. Aestu eră tes tu tentă
Şi Dafna mutrea
prit cărpitura tântăl'ei şi nu-l vineă, necă s-fugă
, necă s-intră.
Acşi
V-eră

5 bunlu

lei!

H'illu-de-amiră,

şi nîpdi

o-aduse

aleptu ca

tu tentă-P

un

soarce, u lo cu

şi l-aștearse

ochil'

aţă!

dulţil, cu mâîntila lui di sirmă, şi nîpdi
îl supse făţle aţeale
aroșile şi dulţile ca niţile, şi nîpoi
ş-u strimse la l'iptoslu
a lui sin, şi Dafna nu plîndeă, şi Dafna
nu si z-muldeă din

braţă-l, ma cama
10

si nh'igeă !

Bănară niîşi aoaţe ca viîră siptămînă,
doauă ! Al bilă deamiră îl viie dor de-acasă, „Nis
căftă s-fugă şi muşata
Dafnă, albă ca neaua, s-o-alasă. Ma
cum s-o-alasă ? Cum să-l
dică, că Dafna di dorlu a lui, vrea
s-tul'ă ca țeara!

L-ană,

Staroșe,

Diţă

l-ană lălăgi

gâlbine

dit Padea-Mușată,

soe-soe, ş-albe

ş-albastre, vinite şi verdi, ş-cama

și-l li băgă m-poală.

Şi Dafna

ţe murea

ş-

mări ş-cama

dipă

lăligi,
Şi Dafna criscută cu lăludle, acăţă
să se-agoacă cu eale, s-leanurzească, s-li prusculk'ască Și
să-ș treacă oara. Anurgeă
nă lăluadă, anurzeă alantă, să mbită
qi moscul a lor şi hări200asă o-apucă, somnul! Şi dulţe
a loclui durni. |
|
H'illu de-amiră

de-acld, asparse

atumţea, de-adin

cu măvirlu, li scărmină

tenta, săpă fucurina, ca, sculîndalui-se

vis să-l si pară tute,
-Durii

cît duri

Dafna

Dafna,

și dişclise ocl'il. S

află laea singură
25 ca cuclu, singură ca târtura. Ne
tentă, ne h'ilu de-amiră di
varli

ga. Şi băgă si susk'iră, si-ș adună
sutlitlu și s-plingă
muşutica, că ţi se-arupeă înimă
şi gîţeai:
— 'Ţe cîne ş-fu aţel gone-aleptu,
ţe inima di l'atră avu
ațăl

30 Dafna

h'iliăi de-amiră?
ţea mușată ?

Plindeă Dafna,
şi lă giţea:

Cum

mintea

îl feaţe

înima

lălugle cu mîna,

să z-dispartă di
a
e

li strindeă

— Voi âlbile ș-mușătile,
aroșile ş-aleăptile,
voi surărle a meale,

35

arupte

.

din steale,

iu-ni lo-avâţi gânile,
iu-ni lo-avăţi bunlu ?

.

„Lălugle, ca lălugi: tăţeă.: Datna, ca nîsă: z-dip
iră.

la sin

DAFNA.
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Și plîmse, z-dipiră Dafna şi diznoiă ss-turnă la dafnu şi-l dise:
Dafne

mușât,

Dafne-alăvdăt,
Fă-te n doâuă
|
S-intră nă Dafnauă!
Ţi-aflăşi

Dafnu

s-li dişclidă!
—

,
5

El ună

şi ştea:

Feată bășată, dafnul n-o va!

Acld iu s-tuk'ă ca ţeara şi-l si stricură dulţea bană a mărâtilei di Dafnă, îl pimse mira un călugru cătr-acld. U
10
ntreabă aestu:
— Ţe-ni plîndi, suflit, ţe-ni ti deapiri, alba mea?
— 'Ţe s-nu plîngu, ţe s-nu mi deapir, părinte! Io-ri hi
Datna ţea mugşata, di h'ilu de-amiră băşată ş-alăsată,

Şi-/ spuse Dafna tute a căligărlui ş-aestu nilă mare-l curmă.
Călăgurlu u nviţă să z-ducă la h'iVlu . de-amiră cît: cama 15
gona. S-nu u cunoască vîrnu, îl deade. strânile călugărești
şi acşi Dafna ţea muşată şi nk'isi l-amirălui pălate.
Agumse trîş cîndu s-fățeă numită a h'illui de-amiră. Că|
lugăruşlu trapse ş-nis la pălate şi cum îl vidură lumea
ahîntu nic, că păreă nice multu, acăţară s-lu sk'ină şi s-facă 20
şicăţi cu nîs. AclO eră adetea, z-qică omlu ş-cîntielu. Cari
disiră tuţi, omlu ş-cînticlu, vine arada ş-al Călugăriiş. Aestu
un cîntic şi ştea ş-acăţă să-l giîcă:
9
o

Voi âlbile ş-muşătile,
'aroşile ş-aleâptile,
_voi surărle a meale,
arupte din steale!
iu-nă lo-avâţi &ânile ?
iu-pi lo-avăţi bunlu ?

că io-ni Wii Daîna ţea mușată,
di b'ilu de-amiră băşată
băşată

:

E

30

ş-alăsată !

Fa cîntă şi h'illu de-amiră, cîndu avgă, lăcrinii cap de-ariti

îi eură. Cara-l biţi cînticlu, qîse Willu de amiră:
—

Aestu-i cî'nticlu a mel!

Ma călugărușlu de-aclă
— Baii ş-a mel!

iu avdă, gri:

— Cum ş-a tăl? ntribă h'il'lu de-amiră.

33
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Atumţea

călugărușlu

şi scoase

arasa ş-armase

co-armata

di lălugi, muşată-muşată, z-dîţi: «Dă-ni, doamne, ninga doi
ocl'i s-u brescu!».
|
|
H'illu de-amiră ş-u cunusci di nă oară, sărgli di ş-u lo

5di guşe

şi di oara ţea nu si mpărţi'di nîsă. Alîntoi îl deade

cu corlu.

|
Părămi”

șteam,

:nu știi cum

părămiv

(Spus de Stamula

ţal Guș al Cealera, Avela,

66. Luplu fără
10

Nă oară ş-t-un

dadin
pea

după

Epir.)

coadă.

k'iro eară trei lu. EP s-teâţiră soţi s-alagă

pleacă. Unlu

ş-armase

aspiș,

fecu, ma nu v-arîş.

coluv, fără

di niîşi, cari-ști cum

coadă.

Di cîte

îl' feaţe vul-

ori eară

viră lucru

greii tr-adrare, cari s-lo-adară? Coluvlu! vrea apă tră beare,

cari s-aducă ? Coluvlu.

15 cusească

Vrea s-aveagle

ţivă cîni, ţivă avinători,

cari

noaptea, s-nu-l' aplu-

s-aveagl'e ? Coluvlu.

Coluvlu aocă, căluvlu aclo, ună oară, doauă ori,
Vi scoăsiră
oclil' di cu totalui. Viqi coluvlu, că nu si scoate
n-cap acşiţe.

Ș-u băgă

tu minte

căluvlu s-lă

gura cu dua tută: <coluvlu
20 rastea, si-l da di mînă.

nsus,

u goacă

coluvlu

şi s-lă u nclidă

ng'os.»

Aștiptă

a-

Nă duă, cum si nsurină, teşi sum gorţu ca ţivă palu-cî
ni,

25

gorțile coapte ş-gălbine ca fluria, canda lă făţeă
cu oclul..
Gine ma pondile nu cădea di singure m-pade,
tra s-li mică
nîși. Cari să s-alină s-lu scitură ? — Coluvlu.

Aestu ţe lă toarţe? Oara

—
ma

aștiptă s-li vină.

|

G'ine, dîse coluvlu, gine-ni giţăţi s-me alin
pri gorţu,
z-vă u tal pita: to si scutur de-analtu ŞI
voi s-mîcăţi

di g'os, ş-aestă nu s-mîcă. Me-alin, ma si staţi z-vă
leg cogli

“di gorţu,
30

Lulk''i

cari nu ? sînătate

ananţi,

ţe nu

bună!

lă fită

băteă coluvlu şi ţe ș-u băgă

cu coada

di gorţu.

Aestă

apoea

naltu şi

”
mintea,

nu adul'iră iu

s-lă cruească; stătură şi-/ ligă

vrea

boil'i s-traqi, s-nu z-disfacă.
S-alină

ahîntu

coluvlu,

şi-l” streasi, ţe ne

a

sciitură-sciitură, l-guli

33 Apoea dipri biinile zgili cu boaţe:

cu.

tut gorţul.
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— Avinătorti, ma fuga! Dipri gorţu m-pade şi ocli!' ş-lo
năpoi în sus.
Cindu deâdiră di avqîră acşi ananţi, şapti- optu lă si duse;
băgară s-aurlă şi s-tragă cît ma puteă. Ma iu si z-disfacă ca

cum eara-l ligăţi?

'Tradi,

pingi un

de-alantu,

se- -aripsiră

5

cogli şi s-frimsiră di fugă pînă s-intră m- -pădure, că nîşi dealih'a pistipseă, că vin avinătări, Ş-aţeă eară curată mincună,
scoasă di coluvlu.
|
După ţe tricii pirdeşa estă, ş--aflară soțlu alantu iu şideă

culciiş adunât t-un gîbiti. Se- adunară

trei/'i şi coluvlu mași10

haraiiă ceară tut, vigindalui-li fără di codi şi tut arideă
pri su mustăţi, că V-acăţă gine mintuna.
„— Tora, diîsi unlu di nîși, avinătorii vai fudiră! Cari si
z-ducă s-adună gorţili 2 năpăi coluvlu!
|
— Am ş-io coluv ş-tini coluv ş-el coluv! gri aestu şi cîndu 15
“smutrescu, tuţi eara-! ună! G'ini ma aeșşti doi ş-eara nvițâți s-mîcă

mamă

n- -gură,

s-lă

vină

di

singuri tuti

s-mină ma nclo, tră şil/'e ş-pale. Di aţeă îl! deădiră
a coluvlui

dit suţata

Aiștăi ună-/

făţeă,

şi

s-nu

ţăruh'le

lor.
i cu

nîşii

tară

nîși. Ba,

singur canda2 20

eară cama g'ine, că nu s-pidipsea ahit tu lucru. S-turnă nîpoi
la gorţu şi se- adră cufulică.
Nu duse ma nclo şi eâ iu astale nă capră, arîspîngită di
turma Vei. IV dise el:
— Ahtare Y'ilipure s-u căftâm cu ţeara, nu o-aflâm! Va 25
ti mic capră, ma fă-ţă cruţeă ! şi tut si șuţă pri divarliga-/.
Mărata di capră, cîndu deade di-l -viqu, sîndile tut şi-l bit

di frică. 'Ţe si-V/ ascăpiră tu minte?
—

Mică-mi,

.

lai lupe, cari s-mi i miţi, îl! feaţe ea, ma

rigae

ți-fac, si-rii faţi un zbor:

30

— 'Ţe? ntribă coluvlu?
—- Ea ţe? s-me- -alăsari s-me-alin
fugă

dorlu

di angărlimare,

nu

stri k'atra

va-ni o-am

ţea naltă, si-ni

dor, că mor!

Al Măsturu-Nicola, iu si-l! tăcînească, că capra: ună diţe j
ş-altă faţe! o-alăsă si-l treacă ş-aestu dor, s-noară cu inima 35

plină. Cît z-viqă capra pri k'atră, u mută coada n sus şi gri:
-— Va-ni, lupe,

coada;

— Ni-u gucășşi,

mori

Va-ni, lupe,

arănoasă

coada!

ş-pabesă! strigă

|

luplu di
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ng'os, ma s-ti băgarim
a cui îl' die lup.

tu

mină

ninga

nă oară,

z-vegi tine

— Cîndu s-mi vedi ninga nă oară ntr-ocl'j, s-ni dîţi ş-a nia,
- dise capra şi tut li scuteă limba nafoară şi ş-arideă cu nîs.
5
Lupluu păţi ş-tăcii. Fugînda de-aoă, deade ma nclo dină
mulă, grasă-grasă: truplu ună cu căputa. Acăţă. luplu z-da
tăreoale Şi z-bată coada divarliga di nîsă.
—

Ndreadi-te,

—

Am

cumbară,

tră micare

că va îi mic,

îl qiîse el.

işii ş-io, gri mula. Io cu ţeara s-ti căf-

10tăm şi nu te aflâm. Si şteari tine, cum ni se-are aurită bana
„acstă zămărată ?! Sînde ş-proni versu dua tută “am un domnu,

bană

nu-ti da!

Luplu apurie mare! Prota oară tu bana
că va s--h'ibă mîeată.

15

Di
lui

avde pravdă,

— iii pare g'ine, V-u turnă nîs, că va ti mie cu
ta, tra s-nu ni ncarcu săflitlu.
5

vrearea.

Măsturu-Nicola se- apruk'd& s-o-arapă di muţă. Atumţea mula

prifaptă

ca

vîră

nveastă

di:sun

zvon,

lu

ntribă:

— Nu ti ntreb, oaspe, h'er miîţi tine?
20
— Ba, ba, ba! gri luplu. Ţe vrei to-arumigare s-ii frîngă
dinţi! ?
|
.
— Macă-i acși, tră bunlu a tal, treţi şi scoate pâtalle cu
dinţii”, că ni-u, s-nu-ţi cadă grei!
K'irutlu di lup, altu lucru no-avi, şi s-lo dipu mintea
mi25 lălei. Aestă, cari da di-l trade nă cluțată, dinte
n-gură nu
V-alăsă și pînă si--Ş vină tao-to tu ori di goadă,
aocă te-am
mula!
— E! susk'iră adincă luplu, g'ine-ii si feaţe!
Țe-ni lipseă

a nias-mi Yaă după

30

zboarile a. “va?

Ma nclo luplu află nă eapă. Niţi ună, niţi
doauă și pri
nîsă s-u miîcă.
— Cam- agalea, cam-agalea gri eapă, că
io-ni Piti a văsil'elui,
Cum luplu nu pistipseă, vru z-voadă vula
văsil/elui la că-

sspula eâpăl'ei. Eapa:l plăscîni
oclil' și aoă feăţiră alanţi.

nă

cluţată, că l-ascăpirară

Feaţe cum feaţe, află n-eale-l ş-un gumăr. Mizelu
a lulzlor
gumarlu caste; ş-u băgă s-nu-/ ascapă uricl'atlu,
l'iametea
s-facă.
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—
—

Va ti mic, uriclate, gri nîs.
|
Am io tră ţe alăg cu limba scoasă, gri gumarlu. Ma
nu ti ntreb, nune, că-ţe hiii ahîntu mvirinât?
Luplu, ca omlu ţe ş-are dorlu, Vi mbăiră tute ună cîte ună!

— E! gri uriclatlu, tine nu faţi tră lup, tine hiii bun tră 5
guzabaş în hoară: s-șegi cu cubuca n-coh'e, s-ţ-aducă s-miţi,
nel fripţi, gălini, misirţi; tră lup nu faţi.

— Cari ti va gugabaş?

|

ti va? AI intră tu lociu a mei! Io di ţe
earâm gugabaş, ma caplu a meit tră gu-10

cari
— Cum:
fugii din hoară?

gabaş faţe? Gugabaş prinde un
lică și s-te-adie

tră nădeăm

ca tine! Macă vrei,

ai încâ-

s-intri

tu pîne

di oară n-hoară,

văsilk'ască.

”

A luplui ahît
s-facă gutabaş,

Zborlu

vine,

cîndu intră

îl tălă
,

cărăfeta,

no-apucă

n-hoară.

ncălică

şi ai! în
|

|

hoară

si i
15

s-intră ș-lumea dua! ca di pri lup,

Şi dă-l'

cu. parlu,

dă-l

cu &unlu, cu fur-

tutirea, nu vidă cum ascăpă di ac.

e

Triş în deană se astămăţi şi gise, antrupât di un cuţur:
— Minte di lup! ş-pali minte di lup! Nu mindueăm: tată,20
pap, stră-pap, cari di auş!i şi-strauşt'i a mel' fu gugabaș, tra
n-eap

Ş-acşi, cari viqi, că nu si scoati
dizndii cu ananţi luk'.

j

|

|

s-mi fac ş-io?

si mbună

singur,

(Cules

din

Avela

Epir.)

Eri

ună

Eră

un

oară,
om

ş-tut. Omlu

multu

avit.

Aestu

om

aviit

N

i

|

ţe ş-eră.

LD
or

67. 'Treile cuvendi al Velu.
ş-aveă

aţăl nu biînă tu loc-li, ma eră tu xeane,

un

ju amin- o

tă ş-alți groși. Di cara eră multu: avilt, V-alăsă graiu

VYare-sai

s-lu

nveaţă

fitorlu

grămate,

s-nu-l

alasă

ficor

a mu-

orbu.

paMul/'are-sa ş-nîsă vrea s-lu veadă. hibiă-su dişel is cu
mași
le,
l'eh
tute
tru oc/i. L-pitriţea la dăscalu şi-l li făţea

or Ş
di carte s-no-armînă orbu. Fitorlu aveă. sivdălu a grămatl
85
şi li nviţă cu lingura, ca apa. Eră ş-cu minte, Vi li loa multu
caplu,

semnu-mare!

138 .

|

Ună

PER. N. PAPANAGI

dquă dişel'ise

un

argăstir

ningă scul/d un om cu numa

Verii. Vellu no-aveă ţivă to-argăstir.
Maşi şideă
şi grea: <Minte, minte vindu»
-

pri k'ipengre

Fi&orlu de-avit, cîndu-l' sîrgli dăscalu, cum suntu fizor

s-niră
—

psîn ning-argăstirlu

'Ţe vindi, lalo?

ntribă

„— Minte, nipoate, dise
—
„_—
10
—

—

al Velu.
niîs.

Vellu.

Cum u vingî mintea?
Nă sută di lire n-cap cuvenda.
'țe ahîntu scumpă ?

Scumpă.ma

faţe!

Acşi vindu fo.

Ficorlu z-duţe şi-l dîţe a mă-sat:
— Nu ştii, mamă, ţivă. Vine la Stămărie un om şi dişclise un argăstir, iu viride minte. Lu ntribâi şi-ni qise
că nă
15sut di lire n-cap u da cuvenda. Si-ni dai nă sută
di lire sacumpăr!
|
Mă-sa, diîsim, tră minte nu nilueă. Scoate și-l” da
suta. Ficorlu u da al Velu şi-/ caftă mintea. Diîţe
Vel'lu:

— Pînea domnu-tui s-nu u calţi virnă-oară!

20

Ficorlu

u băgă

că faţe ahît,

cuvenda

tu curcubetă, cu tute că nu-/ pări,

|

Tricură ndoaită dile ş-năpoi ficorlu

minte. Da suta ş-la cuvenda:
— Ntreabă-ţi inima ş-cari s-caftă

„25

U băgă

ș-aestă

cuvenda

vine s-acimpără ş-altă
miîcare,

să-l:

dai.

n-gepe, cu tute-că nu-l! pări a-

hîntu adîncoasă.
|
.
Trec trei patru dile Și ficorlu de-aviit, scoate
şi-l da ninga
nă sută di lire; ţe l-aveă armasă n-casă.
II dîţe

30

Vellu:

— Calea iu va

|

ti duţi,

ma

z-vegi

bisearcă

dișclisă,

torni s-ti ncVini şi s-aprindi nă ţeară tr-agutor.
U băgă ş-aestă tu cocă ficorlu, să s-află
tră oară
parâţi deade, cu tute că lucru mare, nu-l!
ampăreă.
35.

s-ti

lae, că

Tuţi câţi avdiră di lăcurlu a ficorlui de-aviut
tuţi ş-arisiră.

— Na! cum /-arucă paraţii, amintăţi di
tatu-su cu asudor, tu vimtu. Z-veade că no-asudă,
di-l' -asparde fără s-lu

doară. Aestu va li nclidă casa tată-sui.
Și alte ahtări

Di zbor-zbor

zboare, că lo-arise un farmazân şi alte multe

avdi'

tată-su

tu

xeane.

Aestu, acăţă

să-l da

me

i
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fără pară.

Cîndu

avqi

glărimea h'il'-sui, să-l! fugă mintea din cap! Ahîntă cripare
aveă ş-ahîntu nu lo-acăţă loclu. Si scoală să z-ducă a casă,
să-l vătămă di şcop. Mă-sa nviţă cu ţe minte s-toarnă tatăl
şi-l deade ocli a h'i/-sui, s-fugă.
Ficorlu lo calea nclo şi fuqi, cîtră iu ţi-s s-easă, s-easă.
Calea află trei prămătefţi. Doli avea agutor şi unlu no-

aveă.
— Nu vini, ficorlu-ni s-ti Vau.la

5

măgăzie ? qiţe aestu cîtră

ficor.
10
— Vin! diîţe ficorlu şi z-duse.
EI s-ţea la pînăvir. Nagă-quă discăreară sum un pom sprîndă. AclO, cari-şte cum eră, că apă no-aveă loclu. Mași nă
fintînă aveă şi apa eră aviglată qi Vundâr. Căldura l-âvea
apreasă, seate lă eră şi cum s-facă nu şi ştea.
15
Dise

—

prămăteftul

Va

s-nu-ţi

bucla
h'ibă

Ficorlu

nu

Agumse

cîtră

ficorlu

frică,

că-i

ficor:

a mel

și du-te

lunâarlu,

dise, că nu

că

la fîntină
nu

s-u umpli şi

faţe arău,

z-duţe.

la fîntînă. I/undarlu

ună-l

vidă

şi-l”

dîse:

20

— G'ine cupăseşti, curbane!
II! qîţe ș:ficorlu, ţe ş-aduse aminte di cuvenda-l Velu:
— Cara s-mi mâţi, miîcă-mi, di cît un arige va-ţi fac:
Ntreabă-ţi inima, şi, s-fure-că l-u foame, mîcă-mi.
A Yundarlui foame nu-! eră, că atumţea avea miîcată un
om, şi pînă să-și ntreabă inima, fitorlu umpli şi lo calea.

Prămătefţi

necă

s-aștiptă'

s-lu

veadă

ntr-ocl'i

altă-oară.

Nîşi lo-aveă pitricută ma multu tră K'irire. Ciîndu-l vidură că
s-toarnă cu bucla mplină, no-aveă. zboare s-lu, hărsească şi

s-lo-alavdă.

30

De-atumţea domnu-su arcă vreare iră nis.
Dusiră la pînăvir. Ficorlu diștiptăt foc. De-aoă, de- aclo.
vindeă prămătie cama multă di tuţi, cu grailu-l” dulţe ş-cu
miultile-l' zboare. Prămăteftul no-aveă iu s-lu bagă di vreare:
Nîs si zburi apoea ş-cu mul/ari-sa să-l facă figor. Mul'area 35

nu vrea, că le-aveă dipriună cu fitorlu di ma naintea şi de!
cum s-lo-agunească aestu! Gine ma atumiea cîntă cucotlu
n-casă, nu gălina şi prindea să: s-facă a bărbatiui, ca cum

190
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şi s-feaţe. Di cît Eva, tot Evă. Ţe ş-dise cu mintea: <Lasă,.
că li bag di cale ş-cu aestu noii ficor.>
Nu tricură multe-puţine giîle şi prămăteftul işi la pînăvire.
Ficorlu lo-alăsă s-aveagl'e măgăzia şi s-h'ibă turnătură pre5 acasă. Mul/area acăţă s-li facă 'seamne a ficorlui, cîh ş-mîh.

G'ine ma

fitorlu ş-aduse

aminte

di cuvenda

acumpărată

şi

l-u tălă cu tăporlu a mulăril'ei:
— Mine pînea domnu-iui nu u calcu!
Aestă să nşirpită, cîndu vidă că nu u da di mâîneăr
ficorlu
10și că nu o-aproak'e. Ş-u băgă să-ş la ahtea
di fitor şi ună

turnată

bărbatu-st, mplină di draţi, acăţă s-plingă

şi să zg'i-

lească, că taha fitorlu vru s-o-aruşneagă, vru s-u
bașe! Aeste
tute mincâni.
Aestu u pistipsi şi di nă-oară z-duţe la un gi/ât
şi. giţe:
15
— Cit cafţi va-ţi dai, maşi s-tal' caplu a unii
om țe va-ţi

i
pitree mîne.
— D-u va-l cunoseu? ntreabă giatlu.
— Va-l
nui !

20

cunoşti

di

pri

zboârile:

Dă-ni

amîneteu

|

domnu-.
|

Anantă duă, to-apirită, îl pitreaţe domnu-su pri
ficorla gilât,
să-l caftă amînetea: Ficorlu hăbare nu
ș-aveă, ţe.l' se-avea
cruită.

Tu ducă iu s-ţea, treaţe pri ningă nă
bisearcă dişcl'isă
Cu tute-că s-aguniseă, nîs ş-aduse
aminte di cuvendă şi sturnă să-şi facă cruţea Şi s-aprindă
nă ţeară tr-agutor.
25
Cum mindui, acşiţe feaţe. Acld, va l-u
diţi, amînă nă0eamă.

- Căţaoa

gilât,

Acld

di mutare, di foe țe-l' vineă, si scoală Şi
z-duţe la

z-veadă:. Ităle,

iu

nk'isi, nîsă

i nu?

duse

ma

naintea

gilatlu :
30 --- Liicrulu pitricăt di bărbatu-nu

ficorlui. Lu

|
I-biţişi ?

ntribă

„— Nu-l biții, gri giatlu, ma-l biţescu
troară.
|
Aestu ş-o-aveă, că mu/area easte
omlu tră tă/are. Zmulde
apala şi-l Va caplu,
E
După nîscîndă oară na-l şi ficorlu:
35
— Mi pitrică domnu-ru si-si daj amînetea.

Gilatlu băgă

caplu a mutările

t-un tastru şi-l lu

deade.
Lo-aduse la domnu-su. Trade aestu,
ţe 7-veadă ? Caplu a
nicukirăl'ei. Cîndu-l Va domnu-su ficorlu
di pri g'os, si-l dică, .
cum s-tih'isi
aestu lucru, ficorlu aspuse ndriptatea, ţe
şi ştea;

|

FEATA

CU

MÎNLI

TÂL/ATI.
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cumu nk'isi să z-ducă la gilăt ş-cum calea s-turnă la bisearcă,
c-acşi ş-acşi, tră trei cuvendi aveă dată cîte trei sute qi lire
şi tute anante.
Prămăteitul

atumţea

ficorlu no-avea

că

aduli,

faptă

căti-.
Ş

guria ţe-! făţeă mul'are-sa şi c-aestă ş-află, ţe căftă.

=

Ș-acşiţe ficorlu cu minţile acumpărate puti s-ascapă nimiîcât di lundăr şi cum tră nicălcarea pînilei a domnu-sui
și tră amînarea la băsearcă ascăpă di tălare la gilât,
Prămăteftul aţăl aveă nă feată. Cara vidu cît bun easte fitorlu, l-isusi şi lu ncrună cu feata, s-agirşască foclu a nicu-10.
kirăVei. La numtă aveă aclimată tuţi oăspiţ/i. Tu oaspiţi
eră ş-tată-su a ficorlui. Aestu lu ntribă, dit ţe loc easte di-

nirle. IV! aspuse prămăteftul, că-i fior fugăt di frica tată-sui
de acasă, că ţe s-acimpără trei cuvendi, tră trei sute de lire
15

di la un Velu.

dinuci'i şi-l” căftă Virtare a

1————-

Tată-su di nă oară căqi pri
ficorlui, că nîs easte tată-su.

S-Yirtară, z-băşară şi apoea s--adunară t-un loc şi bîneagă
ca dua ţea alba, cara s-nu muriră.
(Spus

de

Stama

din

Mălăcaşi,

Tesalia.)

68. Feata cu miînli tă'ati.

20

Eară - nă oară un amiră ş-aveă ună amirăroani.
Nişi aveă nă feată. Feata eară bună, cu înima de- amalamă
.

şi muşată-steauă!

Părinţi!

u

vrea

ca

ocli!

din

cap.

Di cum vrei, di, tră mira lae a feâtălei, amirăroana u 10225
Dumnigăi ş-armasi amirălu veduii. dili cît jili amirălu şi-ş
băgă lăile adoara. Nîs si nsură cu altă mulari.
“Agumsi feata cu nearcă. 'Treaca din casă a mărâtil'ei di
feată, di oara ţe j-băgă tor în casă nearea, nu se-aspuni di
30
lae şi di corbă. Nearea mutreă cum di cum s-u l'ară..
di
feata
vrea
polim..Elu
tu
Amirălui îV vini si z-ducă
doauă ori ma multu di cum u vrea cindu-l'! biuă mă-sa.
S-tuk'ă tră nisă di mprostu. De-aţeă, cîndu nki'isi si z-bată,
alăsă zbor a mulari-sai, s-o-aibă angătân, s-u mutrească,
33
„s-nu-l' lipsească ţivă, că gueapi nu-l' da!
Nearca pînă s-fugă, aha! tuti va le-adară. Ş-cit fudi ami-

193

rălu,
rălu
feata
ducă
5 - U
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canda nu-l' dimîndă ţivă, i canda li
zboărili. A doaua-zi neareca, acl/imă doi
şi lă dimîndă s-o-aducă m-păduri şi
şi semnul.
|
loară mărata di feată și u duăsiră tu

munti

disi la k'etri ami:
arbinăşi, lă deadi
s-u tal'e şi s-V-ană

păduri

ş-t-un

grei, iu niţi puil'i nu z-duc. Nisă băgă s-plingă şi si z-di-

rină, ca ş-cărnurli ţi si cutrimbură dipri tini. Laea nu ş-aveă
vîru stepsu. Arbineșlor, lă si feaţi nilă di nîsă şi si zburiră
s-nu u vătămă, ma s-l'i tal'e maşi mînili tră semnu. Acși feăţiră
10 şi nearca cîndu vidă semnul, li si pără, căţaua, că-l! si lo

nă k'atră di sti înimă:

ahîntă lae ş-ahîntă nfărmăcoasă mu-

Vari ş-fu,.
Cum o-adusi oara, că un h'il'ă-de-amiră, qua lantă, işi avi-:
“nari. Aclă iu avină, s-lo dipu dîra unui ţerbu şi fugi ţerbul, „Bfudqi cîili pri dinăpăi ş-alagă h'illu de-amiră s-lu vătămă,
aoă s-lo-agungă, acld s-lo-agungă, azumse tu burielu di păduri. Aoă cîi'i alătră, ma nu ca dipri ţerbu, ma ca di pri
om. H'il/lu de-amiră mindui, că vah! s-curmă ţerbul şi căqu.
T-un adilatic se-află aclă. Ţe si-l veadă oc/il? 'Țerbul turnât
20 cătră iu da soarli. Si nc/ină ningă feata cu mînli tălati, ţe

agălisi di p:îngu.
.
H'illu de-amiră arcă tu vimtu şi se-apruk'ă di feată, după
țe vîrgi cînti s-no-alatră şi după ţe-V angină ningă niîs. 'Ţer-

bul ş-trapsi calea. Ficorlu-de-ami ă V-armasi mintea pri mu25 şuteaţa feâtăl'ei. Şcurti zboari, nîs îl disi, că va-l h'ibă mu-

ari.
—

Am

cum

s-h'iii

|

nveastă

la h'il/ă de-amiră

mîili tălati, qisi ea mărata.

io, feată cu

— Au cîrteaști, gri figorlu de-amiră, acşi ni fu căsmetea.
50 . Hillu di-amiră o-adusi acasă-/ tra s-u ncrună. G'ini
ma
ş-aoă j-băgă draclu coada. Muma h'i/lui ge-amiră nu vrea
s-avdă iuvaşiuvă, ca feata cu miînli tă/ati; s-Vi Wibă
noră,
„Bună ma, ş-ficorlu eară iVlu a mă-sai: ci aestă, i mi
vâtăm.>

Vrură

35

Nu

nu vrură, s-feaţi cum

tricăi multu

peţ l-amirălu. Aestu
aguto»

vru fi&orlu.

şi a W'iVlui de-amiră îl vini si z-ducă

avea

aclimată

tu

polim

şi eară

Tamâm

tată-su

cîndu

h'illu

de-amiră

tuți mării,

a feâtil'ei

s-află

pri

cu

n-us-

ţe- deâairă

mînli

measă,

tătati.

îl loară

FEATA

CU

af

MÎNLI

TĂI/ATI.
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sihărilkii, că nveasta- feaţi doi fitâri, ca soarli ş-ma
Nis nu lu ncăpeă casa di harauă.

muşăţi.

s-u mutrească, cum mutrescu ochi.
Nearea, ţe s-află pri measă, cîndu viii ştirea aestă, s-păli
di nă cali, că. aoă nu cură. lucru curât şi că feata estă cu
miîili tălati easti h'ilastra Vei. H'ăvrili o-acăţară di frică, că
ştea nisă:

Ga

Tu oară caîtă carti ş-cundil'ii şi serie pri dinucl'u cîtră mă- sa,

se-aflari bărbatu-su, maşi bunlu nu va s-pată nearca.

Ţe feaţi, ţe nu feaţi, că pînă nu băgă mîna pri cartea h'iVlui de-amiră, loclu nu o-acăţă. Ş-acşi, asparsi vula lui şi 10
adră altă carti. Tu cartea estă diţeă, s-u la feata deadin
cu fitorl'i şi s-o aducă tu pădurea d-iu o-aflară şi ninga
cama nelo.
Muma ficorlui di amiră, vidindalui. dimîndarea h'il-sui, nu

şi- ştea ţe s-facă, că, cu cît nu u vrea ma naintea, cu ahîntu 15
no-aveă iu s-u bagă di vreari, cindu vigi cît bună easti și
ţe mușâţi ficori amintă. Dursă, apireă cu nveasta n-gură;
ca nveasta mea no-ari viră.
Cu tut-aestă cum s-easă di: zborlu a hi'illui di amâră. Cu
înima frîmtă, u pitrică m-păduri.
20
Mărata-şi di feată, dipirată, dipirată, fără mînă, cu niţii tu
poală, plîndeă di ţi se-arupeă inima; lăcrinle a lei cap de-

arii; boaţea Iei: ciîntic di mortu.
Cari plimsi-plîmsi, na iu-l' si spusi mira ca nă moași şi-l!
isi :
25
— 'Ţe-ai, feata-ni, di plîndi ca dipri mortu ?
— Am ţ2 bun am, lea :mae, s-nu-ni plingu? fără mîni, cu
niţi îm poală, tu iriie greauă, cari i ca mini?
—

Nu-ni plinqi,. feata-ni,

ma

țîni

scâtielu

aestu

s-ţ-anvir-

teşti ficorl'i, ş-aundi-ţi mînli cu țară ascul' ată trei ori şi va-ţi 30
vină la loc!
Ună gică aestă moaşa şi nividută s-feaţi.
Feata feaţi cum u nviţă moaşa
şi cudie! tu oară-l' viniră

mînli la loc. Ş-aştearsi

oclii' laea,

ş-aplică

niţli și-l aprea-

dună z-doarmă.
35
S-u şcurtăm, feata. bină aoă multu g'ini; pădurea ceară
nicăleată, c-aveă -di tuti: poami, urdîţi, ştei, că di foame nu

trăgeă. Bînă!
" H'iVlu-de-amiră
me
i
Papahagi,—Bas

nu

4
aromâne.

vru

s-s-şagă

multu

la

uspâţ,

că l-imnă
13
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mintea

zumsi

la scumpa

lui. Acşi,

,

Nveasta ri-o-avăţi giini ?

—

Cîndu Ll--aspiisiră, că ea ş-ea ţecură, si-l! cadă
[ii

a-

siptămină

viră

şi-tră

trâpsi

acasă-l. Protlu graiii a lui, cît discălică, fu:
icută greauă

alui! Ahît arăi îl vini. Plimsi, vi îrgi, ncăce lumea tută, că
nu-și dișclisiră ocl'il', cîndu aleapsiră cartea, z-veadă, că nu-i
di la nîs, din cot tuti! lucru faptu..

Plîngul

şi susk'irărli

*- Semnu
ndreptu:

s-li

dimindă

tricuti,

ndreagă calu

că nacă va Dumnigă

m-păduri,

nă oară

s-easă 'ningă
10 află scumpa.

di ş-o-

di Dumnigă: nu agumsi grin. tu păduri şi câali
gap-gup ! gap-gup ! lu scoăsiră tamăm la nveasta

lui ? Mare-! fu cudia cîndu o-află cu mini. Acăţă el s-u pănîs,altă carti agumsi la
răcălsească s-lu Vartă, că altă seri
15 mă-sa,

în

cot!

Feata

graiii

scuteă

nu

din

gură.

Amuţi

ea

|

l'atra.

" Măratlu di h'ilă-di-amiră Vi si frimsi inima.
Nisă maxus s-feaţi mută, z-veadă cit u va.
“ W'illu di amiră gri atumţea:
— Nu cîrteaşti,las h'ibă şi mută,cătuta mea va hiii; Dum20

|

niqăii ţe z-deadi mînă, va-ţi da şi gură.

” Soacra, cari o-adiusiră a casă şi u vidă cu mîni, nu ştiă
țe si-l' cama facă di harauă. Ma cîndu-! dîsiră, că-i mută,
canda cădii casa di o-apitrusi, ahîntu greiiîl vini.

25

— "Ţe-că, isi ş-nisă, Dumnigăi

ţe-l' deadi mîni, mari si-l!

h'ibă numa, și gură va-l':da!
H'illu di amiră tră tuti aesti, că ş-află mularea, că amintă
doi h'il, deadi nă beari. Aclimă, cum lo-aduţeă arada, tuţi
amiraţi'i oaspiţi, aclimă şi tatăl a feâtiV'ei..
30

AclO

cara

iu eara-l tuţi pri measă,

ş-vidă

ravdă, ma

părintili,

tuşă

nivigut

trei ori

mărata

nă

etă

di nveastă

ntreagă,

şi taha atumţea-l

vini

fără gură,

nu

pută

gura

s-a-

di nă

oară. Bearea țină ninga trei gili,
" Pri .measă, tră triţearea oara, tuţi prindeă z-gică cîti nă
35 părăvulie, cîti un părămid, ca0i un ţe ştea. Disiră tuţi şi vini
oara z-dică şi nveasta h'illui de-amiră.
Ea şi mbăiră ună cîti ună tut ţe-ş trapsi, cum u loară
Arbineşi'i, cum u disiră m-păduri, cum îl tăl'ară mînli, cum
o-află h'illu di amiră şi tuti ună di ună şi cum tu soni, cara

FEATA CU MÎNLE TĂIATE,
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z-vor să nveaţă cari fu feata țea,:si ştibă toţi că-i nîsă
şi că
tatăl a lei easte aţăl din coh'e.. Aa
Tată-su, foc, acăță de aumsi nearcă-sa cu 'cătrani şi
k'isă

şi cari îl' deadi foc, scrum

s-aleapsi di ea!

Tată-su, cum eara auș, dipusi dipi-scamnu şi băgă 'dinirsu.5
(Spus

de sor-mea

Mia

Damaşoti

din

Avela,

Epir.)

„69. Feata cu miînle tălate.
(Variantă)

-"Ţe ş-eră, e nu ş-eră,
"Eră unoară un: văsilă, cu numa Griva. Văsilia
mare cit trade loclu. Bana ţe.duţea:nîs eră dulţe
şi bună ca rihatea. Tu văsilia lui om fur ş-om slab
Văsil'azl'i de-avarliga nu cutidă dintile si ş-arîmă

s-iacă

polim

și si z-bată cu Griva.

Lu ştiă cit.

|
lui eră 10
ca narea
nu bînă.
di el, nu

gone

easte

ţe-l' poate l'âlea, de-aţeă şideă ca nişte cătuşe.
13
N-easă biinile tute le-aveă: nsurât eră, fumeal'e l-deade
Dumnigă nă feată, nu-l dureă caplu îră țivă. Ma cari alasă
Dumniqă fără cripare ş-fără dor-tu lumea estă? Aşe ş-al
Griva Y-vine nă mare greață pri cap: l-căgu amirăroana
grei lingită. D-iu no-aduţe Griva vaţări, d-iu nu poartă 20
filozuh', cîţi oamini nu ntribă, ţe nu-/ feaţe,ţe nu-l” deade z-bea, ma din cot! Virnu nu puti s-V-află vVitria, ţivă nu-V

azută a mărâtil'ei de-amirăroane!

După

ţe trapse cît trapse,

nclise oclil nă quă şi nu-l dişclise a doara!
|
Plimse amirălu, plimse feata, plîmse nă dunae ntreagă, 25
ma ţivă! Lăcrinle nu turnară viră di la groapă.
U ţîni jalea Griva cît u ţîni, ca vîrnu an, ma de-apoea,
cara vidă, că amirărila nu s-țîne c-un stur, si nsură cu nă
veduă; ş-apoea casa vrea ţineare, feata eră nică tra s-mutrească di nicul'irată.
.
30

Ma

aestă mulare no-aveă

ş-lae;

fărmăc

feata

amirălui nu

scuteă

din

hărle alîntii, că ş-eră
gură

cîndu

dișclideă

ş-aveă treacă iti: cîndu u videă,

„S-videă h'icătile, ahîntu cătrane Li si părea.
* Griva li videa tute, ma mutreă
avdă

tu lume,

ca

anâpudă
gura.

omlu

Cu

canda

s-lă bagă căpal'e, s-nu s-35

ţe ndiseaşte.

Nis, ca tată,

cîndu

u
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videă feata mvirinată di grâile a nearcă-sai, mutreă cum di
cum s-l'i aspună vreare cît cama multă, tra s-li ndulţească
.
bana şi 's--agîrşască fărmăţile ş-lăeţle a neârcăl'ei.
Griva
că
păreă,
că-l'.
multu,
De aestă nearea turbă cama
> are ma multă vreare tră feată di cît tră mul'are. De-aestă
“Wirbeă pi feată ş-cama multu. |
|
|
Tricură ani aşiţe pînă-l' vine al Griva, s-nargă să z-bată.
“Nu ştiă cum, un amiră di ningă amirăril'a lui mută cap şi
Griva duse s-li k'iiseadă pipăr în cap, ta s-li vină mintea,
10 si ştibă cu cari are s-facă.

Griva gri a mulari-sai ma nclo şi-l” dise:

Tu fugă
—

Avqă-me mul'are ! Mine tora trag tu polim. Nu si ştie:
mi tornu i nu mi tornu, că polimlu. multe are. Ţ-alăs tu
mînle a tale feata, s-o-ai angătân şi z-vă vreţi ca doauă su15 rări.

S-no-avdu

“ Apoea

zboare,

s-no-avdu

ncăceri.

gri ş-a feătil'ei la nă parte ş-u nviţă cum si s-poartă

cu nearcă-sa, cum s-o ascultă, cum s-nu le-agungă zboările
a lei ş-cum s-tacă nîsă şi să s-facă totna cama nică, cari
s-diîcă

20

nearcă-sa

și viră

zbor

cama

nsus..

— G'ine! dise mărata di feată, că nîsă eră di ştittile.
Cît ascăpită după qeană Griva şi nearca ţea căţaua, canda-l' dise amirălu: <Mutreă, cum va fug s-u la şi s-u vaini feata!» Că

ţe-adră

nisă?

arălk'

«Loaţ-u,

duţeţi-u

ş-lă qise:

U

lo

feata

ş-u

deade

la doi

vătămăţi-o ş-a-

tu pădure,

25 duţăţi-ni semnul, că-i moartă, că gueape nu daţi.»
Aralli

c-arăk': u loară, o-adusiră

ntunicoasă.

Cicor

di om

no-aveă

tu nă

căleatţă

pădure
pre-acld,

lumea! Cit o adiisiră aclo, scoase unlu coarda
feâtăl'ei:
„— Fă-ţi cruţea, că va s-mori! Ahitu ţi-fu!
30

Feata

băgă

stufoasă,
di

cîndu

şi-l diîse a

boaţea ş-apîriii s-plîngă, si zg'ilească şi s-li.

cură. lăcîrnile fintînă şi s-pălăcărsească:
—.

Nu

mi

tă/âţi,

aşă.z-vă

nk'irdăsiţi

bana!

Nu-i

mi

tă-

Văţi, aş z-v-avâţi fumeala !
35

Lă

si mul

inima

mușâtil'ei feată.
l-amirăroana !
_— Cuvbane,
cum

s-nă

aral'lor

Ma cum
îl

turniim

gi 'siră
fără

di

plingul

şi di suslk'irărle a-

s-“facă, că „prindea
NÎși,

semnu

s-nu

ti tălâm

a casă.

s-aducă semnu.
îţi .tîne,

ma

-* i

„FEATA CU MÎNLE

TĂVATE.

.

.
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Atumţea lăita ş-tuk'ita ş-tease mînle si-Y li tale tră semnu
şi s-o-alasă cu bană.
IV li dusiră amirăroâniVei mînle tăVatedi la cot ş-aestă Ii

lo

ş-li băgă

tu nă

sinduk'e

feată, z-duţeă ş-mîșcă
urbare l-aveă.

Feata,

mînle

şi cite ori ș-aduţeă
de inate,

plimtă, dipirată armase

ahîtă

aminte

turbare

de

ş-ahită

5

singură tu irnie. Ntunicată

aveă gine, singură eră, om nu triţeă pre-acld, că di frica
laea perlu li si zbărleă dipri nîsă- i s-facă ? Ţi cale s-la
ş-iu s-easă, nu şi şteă. Cum eară curmată şi tul'ită di câte-10
Y tricură pri cap, s-andrupă di un bucum, să 's-minduească
puţăn. -Aclo iu s-arăgîmă, u fură somnul ş-agirşi di duriii.
Alantă quă amirălu cu cari 'va z-băteă Griva işi z-veadă
"locurle şi trică prit pădurea ţea. Cum nirdeă n-calâr, veade
îm pade k'icute di sînde. S-a singile singile ş-agunde pînă 15
la băcumlu iu durnă feata. S-udui multu, cîndu vidă tu
imie nă feată aş mviscută, tu strane de-amirădi ş-cu miînle
tăl/ate.

Dulk'i,

că

nişte

va

s-cură

aoă.

U

diştiptă

ş-u

.

ntribă,

ţe caftă aoă, d-iu vine ş-cari easte. Feata, cu lăcrinile ca prună;
Vi

aspuse

tute

ună

cîte ună,

cum

îl' muri

mă-sa,

cum

nu20

bănă giine cu nearcă-să, ş-cum o-adiisiră aralk'l'i m-pădure
şi-l .tăVară mînle.
“
Amirălu tinir eră, gone.ară, ş-ahtare feată muşată cu
.ţeara s-alăgă, nu o-ailă. De-aţea u-lo acasă şi si nerună cu ea.
Feaţe numta şi trapse ş-niîs tu polim, că disem, vrea z-băteă
7
25
cu Griva..
Tu fugă-L'. dise a. mă-sai, s o-aibă feata ngătân şi s-l'i scrie
cara

s-amintă

ţivă

fumeal'e,

ai că

ficor,

ai că feată

fure.:

Di om-om işi zborlu, că feata-l Griva bîneagă ş-că-i măr"tată cu amirălu di ningă văsilia-al Griva
30
Agumse hăbarea estă ş-la ureacla neărcăYei, mul'area-l
Griva. Ea li umpli multu, cîndu nviţă, că feata bincagă ş-

mîcă

h'ările di inate. J-vătămă mintea ţe j-vătămă şi pută

s-acumpără

oâmin/i .ţe-aduţeă cărţile amirălui. viţin la feata

cu mînle tă/ate ş-lă qise: tute cărţile s-li treacă prit mîna 35
Vei şi cărţile amirălui ş-aţeale di la muma şi nveasta amirălui.

Feata tu k'irolu aţăl: amintă

un fior cu steaua tu îrîmte

ş-cu soarle tu k'eptu Soacăr-sa, mplinădi harauă, lo ş-pitrici
carte a h'il-sui, că nveasta așă ş-așă, feaţe ficor-semnu!

,
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G'ine ma cartea trici prit mîna neârcăl'ei. Aestă u dișclise, .
o-aleapse. şi cari vigii hăbarea ţea buna, o-arupse şi scrise
altă, iu gîţea:
'
— Hlilu a net, căţaiiă loași, căţăluş feaţe ma g'ine-i si-l
5 vătămăm, macă vrei s-nu n-aruşnăm.
Amirălu, cindu aleapse cartea şi vidă ţe li serie mă-sa,
cădă pri greauă minduire şi pri greauă nvirinare. Apoea
lo cundillu, acoala şi adră nă carte cîtră mă-sa şi-l” dise:
— Nuui ţivă, scumpă mumă, că-i lăcurlu al Dumnigă, macă
10 nveasta-ni feaţe căţăluș, cum diţi! Nu u nvirină ş-tine, că lagunde criparea ţe are!
"“Ş-aestă carte o-arupse nearca ş-pitrici altă tu cari diţea: :
s-ardă cireaplu di 7 ori şi s-o-arucă nveasta- Y- dadim cu ficorlu tu cireăp s-ardă.
.
15
Si nvirină multu mă-sa, cîndu aleapse grâile. dit carte,
că nisă se-aștiptă la zboare bune, la zboare: dulţe ş--hărioase
de la hi'il-su ş-nîs ţe Li scriă?
Că-ţe ? De! mintea Lei șcurtă nu puteă s-adul' ască. Tora
nu ștea cum s-facă. S-o-ardă? nilă greauă: ţe-aveă faptă
20nveastă lei? Ţe-aveă faptă niclu a lei, un semnu di fior
cum tu sute de ani nu-i unlu? S-nu o-ardă 2—l'-eră frică.
S-mindui,

s-mindui

și s-o-adiie de-adin
bagă

Dumnigăi

şi apoea

ţe-!

cu fitorlu eara

mînă

pri niîsă,

că

vine tu minte,

tu pădure
a Vei

nu-l”

ai s-u Vaii

iu ş-eră şi z- :
faţe

înima.

25.

Cum dise, aşiţe şfeaţe. U lo ş-u duse tu pădure.
Polimlu trîș atumţea bitisi ş-amirălu Griva fu frimtu şi
bărbatlu a nveăstil'ei fără mîni s-turnă acasă, că acasă V-eră
mintea lui. Ni discălicată ntribă nis mă-sa, cum di-l feaţe
nveasta căţăliş ?
|
30
-— Cum căţăluş, hiilii? Mine-ţi. pitriciii carte, că niveasta
feaţe un iicor semnu: cu steaua tu frîmte ş-cu soarle tu k'eptu,
Qi ţi-eră harauă s-lu veqi?
Scoate cartea amirălu, /-u spune a mă-sai, aestă di- unăoară
.

cunuscii,

că

nu-i

munda

Vei.

Seoate

ş-nisă cartea

di la hil-

35 su, mutreaşte aestu, cunusci, că nu-i cundillu a lui. Bagă
mă-sa ş-l-aspune, că ca nu o arse, ma că u pitricii dizndi îm
pădure.
—

"Tora

ş-o-adiisiră,

u voi

s-ni-o- aduţaţi

aoă!

ursi

amirălu,

O-aflară

.

Y

.

FICORLU DI AMIRĂ ŞI MĂRILI.

”
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Tr-aţeă

amirălu cu

nveasta

lui intră tu cutie ş-cu

oaste

a

Nveasta amirălui, cîndu.: l-aspiisiră ţe cură, aduk'i, că tute
aceste va le uibă faptă nearcă-sa. Acaţă oaminti ţe-aduţeă
cărţile, Vi stringu se-aspună, ţe turlie, cărţile se-alăxiră? cari
micară şcoplu, aspusiră, cum nă mulare aşă ş-aşt, L-arise.
multă z-duse si z-veadă cu amirălu Griva, cu tut că lo-aveă
azvimtă. Griva, cindu-l vidă cu h'ili-sa, nu ştiă ţe s-cama

facă di harauă. Nîs u ştiă” di multu dusă tu lumea.lantă.
Seara feaţe beare mare ş-acl'imă tuţi domni! mări la measă.
Feata atumţea aspuse ţe trapse k'alea di nearcă-sa, cum 10
u pitricăi s-u vâtămă ş-tute alante şi Griva, ţe no-avea hăbare di ţivă pîn-atumţea, u leagă mulare-sa di codle a doi
cal
tu

goni
data

ş-apoea
soarlui,

lă da cîte ună sti căpule ş-unlu apucă citră
alantu cîtră tu ascăpitata şi aş ş-u feăţiră

mu/area bucăţi-bucăţi.
(Comunicat de elevul din cl. III Nicolae Pavacio din Coriţa, Albania 1895.)

70. Ficorlu

di amiră

Eră ţe nu g-eră; eră un- -oară
la Dumnigăiu şi-l diţea:
—- Dă-ni,

/

un

15

și mirili.
amiră,

ţe tut si nclină

doamne, ş-a nia un acort Dă-ni, Doamne, ş-a ia

un -

fi&ov! că singurlu dor a:lui aistu eră..
Dumnigăi V-deade un fi&dr s-nu ş-o- -aibă căimă tu bană-l.a

“Tu treile seri viniră âlbile trei, s-li bagă a treă seară i
să-l scrie ditru soarte pîn tu moarte.
Una miră dîse naintea lei:
— Surări, o-aflu cu cale si-l! dăm bană lungă, că unu ş-tot
25
|
i la părinţi,

Mira di mesi gri ş-ea: — Mintea 1i-u va si-l! băgăm

mașşi niscînte qile, tra s-nu

doară şi s-nu frigă moartea lui.
Mira ţea nica .u tălă oara și gri:
— 'Ţe li vreţi ş-aţeale ş--aţeale, las bîneagă unsprăvingiiţi 30

de-ai, şi s-moară
prinde

a unui

plîmtu şi. jilit di nă lume

h'il/ă di domnu

ntreagă, cum

mare.

Ahît mirile, lo-ărsiră pri: nare şi nividute, neavdiîte s-feăţiră.

Cindu h'iVlu' de-amiră umpli 21 di arii, amirălu lu nsură

|
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cu nă h'iVe

di

altu

amiră,

cum

V-u duţeă

tamâăm unsprăvingiiţii ani, cîndu

_şi agumsiră

s-treacă un

- 'Puţă îl tricură

fără

cum

o-aduse

Nelideă

s-turnă cu nveasta acasă-lă

arii,
s-pată

5să-l treacă h'il/lu de-amiră
loclu,

arada.

oara,

ţivă ş-cu palu-cal,

ş-cîndu fu

cu calu a lui azbuirător, ţe mică
că-ş cădă

şi s-nică.

„__Yrăpsiră di cu scoăsiră naioară şi s-avdi nilă tora ? Plingute, zg'icute şi dipirări ţe cutrimbură loclu!
Mărata

10

lui di nveastă

nu-l' se-astindeă

foclu!

Acld iu plingeă ş-uhtă dit frîngile dit hicât, dîţeă nicuzana:
—' Miră lae a mea, cum nu-ţi ta! di gilile a meale, si-!
daia gonilui!
|

Mira o-avqi şi-ş feaţe di inimă; tălă daţe ani de-a lei şi-l
deade a gonilui şi aestu anvid unăşună. tea s-moară dipu
15 daţe ani, cît l-eră ursita.
(Spus de Mia Adam, Vlaho-Clisură, Macedonia.)
7 1.
Eră

nă

oară

Ţe ş-eră?

ş-tu nă

Ş-eră

20 feate. Doâule

etă.

un

mărât

ca doâuă,

tora!

di tată, un auş, țe ş-aveă: trei

ma.treea

minte ş-tu muşuteaţă.. Aestă
nica-Tănica.
Z-vid&ţi

Muta.

soaţă

eră cama
>

no-aveă

nica. Să]

n-lume

tu

ţem numa

E

II vine a măratlui de-aiiş să z-ducă tu polim.
Ş-el eră
25 aiiş, ş-el nu-ş puteă, ş-a lui nu. si duţea. Şidea
ş-eripă mă-

ratlu de-aiiș. Şideă și cripă, cripă ca nîs ţe
nu vrea şi tut
s-mindueă măratlu di pap, cum s-6asă cu
faţă curată ! C-acși
eră tu k'irolu aţăl: o-aveă to-arşine
s-fugă dit polim. Di

„cade
30

casă prindeă z-ducă un insu.

Ş-tora lăitlu aiş necă

pîne

“

n-gură

nu-l

şi di groii. Ş-acld iu s-mindueă, cu mintea

si băgă

dîţea :

di ară

— Nu mi vru Dumnigăă, nu! Cari
s-me-aveă vrută, tu
trei feate, vrea-ii aveă dată ş-un mascur,.
Şi s-aveâm un tone;
tora,

35

nu

vrea-ni

crep,

nu vrea-ni

Aușlu întră, işă ş-loclu nu

mîc

lo-avea.

bana!

>

MUTA,
ţea

marea,

cara-l „vigă

minduit

ş-cîrtit, :stătă

şi lu

— Nu-ni giţi, tată, je h'ii acși dipis, canda i si. nicară
cărăvle?
— 'Ţe-s-nu-ni h'iă, scumpă, că me-aclimară tu polim Ş-io,
om aş, cum s-mi duc? Pot s--aravdu căvală?
Lăita di mărtătoare s-aştiptă s-Vi qică, că nîs creapă s-u
mărită, ş-necă lo, necă alăsă, ma /-u tăcîni:

—- Ba!

ţe

tată-ţi

ş-erek' s-mi măriţi

fuşi

tine?

Io ni-o

ş-tine

crek'

că te aclimară

aveâm,-că

ou

Feata
ntribă :

201

mintuești

tu polim!

'Ţe 10

laiu ş-corbu di tată-ţi fuşi!
Tatăl lu ngrupă loclu de niprucupsita feată. Ahtări grae
să-l grească? Cum ţi-s h'ibă, părinţi! vor tinisire. Cariştey IL
dise, nu-l dîse ţivă, Dumnigăiă ştie.
Ş-auşlu di cîrtit ma cîrtit s-feaţe. Fărmăc! ! bugă-eripată 115
Năpâi loclu nu-l acăţă. Cu .caplu spindurăt ş-cu mînle di
năpoi,

imnă

Tră n0eamă

de-aclo

pîn

aclo,

fără

minte

oară vine feata di mese

n-cap.

şi-l! diţe:y

|

— Nu ni-aspiuii, afende, ţe nu te-are loclu? 'Ţe scutură
greăuă ţi vine pri cap, di pari ahîntu minduit.:
20
Aușlu ţe o-aveă mîcată păpara li mari, u mutri nă oară
di la cap pîn la toare şi-l” gise:
— Mutrea-ţi lucurlu, feata mea, c-aestă nu-i furcă şi scamnu! Aestă-i scutură bărbătească.
G'ine ma feata ca Evă: Citu-V diîţe vîrnă ţivă, cu ahiît3
cama multu s-angreacă.
— Va-ni aspiuiă, va-ni aspiuii! L/-aspuse auștu :
ţe s-h'ihă? Me-aclimară tu polim. Om auş him, cum
— B!

s-mi duc? Crep ş-plăscînescu, că nu him
agutor l-amirălu!
o
|

tu nate

s- mi duc
, 30

Ş-aestă, acld s-li h'ibă, ni' ma nsus, ni ma ng'os, ma V-u
cărţini a paplui!
— Ba! ţe tată laiu, ţe tată corbu ți-fuşi ?"Nacă va ti minj
-dueşti s-nă scoţi din casă, ma tradi criparea pălimlui!
35
estă.
Auşiu ca aşi U mundusi ş-o alăsă ş--niprucupsita

Nu trict
_nîsă;

—
—

multu puţin

şi: vine

ş-fica-Tănica.

Lu ntreabă

.

Tată? Canda nu hiii tine ? Te-ai di crek'?
Nu mi ntreabă, feata-ni, că dure-ni suntu fărmăţile țe-am!

202
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— Ba! tată, ai fărmaţe.şi no-aspinii ? Tră-ţe n-ai:pri:noi,

macă

nu tră bun

rigurie.

ş-arăi ? Omlu

tu-slab

|

caftă oamini ş-pă-

o

Ş-acăţă nica cu graiu dulţe ş-cu zboare ştiute, s-Vi da de:
5aoă, s-li da de-acloje, s-lu discoasă pînă-l. feaţe, di dișcl'ise
gură.
A
Paplu li ca se-aspăreă oelul s-nu lu nvirină ş-aestă cama
multu,ca surărle ma mări, -ma nu fu acșiţe. Aestă, ună V-

aspuse ţe cură, şi-l gri:

10

— Nu

ţ-u mică

vîră lucru grei!

inima

o

tată!

|

Lo ni-o-aveâm,

Cap:di om. nu-i.

că s-nu h'ibă

Aestu-i. lucru

cu fitrie!

Na, io mi due tu loclu a tăă.!.
ME
_— Ma cum s-ti. duţi h'il'e, că:tine h'it feată.
— Ţe vai dică! Mi duc şi. s-nu ți h'ibă mintea dip! No15am frică qi ţivă.
_
Aușlu, cara viqu că Tănica u ligă la ducă, u nviscti tu
strane gunești, îl l'ică apala di gușe, îl deade un cal Ş-u
pitrică oară-! bună tu polim, tu loclu a lui..
|
Calea iu z-duţeă feata ş-află un gone. Aestu eră h'ilu de-'
20 amiră. Lo-aveă climată ş-pri nîs amirălu tu polim.
Cara scunuscură, di zbor-zbor, ş-loară vreare un co-alantu. Ginema țhillu de-amiră, dup-adilaticlu -a feâtil'ei, după
boaţe,

după

seamne, li si pără ma

multu că-i feată. L-intră şubee

că nîşte cură 'anămisa. Nis, îl! qise
25 mintea, s-h'ibă feată fizorlu aestu!
Mă-sa

tut lu

nviţă

cum

s-u

caftă.

ş-a mă-saj,
Acși,

nă

oară

că l-u va
u xităsi

la păzare. :Z-dusiră s-acuimpără. şi. ficorlu u trădeă la lucre
mul'ireşti, ma niîsă, pira, tut la tufăk”, l-apă! ş-la cuţute trăgea.

"Altă oară I-băgă vasilico sum căpitiniii,

ma feata dişteaptă,

socum feaţe, cum adră, că vasileolu a Vei iși cama
uscât de
a h'illui de-amiră,.
.
.
Altă oară o-aclimă la rîu să si scaldă. Feata
nu vrea prota
şi qiţeă, că nîsă-i dit munte şi nu ști ne s-noată,
ne să mplătească,
.
31. Gine-ma h'illu de-amiră:
— Va ni-u faţi k'efea, va ni-u fai k'efea,
că-nu-i apă multă,
arii easte.
.
E

Cari: vidă feata, că nu u scoate n-cap
şi că pînă aoaţe !
fură mincunle, s-astrage to-ariti
cu tut cal şi dinăparte s-a

Înedaaă

MUTA.
îlă. Nisă

nu

şi scoase-ne strane,

E

203

ne:ţivă.: Cara'tricu-didinde

e

de-ariii, îl! gri a ficorlui de-amiră:
— Ea ni ţiţile!.
ea-ni cusiţile!

Şi scutură caplu nă oară
lu ginucl/'u.

şi-l! cădi

perta hrisusită

ie

pînă

5

e

Ficorlu scoate nelu de-amălamă, lo-astrage pri feată şi oagudeaşte pri dinte. Dintile unăşună s-hrisusi.
Feata fugi, :s-turnă tu loc-li.
A ficorlui de-amiră î! l'ică tu inimă. S-turnă a cusă şi10
după ţe V-aspuse a mă-sai, că -nîs nu s-arideă, cîndu ţea,
că-i feată, si dizviscii şi .s-adră fusâr. Apoea cu fusile-ş-cu
culistrile acăţă s-imnă di 'hoară-hoară şi z-grească:
_—

Cari la fuse!

|

ai că duse!

-

|

„15

culistră,
mulistră!
După ţe-l turnă corbul ş-măratlu loclu di partea nantă,
agumse tu hoara paplui, la feata.
A
Feata, cum avqi culistră-mulistră, işi c-un ling'âr di:melu 20
s-aciumpără. Fitorlu de-amiră u cunosci, cum u viqă. Cîndu
feata lo s-toarnă mellu tu saclu a lui, el s-prifeaţe, că nu-l!
bagă oară şi âcşi I-cade ling'erlu şi z-vearsă mellu.. Apoea

s-lo-adună

z-băgă
altu

—

melu,

ma

gărnăţ di -gărniţ. Feata

niîs nu

25

|

vru:

Aestu-ni fu căsmetea.

vru s-l-aducă

E

|

Acşiţe fizorlu de-amiră ntunică la feata ş-armase z-doarmă
la nîsă. Noaptea fitorlu de-amiră, si scoală ş-agalea-galea,.
s-nu n-a-"arape feata, u bagă tu sac, căvală şi fuqi frătic,

zungă.
Vai
hoară

30

|

”

di nă
eră câtră de-andare! Atiimsiră tu nă mărgine
gri:
şi
şi cucoţii acăţară s-cîntă apirita. Feata l-avdi

_— Nu nă sculăm tată, că apiri? No-avdi
de-amiră cum cîntă?

cucoţi'i al puştu

ştea, că-i tu saclu
Ş-o-aveă scumpa, că-i acasă! nu şi
V-u tăcîni:
feată,
li
amiră. Aestu avdindalui: angurarea

— Aclo s-ţă hiibă, făr-arşine!
Feata

dipri boaţe-l

cunusci

al 3

i

şi canda

u ngrupă

loclu

de

,
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aruşine, di grailu niminduit a lei. De-arşine amuţi dit minuta ţea şi graiu nu scoase.
Cu tut-aestă amirălu bînă cu nîsă şi aştiptă s-u facă săşi alăxească mintea duă cu duă. Acşiţe arucutiră aproape
dtei

ari.

A

h'iYlui

vrearea ţe-l
băgă s-adară

Acld iu

de

amiră

Vi se-auriî,

îl' vine

aveă, vidindalui caplu
altă nveastă, cara vidă,

vrea să nsoară

la nări, cu tută

di grij a feâtilei, şi
că nu va z-grească.

nîpoi h'illu

de-amiră,

băgă s-u

tirănsească pri mărata de Tănică. Ţe tirâniă s-l'i facă? II qiţe:
10
— Mută! s-porţi apă cu ţirlu şi s-aruvin&di (pruscul'eşti)
calea tută di la gambrolu pîn la: nveasta.
Feata işi nafoară şi acăţă s-plingă şi să-ș adună sâflitlu
ca laea. Acld iu plîngeă, V-ease nă moaşe, mira Vei, şiu ntreabă:
— Ţe-ni ai, feată, di ţi-aspardi ocl'il'?
15
— 'Ţe s-no-am laea di mine, că acşi ş-acşi! Maea V.dise s-nu plingă, ma s-Va ţirlu tu mînă şi s-pruscul'ască calea. Ş-apoea angînă maea puili al Dumnigăii şi
z-glinară tu ţir şi li umplură tute guwvile. Acşi. feata ş-aruvină calea.

20.

Apoea ! dîse W'illu de-amiră s-o-arnească calea.
Niîpoi l-işi -maea şi co-agutorlu
vimtu di ţi-u feaţe calea vilie!

Haide-haide, vite oara

al Dumnigăi

di nerunare.

trapse

un

La tuţi împiîrţiră ţeri

s-ardă, ali mute I-deădiră dadă tu mînă ş-l-u ligară s-nu
25 o-arucă m-pade. Cari arse dada, acăţară s-l-ardă geâditle
a mărâtilei ş-a corbătei di feate şi tută dunaua li grea!
—

Arsiși mută,

mută

Ş-arîdeă tuţi di
30sum curună:

ş--krirută!

mărata

feată,

ş-arise

şi nveasta-nao

— Arsiși mută,
mută ş-k'irută!
Mărata

35

di Tănică

nu

cama

putii z-dănisească

— Lae ş-corbă să-ţi ti ved,

că-ţi ded mândile, că-ţi ded!

tră un

graiu,

trei ani nu grii,

ș-ca nă mută ni-amuţii!

şi gri:

di

CAPRA 1 LUŢEAFIRLE.

E

20%

ali mute,

di blăstemlu

Şi nveasta-noăuă,

alîndură

s-feaţe

a

ș-tine nincrunată gi'ine,
va s-ţă baţi peză di mine!
puil'u s-ti faţi ş-prit cărpitură,
să-ţi azboâiri, aspartă gură.

s-turnă
di nă oară şi azbuiră prit cripitură [cărpitură] şi nu
lo tră
de-adoară. Muta de-atumţea gri şi hillu de-amiră ş-u

o

nveastă şi tute tricâtile s-agirşiră.
(Spus de sor-mea

Epir.)

Mia Damaşoti, Avela,

i Luţeăfirle.

72. Capra

|

Ş-eră, ţe nu şreră.

rea lui loc s-u 10
Era un oară un văsil/e multu avi. Avea
iqă le-aveă. e nobagă no-aveă. Tute bânile di la Dumn
eră

avea,

fumeal'e.

s-no-alasă

Dumniqăi,

vru

Acși

om

fîră

|

pânură tu înimă.

ani tree şi s-arucuMăratlu. di văsilă, cîndu videă, cum
a omlui se-adună aţia15
tescu, şi cîndu mindueă, cu anVi coar
ului, loclu nu lo-acăţă.
de-aţia ş-ca mîne va-l da doV'i a prăft
Nu-Y

ma

eră

lui

că

vreai

că

moară,

vîră

no-ascapă

lasă hilii
V-eră, că-l! se-astinde casa, şi că no-a

di moarte,

si-V/ poartă

numă şi s-l-afumă ugaclu!
ă la Dumnigă
„Şi acăţă măratlu di xăsilă să si nchin
părăcălsească :

—

Dă-ii,

|

Doamne,

ş-a lia un suflit, şi las

şi s-lu 20

h'ibă ş-capră!

ma cu kalea di capră.
Dumnigăii îl! deade nă feată,
o-aştiptă cu înima dişelisă,
VăsiVelu nu dise, că nuu va!
di nîsă şi u vrea ş-u mutreă 25

îl! băgă ună mulare s-mutrească
cama
ca nă feată. Trimură tră capră

multu

di tră tute Iiu-

rile ţe-V/ aveă dată Dumnigă.

qua cît ţinea Y'alea di capră
Aestă nu ş-eră capră. Maşi.
cîndu z.dizvişteă, eră ma mupri nîsă, părea capră. Seara,
30
Faţa-Loclui!
şată ca na dină, ma mușată di
mel easte şeurtu, că ş-muCari-şte cum,—că părămi0lu a
un
mea

cîndu

eră

greaiiă

o-ariseă

şcurtile

lucve,—u vii

mică, nu beă, nu
zone-aleptu şi-l cădu tu inimă. Nu
fără s-nu h'ibă cu mintea la nisă.

dură,

206

PER..

N.

PAPANAGI

Cara-l vine oara tră nsurare a.h'illui. de-amiră, că h'ili
de-amiră ş-eră aleptul-gone, acăţară s-l-aducă feate de văsilăţi, di amirăţi, di domii mări, muşate, cu tute hărle, ma
hillu de-amiră giţeă, că viîră nu l-u Va oclul.
5
Cara tricură şi surdinară cari-ște cîte feate di niculziră,
“ cari-şte cîte muşate .ş-a tutlor lă deade cu torlu, îl! qiţe

tată-su :

A

|

:

— Ma, ţe-i aestă di tine, h'ilă! Ahiîte feate, ună nu te-ariseaşte ? Ţe soe? Aeste:sun feâtile, înclide ocLil ş-aleade
10ună, că nu vai u dimîndăm la făbrică tră tine.
— Tată, gri fitorlu, feata-i aleaptă, ma ni-u s-nu frînd
coaste şi nu vai vrei s-o-adâri.
,
— Ş-ună poarcă h'iii s-alăgi, tine vai bîn&dqi cu nîsă,
nu

io! Ca tată voi s-ti ved prucupsitşi voi s-ță dişelid ocl'il',
„15ma fă cum ti tale caplu.
-.
IE
Atumţea

acăţă

di boaţe:
» —

z-da

h'iVlu

şi

qiîse ca cu gumităt

|

Tată, vrearea

al văsilă!

nămirii

mea,

tut

sivdălu

|

i

a mel lo-arcâi pri capra

20
Amirălu, canda căgă casa di-l apitrusi. Cu curşumea
» agudeâi, sînge nu-l cură.
» —

șate

Mărât

hiVă,

di

ahînte

feate

ca

icoane,

de

ahînte

s-l0mu-

ca steale, capra te-aflăși z-vrei! Ma vrei s-ni
lăeşti inima,

s-nu-ii arîdă Dbuga ş-a nia ? Ţ-u băgăşi s-mi
ngrok' cu qile ?

25 ea greă!

e

z-grească gonile-aleptu ? U ligă ca gumarlu

pri punte,

i că-l' da capra nveastă, i că z-vătămă.

|
- Amirălu unu ş-tut ş-avea. AţEI feată, aţăl
ficor. S-mindueaşte; ș-ună greauă ş-alantă cama lae!
Ş-năinte ariti ş-nî30 poi furtună. Ţe s-facă, ţe s-adară ? —
ncl'ise 'ocli şi -deade
izine s-adară cum va!
Numtă,

z-v-arid? no-adrară.

amiră. U loară seara c-un

35

Tră

preftu

numtă

ş-u

ş-tră goc

ncrunară

lae ! ca di moarte, nu ca di numtă.
Ţe-că ! Hiil/lu de-amiră şi ştea nîs,:
că pîn

l-eră al

ca laile ali

tu mărginea
loclui s-ti, duţi, cît veade albul soare,
feată ma mușată noare! Seara ş-o-alipidă k'alea ai capră
şi-ţi loă oclil, ţi-l
pîniseă di nviltire ţe-l făţea faţa.
e
Nă quă l-aclimară di la altu amiră la
numtă. Dăsiră tuţi, :

CAPRA

I LUŢEĂFIRLE.

207.
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ma capra cum s-u l'a tr--arşine ? o-alăsară acasă. Aestă, cara
fudiră tuţi, şi scoate k'alea di capră, aprinde un per decă-!
prina di k'ale şi cum diţe:
— La numtă s-me-aflu.
AclO s-află.
,
|
“Tută lumea nu ş-loa ocli! dipri nîsă. Tuţi s-niră cari e-aţea
feată, cari e aţea feată? S-u videai nă oară, tu bană-ţi n-oagirșăi ! Ahîntă aleaptă, ahîntă muşată ş-eră mărata.
* N-eoadă, soacăr-sa nu putiă s-aravdă,.că o- arupsiră lăcările şi-l! qise a h'i/-sui:
10

— De!

h'ilii!

S-nu-ţi

băgât lăile

cu

capra,

acestă

teată

vrea-ţi adăr.

—

'Taţi, mumă,

că nîsă-i niveasta mea, îl cucură hillu tu

ureacl'e.

|

.

— Cum -nîsă, h'ilă;-aţeă nu ş-fu capră? |

15

— Nveaţă, mumă, că nîsă-i niveasta mea ! cîndu și scoate
lk'alea di capră, cum u vedi, aoşiţe easte, ma 's-nu spui a
vîrniii,

macă

nă

vrei!

Muma, ca mumă: taha mutri s-lă facă un g'ine, nă buneaţă şi fuga s-fură di la numtă şi z-duţe acasă. Mutreaşte, 20

guzgunipseaşte

şi află Walea.

U

la ş-o-arucă

tu un direâp..

arsu di noâilă ori şi u feaţe scrum.
Capra, din cor iu gucă, l-aiurdi scrum şi din năoară ahuleaşte perlu şi azboâiră, zg'ilinda:
— Lele-ni k'ale, lele-rit k'ale!
25
Agumse a casă, ma ţe s-află, că lk'alea g-eră scrum. Nisă
plimse, plimse şi ahulinda perlu di căprină s-mută, s-mută
tu nidr, pînă ş-agumse tu steale. De-atumţea ş-armase la
Dumnigă şi lunineagă cae seară. S-cunoaşte di alante steale
că-i cama: mare. Ea easte lufeafirle-di-c-seară.
„80
Bărbatu-su, cara s-turnă după nîsă şi u vidă cum plinde
şi cum zgi'ileaşte di ţi-arupe inima, mutri s-u mbună, ma tu
cacu. Tu mutarea Vei tu vimtu, se-acăţă di poale-! s-u ţină
şi cu nîsă s-mută ş-el în ţer. Și cara-atumse nsus, însus, nu.
putii z-dănisească cama multu şi cidii ng'os di ţer și s-feaţe 35

luțeafirle di dimneață.
„Ş-ca0e

dimneaţă

cu de-avia

|
pot

să z-veadă.

(Spus de Lușa ţal Sterie Papahagi, Avela, Epir.)
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13: Feata mintioasă
Eară, ţe nu ş-eară. Lucru mușăt
5.

auşlui.
eară,

tu

lumea ntreagă

se-aspuneă, tuţi gura hăscă şi s-0ămăseă.
Eară, frătile-aml, ună oâră tu nă zămani, un

amiră.

Amirălu ş-aveă ş-vizirla. Cari-ști de țe, amirălu tut pri
lucri greali l-băgă vizirlu s-facă. Nă quă, prîndqul mari, ţe-l'
trică prit curcubetă .amirălui ? I/-gri a vizirlui ntră nîs și-l

qisi:

|

—

|

Vizire, fitorlu'a mel, ţîne fluria estă şi di nîsă s-nt-adâri
10 nă vilengă flucată 'di nă flurie, s-tii acumpări
un birbc, țe

s-iacă tot nă flurie şi s-ni-adăţi și fluria năpăi.

„—

Bre! să-l măcă luplu ! mindui

vizirlu,

|

ţe-l băgă

aţăl

Ş-oili-oi —s-nu

lip-

c-un cor? S-faţe virnăoară: ş-cîrnoasă, ș-lăptoasă
şi cu oara
acasă,
o
15
— Avdi, ficorlu a mel! adapsi amirălu, ai di
la mini un
an
di dili mintuiri Şi lucru ! S-nu făţearii lucurlu
aestu, va-ţi
bea curcubeta apă! Aduliişi ?

-— Adukii, mărite ! Cum

zborlu vine:

sească viîrnă
— ş-luplu
,
săturăt,
.
20
S-trapsi vizirlu cu caplu spindurâăt, canda! si nicară cărăvli, di cît nu plîngeă de-arăilu ţe-l'
vineă. Alăgă, alăgă
s-află vîră om s-l'i da viră minte s-u scoată
n-cap, ţivă. Avea
el groși s-acuimpăraă vilendă îlucată.
şi birbăc, ma cum s-u

mpeâtică

25

luguria l-amirălu.

|

Calea cum z-duţeăşi cum alăgă di hoară
hoară, se astălâ
„c-un auș. <Oara-bună» unlu, «bună se-ai>
alantu, nk'isiră dol'i

calea cîtră n-hoară.

Eră

tu

diţe auşlui, că aestu tut tăţea:
—

E!

aușş, Va-mi

căvală

30 s-tragi căldura aestă.
Auşlu
—

ai

Va-Y

mutri

catră

hursească

mburita

s-fi la

|

căloăril'ei.

apoea

nclo, că nu

a

nîs şi dîsi cu mintea.-I' : :
al Mihâli,

măratlu.

Avdi

căvala tu guglu aestu: şi tu căloarea estă?:

Di zbor-zbor agiimsiră n-hoară. ș-auşlu
35 casă. Aoaţe aușlu avea mași nă feată,
ma

Feata

cama

Vizirlu /

:
tini

acă,

si-l

|

l-cupăsi la nîs a
multu diștiptată.

şi ntribă tată-su, ţe om easte oăspili ?

A

FEATA MINTIOASĂ AUŞLUI.
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— "'Ţe om s-hibă, nu ştii, „dise aușlu, ma ni si pari că mă
vatlu easti cu trei Scînduri, s-nu fure cu ună!
— Cum acşi!
— Am
ea ş-ea ţe glărimi disi, „calea: s-mi ncâlică, su

necalic, tra s-lu scutem guglu..
a
— Ba! tată, oăspili nu-i di lişozli,

macă

ţi zburi

5

acşi;

el easti di greil'i şi nîs vru z-dică: cîndu tini si-! gîţi viră
părăvulie, cîndu nîs, pînă si scoatiţi zuglu şi z-vă pară ca-

lişoară.

lea ma

Trică

nă0eâm

di

oară

lui ca şe/oâpică, dîsi aclo
Bună-i

—

casa,

ma

şi vizirlu,

vidindalui,

că

feata

auş-10

iu şideă ş-tălă groasi cu aușlu:

ugaclu-i

strîmbu.

Auşlu zgiîrli ocVil':câtră nîs şi mindui: măratlu ! câti „rea:

scă feata mea, tu minţi nu ş-easti!
Feata tamâm atumţea intră ş-lo avdi, iu gri acşi şi-l! disi:15
— Ugaclu-i. strîmbu, ma fumlu z-duţi ndreptu!
Feata işi năpoi dit udă să ndreagă measa, tra s-iilipsească
-oăspili,
— Diştiptată feată ai, aş, gri vizirlu.
— Diîsi Dumnigă! l-apîndisi aușlu. Aestă-ă auşătielu a mel,20

păriguria mea!
Di graiii-graii, l-aspusi
avit în hoară-lă!

— Muri

auşlu,

cum

qua

muri

ţea

un

om

|

vită, i muri mortu, ntribă vizirlu?

25

Auşlu pali Vi zgîrli ocl'i! şi dîsi cu mintea-l':
Nu ncapi zbor, că: o-ari k'irută mintea !

—

Aușlu tricui didindi şi-l! gîsi a h'iVi-sai:
— S-mi Verţi, feata-ni, ma oăspili nu-l ari

subaş

la loc;

:avdi tini ţe k'irturi greaşti: casa-i bună, ma ugaclu-i strîmbu!
30
.ş-ma ndreptudi ugaclu a nostru, qi ş-tini, ari altu ?.
— Tată, nîs altu vru s-acăl'isească co-aestă: d-iu mi vigă
“mini, că şeloapic di tor. El ş-o avi, că-ni hiiii şeloapă, că nu
ştie că şel/oapic: de-aţeă, că-ni intră nă p&nură n-or. Ma şmini -vidăşi ţe-l' grii!
—

z-avgi

Aestă,

ună

s-(qi)ţem, că-i acşiţi

cum

altă glărimi

Aduş

a lui:

iţi tini,

aminti

feata

mea,

tr-avutlu

ma 35

ţe lu

ngrupară azi şi ştii ţe ntribă ? — eMuri viii mortu? E! gi
Ş-tini, că nu-/ lipsescu drăni?!
— Aris h'i, tată, ş-aoă ! Niîs întreabă: alasă fumeal'e dipu
Papahagi,—Basmne

aromâne.

14
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moarti-l' si-l' poartă numa i no-alasă ? că ma s-no-alasă, easti
mortu tră totna. S-alăsari, .atumţea de-alih'a că muri viu?
Vizirlu, ca omlu ţe-alagă după vitrie, ascultă la uşi, ţe zburăscu părintili cu h'i/a şi le-avdi tuti aesti.
5
Băgară measa s-miîcă. Feata aveă ndreaptă un puiliă tră
mîcari. Ea lo-adusi şi lu mpărţi: deadi a tată-sui | caplu,
coarli li deadi la oaspi ș-nîsă ţină ăripitli:
Vizirlu, dișteptu om, ma estă nu o-acăl'isi. Nu putu si
s-țină ş-u ntribă. Feaţa-l. apîndisi :
10
— Caplu l-ded a tată- -nui, că nisi caplu a , căsăl'el; coarli
ți li ded a ţia, că di coari ai anangii s-tragi cali; s-ărik'li

li ţintă

mini,

că

noi feâtili

_azboâiră şi-ș fac altă casă.
Vizirlu nu cama

him

ca puil'i: cîndu scot ărik,

puteă di marea

15.

diștiptăcuni ali feată.

— Tini, gri nis, ţe ştii ahiîti, poati s-fi dai viră minti: ea
ş-ea ţe cură, Cu nă îlurie prindi s-adâr nă vilengă îlucată,
s-acumpăr un birb&e şi fluria, s-ni-armînă flurie.
— Mari lucru, gri feata ! Du- ti acâmpără di l-arumîii un
birbăc nitumtu tră nă flurie; tundi-l ş-lîna dă-ni-u s-u ţas.
20 to-arizboii doauă vilenqă flucati,. s-l/-armînă mintea cui-s-li
veadă ; una vilendă va u vinditră nă flurie! ş-una va. U, ţii.
Acşi va s-ai: vilenga, birbeclu şi luria.
Vizirlu avdindalui aestă, armasi cu gura căscată, Peaţi
cum lu nviţă feata şi na-l l-amirălu.
25
Amirălui. nu I-u ncăpeă mintea, că vizirlu's-o-albă adrată.
aestă. De-aţeă lu streasi se-aspună ndreptu, cari lu nviţă,.
că nu-l" faţi ţivă. Vizirlu V-aspusi tuti zboarili mintioasi a
feăâtăl'ei.
Aestu amiră eră tinir şi cîndu avdi diștiptăcunea a feă-sotilei u căftă nveastă. Si ncrunară, s-loară: şi nu trici multupuţin, că-l viii si z-bată amirălu. .
Ţe s-l'i şhiră amirălui, cîndu se-află tu polim ? Si-! pitreacă.
nă carti a nveăstil'ei a lui şi si-l dimînaă:
1*

35

S-la

parâăţi

20 S-armînă
cu calu a luj.

dit caselă,

greauă

fără

z--dizvulusâască

di nis, fără nîs şi 3 eapa

vula

;

lei s-teată,

Deadişi di mutari s-li bagă ârmatli m-padi! Niţi că-l!
si bătăi.
oclul. Ș-tăl'8 perii, să nvisci tu bărbătești, fără
s-u / a viră

di hăbari

ş-apoea cu oasti noauă nk'isi tu polim, taha
agutăr-

ou!

-

"211

a Dbărbatu-sui. Ea ş-aveă băgată altă numă,

ţe. necă I-triţeă

paraţi

vru.

ca

prit minti a bărbatu-sui. Căstrili a Vei era-li ningă a bărbatu-sui şi cîndu nu z-băteă cu dușmanlu nîsă ş-triţeă oara tu
tenda amirălui.
|
Nă seară s-acăţară z-zoacă a cărți şi cari s-easă: s-l'a vula
anîntii şi s-facă ţe va-l' va k'efea. Eeli ştea tuti gocurli pri
dinafoară şi-l băti. Apoea cu vula dizvulusi casela şi lo ciţi
.

Altă seară se-agucară pri nă feată. Amirăroaria se- -alăsă
bătută şi seara se-adră tu stratii fiteşti şi-l si dusi amirălui. 10
Aestu niţi-! trică prit minti, că nisă va hibă nveasţa lui.
Altă seară se-acăţară, cari s-easă la goe, s-l'a calu anîntili
şi s-lu ncâlică trei gili cu qua. Amirăroaia, nu va zbor, lbăti, îl' lo calu ş-acăţă eapa cu nis.
Ahît l-eră Vei şi dimineaţa şi ncălică calu şi acasă s--află. 15

Polimlu

aveă

scîrk'ită şi na ţ-ul

ca

ş-amirălu

merlu

aţă

aroşlu! Prota ntribari ţe-l feaţi, cît u vigă, fu: Cu dimîndăcunle a mesli, ţe adrăşi ? gri nîs cu-arislu pri bugă.
— "Ţe-ni "dimîndăşi, aţea-adrăi, bărbate! .
Amirălu, cînd u vidă cu pîntica la gură s-păli, că țe min- 20
dui nîs? «Aestă va li 10 sirmae zboirili a meali şi va z-dusi
cu viră s-armînă greauă. K'iruta! nu şi şti,că tora va-! tal

caplu.>

Grini-ma,

Y'atră “n-gură

cîndu află din gura lei e cură, băgă nă

şi nu

ş-băgă nisă, şi tută
şi z-gură

disi

ţivă,

lumea

tuţi pri caplua

dipusi

lei. "Tuţi nirgea

şi mi duş ş-io s-u ntreb cum
vulia

ma

nîs

dipri

scamnu

u vrea cît nu se spuni cu gura 35.
şi ţe lugiie

di si ntribă la nisă

şi iii aspusi pără-

estă, ş-arape de-aocă, arape de-acld, vă o-aspuş ş-avoauă

cum putăi.

|

(Spus

de

maea

Ciumeti.)

AO
Ți

şiiră, ţi nu

şiiră.

30
-

Ş-iră un-oară un bărbât şi ună miulrare, oarfirii arupţi.
“Şi nu lă eră dure urfana, ma.l-aveă dată Dumnigău ş-trei fiori. Bărbatlu nu iră om linăvos: lucră omlu di tah'ină
pînă: seara

cu asudorle pînă

m-pade, mâ canda

nu-l! firdeă,
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nu-! nirqeă; nu-l custă lăcurlu, că lucră, lucră şi eara di
multe ori nu aveă fărină to-ambare.
Ună seară s-turnă di la lucru fără s-aducă acasă ţivă: gua
țea nu pută s-lucreagă ţivă. Şidură la vatră cu mutarea

5 şi-ş plîngeă doli hala, ţi-l' află:
— EX, mutare, are Dumnigă, cu tut că ved,
di nu nă narde mbar.
— De-alih'a, aşi easte!
— Ştii ţi dice mine? S-mi

scol mîne

tah'ina

că

ne-agiîrşi

și s-lu l'aii fi-

10 corlu aţăl marle, s-l-aflu vîrnu domnu.
Apiri dua, îl lă, îl l'iptină fitorlu ş-apoea tată- su îl lo cu
niîs. Imnînda multă oară, s-curmară.
— Ba s-şidem nil'ăm aoaţe s-nă discurmăm ni” âm.

Şidură pi nă k'atră şi bărbatlu di zore faaţe nă-oară oh!
15 ş-na to-aţeă oară inşi un om dininte. Aistu
numa, ma bărbatlu nu-l duki
— “Ţi mi vrei, il dîse nîs a omlui?
— Nu ti vream tine!

—
20

Nu strigăşi oh? Mine

iră si-/ er eapă-

0/7 mi cl/amă.

— Ma-i aşi, qise omlu, di ti scoase Dumniqăii în cale, va
ță spun hala. Voi s-l-aflu domnu aisăii fităr şi nu caftu altă
rugă tora ti tora, ma mașşi pînea s-u scoată, că nu pot ma
multu s-lu hărnescu.

— Ti pîne goală-l dai ficorlu? Na, ţ-ul Vai
25 anvăţ

tehnea

meal'a mea.

araftu,

va-l

hărnescu,

va-l

mine; va lo-

mutrescu

ca

fu-

— Ea, că ţ-ul ded dise auşlu.
— Ai alţi fiori întribă si-l creapâ-numa ?
— Am nica doi.
30 —- Atumţea, stămina alantă s-i-adiţi eara to-aistu loc
nica un ficăr. Dî un-oară Oh! ş-mine pînă s-ţă treţi oc/il,
va-ţi es dininte, cum ş-tora.
|
Aușlu s-hărisi multu, cîndo vigă că lo-află cu ahîntă lişureaţă domnul, ş-lu băşă fiorlu tu frîmte ş-tu ocl'i și z-ause

35 acasă. Si-l-creapă-numa îl lo ficorlu şi-l duse la pălatea lui.
Aistă pălate iră sum loc, aclă iu şea draţii. Tută iră de-amălamă, di lumbriseă ca soarle. Părţile iră di guvaricăgi, scara
iră 'de-asime. Cindo intră fitorlu nuntru, armase ca. k irăt,

Nu stiă iu s-află, nu putea s-acăl'isească, ţi va s-h'ibă aţeă

2:38

on!

vreavă nu

pălate. Vîrnă

nuntru;

zbură

s-avdă, vîrnu nu

mași tu ună ahure, ş-aţeă de-amâlamă, un cal mică orqu
|
faptu co-amâlamă.
— Aistă easte casa mea, dqîse si-l creapă numa a fitorlui.
Ună

avea

di udăţi

sută

fitorlu,

nu vigă ţivă

|

mine, ta s-u vedi tută.
to-aţea

că tuţi iră

a

Vino tora după

pălate. Tu nao-găţi-şi-nao

.

azumse la

go, ma cîndo

ațăl din coadă, ţi z-veadă? Nica di la uşe nă voahă di carne.
ampuţită, ti făţea s-ţ-astul' nărle. Nuntru iră sprindurate pi

zing'ale cărnuri di om: Tu un loc videăi un titor, to-altu 10
un braţ, to-altu un cap. Fitorluli umplu zmeânile di frică
şi ngălbini ca ţeara.

— Nu te-aspare, îl gise si-l creapă numa, ma săil ţi va s-faţi? De-aistă carne va-ţi alădi aţeă ţi va te-arisească;
15
A
.
h'arbe-o ş-miîc-o.

— Cum, gise fitorlu, mine va s-mie carne di om ? şi acăţă
s-plingă, s-plîngă ună-ună. Lăcărnile îl fudeă c-ariîulu.

Ţi gîţi ? lu ntribă si-l-creapă-numa. Va s-mâţi, ma nu vrei-

—

s-paţi ca aisce?

Ficorlu nu vru ş-nu putii s-mîcă. Atumţea si-V-creapă numa 20

gurmăd, lu 'zgrumă,

lo-acăţă di

îl feaţe

bucăţi şi: lu spin-

ca cum
dură l-alanţi. Trică de-atumţea ună stămînă. Auştu,
prota. Cît
avea zburită cu si-V-ereapă-numa, îl Va-ş-aţăl di
şi ea ţi-lu
agumse acld, şidi în pade ş-uhtă nă oară Oh!
si-V/-creapă-numa

dininte:

— Vii, qîse
dorlu ti nis.

auşlu?

Cum

Il lo ş-alantu

a
ficor

şi-l

duse

la

—

lui.

pălatea

Ficorlu

cit

30

|

intră tu pălate şi ntribă:
Tucă

mi lo

giine, multu giine. Tora dă-ni lu ş-aistu.

— Multu

—

că

alantu fior,

easte

2
25

frati-nu?

“Tora va-l vedi! îl gri si-l-creapă-numa.

Lo-alagă ş-niîs
carnea di om.

apoaea

tu tuti Odili

şi-l duţe

ş-la
”

oda

cu

reapă-numa35
_— Li veqi aiste bucăţi di carne? îl dîse si-l-c
—

Li ved.

__ Aiste
me-ascultă:
va

sînto

bucăţi di carnea

fratitui. Il tălăi, că nu

ulţi,
Ş-tine tora disfă-ţi oclil. Ma nu va s-me-asc

s-paţi ca nîs.
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Ficorlu-si nfricuşă
- hală

ş-acăţă

s-plîngă

pe-ahtare

multu, cîndo-l vidă frati-su
cu boaţe.

|

— Nu plînde, îl' strigă si-l-creapă-numa, ma la ună bucată di carnea frăti-tui, h'arbe-o ş-mic-o!
5
— Nu pot s-u fac aistă! Cum. s-mie carne di truplu a
frati-nui?
— Ma nu poţi, ea că

ţi-ţi fac!

şi lu spinqură pi ningă

alanţi..

II lo, îl tăl8

,
bucăţi-bucăţă

|

Tric nica nă stămînă di cîndo si-l-creapă-numaîl tălă
"10fitorlu. Măratlu ai auș, tatăl a ficorlor, niţi hăbare. no-aveă

tu ţi mini căqură ficorl'i şi ţi păţiră. A lui îl si părea, că-l

are pi lucru şi că nveaţă tehne, te aţeă şideă cu inima ari” hate. Apoaea lo ş-alantu fitor, îl duse la loclu iu-/ duse ş-alanţi
doi, feaţe un oară oh! ş-inşi eara si-l/-creapă-numa.

15

— Ţi mi vrei? gri nîs.

*

Si

— Ea, dise auşlu, ţ-ul adi şi ficorlu aistu a net. Nveață-l ş-nîs tehne s-nu armiînă orbu şi .s-ni V-adiţi treil'i, că nu
pot s-fac fără nîși.

—
20

Cum

nu!

Il lo apoaea:fitorlu şi-l duse la pălatea lui. Gine ma
aistu
fitor nu iră ca îraţi a lui cama mării. Eră diștiptăt
foc,

cu foc tu înimă şi nu-l! se-aspăreă oclul di ţivă.
Niîs intră
tu pălate şi nu să nfricușă iti. Si-l-creapă-numa lo-alăgă
pit

tuţi udaţii cum aveă faptă ș-co-alanţi fraţi şi-l
duse ş-la
25 udălu iu iră spingurăţi dorii fraţi. Aistu ficor,
cu tute că nuI vigă fraţii, nu gri niţi un zbor. Tăţeă ş-mutreă.
— Aisti sînto frații a tăi, îl gise si-l-creapă-numa
; nu
me-ascultară ş-te-aţea li. păţiră aiste.. Ma s-nu
-me-asculţi
30

ş-tine, si stii, că aşi va s-paţi.

— Va te-ascultu ti tute, va s-fae iţi va-ni giţi.
|
— Aşi ti voi,dise si l-creapă numa. Tora s-lai
carne de-a
doilor fraţi, s-u h'erg'i și s-u: mîţi.
N
"
Ficorlu nu plîmse c-alanţi fraţi l-aiste zboară,
ma iră pi
dao: s-mîcăi s-nu mîcă ? Atumţea calu al
si-l/'-creapă-numa:

35 îl' cucură pe-anarga la
vrei s-ţi l'eri bana.
— Va s-mic! dise
Lo,. h'arse

—

E!

ș-mică.

aflâi ș-mine

ureacl'e: ai! fitor, mîcă,

apoaea
cum

s-nu

ficorlu.

Si-l-creapă-numa

om

cara

vream,

iră. mplin

.di.harao:

își dîse nîs cu mintea ;

915:

ou!

aistu ficor va
îudi tu dunae

ni nveaţă tehnea. Apoaea si-V-creapă-numa
ta s-facă licărle a lui: z-bagă lumea
să si

ncate, să z-bată, s-nu z-vor, s-fură, s-tale! Tu fugă, îlSedise
|
a fitorlui:
— Avdi, fitor! mutreă giine calu; ca gueape nu-i dai.
Fugi ş-armase fitorlu singur cu calu. S-feăţiră doVi oaspiţi
burii, acăţară si zburască deadiin şi fizorlu lu ntribă calu:

— Nica

numa.

mi

Ioii

ntreg”, îl dise calu;

escu

calu

a lui di

|

E

— "Ţi părmătie easte aistu om?.

aistu easte

eta

si-/-creapă-

ali ete; ma

s-ţi spun

dreptu: îni se-auri' cu nîs, voi s-ascâp.: Mutreă
lui

văți tehnea

oară, cîndo

vîrnă

ș-apoaea

si-l-creapă-numa ti multe dile, va s-fudim dol'i.
"Pi ningă seară si-l-creapă-numa s-turnă acasă.
-

ndreptu la cal şi-l! dise:
— Cum treţi cu fitorlu?

nveaţă ficorlu tehnea
s-te-ascapă.
Dumniqă

di vermu

lilize, cum

duse

Si

15

|

aiste

si-V/-ereapă-numaşi acăţă s-lu

a lui. Ma ţi tehne va giţi tine ? Tehne
D-iu-l videai om, s-făţea cal, Vermu,20

vrea. Tută

aistă tehne fişorlu o-anviţă

şi si.b-cieapă-nuimna cum

lipseasce. S-tuduseă

cum

de-aoă

Ti mutreaşte?

— Multu g'in6;cgiîse calu.

S-hărisi “di zboarile

în10

gine s-l-ans-fugă

va

5

'ahît caplu a ficorlui.
Ună duă 'si-V-creapă-numa

di l-acăţă

Ş
I-qise a fitorlui :-

Aa

nu 25
_— Va s-fug ti ţinţi dile. Calu îngătân s-lu aj, că zbor

,
Aa
.
dai! şi fugi.
calu-l
ma
tora,
Ficorlu ntribă calu di-se-i giine s-le-aspeală
s-astaptă,

gise

va

cîndu

ti ma

s-fugă

Tricură

dile.

multe

.

ţinţile qile şi ea-ţi lu eara si-l' creapă-numa:
|
— Cum treţi cu fizorlu, ntreabă calu!
Di

„—

giine ma

gine,

ca qua: ţea

30
|

alba, giţe calu.

j

:
"După niîscîntu k'ird si-l-creapă-numa dîse nîpoi a ficorlui
prez-vin
va
nu
gile
— 'Tora va s-fug diparte; ti vingiiţă
aoă. S-lu mutresti calu g'ine! Apoaea ş-iudi.
a calui: 35
Niţi no-astiptă altă ficorlu. Cît fudi draclu şi-l qise
altă oară no-aflăm ahtare oară, .
— Ai s-li scărminăm,.că
s-nă

—

aa

,

di mînă.

S-fugim,

şi Va ndoi

dqiîse

parăgi

ş-calu;
ta s-nă

ma

ea ți s-faţi:

se-află

qi

bun

5

"

intră tu udâţi
de-arăii

pi

cale,

216

ma
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nu mulți, că nu va 's-poţi s-l'i

porţi şi va ne-angreacă,

apoaea leagă-ii &itoarle cu peâtiţe,
creapă-numa, şi s-fugim!
a

Feaţe

fisorlu cum

a calui cu peâtiţe
piste avlie şi fuga
iră

cal

azburătăr,

lu nviţă

s-no-asin

de-avde

calu, lo îndi

si-l-

parâdi, îl! ligă

citoarle, nclise porţile di pălate, arsări
n-calăr. Aistu:cal nu iră ca iuți cati, el
ţi azbură,

nu

imnă.

Tu

nă

minută

fitorlu

agumse a casă. Mă-sa, tată-su cît îl vidură, l-inşiră tu ubăr, îl -

bășară, îl streăsiră în braţă ca un h'ilii niviqit de năetă,
10 După ţi tricură aiste lu ntribară:
Sa
— Am alanţi doi fraţi iu sînto? cîndo va z-vină ?.

— Ţi îraţi cîftâţi, dise ficorlu?

Doli îl

tă

domnu-nu.

AȚI nu-și fu om, că ş-iu si-l'-creapă-numa! Cu-de-avia
ascăpăi
io. Şi lă spuse a măraţlor tute cîte ş-trapse. Picorlu,:du
pă
15ţi vine acasă vrea ta s-şadă ti totîna cu părinţi!
şi z-băneagă de-adin. Pragi aveă loată înqdi di la
si-l'-creapănuma, gone iră, mîna V-acăţă di tute. Ma _câlu
îl' gise:
20

— Ai s-fudim de-aoă, că va s-umplă ving'iţle gile şi
draclu
va z-vină aoă, ş-ma s-n-află acasă, bunlu nu va
s-păţim.
Cum

diîse

calu, ași

veade: porţile nclise.

s-feaţe.

Draclu

vine la pălate,

Strigă ficorlu si-l dişelidă,

cîndo

ţivă, vîrnă

_boaţe nu ş-avgă di nuntru. Intră piste-avlie,
mutreasăe aoă,
mutreaste acld, vîrnu! Duki atumţea ş-nîs
că ficorlu avea

fudită cu calu. Ți s-facă ? II vineă cripare greao:
si-V-creapă25 numa s-h'ibă aris di un fiuric, nîs ţe-arîdeă
nă lume ntreagă,

nu-l' se astindeă! Tinde ăripitle, azboară
şi z-duţe îndreptu:
la casa fitorlui. Intreabă acld, no-are ! Fitorlu,
ca cum V-aveă
dîsă calu, le-aveă aspilată de acasă şi
s-aveă dusă-tu un:
căsăbă,
30
Calu îl! qîse a fisorlui:
— Tora tine va mi scoţi - în păzare
şi va mi vinqi. Va
me-aciimpără tuţi, că escu gone, maşi
un lucru s-no-agîrşesci: s-nu-ni vingi căprestul ; căprestul
easte bana mea. Ma
va-l dai, va mi k'eri ti totîna, i
|
35

Ficorlu feaţe cum lu

„_vindă.
mulţi

nviţă calu, lu scoase

Cai di cai z-qa cuma
pragi

şi-l lo nîs.

—

Ţ-ul

—

'Ţine-l, ma-l vrei!

multu. Un

dai, gise ficorlu, ma

“

.

căprestul

în' păzare s-lu

mare. domnu
“

va. nii-u] în!

|

deade

|

OH

!
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Domnul aţăl marle îl lo calu, ma pisie noapte aistu s-toarnă
Si-/

creapă

numa,

ună cîte ună

vindă în

cara

fitorlu di cîte ori îl lipsea pragi.

nu

şi lo-află: Dua

păzare.

Tuţi

lo-află

ficorlu

acasă, lo apulitiile

aţeă fiorlu scoase eara calu s-lu

deădiră

multu, ma si-l-ereapă-numa

Ş

eara la fior. Aşi-l vindeă

deade ma mulţu di tuţi şi-l lo calu.
— Ţ-ul dai calu, dise fitorlu, ma fără căprestu.

Ca nu-l

vine iţi giine al si-l'-creapă-numa, cîndo avdi, că

ficorin nu-! da
aţel are ş-ealu,
Şi dîse:

căprestul, că stiă niîs, că cai are căprestul
ma nu gri ţivă, ta s-nu-l dul'ască, că-i nîs10
Si
.

Ă
— Ma-l vrei, ţine-l!
Si-V/-creapă-numa ş-lo calu, ma aistu ş-alăxi perlu noaptea .
şi vine la ficor dizndu. Tah'ină fitorlu lu scoase eara
în păzare cu altu per ş-lu vindea. Si-l' creapă-numa

|

|

eara ta si-l acumpră.

— Iţi-daii ti el, cîtu s-cafţi,: dise nîs, ma cara
cu'tut.căprestu.
— .Si-ni dai cîtu z-vrei, nu-ţi daii căprestul.
„—

Dă-ni

lu

cara

nih'ăm

ti tora

ta

s-lu ncalic,

imnatlu ş-apoaea eara va ţul dai. Ma
ține aestu nel di guvarico ea căpară.

ta

calu
inşi15

s-ni-l dai

s-li ved2o

ti frică ca s-nu-l Vai,

Si-V creapă-numa scoase dit geadit un nel multu, multu
muşăt şi-l! lu deade a fitorlui. Fisorlu vru, că duki c-aţăl
nel easte

oclul

al si-l creapă-numa,

ş-ma

si-l

k'ireă,

urgâ.25

Si-l creapă-numa cît încălică pi cal şi-l” băgă căprestul, loampătură calu ta s-iugă, ma tu oara ţea ficorlu arucă nelu
io-amare şi draclu urgi. Aistu s-acumtină di cale, că nu vi-deă iu nirqeă. -

Niîs duki, că ficorlu V-arucă nelu to-amăre. Te-aţeă discă- 30
lică, în ligă di un ărbure şi s-arcă to-amare ta s-caftă nelu.
Pînă z-ducă 'ş-pînă “zivină, fitorlu -lo.: calu, lo-ancălică ş-aznîs. cîtră

cu

„bură

află nelu,
ma

şi

munţi

inşi

draclu

iu-V!

vidură

ocl'il/.:=Si-l

creapă

numa

cît

şi si nh'umusi după ficăr. Ş-calu azbură multu

nu nglimă.

şi piste şapte amări

Tu

ună

minută

triciu piste

șapte 35

şi s-apruk 2 di. fizor. Nica puţin

şi vrea s-lo-agungă. Calu -aduki aistă şi-l! gri a ficorlui:.
— Fă-te nă lîndură, că ea! n-azumse si-l creapă-numa.
Fitorlu s-feaţe lindură şi azbură cît putii. Si-l' creapă numa
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s-feaţe nă gae și s-h'umusi s-acaţă lindura. Azboară un, azboară alantu, s-prul'ară să s-agungă, cîndo lindura intră
di un-oară t-ună pălate. Deade și gaea s-intră după nîs ma
nu pută. Atumţea si-l! creapă. numa di gae s-feaţe ca omși

5 intră tu pălate.
...
=
— Cai esti tine lu ntribară?
,
— oii escu viţinlu a vostru. Di prect'i di ani him viţini
şi nu nă cunuscăm. Vin
ună ahtare.
0 . Oămin!i dit pălate îl
veadă. Si-l-creapă-numa
corlu faptu alindură, că
„un 'mer şi şidă pi puliţă.

z-vă ved pălatea, că ş-ioii va s-adăr
|
pistipsiră şi-l qisiră s-treacă şi s-u
trici udă di udă, ma nu vigi fiaestu cîtu-l duk"i, di lindură s-feaţe
Si-/-creapă-numa agumse ş-pînă la

udălu iu s-află merlu. L-cunuscii troară,
15 oamiili di la pălate ţe lo-alăgă daâile:

te-aţea lă gise la

— Nu-ni lu daţi a nia aţăl mer?
;— Că-ţe nu, dîseră e! şi ună feată îl lo' dipi puliţă şi-l!
lu deade tu mînă. Ma cit lo-acăţă si-/-ereapă-numa ş-merlu
s-feaţe melu şi z-virsă în pade tut. Draclu atumţea s-feaţe
20nă cloce cu doisprăgâţi di puil' ş-acăţă s-mîcă mellu. Îl micară tut, maşi armase un gîrnăţ. Aistu gîrniiţ s-feaţe un Lipurâr ş-mîcă clota cu doisprăgaţii “pui. Aşi fi&orlu puti
si ascapă di si-l! creapă numa şi si scoată ahtea ti dori fraţi,
ți-V -miîcă.
25
Apoaea s-turnă acasă la măsa şi-l dise:

—
tora

Dadă, nă
voi s-mi

deade
duc

mea. Tine 'z-bagi

tu

Dumnigă
lume

pradi

di

sni-aflu vîră

pi casă ună

primansus. Mine
nveastă

pi k'efea

pîndă albă şi s-o-alâşi 'aclă

duă ş-noapte. Cindo z-veqi, că lăeaste aţeă pîngă, atumţea
30 easte semnu, că io nu escu g'ine ş-tine s-vini s-mi.cafţi.
II deade apoaea a mă-sai vîră ndao-trei pundi i flurii ş-fudi
cu calu : diparte. imnară-imnară ş-agumsiră nă quă pîn la
nă pădure. Nuntru iră nă pălate mare. Intră ficorlu tu pălate, s-priimnă nuntru: şi ţi z-veadă tu nă odă: bila amis5rălui șideă îm pade şi pi giniiclile a Vei duriă nă lamiie
tu somnul d-intinii. H'ila de-amiră cît ul vigiă fisorlu acăţă
s-plingă cu lăcîrni. 'Ună lăcîrmă: căgdu pi faţa ali lamiie.
Aistă atumţea z-diștiptă şi ntribă feata:
— "Ţi plinge?

" 0u!
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si-l beai tu scafă, ahît muşăt easte şi stii, că tine va-l miţi.
„— Nu te-aspare, că nu-l mic, ma va me-alumtu cu nîs..
Cara s-hibă cama gone, aţăl va ti Ya tine.
Si scoală apoaea lamna ş-acaţă să s-alumtă cu fitorlu.

o

— 'Ţi s-nu plîngu, gise feata, vine to aistă pălate un tinir

Doli eră goi, doli putiuţi, nu cădeă ni un, ne alantu. Sealumtară di tah'ină pînă seara, vîrnu nu si spuse cama gone
de-alantu. Sudorle lă cură ca ploaea. Atumţea fiorlu o-arălk'asăe lamia m-braţă ş-u hide tu loc pînă di brîn. Ma lam-!
-10
na inşi şi-l h'ipse ficorlu pîn di mese.
Ascapă ficorlu ş-ț-u Va nica unoară ş-u ndeasă pînă la
zvercă, apoaea scoate hoarda şi-l! tale caplu. După aistă

ţupată, tale nă pădure

nă

fizorlu Va

burl'i un piste-alantu ş-lă da
u.Va lamna moartă cum iră
de-amiră,

Feata

ţe s-aprimsiră g/ine,
sti foc ş-aşi arse di15

E

aa

s-feaţe scrum.

viqu, că ficorlu Y-u pută a lâmnil'ei,

cîndo

ningă

sciă ţi s-cama facă di harao. Z-duse

nu

âi- --

ntreagă, l-adună

foc.. După
şi o-arucă

l-as-

fitor,

|
tarse asudorle şi-l bâşt tu îrîmte.
Aistă feată de-amiră o-aveă arăk'ită lamna di la părinţi 20
ş-o-aveă .dusă. tu pădurela pălatea-a /ei.-“Tora feata ascăpă

şi 'te-aţeă iră multu hărioasă. Nu tricii puţină oară

di lamne

mâărginea

dit

ş-avdu

nă

pădiărilei

'mare

vreavă

di

oamini.

Mutrescu

doli

şi ved că

-di tată-su a
vineă oaste pitricută

feâtilei.

Feata

cît u vigu

ş-acaţă

— 'Ţi plîndi, u ntribă fisorlu.
—: Plîngu,

s-me-ascapă
ti .vătămă.
—

S-no-ai

Acăţă

gise:feata, c-aistă

23

s-plingă.:

o

|
paste

u

va ti veadă

pitricii

a
tată-iiu, ta

va

tine cu mine

di .la lame.

Ma

frică, îl' gise

ficorlu, că V-u pot mine a oăstil'ei'. 30

|

apoaea fitorlu să s-alumtă cu oastea şi ţi-l tăl& ca

praşii pin
S-avcă îm

di un. Ma'ahît: gunatic lo-aveă curmată multu,
pade şi-ş lo feata di guşe şi acățară „doli z-

doarmă. După ţe-l acăţă g'ine somnui, na iu vine la nâși
un dirviş, urît s-nu-l vegi. Ş-iră ncalâr pi un „cal arănos.35
Nis iră pitrietut di amirălu de-adin cu oastea ta s-ascapă
feata qi lamne. Gine ma nu-! făţeă calu ş-te-aţeă avea ar-

masă

cama

n-coadă. di tuţi. Dirvişlu cîndo u vidă hilaami-

răiui, că doarme

ahit

arihate

cu un tinir xen,

s-năiri,.. s-a-

*
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prease multu şi-l si umpli inima di ergu. Nîs ş-o-aveă ta
s-u Va el h'il/a amirălui ti nveastă ş-tora u videă m-braţă cu
„un altu. Scoase hoarda, lă tăl'8 caplu şamindoilor ş-fugi apoaea de-acld pi calu aţăl arănoslu. Sîndile a feâtil'ei cu a
5 ficorlui s-amistică ş-acăţă s-aruşască loclu. Tu oara ţea pi
“casa ficorlui, pînda aţeă alba, ţe-aveă băgată, lăi ca cătrane

Mă-sa ficorlui u vigă, lăcîrmă şi dîse:

—.Fitorlu nu-fi easte g'ine! va-ii aibă păţită ţivă. Ai s-mi
duc după nis, iu va-ii veadă oclil. Imnă, imnă ş-azunde
iopînă la pălate. Şade ta z-discurmă nih'ăm aeld, cîndo ea
ningă nîsă avde nă vreavă. Tinde ureacla ş-ascultă. Dao
nipîrtiţi şi zbură una co-alantă. A uni V-aveă moartă nipîrticuşa şi-ş plindeă hala la soaţă sa.
— Nu plinde, -gîse aistă, ş-nu ti jileă, ma scoală- te ş-adună
15 nih/am earbă di ningă aţal ârbure. Co-aţeă earbă unge- o
nipîrticuşa j-va si nviaqă di-un-oară.
.
Curundu si scoală nipîrtica, adună di earba ţe L-aveă
disă soaţă-sa, u unde h'il'i-sa şi aistă anvă şi s-feaţe bună.
Mă-sa ficorlui avqi tute zboarle a nipiîrtiţlor şi vidă tute
20 cite feăţiră nîse. Adună earba di sum ârbure şi apoaea si

sculă şi
truplu

z-duse

s-află ficorlu.

tu nă parte,

caplu

Căftă aoă,

to-altă

IV: vine atumţea tu minte

căftă acld,

lo-află

a lui şi a h'ilil'ei de-amiră:

di earba ţe adună şi cu nîsă anvid

morţi! tu minută, canda no-aveă moartă, ma durnită. Ficorlu
25 cît si sculă, dise:
„— Bre! multu duriii! grei: somnu!
— Grei h'iVi a ei, c-aestu nu ş-fu somnu, ş-lă spuse tute
cîte s-feăţiră. Apoaea fitorlu lo feata şi z-duse cu nîsă l-amirălu, tată-su a feâtilei. Amirălu cît u vigă, că h'ile-sa bă30 neadă, trapse ună mare harao, că nis pistipseă că-i moartă

și V-aveă faptă tute-arădle di moarte. -

|

i

Feata li spuse tute ună di ună cîte păţi şi cum ma:s-nu
eră ficorlu ta z-vătămă lamna, nîsă turnată nu va s-aveă.
Amirălu atumţea l-u deade nveastă, feâţiră nă numtă mare,
35 apoaea inşi nîs di pi.-scamnu ș-tu loelu a lui băgă amiră,
ficorlu.
|
Părmi0

ni sciam,

Nu

ași,

" (Spus de Domea
N. Baţaria)

iră

al Luzani

ma

părmi0

vrui

vă Sus,

qi v-arîş.

de 25 ani din Cruşova,

Dec. 1893, prin q-l

15.

AFLĂT

Fitorlu

ȘI PÎNLU.

aflăt

LD
LD
—

FICORLU

și Dinlu.

|

Eră, ţe nu şeră.

Eră toamnă, cîndu fagi s-leăgînă di furtună şi pluk'l'i sus. Yiiră tră nilă şi vizescu k'in/i di ţi si mută perlu di frică

ş-ariurle gurleagă ai-ţi l'a ur&clile. Şi suflă turbatlu (vimtu) 5
di gîţeai : vai k'ară lumea ! Cari-şte cari adră vîră amărtie
greauă ! Şi de alih'a nă mărtătoare, acld si-l h'ibă! feaţe
cupilău.

un

un ic,

tu

s-lo-arucă

si scoală

şi nagă-nopţi

di frică,

De-arşine,

cu poala-l'

lo-anvăli

arîi. Di nilă, că eră

s-lo- 10
di carnea Lei, sînde di sînde-l, nu-l! feaţe înima
i
singur
'di
că
s-nea
să
tu arîîi, ma lo-alăsă pri buqă

carne
arucă

s-lo-află vîrnă.
cîndu

Citr-angare,

qua,

creapă

boaţe

m-păzare, tricîndalui, avde

vîră prămăteftu ţe z-duţeă

Ş-feaţe

di nic.

cruţea, ţe

fitor. Nis îu-15
s-hibă ? Şi z-duse z-veadă. Trade, dizvăleaşte,
E
meale no-aveă.
acasă-l'. Haide,
— Aestu-ni fu căsmetea-rii, dise şi lo-aduse
palmă, mîne doauă,
haide 'niclu crişteă duă di quă. Agi nă

s-feaţe cuzâmite fiădr. Tute li făţea,
pri lucru să s-aştearnă, nu-! se
acşiţe

dindalui

îl' die

să nveaţă şi

ma carte

Tată-su vi- 20

aştirneă curlu.

duă:

nă

că n-aveam
— Avqi, ficor! Pină tora nu vrui s-ți-aspin, minte bună
ti cîrtescu

su

şi s-nu-ţi frîngu

inima, ma

tine

pri lucru nîpoi nu .
no-ai. Tine să nveţi nu vrei, s-te aşterni
tine, nu 25
anăpude. Io s-ni miîc înima cu
vrei! ţe vrei? lucre
faţi fior cu minte, i mutrea-ţi
voi. De-aţea i va te-aşterni s-ti
hii, nu h'ii ficorlu a mel!
s-ţă scoţi pînea, că fi&or aflât

e

Şi V-aspuse apoea ţe cură.
—

Macă-i

acşiţe, gri fisorlu,. i-alăs sînătate

s-ni-aflu căsmetea.
Ş-acşi

deade

Aflatiu, c-acşi-l

LL

grea

năpoi-nelo. Ntunică

!

Va

mi duc

30

,

tuţi, ş-lo mintea la toare şi V-u

tu nă pădure greauă. Ne zipit nu

ârbure uscât ţe câdeă di vimtu..
s-avgă. Maş vimtul şi cîte vîră
tu inimă, s-culcă sum an ardi oară-oară ! Aflatlu, cu gVeţlu
iu s-h'iqea tu 35

frică!
bure şi nec-adilatlu nu ş-loa di
scară!
Nă
?
oclil
cufal, e să-l veadă
—

Bre!

s-u

mică luplu,

ţe s-h'ibă

Aclo

ş-aestă?

|
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Dipune doauă scări, mutreaşte cîtră ng'os, scuru ținea
multu tu loc. Apoea, guzgiin z-veadă ţe vai cură aoaţe, ş-lo
inima tu dinţi şi dipuse ninga nîscînde scări.
”
Searădi scară, u dipuse tută scara şi s-află tu nă pălate,
cum niţi nvisată no-aveă pută. Iu turnăt ocl'il, mârmare,
geni, templi ca la bisearcă ş-muşutăţi cum nu ncape mintea
omlui! Ş-păsci, ţe: ş-păscă oclil Aflatlu ş-apoea acăţă
s-u
priimnă, z-veadă: om no-are aoaţe?
i
„Cara-Y trici udaţi'i tuţi, intră ş-tu udălu din coadă.
Acă
10 şideă un aş cu barba pîn di dinucl'u şi cu qeânile pîn
di

grunu

15

ș-mică pîne pri measă. Nis eră singur. Miîcări aveă di

tute soile. Ailatlu, nimicât, nibiăt, cari-şte di cîndu,
s-aştirni
neacl'imât pri measă. Aușlu, cara nu videă, avgă
că viră-l
mică mîcarea și nu ştea cari easte. Atumţea
gri:

— Cari-ţi-s Wii tine, s-fure ficor, h'ilu si-ni hi'ii, dor;
s-fureşi feată, h'il'e. si-ti h'ii, muşată !
|
Atumţea dișclise gura Aflatlu şi zburi':
—

Ficor

Aestu

hiă;

tață no-am,

aiiş eră un

20 stih'ă; cari-şte ! şi tu

multu

înima

Aflatlu z-băgă

Dinlui,

Dîn.

mamă

Nis s-aveă

alumtare

cîndu

di nă oară,

vidă

no-am,

se-aleapse

suflit ai

l-k'iptină,

Aflâţni-u

numa!

bătută cu viră altu din,
fără

ocl'i.

om.

ningă

Vi ndreapse

1/-arise

niîs, că

barba, il!

tăl'ă geânile şi-l' deade găirete, s-nu
ş-u mîcă inima, că poate,
co-agutorlu al Dumnigă, să-! vină
oclil, z-veadă nîpoi.
Dinlu no-aveă iu să-l bagă ficorlu. II
deade 40 di clei di

la 40 di udâăţi şi-l gise:
|
|
|
— Ficorlu a mel! io h'iii orbu şi nu pot
s-li ved şi s-li
ndreg cîte va pălatea. Tine hi'ii tinir şi cu
lunină, Dumnigă-ri
ti pitricăi! Ţine c/eile şi fă-ti domnu de-adgi
pri pălate. Maşi
sună
s-avegli: Patrudăţiu udă s-nu-l dişcl'idi
put şi-s-nu ti
pingă. draclu s-intri, că s-nu paţi
ma laea di mine,
„ Vedi, acldu păţi Dînlu cu dușmanlu
ţe li scoase ocPil.

Di cît fizorlu ca fităr: Faţe tamam
aţeă ţe.nu prinde

s-facă.
Cara-l' dişelise tuți udaţi'i, aişelise
şi udălu din coadă. Ţe
35 ş-eră acloţe? Nă baltă cu apă
hrisusită 'ş-cu “un şoput tu
mese ţe cură maşi apă de-amâlamă.
Varliga-di varliga &rgile mări cît nă boe di om! Tu citie
nă guvă cîtu ncape
un om. Ficorlu, cari no-aveâ lucru, ţe s-adară,
intră. să..si

scaldă și cîndu iși, ţe z-vegi ? Truplu-/ tut hrisusit.

FICORLU

Aclo iu s-tudiseă ca
rare, ca peane. Nis di
cumse, tra z-veadă, ţe
Nu trică un minât şi
ş-apoea şi scot. străfile

„scaldă. Aflatlu
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k'irutlu, avde un troput, ună. c-azbuină oară să nh'ipse tu ergii şi s-asva s-cură.
na iu vin trei dîne prit guva ait citie
şi cămeşle şi s-arucă tu baltă să si. 5

pre-agalea,

s-trapse.

de-abișala,

de-abişala

pînă la cămăși, şi ună cîte ună li bagă n-sin.
Si scăldară dînili gulișane, arîsiră, s- agucară, că ş-o-aveă
că vîrnu nu li mutreaşte. Di cît Aflatlui îl cură balile şi-l

si stricură ocli! pri nîse di dup-un pom.
"10
Vine oara s-easă. Caftă cămăși, s-mutrescu ună co-alantă ca

upărite, căm&şi no-are! Aflatlu arîdeă pri sun nări di l'efe!
Cum căftă nîse prit ergi, l-ved! -Acaţă s-lu pălăcărsească,
s-li cadă, avu să-l facă, maş cămeşle s-lă da, că gînile fără
cămeşi suntu ţivă: ni s-azboâiră pot, ni s-fugă di ningă 15
tine, ţe lă loaşi cămeşle. .
După multe, Aflatlu, cara lă trapse la tute cîtenă băşare
cărținoasă, lă gise:
— Pînă nu va-l daţi luiina Dinlui, cămeşi tu coli nu va
20
z-vidăţi.
Si zburiîră nîse, ţe. si zburîră şi-V deădiră un mer. Merlu
aesțu s-lu mîcă Dînluşi videala va-! vină di nă cale. -

Aflatlu l-băgă n-sin şi scoase di lă deade la doăule ma
mări

cămeşle. La

ţea. ma

fiică nu

vru

s-l-u da, că vrea

să-l

25

h'ibă nveasta lui.
Apoea z-duse şi-l deade a Dînlui merlu. Ună muşcare ai
mer. şi oclil' acăţară să-l! vină. Cît lo- -ascăpită tut merlu -şi
vidă, cum ti ved şi cum. mi vedi..
Auşlu trei palmi criscu di harauă:

— Di, h'iVu, tine ţe-i

feaţişi. bunlu aestu,

ţe cafţi di la 30

mine ?
Aflailu ţe.să-!' caftă 2 1/- ardea di lume, să se- -aspună cu
dina lui. Diîse:
:
— De! tată! s- putearii s-mi. scoţi tu lumea lantă, altu fiva

nu-ţi vream!

35.

Acld, acşiţe eră. Pri scară nu puteăi s-eşi tu lume. Aestă
eră faptă maşi tră dipuneare,. nu şi tr-alinare.
Dînlu

adună

co-anginarea

puil'i tuţi, s-li ntreabă. Tricură

tuți puil'i şi viră nu ştea s-li aspună calea. Tu coadă, cara

224

|
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s-misurară ninga nă oară tuţi puil'i, lipseă un tuleăi. I! griră
ş-a lui. Aestu cu de-avia pută z-vină, că ş-eră şel'op, cavâi.
di nîs!

Aspuse,

că nîs cunoaşte un vultur

pităt, iu lk'are soarle. Mași
5tu

lumea

lantă. Nk'isi

tu

vulturlu .aestu

Aflatlu,

după

gică-l

mintile Ască-

poate

s-lo-alină

culeâi

şi-z duse.

„S-u şcurtăm, vulturlu aestu păţă nă g'idere multu greâuă,.
Ca0e

an,

cîndu

puili. Vulturii

scuteă

nu

puil'i,

era-l'

vineă

acloţe.

nă

nipîrtică

Puil'i ţiură

şi-l

mîcă

şi z-dipiră tră

nilă. Gonile nu are oară, ma trade coarda şi-! tale caplu
10a nipîrticălei. Trîş atumţea na-l' şi vulturii iu s-aurnescu

pri gone .s-lu mică, s-lu bea. di viu. S-avqă cum Li zgiileă dit
vimtu : «ha ! tine h'ii măsturlu, ţe nă Vai fumeal/'a pri guşe !»
Vrea-l.mică, cara s-nu ansăreă puil'i, si gică, că niîs l-ascăpă bana.
15

Atumţea vulturii lu ntribară:
— Tine ţe n-adrâşi bunlu aestu,
— S-mi scutăţi pri lumea lantă!
— Nol nă o-aveâm s-nu cafţi altu
tr-ahiît, aestă nu-i ţivă. "Ţine peana

.ţe bun cafţi di la noi!
gîse nîs.
ţivă, am cari easte maşi
estă şi ahuleă-ii nă oară

20 şi iu z-vrei, acid va s-eși.
Aestă vrea ş-Aflatlu. Ahuli nă oară peana să se-află la
Dinlu şi din nă oară 'se-află.
E
,
Apoea cara lo di tute bânile, ş-ahuli peana ninga noară
şi se-află tu lumea estă.
3

25

Aoaţe

nis să nsură

cu dîna lui şi feaţe numtă

văsill'ască.

La numtă băgară şi nveasta n-cor, dup-adete. Năsă nu vrea

30

s-tragă corlu, că nu ș-aveă cămeașa. Fisorlu nu .vrea s-l-u
da, că ştea nîs, că maşi cămeaşa u ține aclo, ma cara Li seangricară multu, V-u deade.

Diîna cît u băgă şi prit buhară vru s-fugă. Aflatlu u ştea

estă

şi şideă

cu peana

tu

mînă.

Cît

vru

se-azboâiră

nîsă,

fuga după ea şi pină s-ţă freţi oclil, na-l ningă. nîsă, o-acaţă
și o-aduţe

|
35

nîpdi

acasă-l

şi de-atumţea

bîneagă

Părămit şteam; părămi aspiș,
Cara z-vă mincunâi d-iţe v-aspiș,

de-adun.

|

Ntribăţi și pri Cata-l Cătăş,
Și vulpea cu oslu di gălinăș,
""Ţe-l mică,
.
Și li se-ascălnă.
(Cules din Perivole,

Epir, de la ţal Papa-Nuși.)

DRACUL

ŞI MÂNA

“16. Dracul
' de

y

VORBITOARE;

şi
C.

EOARI TU GINUŞI.

mâna

92

vorbitoare.

Cosmescu'.
2

O femee' avea

trei fete.

Odată

se întorcea. încărcată: cu

“lemne din pădure şi oftă din adâncul inimei. Dracul îi eşi
în drum şi-i zise: Ce mă vrei? Nu, te vreau pe tine, respunse femeea, dar am oftat, căci am trei fete şi n'am cu ce 5
le mărită. Dă-ini una mie, că şi: eu sunt îlăcău de însurat.
Dracul luă de soţie pe fata cea mai mare. Cum o duse
acasă la dânsul, îi dede să mănânce o mână de om, iar el plecă
la vânătoare, zicându-i, că la sosirea lui mâna să fie mâncată,
asta va fi un semn de credinţăşi 46 dragoste pentru dânsul. 10

“Cum

plecă, fata îngropă mâna

"acasă,

îi spuse,

în iesle şi când dracul sosi

că a mâncat-o.

Unde

eşti mână ? strigă dra-

-cul. Aci îngropată în iesle. Dracul se necăji pe nevasta

lui

și o sugrumă. Apoi se duse și luă de nevastă pe sora mijlocie, care avil aceeaşi soartă, pentru că îngropase mâna de 15
-om 'în casă:
Atunci merse de luă pe cea mai mică. Ea dede mâna unei
pisici s-o mănânce şi când dracul veni, pisica eră la spatele

fetei. — Unde
Dracul

ești mână? — In inimă caldă, respunse

crezu, că

cu adevărat

fata mâncase

mâna

de aceea îi dede toate cheile din camerele
Sora mai mică deschise camera unde erau
le înviă. Apoi câteşi trele legară pe necuratul,
şi se duseră la mama lor. Peste puţin ele se

mâna.

vorbitoare 20

palatului său.
surorile sale şi
îi luară averile
măritară după

feciori de împărați.

25

(Extras din. « Basmele”
Române»
'p. 345;

Română,

ca variant

la basmul

ale d-lui L, Şăineanu,

Bucureşti

mai

în

sus, și transeris

limba

1895.
Daco-

în rezumat.)

_77.
Eară

de

nă

Coari tu cinuşi.

oară -trei fraţi. Doli

fraţi lucră duă ş-noapti, si-ş

scoată hărgili, treilu eară om timbăl, nu lucră, nu
“şi niţi vrea

si z-ducă, iu îraţl'i-l pitriţeă. De-acămât

agunseă
ţe ear,

|

“trimură de-arcoari, ca vîră viftu. Tută qua adră guvojdi cu 30
Papahagi, — Basme aromâne.

-
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dinţi. De-arcoarea ţe-l eară, 'toarli tu nă tisagă di tinuşi
li ţineă, s-nu li ng/aţă.
Fraţi'i nu puteă s-lu veaă ntr-oct'i, că a(du)ţeă arşini mari.
De-aestă, scoăsiră di-l deâdiră partea ţe-l' cădeă şi-l aspil5 siră plătărli. Partea timbelui fu un gumâr. Ş-lo gumarlu,
lu 'ncălică și cu &oarli-un tr-un oclu di tisagă, alantu to-alantu oclu di tisagă ş-tisaga mplină cu tinuşi. Calea-calea
agumsi la un şoput. A lui V-eară leani z-discâlică z-bea apă.
Di căvală scoasi cătua ş-u'băgă tu şurcă, u umpli şi biă.
10 Apoea ş-trapsi calea. Cum trăgea cărliglu azvarna, s-acăţă
di: un pălur, skin, ţe eară! şi scoasi nă oală cu flurii. A

lui

I--angrică

z-discâlică

şi

aştiptă s-treacă

vîră om

si-l li

Na iu vineă nîşti oamini. Aeşţi lu ntribară:
— Că-ţe stai?
— Aşteptu si-ti -daţi oala cu flurii, că ri-u leani z--discalic,
15
gîsi greaţa-loclui. Disili voi, disili a nia.
Aeşti li loară şi trăpsiră treil'i calea de- adim cu Goari- tu“da.

&inuși,

c-acşi l-eară numa.

Ntunicară tu nă păduri mari şi

ntunicoasă, că nu videâi. ntră tini. Discălicară ş-apreâsiră.
20foc să si ncălgască. Băgară s-mîcă pîni şi şcoasi. cadi un.
"țe-aveă. Ginuşi-bibilâr îi “Goari-tu- -&inuşi scoasi nă cumată di
caş, ţe o-aveă ninga de-acasă, că di leani, l- -angrică s-u mică,
După ţe mîcară pini şi-ş feăţiră cruţea, Qîsi unu di e:
— Dumnigăii s-o adavgă pri leamni ş-pri k'etri, ş-aoaţi
25 şi m-Poli şi tu loclu a nostru: oaea s-facă nil'a, cdiniclu las
h'ibă şi şel'op cara z-va, mași picurarlu .s-nă bîneagi, că nă

„_ deadi caş ş-mîcăm.
AţEL om, cum pari, no-aveă miîcată altă oară caş ş-lo- -arisi.
multu.. De-aţeă ură ahîntu multu. Timbelu Coari-tu-tinuşi

30ş-u băgă să

s-facă picurâr, tra -s-facă “di nă oae, bila, cum

Y-ură omlu aţăl.
__Dusi s-află domnu, Lo-află şi vru, s-intră picurăr. Domnul î/ qîsi, că-l bagă, ma si ştibă di prota, că vini tută
dua un Vundăr tra s-mîcă caş, ună-altă. El giîsi că nu se-

35 aspari! Aestu, /undarlu, căftă al Cinuşi-bibilâr si-l da
bunlu

s- miîcă

ţivă.

Coari-tu-tinuşi

mută

-— Nu-ţi daii niţi sîrmă! Fărmăc nu-ţi
— Hiii tini ahiît goni, s-ţă badi mintea

tucinili

și-l

dau!
cu mini?

gîsi:

cu

COARI TU CINUȘI.

927

— Hiă nă ii! di cri ma toni, gri Coari-tu-tinuşi. Vegi
k'atra estă! (Aţea eră caş).
— U ved, disi l/undarlu.
*— Cum Stricăr l'atra estă, acșiţi va ti stricăr $ -tini ; cari .
poţi: ai stricoară ş-tini k' atra.
5
L'undarlu dusi s-/a nă Y'atră. Streasi, streasi, nu k'ică i niţi
nă kicută. «Bre!» 'disi nîs, caestu ş-fu goni, nu ş-fu ca picurarli „ananţi» şi-l! disi si s-facă soţi, ma z-va; Aestu taha
frîndeă coasti, s-nu dică Vundarlu cari-şti țe, ma apoea sfeaţi soţ şi intrară dol'i tu păduri.
10
Aflară .nă cupane. S-acăţară, cari poati s-u frîngă: 'Prapsi
Yundarlu, cît u cripă. Trapsi. Coari-tu- -inuși, țivali o-adră, că

tută eră cripată di Vundâr.

L'undarlu, cîndu vidă ş-aestă, cu frica n-sin imnă.
Ma nclo deâdiră di un arîti mari. Coari-tu-zinuşi nu putea 15
s-lu treacă.
|
— Poţi, V/undare, s-mi Vai îngriîşca? J--disi nîs!
—
Del ştii ş-io? z-ved.
-

Il lo şi-l

tricâi dinăparti de arîii ca un peatic. Cari imuară

ş-alăgară tută pădurea, Vundarlu s--adună cu alţi Vundări și 20
“ l-aspusi, cum easti un om ma goni di tuţi Vundartii, Aeşti
îl gisiră s-lo-aducă s-lu veadă ş-nîși, cum s-faţi s-h'ibă ahtari

om. Vini omlu

seara. L'undar!'i eră-!' adunăţi divarligalui di

foc şi frideă nel'i ş-oili arăk'iti. Năinti e z-băgă measă, dusiră

s-a

apă. L/undarli ncărcară, cari nă buti, cari un utri, cari 25

ţe putii. Coari-tu-zinuşi

ligă şoputlu

s-lo-aducă tut. El di itia estă amină
bară ; «Ţe

s-amînă

aestu

cu toara

şi trăgea taha

și tuţi Vundarli si ntri-

om ?» Z-dusi

un

z-veadă.

Lo-află

iu ligă şoputlu cu funea. Lu ntribă:
—
—

'Ţe faţi aeloţi, s-ti tale
'Ţe s-fac? Leg şoputlu

Stămaria ?
s-lo-adăe la noi, s-avăm

|
30
tră tot-

na

apă.
— More. alasă-l, avâm apă, azundi tora tră tora. Apă nu
lipseaşti; leamni nă lipseaşti s-adrăm foc astară.
Fugi Coari-tu-tinuşi de-aclă cu Vundarlu şi z-dăsiră s-a-35
dună surţeali. EI și ştea, că nu poati s-aducă multi leamni
și ligă arburli cu funea.
Lu ntribă nîpâi lundarlu: ţe adară? — 'Ţe s-adâr, io acşi h'iă: aduc nă oară tră totna.
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More! alasă ărburli arihate, că s-nu n-apitrusească, di
nă zdroămină. Agungu leămnili, ţe ncărcâi io.
- Ascăpă şi de-aoă cu faţa curată Coari-tu-tinuşi şi z-dusi
la fucurină, iu mică, biu şi s-adră ţae.
S-culeară. Coari-tu-tinuşi nu durnă, ma tut ascultă ţe. şip5
tură Yundarti un co-alantu. EY si zbură s-lu vătămă, ori s-nu-l
—

Apoea o-aflară giini s-lu vâtămă, că di nu, el va-l'

vătămă?

vătămă: Acşi Vi-u cruiră s-lu vătămă qua ţe vini. Coari-tucinuşi li băgă tu cornu tuti. Nis s-culcă ş-pri noapti băgă
10un buzum sum tămbari tu loclu aţăl şi durii alurea. L'undarl'i, di cum ş-aveă zbor h'ârsiră apă ş-u turnară pri tăm"bari s-lu upărească şi s-moară. Ma ţe s-moară? ciţurlu 2
Dua lantă ş-frică ochi! lundari'i, cîndu-l vidură vii! Lu
ntribară cum trici noaptea...
15 — Multu giini! Ma asudâi multu, că ş-fu căloari astă-noapti
— Bre! minduiră Vundari'i, aestu nu va si ştibă di ţivă!
Apoea, cari feăţiră ş-alti multi și tut puti se-ascapă sînătos,

lu ntribară:
—
20

—
25

-30

Cum

di hiii ahiît goni tini?

— Lucru lişor, gri aestu. Io ma naintea mi fripșu ş-apoea
-mi fecu sînătos, de-aţeă nu voi si ştii di îoc, di apă hartă
şi di tuti.

Am

nu nă frigi ş-noi, griră lundarii?

—.Z-vă frig, lă diţi Coari-tu-tinuşi.
Acşiţi îl' ligă di cîti nă sulă cadiun, ama pravatăs, ţe niţi
draclu s-nu-l' poată s-li dizleagă, apoea apreasi un foc, ţe
bumbunidă, şi şuţă-l, şuţă-l, acăţară s-aurlă lundarli şi smută -padurea. di ze'ic, ma ţi-aflăşi om s-l' avdă. Acşiţi-l!

îripsi di vii tră semnu.
Ş-earâm ş-io aecloţi ş-adiş ună păreacle di cursel'i şi citi
ună carti a fitorlor, ma trichi pri la nă fintînă şi me-aplicăi
z-beaii

apă.

Acld

aproapea

eară un purcâr

şi băgă

boaţea

s-aurlă pri porţi, că vrea s-intră tu agru du! du! du! ş-a nia
ni si păru că gîţi dur/ dur? dur! (1) şi di frică le-alăsăi

(1) Pe

turcește: stăi! stăi

GLARLU

ȘI MINTIOSLU.
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şi aoă me-aflăi. Cari va s-le-află, s-tacă nă turtă. (nă bugace),
s-/a nă cofă

cu vin si-l! da a fîntinălei,

si-l li da!

Şi:
gi

Dipu ahiîte zboari,
un vin no-ari?

(Spus de elevul George Cocoti, Avela, Epir.)

78. Giarlu şi mintioslu.
Eră, ţe nu ş-eră. Vai eră di se aspuneă.
Ş-eră nă oară doi fraţi: unlu mintios, alantu

E! si ndreâpsiră

|
glar.

picurări la un celnic. Ună quă armăsiră 10

fără pîne, că u micară cîtă aveă, şi mintioslu îl' qisea fratesui glar, să z-ducă s-la pine di la domnu.
După ţe lo nă tisagă cu pine, l-u deade

cale eră nă

Tu disa di

Glarlu z-duse. :
cîtră la mandră.

limbidă ca lăcrima

fintînă cu apă

li Stămărie şi araţe ca eleţlu. Eră iadă-quă, cîndu agumsc 15
la fintînă. Şidă. să dispustusească sun aumbra di cupâţiă,
di ningă fiîntîneăuă, apoea mică, biu ună apă araţe şi trapsc,
că oara-aveă tricută şi frate-su .lo-aștiptă cu mâăţile goale!

glarlu, şa

Si scoală

animirea: şi-l

din

cărliglu

„20
ş-tine
irea,
din-anum
pîne! cum te adiiş io pîn-aocă
de aoă pînă la oi! Grea pîne l.că ţe nu greşti?

pinil'ei :
— Pîne,
s-me-adăţi

:

Di, va mi Vai din-anămirea, i nu ?
Pinea

nu

grea, cum

Vai

greşi, că

|

di nu:

nîpol

— Na!

—

Atumţea

,

|
s-aprease

glarlu

cari nu vrei s-mi porţi din-aniimirea.

Şi u sîrmă

dră. Cîndu

citus!

tută pînea.sîrme.

25

!

te-adăr! vati zdrumin

sîrme va

dip.
Pinea

pînea ?

gură

z-grească ? Are

Nis nîpoi cu a lui:.
—

qîţe a

Apoea

trapse

şi-l dise:

|
cîtră la man-30

s-apruk, frate-su lu ntribă:

Iu o-ai pînea?

:

.

pînea?
_ Nu mi ntreabă! si şteai ş-tine e darăe iii-acăţăi cu

tu disa di
Ma tut a mea s-feațe.lou purtâi pîn la fintină, pîn
cale, din-antimirea, şi cîndu-!' gișii s-mi poartă ş-ea, na siirda 35

nîsă: zbor nu grea. II! gic să zburască, nisă: k'atră! Me-
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acățară draţi'i di urecl'i şi ţ-u zdruminăi, ţ-u zădruminăi sirme-

sîrme
+ —

ş-o-alăsâi s-u mică
Bre!

se-aspuse, să zburască
5:

— Glar

puil'i al Dumnigă.

tine ţi-fuşi di k'iruţii
hiii tine,

a k'iruţlor!

,
Iu se-avgi ş-iu

pîinea virnă-oară ?

diîse

l'irutlu. Avqi

noi cum zburim ?
'Țe s-V-adară ş-frate-su:

nu, zburaşte

pînea ?

|
bate-l fi&orlu, pînă nu-l frimse ul-

torlu! ş-apoeă: acaţă orbul s-coate-l' oclil'; a glarlui: tine
V-aspiuii calea ş-el l-u da valea! II gîse niîs:
10 -— E! tora-adrâşi, ţe-adrăşi! şedi tine la oi ş-io s-mi due

la pîne. .

15

După ţe-ascăpită deana frate-su cîtră n-hoară, se âlină
glarlu pri un gorţu şi sciitură, sciitură gorţi, lu scutură aproapea tut. Apoea' dipri gorţu lă 'giîţe a oilor:

— Oi,

oi!

mutriţi

gine!

gorţile

nicoapte

s-li micâţi

şi

ațeale coapte si-ni le-alăsăţi tră mine!
Oile ca prăvgi! mică azvarna şi coapte ş-nicoapte, că noaduk'ă limba glarlui. Aestu, dipunîndalui di pri gorţu, mutreă
s-află gorţi coapte,:ma no-află dici't cite-vîră' ascumtu pre20 a0ă ş-pre-acld. Lo-acaţă nîpoi qanga, că-ţe oile I/-mîcară gor-

ţile coapte, la un par şi cara lă u intră, dă, dă, pînă ş-să-

tură miile. Dare di glar, nu ţ-alăsă oae nivătămată.

cupie

ntreagă, vai giţi, vîră

vingiiți

ascăpară

Di nă

cu bană.

— Na cari vreţi! qiţea'nîs. Nu vă (Qi) ţeam s-micâţi maşi

25 nicoăptile?
Voi nu vrut s-ascultăţi ş-li mîcât tute.
Aproape acloţe s-află nă guvă co-apă,-multu adincoasă.

Glarlu ţe s-mintui ?.

„.— Cari z-vină frate-nu şi s-li veadă oile vătămate, va mi
ncace şi va me-aurlă. Nu-i ma g'ine s-le-arie tu guva co-apă

30 şi s-li dic a frate-nui, că duriindalui ni li furară!
i
Acşi el, apirni, doatiă cîte doauă, s-li tragă di cor și s-learucă tu guvă. Triş atumţea na-l şi frate-su.
— Bre! că ti tăl'ă luplu ş-avu Năstratlu di Lavdă? țe faţi

aclo ?

35

— Ţe s-fac? Me-alinăi pri gorţu să scutur gorţi ş-lă dişă
a oilor snu li mică gorţile coapte ş-eale no-ascultară şi ţe

căftară, aţea ş-aflară.
—

Bre!

k'irută prămătie, bre curcubetă goală, nu diţi tine:

aduk'escu oile di limba omlui ?

|

GLARLU

Glarlu, ca glar:
— .Că-ţe
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ţe-l' cînţi şi ţe-ţi discîntă?

s-no-adulk'ască ? Noi

cum

adukim?

,

Mintioslu şuiră tora, cîtră nalurea şi si zgrîmă, iu nu-l.
mică, că nu ştea ţe s-facâ. Vru nu vru, V-agută ş-el s-le-arucă
tu guvă. Aestu arucă cite: nă.oae, că nu puteă ma multu! 5
şi glarlu cîte doauă.

— Tora ţe s-faţim? Cum 's-işim di. păintea călniclui? e
ueape va-! dăm? Cum s-u mpiticăm luguria ?
Ş- u mică

inima. „măratlu,

are vindicare.

—

lăeaţa, că-i groasă

şi no-

.

Ştii ţe?

va me-adâr

că. ştea

gîţe

bubair

-

10

glarlu,

cu

să

tute

stăm

pînă

s--murqească.

cloputle di oi şi apoea

Mine

va le-

adunăm năinte oile armase şi va le-a(du)ţom s-li nelidem
tu.ahurea domnului-nă.
Acşi feâţiră. Gălnielu, car-avgi de- analtu, . din casă, cum 15

văzeă eloputle, nu
_şubee,

că lipseaşte

dipuse m-pade
vîră.

s-li veadă,

că nu-l trică

s-alnară fraţi'i analtu

Apoea

şi Şi-

dură pri measă. Băgară s-mică. pine. L'i-ntribă călniclu:
— Oile le-avăţi g'ine?
— Ca h'erlu ş-cama gine.

20

Domnul lo cofa, umpli nă scafă ş-u deade a mintioslui s-u |
bea. Apoea I'-deade ş-a glarlui nă scafă cu vin. După .psîn

tălnielu turnă
„—-Ba!
- di-dai nă
scafe!
— 'Ţe.
— A!
tră dare
Apoeă
aspeală
aspartă,

ninga nă scafă ş-u deade a mintioslui.

dise glarlu. Io ţe-arucăm cîte doăuă din nă oară
scafă di vin, ş a lui ţe-arcă cite ună, îl dai doâiă 25
diţe, ţe diţe? ntribă domnul pri mintioslu.
more! scoate-l! oclil' ș -alasă-l! nu la ştii cît I- are
al Mihăli.
sculară measa şi zălnicu durni. Niîşi noaptea le-30
de-acld. Acld iu s-frîngeă di fugă, da di nă moară
apărvisită,

fără

domnu,

necă

altu

vîr.

Glarlu, lucru no-aveă; intră nauntru, la W'atra di moară
di guşe şi o-adună. Citră n-gare ş-agiumsiră ning-un k'ipariş, analtu

şi multu

fundutos.

Niîşi

di'frică, se-alinară analtu 35

pri lipariş. Glarlu cu 'Y'atra di gușe nu vru s-o- -alasă. Acld
sum .kipariş viniră nîşte prămăteiţi cu muşutăţi multe şi ”

- discăreară să z-aiscurmă şi s-prîngă. Tamăm cîndu eră. pri
measă, se-avqi boaţea glarlui, canda vineă di la Dumnigă:

232

"PER. N. PAPAIAGI

— Fugiţi, că di nu, Dumnigăi va z-vă vătămă!
Şi di nă oară. sărglaşte latra şi cîţi îl! lo, şi-l k'isă.
nanţi feăţiră năparte, di nu vidură cum fug.

« Dipusiră

apoea fraţii şi mintioslu aleapse

A-

ş-lo tute licrile

5: scumpeşi glarlu lo maşi ună. furtie di Qimiamă. U ncărcă
pri nă mulă şeloapă. Mula nu imnă ugona. .
— A! dise nis, ţe-are mula di nu imnă? U doare €orlu?
Macă-i acşi, ai să-l In talu, se-ascapă: di el, tra s-imnă nvie.
-Ş-acşi, ş-armase mula cu trei coare şi nu puteă s-imnă
10 dip. El ţe s-facă ; îl da foc ali 0imiamă.
Aţeă duă Dumnigălu-l dureă măseaoa ahît multu, că-l mu-

reă di dor; loclu nu ș-lo-află. Gine-ma fumlu, mutindalui-se

nsus pin la Dumnigă, z-duse tu măseăiă-l şi-l trică dorlu.
— More! gri Dumniqăii, cari ni-l feaţe aestu bun?.

15 -.Glarlu aurlănă
—

10!

oară cît put:

io ţi-l. fecu!

:

-— Şi ţe bun cafţi di la mine?

-.

— Si-a. dai nă flueară ! Cindu z-bat cu ea, să z-bată tut
loclu.
20
Dumnigăii l-arucă flueara.
|
|
„Fugi glarlu de-acld şi si ndreapse -purcâr la un preftu
Nă quă lă cîntă porţilor z-goacă. Aeşti d-iu s-lu scoată goclu ?

Gucă, ma ca porţi. Goclu a lor nu-l ariseă dip glarlu. De-aţeă
glarlu ţe şi ştea: lo -un par şi lă u intră, s-li vâtămă. Tu
25 oara țea, ea-că vine ş-preftul și-l veade cum l-umflă porţi.

— Bre! K'irute, ţe lă faţi a porților?

”

—

'Ţe s-lă fac? lo lă bat flueara şi nîşi no-avdu cînticlu, |
ma goacă, cum lă vVine..
.
a
a
N
|
— More tine ţi fuşi bâligă! Nu mintueşti: goacă porţi! ?
30. —: Cum nu goacă? noi cum'ăucăm?.i că sun porţi! di

preftu, ş-că nu goacă preftul, -s-nu goacă ş-nişi?

Preftul lo-acumpără

mini şi di toare, îl trapse un şcop bun-bun,

boilor. Acld -aduţea
35 pînă

să-l! vină

mintea,

_

cîţi parăţi faţe; lo-acăţă di-l ligă di
şi-l

băgă

to-a

s-mîcă cîte nă cumată goalădi pîne,
N-loc

di minte

le-arcă pătale şi ascăpă lumea di nîs.

tră

viră

|

(Spus de Ion St. Zeana, Călive-Badralexi,

mes

di gile,

|
Macedonia.)

-

GĂLIINA

Gălina

DI MĂRGĂRITARE.

„933

cu oăule di mărgăritare. .

Ți g-iră, ma nu şriră.
- Ş-iră un-oară un bărbât

.
ş-ună

mul/are

ş-aveă

doi ficori.

Aistă casă iră oârfîină, ma bărbatlu di cade quă s-duţeă mpădure, adună leamne ş-li vindea. Cu prazli ţe-amintă di

[di]

79.

CU OĂULE

la leamne ş-hărneă fumeaVa. Un-oară cîndo alăgă m-pădure
ti leamne, veade tu un cupăcii ună gălină, muşată, muşată
s-nu
si îți: Dă-ni, doamne, nica doi ocli s-u mutrescu şi
s-asnu
mi satur! S-aproak'e bărbatlu di găină şi gălina
u mută, vid 10
pare. Atumţea nis s-apleacă s-u Va acasă. Cum
găl'ina aoaţe.
sum nîsă ţinţi oauă. Ţi s-mintui nîs 9 — Ai s-alăs
|
oâule.
vindu
s-ni oâtiă di cade duă şi si-l!
şi
tuibăr
tu
un
alăsă
_Feaţe cum dise. Lo oaule, patru,

cu eale. Cît agumse

duse m-păzare
şi-V ease
Ba!

—

eBună-ţi

vinişi.» 15

oară »—-G'ine

aţia, pap, întribă Uvreilu ?

'Ţe vindi

-—

un uvrâi:

în cale

ca tu' mârdinea di hoară

ndao

oâuă?

.

— Cit li dai? cît cafţi ?
i
.
— Ahiît!

ş-irimse un, cîndo 20
deade praz!i Uvreilu, ş-lo oâule acasă

TI

ți z-veadă ? nuntru

un mărgăritâr

cît nă nucă di mărle.

va mi fac avut di -nă
-— A! gise uvreilu hărios, ea cum
le-acumpru oăule aușlui. |
oară. Va neg di cate quă şi va
lo-acumpră oilu, ţi lo auşlu
7-duţe Uvreilu dua lantă şi-l
Uvreilu V-dădeă cîte un aslân 25

di la gătină şi di cade duă
că-ţe Uvreilu îl!
ma multu pi-oă. Auşlu pute nu s-mindui,
ţi-l vinde. Ş-co-aţăl pragi
da ahînţi mulţi pradi, niţi nu sciă
l'iro, ş-agungu f-.
fărină:

ş-acumpră
preăsinle,

ş-nu. altă. Treaţe
|

ahît

a

s-nu li vindi oăule,30
. — "Tora,îY qiţe mularea a bărbatlui,
s-adiuii

ma

: —

îndao

G'ine, gîse bărbatlu.

_Z.duse

eara

ţi preasini.

ta s-avâm

m-pădure

A
ca qi totîna. s-la oilu

Cîndu s-turnă acasă, l-ease eara

oulu si-/ lo-aciimpără.
—

Nu-l vindu,

gise

|

auşlu,

„Uvreilu si nşirpică:,

a gălinălei. -..

Uvreiilu în cale şi-l” caftă

i

că-l ţin s-lu

Ai
mic ti preasini.

35
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—

Na, lale, ving'iţi aslăni,

Din cot, că bărbatlu
—

Nu

ţ-ul vindu,

ş-dă-ni-lu!

nu-l! lu dideă:

nul!

niţi ti nă

liră, gîse

hărsescu ş-mine cu fumeal'a.
5

„A

aușlu; voi s-mi

o

Uvreilui îl. vineă criparea. Fugi cătrane nvirinăt. Băr-

batlu îl Va oiilu și-l duţe'a casă. Alante dile eara ași, pînă
se-adunară viră 5—6. Seara di alăsare preasinii lo bărbatlu
un oi şi-l freade ș-află nuntrună mărgăritare. Li frînde
tute, tute cu mărgăritări. Atumţea nîs duki, că-ţe Uvreiilu
10 îl' dideă-ahîţi pragi.
A

— Stăi tora, dise

nîs,

că

de-aoă

ş-ninte nu va li veadă

vreulu cu octil'. Z-duse apoaea în pădure şi ş-u lo gălina
acasă. Di cade quă gălina uă cîte un oii, şi di, caţe duă îl
luă bărbatlu şi-l scuteă mărgăritarea di nuntru ş-u vindeă

15 ti caisti cîte lire. Vinde

azi, vinde mîne, s-feaţe omlu aviit.

Nu-l lipseă tora ni s-lucreagă,ni z-ducă m- pădure. Tricură
aşiţe ndoi ari și ţi-l! vine tu minte? <Ai s-mi due tu hăgilik'e unoară. lii deade Dumniqăi aveare, tora lipseaste s-

20

mutrescu' săflitlu.»

.

Cl'amă apoaea mulare-sa şi ficorl'i şi lă gîţe:

— Tora io va s-mi duc tu hăşilik'e, ma pînă s-mi tornu
„voi găl'ina s-o-avâți multu ngătân,s-nu v-aridă vîrnu și v-u Va.
Dise

aiste zboare

şi trapse

tu hăgilik'e.

„Avde Uvreilu, că bărbatiu nu-i acasă. Nis di cîndo nu-l
25 vindeă oao aușlu, nu-l acăţă somnul di inate. Ţi s-facă
tora ?
—

Na-ca: va s-pot

s-li Vaii găina?

s-aria

mul'area,

dise el cu mintea-l” și

Aa

Si scoală şi vine la mul'area. Acaţă Uvreilu s-u bagă pi
plan mularea. II gîţe că u va, că moare ti nîsă, că fără
30 nîsă nu poa z-bineadă şi alte multe câte poate z-voamă
limba
uvrească, țe ş-ăpile li doarme. Mularea iră cu
mintea la loc,
aştirnată şi nu vrea s-lo-ascultă. Ma Uvreilu, .uvrâă:
nu-l
țăţeă gura: îl da di nă parte, îl' da de-alantă, u guzileasce,

pină-!

şuţă mintea. Minte şcurtă

35 pridă, că de! Eva,:tot

Uvreilu
a0ă

s-culcă.

tora niţi nu
Mu/area,

Evă!

z-duţeă
ş-nisă

mul'area,

are piste
băgă

se-aride

vîrn-oară

acasă:
vreare

şi-l! si

pri nîsă ?

Aoă mîcă, aoă bea,
mare

pi. nis

și iţi

diţeă, aţea fiţea. Ună seară şade Uvreulu şi-l! qiţe:
— Tora va-ii faţi un lucru ţi va-ţi-caftu! Va s-ta!'
ti mine

-

GĂL/INA

gălina aţeă
mutreă gine

DE-AMĂLAMĂ.
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ți faţe oao cu mărgăritări; va
s-nu la vîrnu caplu ş-inima.

s-u h'erg'i, ma

Uvreilu l-aveă disă ti cap ş-ti înimă, că nîs sciă că aţăl

| ţi. va mică caplu, va s-făţeă multu cu minte ș-aţăl ţi va smică înima, di ca0e duă dimneaţa vrea s-apireă c-un trastu 5
di flurii la căpitinii.

Ţi s-facă: Bva?

S-nu

u tale?

Cum-s-l'-o- -aspargă

a Uvre.

ului ?
— Va s-u tal, dise, mea iu s-easă, las easă.
O-acăţă, u tăl'o ş-u h'arse.'U scoase dipri foc ş-u băgăpi 10
measă z-vină Uvreilu s-mîcă caplu ş-inima. Na-! şi ficorti

a mulărilei iu vin di la sculie. Cum
lo un

caplu

ş-alantu

înima

vidură gălina

ş-li micarâ. Intunică

Wartă,

seara

ş-ea-

le Uvreiilu iu vine hărios, hărios, că vrea s-mîcare caplu şinima gălină/'ei şi vrea s-fiţeare di-un-oară cu minte ş-avit, 13
Caftă cap, no-are! caftă inimă, no-are!
— Cai li mică, ntribă
— Noi, disiră fitorl'i.

Uvreilu ?

“Uvreiilu s-feaţe ca di fărmăe, cîndo viqi că
« alţi miîcară
caplu ş-inima gălinăl'ei. U Va mularea la nă parte şi-l diţe „20
;
- Tora a-l l'irăm dol'i ficori.
Muma, căţaoa, ţinea ma multu la Uvrii, ca, la fitori şi-l
dise:

—

Si

kir&m,

ma vrei.
(Necomplect.)

(Variant

ţi nu-şi eră, că ma

Ş-eră,

unoară

Ş-eară

Omul

la cel de

aduţeă

un

lemve

s-nu

mai

S

ID

80. Gălina de-amâlamă.:
sus.)

eară,nusi

om;

ş-aveă

ună

ditru

munte,

ditru

spuneă.

mu/'ere

curie,

şi doi

şi

ficori.

li vindeă30.

di s-hărneă. .Doili tori .s(i)-duţeă la: sculie.
-Ună zuă fitorlu cama mare ul pălăcărsi şi-l căză mult a

tată-sui s-ul la tru munte. Tată-su !-zăsi: «nu pot s-ti Vai,
că va s-k'eri di sculie.» G'ine ma, ti til'e, ună zuă, cîndu
căzi nă sărbătoare lişoară, nică şi nu avea sculie, fitorlu35
dizndii

li

se- -angrică

a tată-sul s--ul Ya ntră

lemne,

şi

tată-su

nu-l o-asparse k'efea. Aşi, ul duse la munte, iu tălă lemne.

PER, N: PAPANAGI

236

„Cum si jucă ficorlu, vede acld, pi un ârbure, un cuib di
puiră. Şi cum toţi. iniţi! s-hărisescu cîndu ved “puil, săreă
di hrao şi-l! zăsi a tată-sui:
— Tată, ea un cuib! S-ul vaii, ma nu?
5
'Tată-su- kT zăse:
— Va maşi un oii ş-alanti alasă- le s-li facă pui! şi s-li
Vai altă oară.
Şi aşi! După ţi tăl'& tată-su lemne, li ncărcă şi trapse a
casă de adiin.cu fisorlu. Calea aflară un uvrâi. Cum sunt
10 uvreil'i, Yi ntribă, ai-se au ţivă tră vindere. Omul zăţe:
— Nu! dicît aistă furtie di lemne.
— Altu ţivă nu avăţi?

__— Avem, grește fitorlu ş-un oi, ma nu-l vindem, că easte
a nei..
..:
15

—

Nu

va

zbor,

se- -amâstică

Ş-tată: -su

a ficorlui, că-i

a lui

oilu.

— Vinde.l, faţe uvreilu, cît cafţă, îți misăr tu mînă.
—

Nu-l

vindu,

l-u toarnă omul,

si-ti dai ş-ună sută

curate.
20 . Aşi căzură

" —
—

tru păzare.

Uvreul îl' zăţe:

ŢI dai dao sute? Omul
Şi

di lire

|

trei

sute si-ni

dai

nu

zăţe:
ţ-ul vindu.

Aistu ş-o aveă, că uvreulu faţe şicae. G'ine ma uvreilu
dădeă ca de-alih'a fluriile. Omul ma viză, că ş-află dracul cu.

25 uvreiilu, ta -s-ascapă di

năs, îl zăţe:

|

— Dă. -mă ţinţi sute di lire şi a-l oilu.
El aşi zăse, se-ascapă di uvrâi. Uvreilu, troară scoate ținţi
sutile di lire, li misură şi-l'-li qa.

Limnarlu ş-frică ocli! di ţi videa. Nu V-u ncăpeă mintea
30 virnă-oară, ca şicaea lui s-easă ca-de-alih'a. Şi nh'ipse lirile
di na stinga şi fuga acasă.
Alantă zuă narze eară tru munte, la şi alântu oii ş-ul
vinde tră nica 500 di lire. Tru sone acaţă, cu de- -a0ă, deacld, şi gălina ţi uă aiste oaită, şi-i duţe acasă fără s-u vindă,

35 Tura

omul, după

ţi s-feţo avât, vru să se- -alasă di limnâr să

s-facă prămătăr. La fugă, V-zăse a mu/er-sai:
„— Mulere, tura mine va s-fug; na ţ-alăs dao sute di lire,
fă ţi Ştii, şi mutreă s-fați icunumie, pînă va s-mi tornuiio;
maşi gălina s-nu ţivă di pate ţivă; că capul ţ-ul talii Ş--altă nu!

GĂT/INA

Mulerea

dădea

di. cap:

—-

s-nu-ți

imnă

G'ine,

a tăi nu
Apoea,

mintea,

s-nu
«

937

a

gailee,

că

di

zborlu

va s-es. Gălina de-amâlamă va s-o am angătân.
s-băşară şi. s-dispărţiră, năs trapse calea şi ea ră-

a casă.

u

mase

DE-AMĂLAMĂ.

Nu tricii nih'âm di k'ird şi uvreiilu aţă 'treţe pir la casa
mu/ăril'ei, ună oară, dao ori, aşi că mul'erea, şcurtă di minte,
ş-arcă mirak'a pi năsu. Ma napdi ul climă pi prînzu, pi ţină,
că s-făţiră oaspiţi buni. Ună zuă uvreilu u băgă s-tal'e
gălina de-amâlamă şi năsă lo-ascultă.
10*

Pînă s-ajungă prînzul, ea-l băgă tu dulape. Na-l şi Bicorti
viniră di la sculie şi ca toţi ficorlii ahurhiră s-caftă pi tru
ta s-află s-mîcă ţivă. Cindu

casă,

PuiVii friptu. Arak'e cama

dişelid dulapea, ţi s-veadă €

marle capul, cama nicul inima şi.
15

tru pîntică.

glîp!

Ajunze

prînzul, ea-l uvreiilu, că si ma aşterne pi measă și

vede

cîndu

gălina

că

nu

are

cap

si nvirină

şi inimă,

şi si

scoală s-fugă. Mulerea-l” taţe:
—

Şezi, vrutul
Vi spuse,

Năsu

a neă, nu
că

ma

fuzi, tri ţi fuzi ?

nu este

gălina întregă, nu măcă.

20

— Ţi faţim, ul întreabă mulerea?
— Ma vrei tra s-ginu altă oară şi s-h'im cu vrerea ţi neavâim pînă tura, s-i-acăţi fitorli și s-li tal”, s-lă scoţi capul

:

şi inima.

Şi aşi băgă să ncălzască apa,ss-t-uptreasea
Cîndu caftă ficori, no-are fitori!

şi sli moară.25

Că s-vidâţi ţi s-fâţiră ficorli.
„Fitorli avzîră tute, fuziră de-acasă şi imnă, “imnă, ajumsiră tu ună hoară mare. Acld frătile cama mare îl băgă pi
frati-su la un prămătâr si nveaţă zînate, că eră nic. Ul băgă 30
maşi tră pîne, fără si-l! caftă plată. Prămătarlu, stică viză,
că nu-i sărţină greâiiă, tra nă pîne maşi, ul lo.
Tura ţi s--zăţim ? Ficorlu, ţi mîcă înima, ascul'â tot gălbine; aţă ți mică capul, di minte multă, ți-/ dipuse, s-feţe

amiră.

Nicul eară aţtl ţi scul'ă

că sculk'e

fluria

flurii şi maşi

m-pade

şi u

cîndu

luă şi.u

flurii; g'ini ma năs nu ştea,35

s-turnă

di lantă

dădea

la

parte, videă

domnu-su,

că năs

că este a
-go-aveă că. a domnu-sui căzii. D-iu si ştibă năs,
că
pistipseă,
Ş-apoea
lui, cindu el nu aveă niţi găzotă

238

|

domnu-su

le-arucă fluriile,

ma nu.
Aşi
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|

|

tireu nih'âm

Tr-ună

ta s-veadă

sti-că este pistimen,

|

di l'iro.

zuă domnu-su

V-zăţe

a muler-sai,

că fitorlu aistu

5 are angliţătă inima di puilu di scuk'e flurii. Ai s-ul
tăl/em
şi s-l-u scoatim, s-u nglităm noi.
|
Tri tih'e, doamnă-sa

eră mul'ere cu inima

bună, şi-n calea-al

Dumnigă. Aşi năsă aclimă fiorlu ascumtișalui
şi-l faţe:
«<H'ili!
ea cum şi ea cum, domnu-tu are tru minte s-ti
tal'e.
* 10 Min tine, mîne, cîndu'va s-adiţi carnea din
păzare si-/ zăți,
că vrei .s-fuzi. Ma s-ti ntreabă, ţi nu stai? si.
zăţi, că frati-tu

ți dimîndă

s-erzi la năs.»

Ficorlu, cîndu avde aiste zboară, s-niră şi feţe
cum lu nviţă
doamnă-sa. Calea ţi-l vine să scuke. Şi cum
s-toarnă, na-ă
15 fluria ! Gudie mare ! «Bre! aşi fu luguria,
ş-zăse năs tru
minte ;. tura eii escu ma avut di toată lumea.»
_Ajumse,

imniîda,

imuîda

tu nă mare pulitie.

Acld eră

adu-

nată lumea cu paitonuri, caleşti, di. nu aveă
cum s-treți. Di
un di alantu năs află, că nauntru tu
pălate s-află J/ușata20 Loclui, zîna cama mușată di toate,şi
că tri nă videre, caftă
nă turtie di flurie. 'Tră zaţe minute
năs feţe furtia şi s-duse:
di u vizii. Gine ma nu-l lăsară ma multu
di ţinţi minute şi-l
aguniră. Năs ese afară şi eară intră
cu furtia de lire. Zina,
ul vede aruptu-partăl Şi s-niră d-u
li scoate ahăţi praţi. Di

25 aistă, ul la nuntru ş:ul ține la ţină,
s-ţină deadăn.
După

ţi pitircură,

Muşata-Loelui

lu

mbeată

inimă şi-l! arsare din-oară inima di gălină

Dimineaţa I-la şi-l scoate nafoară.
pi minte, scuk'eca ma naintea,

şi-l

calcă

pi

ş-u nglite năsă.

Cîndu s-dizbeată şi-ş g'ine
nu-are îlurie! Lele! tura

'30ţi s-facă ? șarpe laiu ţi-l are mușcată
!

Ş-u băgă si z-ducă, să s-neacă!
Gine ma eară nu o-află bună. Ţi
va s-gîcă lumea ?. Că nu
îu gone s-bînează.

AclO iu s-duţeă, na

35 ndrizeă,

cum

să

mpartă

vede

trei furi. BI si ncăcă, că nu si

trei lucre

scumpe :

Nă l'ilime, care, ma s-şideă omul
pi năsă, fuzeă ca vimtul ;
ună câculă, ma s-u băgă n-cap,
nu-l videa vîrnă; şi ună
păltărice cu cari s-dădeă ună
m-pade, troară ișă pălate, bisărică,

iţi vrea.

|

GĂINA

Furl'i,

ma-l

vizură,
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îl si angricară a lui:

— Na, hiii frate tine, s-nă li mparţă?:
Năs

lă zăse:

— Multu gi'ine, s-vă li mpartu,
deți-vă după

K'atra

ţe mare lucru;

ţea di acld

di cît ascun-

s-nu vidați, cîndu

va

s-aric

5

şcurtiţa.

Aiști se-asciimsiră şi fitorlu ți faţe?. Aşterne k'ilimea,
pune cătula n-cap, la, pătărica n-mînă şi s-faţe nivizut deaclo. S-niiriră, strigară îurli, ma aistu azbură.
A lui V-ardeă di aruşinea ţi-l! feţe Muşata-Loclui. Tura ţi 10

faţe năs ? Nareptu trazi la zînă fără să ntreabă şi fără să-l
veadă
Vei,

suilit di om;

că

s-nhiră

curundu

şade pi measă cu nîsă, măcă di măcarea

Muşata-Loclui,

cum

şi tut nu-s sătură.

Nu

di mică

ştea,

ahîtă

măcare,

ahăt

că muşatul-a-mușaţlor

Y-măcă cama multa măcare. Aşi tricii oară multă pînă cîndu,15
nu

ştiii cum feţe şi-l” căzu

Muşala-Loelui, nu lare
tărica

şi-l scoate

afoară

A muşatlui nica ma

căcula a Muşatlui-a-muşaţlor. Aşi

l'ird, V-arak'e

cătula, k'ilimea, pă-

diznoi.

mare

!

arăit îl vine.

Spinzură

capul

şi nu ştiă ţi s-facă. Aşi, ş-lo mintea la ticoâre şi o-adună20
s-k'ară tru munţă. Cari lu strimse foamea şi nu avea cu ţi
si-ș u frîngă, na, da di un mer ncărcât cu mere. Trazi cu
l'atra şi surpă ună poală. Va ş-măcă. Gine ma nu tree niţi
10 minute şi-l” crescu nîşte coarne, ca di boii. S-niră măratul

şi zăţea:

|

25

— Nica drac nu mi fecu.
Imnă ca ma nclo, da di altu mer ncărcât cu mere. L/a
ş-măcă şi de-aiste. Cîndu ţi's-ţă. veadă oclil ? Coârnile cad
di singure. Aţia- vine înimă la loc. Ţi faţe năs ?
Adună un coș di mere şi s-duţe pi la. pălatea iu şideâao
Muşata-Loclui ş-acăţă si strigă : «Aide mere, mere», cum si
strigă.

Muşata

stiteă Ja freastră şi. cîndu li viză mările aţele

roşi,

limba apă-/ lăsă n-gură. Troară s-măcă, că s-nu-l arucă crud.
Pitreţe

nă

Ficorlu

guve

feată

şi-/ cumpră

cît îl vindăi

ş-aoă

ună 'ocă.

fac

alanţi.

se-ascumse.

Nu apucă s-mîcă muşata şi na!
„păreă, că va s-ti mbâiră.

Tru patru

l-işiră

coârnile,

sute di
că fi. si

35
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Tura, fi ti4 faţi tine lae ş-tihilae! Climară cama buili g'atri, cama gtiușar oamini, ma virnă
nu 'puti s-da cale, nu puti s-află gi'itria.
o

Muşatul 'aistu ţi faţe? Da alagă tru munte, adună di mâ'5 rile, ţi mas măcă, coărnile cădeă, stricoară zama lor tr-ună
şişe,

află nă precle

di strane

treţe pi la pălate, și strigă:

ma

bune,

nă

capelă

naltă,

și

«ai 9 airu, galru, cum nu s-află

altu !>
Lîndita, ţi-ş-aveă doriu, cum. suntu toți linqiţi'i, ţe aşteaptă
10sînătate di şil'e, di pal'e, di noară pitreţe s-ul clamă. Huzmil'ările fac: aleă doamnă! nu nă vindicară -g'aţări avzăţi
Şi ştiţi, di nu l-ascapă ţivă, va s-nă vinaică aistu?
— Meţi, zăse Muşata-loelui, ţi ştii d-iu arsare Văpurle?
Ul climară dicara. Agărșii si spun, că şi huzmilk'ările tute
15 aveă. coarne, că ş-năsile măcară mere. Aşi, cum intră fiorlu. .
g'atur, lă dede s-bea cîte dao-trei k'icute di zamă

şi ca ti cudie,

coârnile căzură di nă cale. Aiste alaga s-li spună şi ali Mușati- -a-Loelui știrea aistă hărioasă.Tura g'ine la muşata jonle
şi-l zăţe pi altă boaţe s-nu-l cunoască: More ţi ved? coăr-

20nile

atale

acățară

rădăţini!. Tine

vrei. mbitare, că prinde

s-ţă li tală?
Năsă ţi s-zăcă. Mbitare ? mbitare. Aistu u mbeată, u calcă
pi inimă, li arsare înima di găină şi u ngl'ite. Apiră dimneaţa, cîndu g'ine aistă pri minte ş-ascuk'e, vede, că-l-u lo

25 inima! Fitorlu mușât îl căftă ș-kilimea şi căula ş-pătirica
sti-că va s-u vindică. Năsă scoate „şi-l li da, maşi sinătatea
să-şi
—

cu

30

află.
Tura,

I-zăţe

năs,

aţeă, că s-ti lau

tru mînă

te-am,

macă

vrei s-ti vindic,

niveastă.

Nisă, joacă preftul di bileae, ma g'ine s-ul
s-armînă cu coarne tri nividere. Ş-aşi s-loară.
Si

treţim

tura la frâtile

alantu,

cama

la

di pri-că!

mare.

Marle, după ţe imnă multu k'iro, agumse: tu hoara ami'rălui. Eră naltu pi zălile, cîndu măratul di amiră arcă p&“35 talile. Tr-aţea că avea h'i! -nă turmă, aişti si ncăcă, caridi-cari s-ajungă pi -scamnu. Atumţea lumea di acd, ta s-nu
s-dinică ea cucoţii' fraţi, băgă, că ațăl s-h'ibă amiră, ţi va
s-poată

s-treacă

dimineaţa

pi

su

pălate.

Tri

căsmete,

cum

s-feţe, că nai ma ninte di toţi tirci aistu ficor. Toţi îl loară.

:

GĂL'INA

ul anvărligară

DE-AMĂLAMĂ.

şi strigară:

nează.

:

s-bînează. noul

941

amirii, s-lă! bi-

..

Năs se spare, s-niră, cum aşi? Atumţea-l” spâsiră, că. aşi
s-ligară, că aţăl ţi va s-treacă tiu oară, s-lă Ph ibă + „amiră, Macă-i aşi, intră tru scamnu şi dumneă. _ - 5

Nu după multu, frati-su ca ma ficul li si feţe dor ai frate
şi vru să-l caftă. Imnă, imnă, ajumse şi tu hoara amirălui.
Carişte cum .tirţeă naintea pălâtil'ei, na, iu vede pi frati-su.
Aistu s-priimnă tru grădină. S- toarnă cîtră un om aie top ți
10
e
stătea la poartă şi-l zăţe:
—
Nuti ntreb, așteaptă. amirălu ? Voi” si-l grescu dao
zboare.
a
ae
Amirălu, om bun, 1o- aştiptă dr-unăoară. Xicul frate m cu-

nuscii:.pi marle,. ma marle nu
Nicul întreabă pi marle:
—

Mărila

ta, nu

puti- -s-ul

cunoască pi
i

nicul.
„BB

avişi un frate?

Amirălu, după ţi s-mintui nih'âm, ş- -aduse aminte di îrati-su
și zăse: .
N
a
— Avi, ma nu şti, sti- că 'bînează nica.
i
— Am mine ţ-escu frati-tu, curbane!
20
Atumţea. s-loară di. guşe, s-băşară,, plimsiră di hrad ş-u
- fâţivă sărbătoare mare şi ca frate bun, u mpărţi amirăril'a
pi njumitate cu frati-su.
. Apoea lă. vine dor di casă şi vrură să- ş, veadă “tată- su. _

Tatăl, după

ţi s-sturnă ditru axeane, caftă gălina şi mul'erea 25

zăţe, că gălina azbură.
cît

tri ficori.

U

Grine

tri. gălină

nu-l! fu ahăt

— Ficorli iu l-ai ?.:
cc
Năsă cățaia:

„= Muriră fiori,
—

Macă

Fitorli,

a

te

muriră, iu-s mărmântile

.—"Dede:nă

ardă,

ntreabă năs:

ploaa mare

30

sli ved 2

ş-li nică, zăţe nîsă.

cari trăpsiră calea cu nivăstile, fizori'i şi cu tăburi

„di oaste multă, ajumsiră. ningă'hoara lor. Tru mârzinea:di
hoară alăsară nivâstile şi. tută oastea ş-apoa si nviscură tru 35)
strani di ţiritori Şi -intrară i:n-hoară. . Ajungînda. la casa lor,
bătură:pi poartă, lă si dişclise uşa şi acăţară s-caftă ajutor
şi să-l lasă să doarmă noaptea acd; că-s axiniţi. şi nu. cu-

noscu

vîrnă din

Papahagi, —Basme

hoară.

aromâne.

Aişti-l lăsară.

Noaptea

ş-adiisiră
16

-.
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ş-nivăâstile cu ficorl'i şi cîndu-l' ligănă niţil! tru sărmăniţă
di amălamă, lă cîntă dădile a lor:
—— Lele, lele h'il' a noştri, si şteare papul-a vostru, că tru
casa lui v-aflăţi, cari-şte ţi harao va s-facă.

5

Şi aşi lă cîntică cama diparte.
:
Papul ţi ascultă aistu cîntic, plînzeă cu lăcrini, ţi va s-hibă
“ş-aistă. Năs nu pută s-aravdă şi intră tru oda lor şi ntribă:
— Nu-ti -spuniţi, ţi s-elamă cînticul aistu, ţi-l cînticăţi?

Aişti şed şi-l spun

toată isturia, cum

tricură şi ţi tricură

10 și că astăzi sun amirăţi.
Lailu aăş nu lu ncăpeă strânile di harao. Ş-ul loară tru
pălate, ul băgară în coh'e di tircii nă bană, nu s-faţe cama
bună tru auşatie.
_
- Pi căţaoa di mumă
15 lemne verzi.
Părmis

o atimsiră

cu cătrane
i

știăm, părmis

şi o-ărsiră

tru

aspăș,

Cum putili, ași v-arăș.
a A
onia.

de Spiru Olde, elev în cl. I. comercială,
:

din Molovişte, Mace“

81. Ţitatea-l G'uri.
20:

Eră, ţe nu ş-eră
Eră un amirăii. Aestu amirăii

aveă trei îeate şi trei ficori.

Dapoea după l'irolu ţe vrea s-li vină moartea amirălui, alasă
zbor cu limbă di moarte a fiorlor şi lă diîţe :

— Ficorli a mei! Tuţi udaţii si-l dişelidăți, si-l mutriţi,
t-un udă maș s-nu intrăţi şi s-nu-l dișcl'idăţi.
25
Ahtare dimîndare lă feaţe şi lă gise nica ună:
— Cari-ţi-do z-tină z-vă li caftă feătile, s-li daţi înveaste,

s-nu li ţinăţi.
Aestă dimîndare nica 1ă feaţe ş-apoea ncl'ise ocril şi trapse

30

tu lumea lantă, d-iu nu s-toarnă virnă.
După puţin lirdu vine un Amurgu şi

caftă feata cama

mare nveastă. S-minduiră. fraţi:
— Cum s-u dămla Amurgu, nivigăt om, s-cl/amă dip? și
doli cama mări gi'siră, s-nu u da, ma niclu z-băgă de-a
mutră: s-u dăm, s-u dăm, s-nu-l călcăm zborlu cu limbă di

ȚITATEA-L GURĂ.
"moarte
„țivă!

a tată-aui, că multu

u

acşă

Şi

deădiră

al

948

ştiăt eră Virtatlu şi vah!

“şi-l

Amurgu

ştea nîs

dulă

ş-ună

deădiră

dinăpoâi.

5

un an vise unri Nagă-Nopţi ş-căîtă ş--alantă nolgicana.

După

ara, doli nu vrură s-u da, că de! cuin s-u scoată
feată vrută, soră acă năparte şi s-u da iadă-nopţi la
nicunusciit di: vîrn-oară. Niclu nîpâi z-băgă: Va u
u dăm, s-nu işem di grailu cu limbă di moarte al

părinte!:
Şi u deâdiră

10

|

”
ș-aestă.

_“Tut acşă vine dup-un an An-gare tă
nu vrea cu vîră trop s-u da, că acșă
niclui frate şi nu vidură surări tr-ocl'i
ma niclu, cara z-băgă de-a mutră s-u
mică nveastă

dir casă
nividăt,
dăm, va
lirtât ai

nica feată. Dol'i frați
s-loară dupu mintea
nica nă oară. G'ine
da, ş-u deâdiră sora 15

lo-An-gare.

Ş-aiştor doao surări le-aveă dată cîte nă
Dup-un an s-mintueaște niclu frate:

dulă.

— Noi trei surări avum, tute k'irute; noaptea li mărtăm.
Ţivă ru fu grailu a tată-nui, că pînă tora nu z:vidi ţivă20
tu pade.

Maş

cit nă k'iruim surărle,

ş-io cama

multu

li loai

pri guşe..
Il mîcă săral“a 'multu. S-mindueaşte el:
— Va neg z-dișclid udălu aţtl ţe nu nă alăsă.
Şi acd nuntru avea nă faţă di nă feată, muşată cum nu25
s-află altă. Scriă nuntru, că aţeă feată se-ailă n-Ţitatea-l-

Guri, şi niclu cum u vidă, î! kică tru înimă mare dor tă
„ia. Di oara ţea l-intră n-cap s-alagă, loclu s-lu toarnă di anantă

şi s-o-află, că fără

parte

niîsă, ţe u vrea

bana?

Nki'isi

-

ta s-hagă după feată.
Niîs fudi

pi asciimtalui

di fraţi şi cari imnă un

80

an di gile,.

ease t-ună pădure greao. Acd află nă casă, nă pălate muşată
"şi rămîne cu gura
tare pălate.

căscată, cum

s--află tu pădure

greăo

ah-

Tută pălatea eră vărigată cu muri nalţi şi nafoară aveă 35
"un
—

şoput cu apă rațe.
Al s-mi discurmu

şi s-ni-astingu

Şăgindalui,

năh'amă,

dîse niîs, la șopuilu

a
aestu

seatea.

e şăgu m-pade,

ta z-discurmă

năh' amă,

vine
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dulă's-umplă.buc/iţa. Aestă dulă era: aţilti soră ma mare

şi el cît u vidă, ş-u cunusci, ma nu-l' găse ţivă şi-l căftţă
potul z-bea apă nă oară. El lo potul, bii apă, şş-arcă nelu-l!
tru poăii. Dula lo-aduse la qoamnă-sa.
Acd mișşi aţeă casă goală avea.

5

„Lo

sor-sa-ta z-bea

ia, că-i

—

„ Dăse

1

a frate-sui nic

"Ţi om

.

apă, îl “vine nelu n-gură

ş--ul cunuseii

şi ntribă dula: :

”

are la şoput ? Că ţe nu-si spună ?

ia:

—Nisi

pare, că easte frate-tu aiclu, că mult ş-ş o- aduţe.

|

— Tora s-iegi si-l! greşti, z-vină pîn-oă.!
|
„Z-duse. Vine frătile,. s-loară di guşe, z- băşară , plins, că
eră di doi ani nivigăţi.
„— Cum, tine soră ești aocă pi ahtare radă ? Noi ta s-ascul15 tăm di tată, ti deadim cum nu vrum?
Dapoea avgă roputu, că vineă Amurgul. Ag eră.un agru,
-un Viriiă, ţe mîcă ş-oaminti, cum miîţi un puilii tine. Cîndu imnă,

loclu tut s-trundueă

diparte,

20...

ma

di a lui roput. S-avqă

ş-treile dile li făţeă

L'-găse sor-sa;

cale di trei gile

trei ori ş-ma puţin.

Mi

— Frate vine bărbatu-itu, di s-nu ti mică,
Şi lo-ascumse t-ună fridă.
Amurgul eră 'avinare. Vine n- casă, aduţe l'epuri, ţergi, şut,
,
porţi ş-alte din-aniimirea tă mîcare. II dăţe năs:
25 — Mulare, ţe anturzeaște carne de om?
— - i si pare, 'bărbate'! Cari cuteagă z-vină, iu nu calcă
niți puii ?
.

-—

30

Mulare, mutreă gine, că ni- aiurzaşte

carne di om? 2

II qăse mularea :
ca
— Em cari ţ-anurzeaşte, ți va-l! adari s-fure un
om?
— S-fure -un di fraţi! ma mări, va-l mîc, ună
mîşcătură

| “val

fac.

Ma

s-fure

frătile

nic,

el s-foaţe qi-ni ti loai niveastă.
Să -ni caftă, va-l dai.
:--Dăse mu! area, că

frătile

nu-l fac

ţivă

Aţăl lo-am

şi va-l

agut,

că

frate- şi Ațido dot

nic easte. şi lu: scoase

dit “fridă.

e
nişi s-loară, z-băşară şi-l ţînti „uspăţ.nao
<ăle.să
z-veadă cu sor-sa,; s-li treacă-:dorlu
şi: mirala. :
:.. -— E! frate, Amurgu, mine am anang'e
's--aflu niuşata din

“Ţitatea-l-Gruri. Aestă -mhirak” e am şi nica
ună: mi pims6-Dum-

ȚITATEA-L GURI.

niqăii

de-aflăi sora

surări ma

cama

mare.

niţi, ta să-ri fugă

!
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Ni-arde

s-aflu $ -alante doao

dorlu.

Amurgu îl qăse:

Sai
ex

— Mine va s-ţă spun cătă iu s-află a tale surări. Aoă' ma
ne(l)o, un an cale, s-afiă nolgicana soră, tu amirăril'a al NagăNoapte. 'Țitatea-l Guri nu ştii, iu Va pîne. Mine multu loc
am alăgată, de-aestu loc no-am avdită. Să ntreg! frate-nu
ac iu ti duţi, că poate să ştibă el!
Tut acşă, atumse dup-un an, la pălatea al Nagă-Nopţi
Ş-aestă pălate eră nh'iptă tu nă pădure greao şi tut acşiţe 10
cum udră cu Amurgu, adrăş-aco fitorlu. Vine dula s-l'a apă,
arcă nelu ş-apoea lo-acVYimă sor-sa şi tut acşă lo-ascumse ş-

vine bărbat-su şi nu-l! feaţe slăbinţă,
mărVi, vrea-l mică ună mîșşcătură.

că

fu ficlu.
|

S-eră

di
|

9
o

Şăqă ficorlu acd n-uspâţ nao qăle şi apoea qăse:: :
. 15
— Mine de-alilh'a că tă soră vinii, ma am şun dor tru
inimă : Alăg s-aflu 'Ţitatea-l-Guri.
IV qăse Nagă-Nopţi :
— Aoă ma neo easte ţea sor ma nică, un an cale. Bărbatu- -su |
lo-acl'amă An-dare. Ațel poate s-cunoască, că s-faţe şain, cîndu 20
va ş-are alăgată loc multu. Mine avgită no-am di Țitatea-l-.. G'uri,
Fudi niclu şi nase la sora nică. Feaţe tut acşe, cum feaţe
i
la surărle ma mări.
.
1! dqăse al An-gare:
— Mi hărsii. c-af(l)ăi surări, dicit am un dor, nă pândură

tru Y'eptu. Țitatea-l Guri

ştii tine, ai avdită, p- iu-l qăc?

An-dare l-u turnă:
— Multu loc am alăgată, ma iu s-află aestu loc, hăbare
no-am. Maşi amirălu a puilor poate s-ță da viră cale, că 30

noară to-an adună puilii tuţi azburători

și-l spun tute cîte

ved 'şi cîte avdu, p-iu alagă ş-azboară.
Şi treil'i diniră Amurgul, Nagă-Nopţi ş-An-dare, cara s-cur-

mată di nîs, îl deădiră cîte-un per din creașitit, din cap,
şi-V dimîndară, cîndu s-aibă vîră zore mare, s- aprindă perli 35
şi e! vai h'ibă la nîs tru minută.:
Fugi fi&orlu şi cara imnă, îmnă multu agumse seara la ami- rălu a puil' lor. Aestu lo--aştiptă, aleapse cartea di la oăspi-
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le-! Amurgu,
ţe. dor

mare

Nagă-Nopţi
l-pimse
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şi An-gare

tu mârdinea

şi lu ntribă,

ţi caftă?

loclui €

Dăse fitorlu:
A
— i s-hibă? Am.nă rană tru înimă şi nu z-vindică, dicit
5 cara's-aflu iu-i Ţitatea-l G'uri. No-acleni puili s-lă faţi nă
ntribare ?
:
|
--- More, dăse amirălu a puillor, se-aveâi vinită nă quă
ma naintea vrea-l' afli tuţi puil'i. Tora, de! cît fudiră!

—

Am

ţii carda?

ţi nă

s-faţe hala ? Mine s-mi tornu fără

10 s-fac ţivă, dupu ţe-alăgăi ahîntu loc, ma g'ine s-mor!
Amirălua puil'lor, cîndu-l viqi ahît aleptu-gone, cum s-k'ară
ahtare tinireaţă ş-ahtare guneaţă, ai! s-l-acl/amă ninga nă
oară puili tuţi.
,
Acşă Li climă năpoi şi puil'i se-aspăreară, că ţe vai h'ibă
15 aestă, că năşi nă oară to-an avea ndreptu la uspâţ? Şi tiniră puili năpdi şi Li ntribă amirălu a lor:
„— Piu alăgăt ş-p-iu azburăt, nu vidăt, nu avgit, iu-l' qăe
Ţitatea-l-G'uri ?
Un di un să ntribară şi găsiră, că nu ştim.

20

—- H'iţi tuţi aoaţe, ntribă amirălu ?

S-misurară

tuţi şi vigură

că mîş

nă

„.
ore

.

moașe

di uspâţ ş-armase n-cale. Amirălu pitricii s-o-aducă.

s-curmă

Şi na-l!

doi vulturi timsiră ărăk'le, s-aripidinară tu cămpu, iu ș-aveă
rămasă oria moaşe, ţi-u loară pri peane şi pînă s-ascili, na
25 ți-u mușica. U ntribară şi qăse ia:
— MI, cum s-nu ştii ? Acd-iă k'iră Virtatlu oriiul, bărbatunu. Acd ş-alăsă oăsile. Easte cîtă iu ascâpită soarle: Aco-l
găc la itatea-l-G'uri.

Amirălu

a puillor apoea V-adră nă bunăteaţă

di Ii serit

JO trei grâmate, ta să s-facă puil'ii, muscă şi furnică. "Apoea-l
„pitrică oară-l! bună cu ora
deadin.
Cara s-feaţe cu grama puilă, eră s-facă un an pînă n-Ţitatea-l Guri, u lo ti trei găle. Apoea cari agumse acă, oria
l-alăsă sînătate și s-turnă. Năs g'uvăsi grama şi s-feațe om.
35
Aţia, n-Ţitatea-l-G'uri, eră hoară mare. La murlu di ţitate
află nă moaşe. Sta:di-! găţe moaşa:
— Ficor-aleptu, fitor-aleptu, ţe caiţi aoaţe? Nacă
vinişi .
tă feata amirălui? Mulţi goni-alepţi, mulţi h'i!
di domni-

mări şi di amirăţi ş-aflară moartea

di lăcurlu

aestu.

ȚITATEA-L

Ficorlu

—

qăse,

Crima

mulţi

că el t-uestu

G'URI.

lucru vine

--

947

dit mărginea

loclui.

pi guneaţa ta, muşat-ăone, e aţea-i căţao di feată;

ş-mîcară -caplu

Feata ţea

tă

nîsă.

tatu.pi gurăt, ta s:nu u mărită

băgată

ş-aveă

E

pînă nu va s-află om si-l spună seămnile, că nîsă aveă doao 5
seamne.

Cari-ţi-do

nu

caplu..

li. făţeă, îl tălă

şi nu

dulă

II! găse fitorlu ali moaşe:

o

-

'

— Las h'ibă, mae,nu cărteaşte. Omlu nă oară moare, ma
tinir ică ma atîiş, ună faţe. Maşi ună va-ni ti ntreb: Locare

la tine si stai.
Un

—

udă

10

an,

|

stăi!

Alantă quă s-lă, s-l'iptină gonile şi trapse la pălate. Il găse
amirălui, că vine tă feata-l.
Amirălu Vi scoase şi-l cîntă cartea cu căvulea ţe băgă
15
feata. Apoea lu ntribă s-fure-că ţine.
Cu mînă ş-cu. &oare, qăse .năs,
tăi di vină dit mărginea loclui.
—

Al amiră
găţe:
—

s-k'ară

îV vineă cum

Mintueă-te

trei

şi ntreabă

găle

lucru
|

io t-aestu

ahtare
s-avdi,

mi mu-

gone-aleptu

și-l

ţe păţiră

ş-alţi 20

|

toni alepţi ş-apoea z-viii.

Ii
Gine ma fitorlu qăse, că nîs di oara ţe nkisi de-acasă
.
s-facă,
să
Țe-i
mintit.
niţi
ştea taha tute şi nu va s-aşteaptă

nă oară ma naintea.
IV qăse amirălu:
— Macă-i acşă, z-vihi
dunăţi.

Năs noaptea

feaţe furnică

mîne, cîndu va h'ibă
e

s-faţe puilu

şi z-duţe la udălu

25
|
tuţi mărli a-

a feâtilei. S-

ş-intră nuntru pit cărpitură. Feata

.

duriă cu

Ficorlu Ii 30
doâo ţeri aprease: ună la cap ş-alantă la toare.
ună
trapse
mută ună tu loclu alîntti ş-apoea s-aplică şi-l
bășare

ali feate. Feata

z-diştiptă, că se-află

băşată, ma

ți s-

ni om, ni
află ? A4BI s-feaţe muscă. Intrară dilile, mutriră,

Y'etre. Fizorlu îl' vidi seâmnile. . .
vaţă
— Va ţi si păr tu vis, îl găsiră, că ni

E
nu s-află 35

cîndu sun to-ani!
aoaţe. Acşă pat feătile ţi nu vor să s-mărită,
grae, cu tut-că ştiă
Ia, mintioasă multu,: nu qăse ma multe

năsă, că fu băşată de-a ginealui.
To-apirită

ficorlu-aleptu

vine la pălate, cum lă fu ligătura,

2.18
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feata s-feaţe, ' căi

zăilcă, iputati

Ș amină

tă qua

lantă. |
Seara năpbi ficorlu- aleptu trapse la feată, cum şi ştea. Ia
s-făţeă 'că doarme. Cîndu s-aplică, di'u băşă, ia-l' eri di nă
5 cale:

-

—

Tine h'ii

cum
- —

măsturlu

ti spinqur.
Ba va s-mi

ţe le- adari

spinquri, ea

aeste

va ti tal,

dot? Tora z-vedi
dăse

gonile-aleptu.

Mine nu h'iă di aţă! ţe lă se-aspăr oclul di atumbra-lă.
10

.Ea,

ninviţată

venda
—

cu

ahtare

graiu,

li ca umpli

şi u turnă

cu-

di nă oară:

Mine

ahtare

bărbât

inimos

cattu,

ma,

ea spune-i

cum

pitrumsăşi aoă ?
El Y-aspuse puterea lui vîrtoasă.
.— Am cum nu te-aflăm aseară noi, ţi mutrim tut udălu.
— Na me-aflăt, că mi fecii muscă.
-— Ahtare bărbat caftu ș- mine, dăse năsă. Tora |să știi, că
va-ţi agât ş-mine.
To-apirită nase ndreptu, fora, fără frică fi&orlu- -aleptu.
20
Il deădiră un calat ş-un bucăl, să z-ducă s-lu umplă t-ună
apală, şi să s-toarnă cu calu ampatur(lăt şi s-nu z-vearsă
Nicută. Ma z-virsă nă l'icută, îl tălă capul.
15

Ia lo-agută gânile-aleptu, că-!:deade

un nel, ţe ma-l băgă

to-apă, ngliţă apa şi acşă năs putu s-aducă bucalu mplin.
25 Cîndu aduţeă bucalu cu apă, vidă nauntru cum fraţi! alui
z-băteă cu altu. amiră şi Plămse și-l l'icară trei lăcrini tu
bucâl Şi apa s--cuturbură. U vidură adunaţi'i apa cuturbuvată şi qăsiră.
E
— Apai cutiirbură, s-lu spingurăm. |
30 Atumţea dăse năs:
”
„'—.Apa s-cuturbură di lăerile a meale, mea ru 1 dot, că

nu loai apă d-iu lipsea.

"

„— Că-ţe plămsişi, lu ntribară ma mării ?
— Plămșu că fraţi a mei, — vidă to apă, — z-bat, cu
35 amirăi, cu Amiră-Laiu.

alt -

-— Ami tine h'ii de-amirăii piu?
— Mea cum v-u avăt, că hi'iă.h' ii qi mastur 2
Aspuse gonile aleptu apoea ţe cură anămisa.
U

loară

apa, u căftară şi

0--aflară

pi

zhorlu.a lui. Nica

:
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un gardu aveă s-antrisară şi s-făţeaă pi. vrearea.
lui. Aestu
gardu eră, s-aibă, ca h'ilu de-amirăii trei Yundări c-a tată-sui.

— Mîne

vă-! adăc,/ găse

el.

Aaaa

Viqă feata, că l-u poate el şi vru s-easă ma tone di nîs
ş-aco tu adunarea ţi-l vine a lei, li si şuţă mintea dipri
buna, şi nu ma vrea s-lu la ti gone, că gri:
— Staţi mări, c-am ş-alte zboare tă qăcă.
|

5

Și tu-oară îşi disfaţe muşatlu k'eptu şi lunina ş-lămbia
I-u deădiră tu ocli a gănilui-aleptu s-lu l'ară. Omlu. căgi
m-pade

di mușuteaţa

năs.

— Nu gri,
Gri

năsă

lei şi ia gri, si-l tale, căţaoa.

graiu:

Am

Căgii

di marea-l

Se

|

eara:

10

mușuteaţă.

— Cari e-aţtl ărbure, cu disile frîngă albe, disile lăi?
— Mare lucru ş-aestu? Anlu cu gălile ş-cu nopțile, gri:
gonile mușât.
,
|
15
Tută adunarea plăscîniră pălnile şi tată-su ali feate işd
di gurât.

Feata

plămse

de-arăii,

că nu-l

si feaţe

a lei, ma

n-cot! Ma tută aştiptarea V-eră la Vundări. Lu ntribară mărli:
— E!

gone-aleptu,

ai tine

— Băgăţi nă oară, cîndu
—

A

Vundâri ?

20

z-vă V-adiic, qăse ficorlu.
i

-

Mine s-l-adiuţi!

Fitorlu ş-aduse aminte di perl'i daţi di giniri. L'-aprease
şi ea-Y iu viniră treili tru minută. Lă spuse halea ficorlu.
— Nu ţi-u mîcă inima, că nu-paţi ţivă, găsiră el.

Apoea feăţiră nă culutumbă şi s-feaţiră treili Vundări:25
Aslân, Caplăn şi. Şain. To-apirită Ya s-nagă la pălate şi-l

greaşte

i

i

amirălui:

— Scoate-V. lundarli, cara-ţi
DI
i.
a mei.

da.di

mînă,

să

s-alumtă
_

cu

30
I! sărg!i amirălu, mea cari acăţară s-aurlă şi să zgiilească
aurdi
asurgi
a fitorlui, tuţi givile acăţară. Amirălu cît nu
călarea lor. L'undarti amirăreşti o-dunară coada, ca țivă
qăsiră, că
țăluși ningă vîră cîne di la oi! Atumţea tuţi IL
viniră..
d-u
Vundarii
vor s-facă numta,.mași s-fugă
Ş-acşă. s-feaţe, cum fu cama bună şi ficorlu ş-lo muşata 35

|

_nveastă.
Bînă

năs

aoaţe

ca. qua.

ţea alba. Featanu ma

puteă

ţe

|
si-V facă, ahîtă vreare-! avea.
riimnă buda de-amare
s-p
să
lui
Nă duă işă cu aviglitorli a
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s-la vimtu. Acod iu s-priimnă sărgli un Din dit amare să-l
beă viii. Ask'erea se-aspăr? şi fudi,di mîcă loclu. Lo-alăsară
gonile-aleptu

singur-singuric să z-bată cu

Dînlu. G'ine ma ţe

s-adară fără dinire ? : Cum să z-ducă la pălate, la mul'area
5 lui fără nîs? Loară un di nîși, ţe ş-o-aduţeă multu cu gonile
aleptu şi-l feăţiră tu strânile ca lui şi 7-auţe seara estu la
pălate şi greaşte să-! dişelidă niveasta-l. Ia-V qăţe:
— Intră cum ţă ştii di tătună.
'
10

„Ațel hăbare no-aveă.
— Tine nu eşti bărbat-iiu,

qăţe niveasta, și greaşte a tată-

sui şi-l” dăţe:
"— Ami, ginir-tu, iu easte? ţe păţă.

Aslk'erea spuse, că-l măcă Dînlu-a-mărilei. Ia di minte
- multă ţi aveă, qăse a tată-sui, să-l! da 40 de meare şi s-hibă

15 di la nă sută ocă unlu. Apoea lo ask'erea și nase

s-li spună

loclu a Dînlui de-amare. Lo un mer și-l amină nsus şi ișt
Dînlu şi-l aştiptă n-gură. Lo-arisi merlu și qăţe:.
:
— 'Ţi mer bun easte!
II deade feata vîră tri-găţi de aţeale di-un ocă. Dinlu, cara
20 vii că feata are meare ş-cama mări îl! găţe.

—

Că-ţe nu-i dai di meâările mări, ma-rii dai maşi di aţeale

iţi ?
a-l! deade

un

II deade nica

mer di mărli

un, di

25 altu.
—
gone,

|

Ştiu, găţe

Dinlu

că ţă-l măcâi,

şi Dînlu

lo-af(l)ă multu

bun.

bun ma bun. Feata nu vru s--arucă

ma

-

că-ţe

nu-ti arăţi, că-ți

viii lo-am

vine arâii di

tu pîntică.

— Nu pistipsescu s-h'ibă vii, greaşte feata.

Diînlu

j-băgă

doaiile geădite n-gură

30 Atumţea-l' gri nveasta:

şi-l vumă

tu palmă.

— Adu-ţi aminte di grama di l-amirălu-a puilor.
Și nîsă l-amină un mer nica. Cîndu Dinlu sărgl'i s-lo-acaţă
Îl tăcîni a gonilui grama cu cari s-făţeă puilu şi azbură

ca linduruşa di acd şi aşă ascăpă cu agutorlu a mintioăsiloi
ss feată şi cara s-nu muri, vah' bineadă nica şi vah' ma fu
ş-altu părămib,

ma

mine

Părămi0

lo-agărști.

şteam,

părămi

aspăş

Nu știii cum, ma nu v-arîş.
(Spus de ţal Tegu-al Zică, Țicura,

Macedonia.)

Ma n
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skirdut.

Eră ună oară un prămăteftu și duse s-acumpără prămătie.
Cindu întră tu pampore, acăţă nă furtună, un vimtu, nă ploae
greauă ş-nă grindine, că ţi-u feaţe pamporea sîrme!

Prămăteftul ştea di mplăteă
mînă,

Add

dă-l,

tu apă şi cu nă scîndură tu 5

dă-/, işi tu mârdinea

de-amare.

eră singur tu pădure. Alagă

nîs nă dquă, alagă doauă,

s-află vîră hoară, vîră călivă, z-da di vîră om, nu putu saflă. Aclo m-pădure s-făţea di tute poămile, meare, gorţă,
auă, curcubete ş-alte. Cu poămile aeste bînă el. Curcubătile 10
crișteă una cît 40 di ucâţi ş-cama. Nu trapse di foame.
Ună dquă el, lo nă curcubetă,u cură di siminţă pri la gură .
și u feaţe bute. Lo apoea auă,u călcă, u zdrumină şi feaţe
vin. Şi o-alăsă t-ună mâărdine şi cîndu vrea, bea vin.

Năpăi V-u deade

cîtră- nelo, nacă

află vîră hoară. După 15

cu limba scoasă, cari-şte cît, agumse la un arii

“e imnă-imnă

mie. Dinăparte

de-arîti stătea un ailş cu perlu cair şi arădi-

măt di nă k'atră. Prămăteftul îl pări g'ine, că dup-ahiîtă alăgare deade di un suflit di om.

— Bună-ţi oara,pap!

-

20

Pap-auşlu nu-! gri.
— Naca nu poţi s-treţi din coa

de-aritii, pap

şi crek'?

Paplu mină caplu.
—

Z-vin

s-ti Vau- -ngrişca, pap,.tra

s-ti trec?

"25
Paplu năpoi mină caplu.
arîiilu
trică
şi
Prămăteftul ş-adună toăriţ!i pîn di dinucle
Apoea l-umilă ngrîșca şi-l treaţe dincoă de-ariti. Cum tricură,

paplu

necă

vru

s-ma

dipună

dipri nîs,

stătea ca ncăr-

fusit di prămăteftu.
I!

gîţe

30

prămăteftul:

— Pap, dipune-te tora! pap, dipune
Paplu de-a surdă, s-făţeă că no-avde.
— Ba! ţe-ni aflăi draclu cu
măteftul.
— Nacă vrei s-ti trec năpăl
Paplu

mină

di dipuneare.

caplu.

L-triciu

aestu

aiș

didinde,

didinde, tut

dipri mine!
di bilă, dîţeă prăpap ?
acşi. Paplu no-avgă

Il treaţe năpodi din coa, tut aţeale ş-pale aţeale.

33

252

"

PER. N. PAPANAGI

"— Ah! măratlu-ni di mine, ţe ni-ndisii cu aușlu al drac,
suslsiră şi s-uhtă prămăteftul. Pînă cîndu va-l portu cu mine?
„ De-alih'a . c-aţăl drac ş-eră. Prămăteftul di cripărle multe
ţe-aveă, nu-l si duse mintea z-bea vin dit curcubetă, că drâclu
5 nu z-dizlălk'ă di nîs ici. După niîscînte dile, co-aușlu ngriîşca,
s-agîrșască cripărle şi s-neacă fărmăţile, si duţe s-tragă nă

k'ică di vin. Bi nă oară şi draclu cu ginve/ul

să-l
—

da ş-a lui. El nu
More, măratlu-iti

îl făţeă semnu

duk'ă, ma grea:
a
di mine, mare hală ni-aflăi cu aestu

10 drac di pap. Cari mi băgă -s-ti-acumpăr

bil'elu cu. parălu?

Di pre-apoea I' deade di biă și si mbitară șamişdol'i, şi pră*măteftul şi aușluşi apîrniră să se-agoacă. Cum se-agucă, pa„plu nu-l ţineă curăile, că s-mulară de-aroșlu şi z-dislăkii
şi

„ cădi
15

m-pade.

PN

Prămăteftuîşi
l vine tu” ori atumţea şi gri:
— Ah! antihriste! ş-io aestă vream

Lo un cuţit şi ţ-ul tă
—

Ba, că me-ascăpă

„Ună uă
20un

cun

altă,

lungu,

duse
că

filii, cumătige-cumătice.

Dumnigăiă,

buda

că-i

erâm

ligăt!

de-amare, ș-ligă nă mîntilă di

s-triţeari țivă

oaminii

cu vîre cărave

s-a-

duk'ască, că-i l'irit.
|
Nu tricii multu şi de-alih'a se-astămăţiră niște oamini cu
nă cărave, îl loară şi-l adâsiră tu nă pulitie mare și
lo-ală-

„sară

25

aclO, să -şi scoată

pînea.

Aa

AclO, nă quă, viqi că trițeă. nîște oamini căvală pri cal,
şi nu ștea cum să ncâlică. Niîşi ncălică cu pîntica.
EL s-cu-

diseă, ţe turlie ncălică aeşti oamini cu pîntica și pri cal' fără

30

sumare, fără şel'?
Aveă faptă tu hoara

—

şel' ?

A lai fărtate, cum

DI
ţea un fărtăt.IV

staţi voi

.

i.
gri şi-l dise:

pri ca. fără sumare, fără
|

|

„7 Am cum ? voi ncălicăţi a/umtrea. tu loclu
a vostru?
Noi acși apucăm di pap, stră-pap.Ţe easte
sumarlu şi şaoa ţeâ ?
_Prămăteftul lo puţină jeară, u ncăldi şi feaţe
un sumă35 ricu Ş-ună şauă şi-l aspuse.- Apoea feaţe
Tinglă, căpestru,

Scări, cuscune şi tute cîte suntu -lipsite la un sumăr și la

nă șauă.
ÎN
„—. E!.giîse prămăteftul, află-ii un
seâmnile.
DR

o
om s-ni facă,. cum

sun

|

PRĂMĂTEFTUL

SK'IRDUT.

233

Cari îl feaţe, l-băgă pri cal, îl' tricti vingla, căpăstrulu, băgă nă vilengă pri supră muşată, s-la oct, şi ncălică. Cum
iși prit pulitie, lumea tută s-lo după nîs, să-l veadă; nclisiră lumea duk'entli, mași z-veadă cudia estă. Ahăt Iirăţi
eră tuţi acloţe.
Avde amirălu de-aestă şi-l! greaşte la pălate şi-l faţe ginire.

5

E! bină nîs, cu cătula scoasă. No-aveă anangi di ţivă, .
c-aveă di tute. G'ine ma clo avea nă ligătură multu greauă.
Macă

mureă

un

di nsurâţi,

i mul'area,

ngrupă di viă cu mortul. O-aduse
Vare-sa. Nu-/

lu ngroâpă

eră

oara

i bărbatlu, alantu lu

lae şi li tease mu-10

a lui, că muri, ma cum s-facă tora, că vrea

di viă cu ea ? Şi zburi'cu fărtatu-su s-lo-aseapă.

„Acld murminţi no-aveă. I/-arcă morţi! tu-nă guvă şi ng'os
cădeă ş-mureă di foame viili, că vîră nu z-duţeă s-l-aducă
15
„.
hrană; maşi ţe-ş loa cu nîşi prota dquă.
biuși
miîcare
's-l-aducă
Si zburi'.prămăteftul cu fărtatu-su

de-acloţe.

tură pînă s-ascapă cu vîră trop
Il ligară

cu mul'are-sa moartă, şi-l arucară

dicara de-adun

di

tu guvă. Acld cari .agumse

g'os,. tăl& funea

cu cari eră

ligăt și acăţă de-aprease nă ţeară şi alăgă z-veaqă ţe-i na-20
untru ? Ş-eră nă pisţireauă şi ş-aveă nă lăgume, ţe işă mârdinea de-amare. 'Ţe faţe nîs? Aprinde nă luminare şi u bagă
aclă noaptea, că nacă treaţe vîră cărăve cîtră tu loclu a lui.
Tu aestă oară acăţă nîs ş-adună tute gamăndile, tute flurile şi tute neâlile, ș-alante lucre scumpe. tu un sac. Alântă 25

şi vidi ndalui Iuiiină, vine z-veadă _

-quă ş-treaţe nă pampore

i

.
țţe cură 2
Işi atumţea. prămătettul

şi 14 disc, că Ş-nÎs oaste. dit loclu

a lor şi-l loară tu pampore

şi-l dăsiră la mă-sa şi la tată-su

şi la nicukfira, ţe lo-aveă tricută di multu tu psihu-carte şi 30
V-aveă dată ş-to-an ş-tu treil'i anii şi lo-aveă agîrşită dip!
Erăm ş-io acloţe şi aduţeam flurii multe şi cum triţeam pri
a.
e
la nă baltă, broatițli cîntă :... -

"*

«

oa-că-cal.

oacă:ca !

brac, brac,

NE

turţil şi die: CI

Şi a nia ni si „părti, că suntu

brac. (1)...

şi le-alăsăi ş-aoaţe me-aflăi! ,
(pus

pm
(1) Pe

turcește:

|

„85

Alasă, alasă, aalsă.

j

de 2)

4 PEozasai

3 NASTI Tg
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83. Hila Mbturlui şi hillu de-amiră,
Iră un-oară

un

amiră

şi ună

amirăroane.

Nişi avea

maș

o

uu fizor tamâm ti nsurare. Ningă pălatea amirălui șideă un
oariin multu; nîs adră meturi ş-cu praţii ţi scuteă s-hărnei

deadiîm cu feata lui, că mulare-sa /-aveă moartă. N-casă noaveă niţi un: lemnu ti vătămare șoâriţi, ma feata iră ca

steao. Cindo s-la şi s-k'iptină, lunină tută casa.

Di. cafe dimneaţă triţeă pi la casa mâturlui h'illu de-amiră,
de-adăpă calu la şoput şi tătîna îl grea a feâtil'ei ti peză:
10 . — Bună-ţi dimineaţa, h'ila mâturlui ş-a giftului!

Feata-l'

ahtări

vineă

zboară,

grei,

ma

că di

gura

hi'illui

lo-alăsă si-şi pizuească

de-amiră
ş-nu-!

avgă

grea

ţivă,

că de! ţi s-li grească şi ţi s-li gică a unii h'iliă de-amiră.
Ună dquă vine la casa feâtilei ună giftă, ţi ţi sciă s-arucă

l5tu

mărdeao. Aistă
—: Feata

mea!

cîndo

u vidă feata ahî't muşată, îl' gise:

nu vrei s-ț-arăc tih'a ? nu-ţi

caftu altu ţivă,

mași s-ii dai gumitate cărveale di pîne.
__—"Uă! gise feata, am d-iu s-o-aflu ioti pînea ? noi cu deavia

20

cu ţi scoate

cată

—

di pîne

nă hărnim

noi,

nu z-dăm ş-la alţi.

ma

nu vru

apoaea
—

cai-sti di cîndo:

Ea, dise giifta, cara z-vrei ti pînea

Feata
25

tată-nu

Atumţea giifta ş-arcă oclil pi puliță şi veade acld nă bu-

Va

prota,

că mași pîinea

ţi s-mintui:

şed nă

duă

agună,

ma

va

ţea

si-i

di pi -puliţă.
avea
ved

ti qua

tută,

tih'a Darim.

ași I-u deade ali giifte pîinea ţea s-V/-arucă tu mărgeao.

|
Și

Giiita mutri feata tu palmă, sum ocl'i, cum sziii nîse, minti

cu gura

—

îndao

zboară

Peata mea,

ş-apoaea

tine ai nă mare

30 de-amiră ti gone!
|
— K'icută! nis la mine

Dua lantă

35

hiillu

gri a feâtilei;
— Bună-ţi qua,

dise:

tih'e! tine va s-lai

de-amiră adăpă
h'il/'a mâturlui

Atumţea îl qîse feata:

hillu

s-mintueasce?! gri feata.

calu ş-ca di totina,

ş-a g'iftului!

|

— Di metur, di g'iftu escu,
Ma mine va s-ti nk'irdăsescu!

îl.

HILA

METURLUI

ȘI

I'IL/LU-DE-AMIRĂ.
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- H'iVlu de-amiră băgă mare măraze, cîndo avgi aiste zboară:
Cum, nîs h'ilui de-amiră s-V/a niveastă nă giiftă, nă
metur.? Z-duse a casă şi-l li spune tute a mă-ssi.
dise:
— Dado, mine va mi isusescu.
— G'ine, fitorlua neu.

bile di.
Apoaea
5

După îndao dile W'iVlu de-amiră s-isusi, ca cum l-iră arada
şi soea pi ună hi'il'e de-amiră.. După ţi deădiră seâmnile şi
u băşară nveasta, treaţeeara hillu de- -amiră pi la feata mtturlui şi l greaşte:
10
— Buna-ţi dimineaţa, bila măturluă ş-a giitului! anviţăşi
că mi isusii 2
—

Nviţăi,

că

ti isusişi,

îl! dise feata:

Ş- cu tut că h'ile di metur
Tot

şi di giiftu escu,

ioii va-ni ti nk'irdăsescu,

15

S-apruk'& oara ta s-facă numta. Aprindu quă di numtă,
h'iVlu de-amiră treaţe pi la feată şi-l strigă:
— H'ila mâturlui ş-a giiftului, avdişi că mine mi nsor?
Feata eara cum și stiă:
|
— H'iVe di metur
Ma

—
Aţia

tut mine

şi ai grittu escu,

va

20,

s-ti nk'irdăsescu!

Ca glară va s-l'ibă feata istă mindui h'illu, de-amiră.
mi

Alantă

nsor

quă

G'ine ma

şi niîsă

s-feaţe

ună

numta

u

duţe,

ca va

şi: si ncurună

istă hiile de-amiră,

s-mi

nlirdăsească.

cu .h'ila de-amiră.

cu doi afi ninte, avea

păţită25

hală. Un altu h'ilii gone, l-aveă disă, că va s-u la, pînă ş
arîse di li gucă meările cu nîsă ş-l-află cuibarlu ş-apoea o-

alăsă cu-arușinea pi mărata feată. Tora ţi-l si- făţeă

hala?

A mă-sai a feâtilei l-iră frică. s-nu u duk'ască gonile ş-u pitreaţe la mă-sa ca laea ş-ca corba. Te-aţeă nîsă vru s--facă 30;
nă mincună. «Că- -ţe, taha», îşi gise cu mintea muma, «că-ţe
tu loclu a b'ile-meai ti ună seară s-no-aflu altă îfeată nibășată ţi z-doarmă cu h'illu de-amiră ş-apoaea serle alante

z-doarmă

cu feata mea ?

|

Căftă-căftă ta s-aîlă vîrnă feată mușată ş-oârfină, ma mu-35:
şată ş-ma oârfînă di h'ila mâturlui no-aveă altă n-hoară.
7-duţe la nîsă mă-sa feâtilei de-amiră şi-l diţe:
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.— Ciţi pradi cafţi ta z--dorii nă seară cu h'illu de-amiră?
—

Nu

stii, -gise. feata, întreabă

tată-ntu.

Ie

Seara Vine acasă mâturlu, curmât, cu caplu spinqurăt,
Că qua ţea nu scoase niţi ti pîne. Feata Ii spune, ţi cură.
— Em de! stiii ş-ioii, gise aușlu? Ş-ca nui slab. Cu prazli

„>
5

ți va s-Yai va s-poţi
s-ță faţi arada.

s- fatli vîrnă

gone

și s-ti

măriţi ş-tine,

Ahi't vrea feata. Lo izinea tată. -sui şi z-duse
h'illu

de-amiră.

Aistu

nu u duki,

noaptea la

că irâ.nîsă!

A lui îl si

10 pării, că iră nveasta-l
j-duriii cu nîsă, cu.nveasta. To-apirită,
cîndo -si sculă.tu cîntarea cucoţlor, îl qise îndao zboare-şi-l
deade şnelu, ţi-l purtă tu dgeadit. Feata îl lo şi z-duse a
„casă. Treaţe eara h'i/lu de-amiră s- adapă calu și I pizueaste:

—

15că

Bună-ţi. dimineaţa, h'ila mâturlui ş-a g'iftului! avdi'şi

mi

nsurâi ?

- Feata -eara ţi şi ştiă:
—

Avgii

— Cum!
şarpe.
20

că ţi. nsurăşi, ma

strigă

h'illu

cu mine

ti culcăşi.

de- -amiră şi canda-l

muşcă

Vîrnu

— Cum,ni-cum nu stiii mine, mine aht ni săiă, că i duri cu

tine. Ma s-nu pistipsesti, du-te şi ntreab-o nveasta ta, cara
să stibă ţi zboară îl gisiși ază! dimneaţa Ş- cara s- aibă nelu

|

ţi-l didtși, io mincună grescu.
Narse hiillu de-amiră 'co-alăgare la nveasta și u întreabă :
25 .: — Nveastă, ţiii minte ţi zboară îţi diş: az dimneaţa ?
|
n — Nu stii, me-agîrşii,
:
i— Vah! le--agirşi, j-dîse tu minte h iVlu de- amiră, Am nelu
iu lo-ai?
* — i nel, nu-ni didaşi vîrnu nel! .
.

30

-Atumţea

dul 'fitorlu de-amiră, că L-u.gucară

“cîte-l/ giîse feata' mâturlui

tehnea, ş-că

iră cu cale. Z- -duţe curundu: la mă:

sa îvâtil'ei și-/. hagă zore si-/ spună, că-ţe s-nu doarmă

cu

nveasta lui, ma' s-V/ aducă altă?. Mă-sa prota acăţă s-u mintească gura, ma apoaea 'cara vidii, că mintunle nu fac praqi,
35li spuse ţi hală aveă feata. Fitorlu de-amiră . nu
ari zbor,
“ma. harse îm păzare și: dimîndă 'dao gejvi : ună iră tută.
de-

amâlamă

ș-curlu. di-tinik'de: veac/e;-alantă: iră tută di tini-

lk'de ş-maş curlu 'de:amâlamă:
feâtil'ei şi u ntreabă:

Li Va: daole,: l. duţe 'la măsa
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— Di aiste dao g'ejvi, cai ţ-u va mintea, că-i cama buna?
— Cama buna easte, dise mul'area, s-iră-:tută de-amălamă,
ună; ma tora cum sînto aşi,.cama':bună easte aţea țe-are
fundul de-amâlamă.
Aa
Atumţea h'illu de-amiră arîse nih/ă âm şi-l gîse:
5
— Gejva aţeă tută de-amâălamă ş-cu curlu- di tinik'&e veacte easte h'ile-ta
; alantă di tinik'âe ş-cu fundul: de:amălamă easte feata mâturlui, ţi ni-o adusit. Mine va s-au aţeă
ţi-l ma bună. Te-aţeă să stii, că de-aoă ş-ninte, cuscrila seasparse şi vîrnă dare-loare no-am cu tine, nicu h' ile- ta10
Z-vă biîneagă şi z-vă hiţi!
.:
După aiste, fzorlu de- -amir ă tricil pi la mp il/a măturluă şi-l
dise:
— De-alih'a fu, ca tine s-mi nk' imdăseşti
U lo apoaea ti nveastă şi de-atumţea pînă tu dua di ază 15.
bîneaqă. multu g'ine, s-nu ture morţi.
(Spus

de

Paşca

al Nişca

din

814. Luplu

Cruşova, Macsdonia).

şi feata

Virviruşe.

Ş-eră trei muleri să z-ducă tră leamne soaţă. Doauă muYeri si dusiră la leamne ş--ună nu o- aştiptară, o-alăsară năpoi.
— Aştiptăţi ş:mine, să-ni leg ţărulle, gri alăsata.
20

Ma

doâile multri z-dusiră la leamne ş-o-alăsară ma năpoi.

Nise si ncărcară şi deapoea ună cu altă. ş-aştară di si sculară
şi z-disiră acasă-lă. Anantă singură si ncărcă, ma cari duse
pîn tu disa di cale, căgă, că eră sărţina greao. Deaăe, deade

să si scoală, nu puti. Țe s-adară, ţe s-facă aţea 'mul/are, nu 25
_ştea.

'Tricii soarle

pre-aclă

şi-l gri. mul'area:

-

-1— Soare, sufrînţeale,
Agută-ni năfeamă, că nu pot s-mi “scol,
= Ţe-ni dai, s-ţ-agut, dise soarle.
— 'Ţe s-ţă dai, că-hiu mutare” oârfină ?

“ Şi:soarle nu vru s-l-agută.
Trică

—

luna

Lună

apoea.

Pa
30

:

|

Gri mul area:

|

bună, azută-ni să-mi mi scol.

„— 'Ţe-ni dai, s-ț--agit?
+ —-"Ţe s-ţă dai, că no-am
Papahagi, — Basme aromâne.

,

Ara

.

35

ţivă, mul'are cârtină!
,

17
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_—'Macă

nu-ni

dai, sînătate

bună!

Şi niţi luna nu-l aștă, să si scoală.
Trică dipu puţin lupiu di her. ÎI! gri mularea:
—

"5

Ul! lai afende,

scoală-ni

năfeamă,

si-ni mi

=
Am no-am 'ţivă, ţe s-ţă dai, gise
—. Cari-ni dai aţea di tine, gine! va
ti mîncu.-

_10

scol.

.-. 'Ţeai dai, s-ti scol, gise luplu di her.
mularea.
ti scol; câri s-nu, va
"

-— Alai ţ:u dai; ţ-u dau, dise mul'area.
U sculă luplu-di-h'er mularea şi u duse

acasă.

Mularea ş-eră sărţină și acasă ş-amintă nă îeată şi-l băgă
numa Virviruşa.
"
An cu an Virviruşa criscit şi s-feaţe gugămite feată,: ţe fă.
țeă lucre şi-l” aştă a mă-sai în casă, I--arneă avlia, Y-adăpă
15 grădina şi-l aduţeă apă di la fintînă.:
Nă quă cum duse Virviruşa la fintână, o- astă luplu di:
h'er în cale. Aesiu-l' qise:
.
— Feata-iii si-l diîți a mă-tai multe nclinăzuni si-ni da lucurlu,

ţe-ni are

tăxită,

că

va

tindu s-lu

20 s-nu-ni lu da.
S-toarnă Virviruşa șI diîţe a
luplu di h'er:
— Mumă-ni, acşi ş-acşi-ni păţiii :
qise si-l! dai, țe V-ai tăxită, că di
25
Mă-sa./-dise:
— Altă-oară s-lo-astăl'are n-cale,
și cu gura s-nu-l' greşti dip.

laă

mă- sai,

cu

mîna- “n,

cum

îl!

cari

dimîndă

me-află Tuplu di ler şi-ni
nu, vai bagă singur mînă.
s- fă umpli

şi staţi, h'il'e,

Feata năpoi s-află cu luplu di W'er la fîntînă. 1 dise aestu:
30

— Mori h'ile, îl -(dî)ţeşi a mă-tai cum ti nviţăi -a0âltari €
Feata nîpâi vine aspăreată la mă-sa şi-l” dqise, că luplu.
di her

bană

nu-l!

da,.că

Ii sta aridă,

să-/ da' lăcrulu

tăxit.

— Ştii ţe să-l' diţi, feata'mea ? Mu-mea nu ş-aduţe aminte .
țe. lucru ț-are tăxită. Macă tine poţi, află-l şi tinde mină

singur.

35

Luplu di. ler
[arăpi]

tu coadă

şi acasă

aestă

vrea.

Cum îl: qîse feata,.. Ş-0- arăki,

ş-o-aduse.,Virviruşa

plîmse

tăci, că luplu o-aspără s-u mîncă.

ţe. plimse,

ma

— Na! I-gîse luplu, ea fărina, viptul, umtul, caşlu,: tute,
aoaţe suntu. Acld to-ahure sun prăvdile, cal'i, vățle ; ma nelo

.

Tg

vw. —-
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zulăl'le, puili, găliile ş-alante' cîte deade. Dumnigă. Tine
s-friminți,: s-o-adări pînea bună, micarea tră' mîcare, apoea
s-arneşti "a tutlor prăvdilor, că io mi due avinare. Seara sh'ibă-mîcarea ndreaptă şi cîndu va grescu: «Virviruşe, Vivviruşe, tinde scara si-iii me-alin», z-badi seara şi s-te- -ascungi,
că s-te-aflarim

tine dinăinte,

nă

3

mişcăturică va ta fac.

Disfă-ţi urtclile g'ine.

Apoea luplu di h'er îl! gise:
- Tora, Virviruşe, bagă scara s-mi dipiun.
Virviruşa, cărnurle dipri nîsă Li si cutrimurară di frică. 10
Feată cu minte ş-lucrătoară, s-ascumbusi şi le-adră tute lucrile a căsăl'ei hăzire. Apoea. ndreapse measa şi aștiptă să
s-toarnă pondul di lup di h'er. Casa lor ușe no- avea. Ţe- -aveă,*
.
maşi pălădire, pr-iu, tindeă scara. di s-alină.
Seara viie luplu şi gri zg'ilinda di vîră oară cale diparte :15
— Virviruşe, Virviruşe, tinde scara să-ni me-alin.

U tease

Virviruşa

scara şi se-ascuinse după

căpisteare,

“Cari mică di nfărmăcă pînă nu cama pută luplu-di-h'er, işi
Virviruşa di iu şideă ascumtă.
Şi qua tută, cîte gile are siptămîna, meslu: ș- anlu, aestu: 20:
lucru făţeă nîşi: seara vineă luplu di ler di nfărmăcă ŞI ndare le-aspilă l-avinare.
Feata ş-aveă doi fraţi tu Seane. Cara s-imrnară acasă
aţel'. doi fitori, ntribară mă-sa:
îi
|
— Oamă, noi sor no-aviim?
25
— Avât, h'il, ma sora voastră o-are luptu- di-h'er !

Şi lă spuse mvirnata mumă,

cum l-o-arălri luplu di h'er!.

— Macă-i ași, noi va nă ţem s-u lom!
Cite nu lă feaţe mă-sa să-l ţină, s-nu z--ducă, că vai Dată

nipăţita,: nu 'vrură s-avdă.

“

-

30

— Şidăţi buni, tu loc-nă, că luplu di- h er va: vă mică şi
cum s-armîn fără fumeale ? |
„Fitorli gîsiră.zborlu,; că-va z- -ducă, niţi tatăl di la groapă
z-Vineă, nu puteă s-lă. şuţă mintea.

„Cari agimsiră mârdinea

di pădurea, iu s-aia casa luplui 35

'di-W'er, astălară n-cale nă mae;
—

Mae,

Virviruşe,
—

Cum

mae,

nu nă spuni,

ţe o-arăk'i luplu-di-h'er ?
s-nu

ştii?

-

ştiă tine di nă

e
feată cu

numa

-
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—
—

Putem s-u videm năfeamă.
De! h'il; s-mi due s-u treb, că s-nu

di nă mică.
U- ntreabă

5

.

h'ibă luplu-di- h'er

maea: .

— Virviruşe, Virviruşe ! luplu di n! er : acl
—

Nu-i

aoaţe,

caste ?

mae.

— Hile, fraţii viniră s-ti veadă.
Ma
Yeata tease scara și fraţii intrară, s-loară di guşe cu sora
şi z-băşară, băşară şi nu s-sătură. C-aşi suntu fraţii, nîşi
10 disică ş-munţi ş-amarea să se-adună cu sora: Apoea lă băgă
s-mîncă şi cîtră to- -amurdită l-ascumse, că vrea s-toarnă lu-

plu-di-h'er. Seara s-turnă

aestu şi cara intră ş-mîncă, îl gise

„a feătilei:
|
— YVirviruşe, Virviruşe ! om ariurzeaşte !
|
15
— Ah, Doamne! Aoă nu-ti ved altu di tine ş--Dumnigăă!

D-iu om

aoaţe tu irnie, iu ni puilu nu pitrunde?

„Luplu-di-h'er.

«Anantă
scoală

«poate»,

dise, că. ași-ni si pare a

.
ia.-.

quă,. dipu ţe li scărmină l-avinare luplu: -di-l'er, si

fraţii

de-aain

cu Virvirușa,

şi-l! mută

tută casa,

cu

20 tută avearea ş-tutiputa. U bagă năinte şi fugi cît ti ţin coarle.
Vine seara. luplu, cum şi şteă :
—
Virviruşe, Virviruşe, bagă seara si-i me- alin.
”
Cari Virviruşe? Niîsă ave fugată diparte multu.
.—
Virviruşe, Vivvirușe, tinde scara si ni me-alin, că di nu
25 va

- 30

ti mîncu.

Greaşte luplu-di-Wer ună oară, doaiiă, țivă! Nu lo-avgă
can. S-toarnă luplu şi greaşte:
— Mae, mae, iu easte Virviruşa ? 'Ţe s-feaţe, di no-o:avde ?
—- 'Ţe s-h'ibă, h'ilu, că viniră fraţli ai ş-u loară.

—

Ah!

așteaptă!
acâţ

Virviruşe! faţe luplu, s-te-acăţarim, vai vedi ţe te'Tueagă

şi s-ti mîncu

Bagă

qi':h'er şi păpuţă

di h'er..vai

de

a tăi.

adiin

cu fraţii

luplu-di-h'er s-adară tueagă şi păpuţă

adăr, s-te-

di Wer-şi s-:

h'umuseaşte: dipu nişi. Aoă, aclo s-l-acaţă, aocă, aclo, l-angări
3% largu multu.: Huhuti nă oară. cît pută luplu-di-h'er:
— Virviruşe ! alasă-ni can tutiputa, macă vrei s-ț-alăs
"
Dana!

Va

l-u giţi, hat s-SI acaţă: şi si mâîncă, cara s-nu-l, tăcineă |
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ali Virviruşe z-discarcă calu cu săpunea. Ună discărcare şi
'se-adră un ari'i di săpune.: largu-largu, cît: trage 'amarea.
Cum fcaţe, cum adră luplu, că-l trică arîiilu şi nîpăi cu
limba scoasă, fugeă dipu niîşi ca niorlu. Pale V-agumse. Calu
ali Virviruşe ncărcât cu sare, nu ma puteă s-tragă. Atumţea 5
I-tăle îunle şi sarea căgi m-pade şi-s-feațe nă mare de
sare. Deade luplu, .deade, u tricit cu zore mare ş--aestă şi
nîpoi ca vimtul dipu nîşi.
Vrea l-agungă dizndi, ma frâtile ma nic, cara ş-turnă
caplu şi-l vidă, că no-aveă di cit nă antrisătură z-bagă 10
mînă, tale funea şi arucă furtia di k'apţiti dipri calu a lui.
Cara se-adră un munte mplin di sl'ini, di păluri, deade
luplu, deade, nu pută s-lu treacă şi aclă: V-fu să ş-alasă
lk'alea şi s-xi putridascâ oslu
Aşi Virviruşa cu fraţii ascăpară di luplu ai-h'er Şi z-vi-15
dură la muma lor ca n-quă-di Paşte, cu parăți, cu oi, cu
pravăe ş-cu tute bănile şi oama multu l-pără gine că şvigu feuta nîpoi.
Şi armăsiră cu giine n-casă.
(Spus

de Vasile

85.

Diamand

Ficorlu

din

Aminciu

şclop.

'(AMeţova),

Epir.)

|

20

Ţi ş- iră, ma nu ş-iră.
Ş-iră un bărbât g-ună mulare. Aişti oamini di tute părţile
duţeă bană bună şi triţeă g'ine, cu biimile tute în casă. Maşi

una măraze

greao.-ăaveă: nu fiţeă fumeat'e. -

25

Mu/area di cade dimneaţă si nclină la Dumnigăii şi-l pălăcărseă, snu o-alasă s-li l'ară ugaclu. Dumnigă o-ascultă

.ş-ună dimineaţă
ş-multu mușate.

mularea ş-află m-vatră trei meare aroșe
Mularea nu s-mindui d-iu va s-iră aţeale

meare, ma lo unlu şi-l muşcă puţin, apoaea li băgă şamin-3o
ireili tu sfindul'e. După nă stămînă dișelide eara sfindulk'a

“s-cîndo

ţi z-veadă ? Treile meare s-aveă faptă trei ficori mu-

-şăți, mași merlu aţăl muşcatlu s-aveă faptă un fior şel'op.
MuVarea ş-iră hărioasă, că s-află cu fumeale și-l” cristă
ficorli cu mare -vreare- şi cu mare dor.
35

Fitorti s-teăţiră mări ş-agimsiră tu ani ta să nsoară.

PER.N. PAPANAGI

262

To-aţăl k'ird, ma nelo di hoara lor iră nă lamne ţi multă
zhie aduţeă hoărălei.. Amirălu avea băgată zbor, că aţăl ţi

o

va s-poa

s-u vătămă

lamia, va-/ l'a h'il'e-sa nveastă şi ţu-

-mitate de-amirările. Mulţi z--disiră s-u vătămă, ma vîrnu nu
“putii şi tuţi câţi dusiră ş-alăsară oăsile' aclă.

Avdu

şrtreili fraţi. Cama

marle qise a mă-sai:

— Dado, me-alăși s-mi duc s-u vâtăm lamna. Poate s-hibă
tih'a mea s-Yaă hiile de amiră ti nveastă. |
„— Nu hillu a neiă, că mulţi vrură s-u vătămă, ma nîpoi
10 pînă tora vîrnu nu s-are turnată vii..

—

Mea că va mi duce! U ligă tu greaoa

vru, lo-alăsă

ş-mă-sa. Lo

hi'il'lu şi vru nu

ună hoardă şi nk'isi cîtră la lamne.

In cale află un om ţe-aveă ună bute mplină cu vin:
— Bună-ţi oară, om bun!
15.

—

„—

G'ine

vinişi!

Iu-aşi ? ntribă

Ea mi due z-vatăm

omlu.

lamna.

— Va s-u vaţini, mea cara s-poţi z-beat aistă bute di vin.
Alumtrea-i cama g'ine s-ti torii, diu-ţi viniși.

Ficorlu nu z-deade nîpoi. Acăţă ta z-bea. Bii cît bi
20 armase. Altu vin nu-! si duţeă. Il qîse vinarlu:
— Fitdr, nu ti du, că
Ficorlu : .
— Nu să va mi duel

va

ş-

ti mîcă!
i

Ma nelo află un om cu nă bute de arăkiie ş-aistu lu ntribă
25 tut. aşi:
— Iu calea mbar?
— Mi due z-vatăm

lamna!

— Va s-u vaţini, cara s-poţi z.beai aistă bute de-arăliie.
S-nu u biure tine, ma g'ine-i s-ti torii diău-ți vinişi, că bunlu
30nu va s-paţi!
Bi ficorlu, cît bii, agumse pînă la un loc şi altă nu cama
„putu z-bea. IV! dise omlu:
— Ficor, nu ti du, că va ti mică! Ficor mută. -0 mintea, că

35

va s-u paţi! Ficor ascultă! Ţivă! Fitorlu:
— Nu! că va mi duc!
"

Imnă, imnă şi ma nclo află un om e-un cireâp cu pîne
mplin. Ş-aistu lu ntreabă, iu oara-! bună. Spuse fiăorlu
cu ţe

minte

z-duţe

la lamiia şi

atumţea

omlu

stătă ȘI-I

qise:

p———
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— Va s-u vaţini, maşi ceara s-poţi s--miţă tireaplu aistu cu
pîne. mplin..
'Ţe s-miîcă fizorlu? Niţi dao cărveli nuu put s-li facă piine.

IV gise

atumţea

omlu cu pîinea s-o-alăxească

mintea, să s-

toarnă, că va ş-află moartea, no-ascultă fitorlu şi z-duse..
5
Lamnia, cum îl vid scărăică ună oară dinţi şi qîse cu inima
dişelisă:
— Ini vine prândul în.n gură! II lo apoaea analtu şi lu
ntribă : ţi vrei? ti ţi vinişi?
— Vinit s-ti ved! dise ficorlu,
10
— Gi'ine fiţeşi,. tora şedi, că va s-adâr-ună pită s- adăe sti
filipsescu.
Lamna tricii tu udaea lantă, şi nturvisi dinţalr şi s--turnă
cara la fitor:
— Nu vedi, că se-astimse foclu, îl' qîse aisăăil, sufiă nih'ăm. 15

Lo fitorlu

si suflă

pi

Apoaea-l

lo'şi

vină

şi cum. se-aplică, lamia

dinăpoi. ş-lo-arucuti

duganea

ficorlu,

ca

birbeclu,

lu ng/ită tut di-un-oară..

ş-no-are!

ascaptă,

ună cu buz.acasă

Asăaptă

20

.

— Dado! va mi duc ş-mine, ta z-vatăm lamna.
Muma, ca mumă, nu vru s-lo-alasă, ta s-nu pată
frate-su,

fitorlu

vru

nu

singile tu nîs şi fudqi.
Imnînda, imnînda, deade

Y'ia şi de aţă cu pînea
pută

z-bea

vinlu

nîs cap di l'atră:

z-

no-are!

Ficorlu nolgicân îV gise a mă-sai:
ma

tale.

canda-l

ş-nu

vru s-o-ascultă,

că

di aţăl cu vinu, de-aţăl

ş-nîs ca
h'irbeă

cu ară-25

şi tuţi îl' gisiră să s--toarnă, ma nu

tut, arăk'ia

toată. şi s-mică pinea toată, ma

|

— Iu muri frati-iu, las mor ş-mine, cari s-hibă scriată
30
|
s-k'er di lamiie.
suflă
si
băgă
îl
Lamia î/ feaţe ş-aisciii cum ş--a frati-sui:
loşi cum se- -aplică, ună cu buzduganea după cap şi n-loc

alăsă. Apoea

hap-hup!: lo-arucuti pi

gărgălan

ca nă

muş-

cătură.
şi s- 35
Aşi l'ivură doli fraţi şi mă- -sa, laea, Y-plîngeă inima
aţăl
ticorlu
arupeă di dorlu a lor, că nu. se spune Atumţea

şeYoplu, îl dise a mă-sai:
—. Nu- plînde,
nu plinde!

scumpă

dado, căăXo va mi duc s-l-adic eara,

264

|

—' AI!

s-u

Si

fugi de-aţia,.gîse mă-sa. Nu putură

vătămă,

-mitate
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oamini

cu truplu

ntreg,

doti cama mări

tine

va

s-poţi, gu-

di om?

— EV nu putură, ma mine va s-u mie!
“Trapse şcYoplu ţupă-ta, ţupă-ta! cîtră la lame.
“N-cale află aţăl.cu vinlu ş-lu ntribă aistu iu z-duţe?
—
—

La lamna mi duc, s-u vatăm! dîse şcl'oplu.
Bea prota aistă bute cu vin ş-ma s-u bearii tută, aşi
va s-l-u poţi; ma si nu:. toarnă-te ma g'ine acasă-ţi, d-iu
-10ţ-ai vinită!
-

Se-aştirnu şe/oplu m-pade
u stricură

di niţi licută

şi careu mută butea: bea, ea!

no-alăsă.

”

— Du-te sînătos, îl' gise vinarlu, di tine ni sii umple ocl'ul,
că va s-u vaţini!
Agumse ficorlu

15

ma

nelo la ţel cu

Tut aşi lu ntribă, iu narge?

arăki'ia.

Z-vătămă lamna, gise fiorlu.

Vine zborlu z-bea butea cu arăl'io şi ma s-u beare, ași va
's-poată s-u vâtămă. U mută butea şi juc! ţuc! u stricură tută,
că s-eră ş-altă.

20

— Du-te cu sinătate, I-ură ş-aistu, tine va s-l'i mîţi caplu
ali lamiie!

_

AX, calea,calea, aăumse la ţel cu pînea. iMică ș-miîcă, ti ndao
ori, di un cireâp
Ş- si 'rmile ş-aţeale

25

— Du-te, ficor,

di pîti, ună nu ț-alăsă ti gurât. Bre pînă
le-arni tute n- coadă, cara no armase pîine.
oară- -ți

bună,

că

tine

va-l

astingi

lâmnil'ei, î! gise ş-aistu.

:.

Agumse

şeloplu la lamia,

asună

la: poartă

şi

nuntru ntribă, cai easte.
— Om. bun, gri ficorlu.
30
Lamia li dişclise şi ficorlu se- alină analtu.
— Nu-ni spuni, ficor aleptu, ti ţi ț-u vinita ?

— Vinii oaspe ta s-ti ved, dise ficorlu.

cîndila

.

lamia di

.

|

— Multu g'ine, astaptă s-mi duc s-adâr nă pită, .macă
vinişi ca oaspe. Pînă să nțernu fărina, tine niră-te tu. udă.
35
Căţaoa si duse si-ș da dinţii“ pi l'atră, ta s-tale. Şel/oplu
le-aduk“i tute şi-ș dqîse cu mintea:
a
—

Ahit

s--armînă

di

tine,

cari

s-mi mîţi.

După puţină oară na. țu şi lamnia. Nisă-l” dise a şcir oplul,
si suflă foclu, că se astimse.

|

FICORLU

— Cum,

ŞCI/OP.

gise şeloplu, aoaţe

265

oâspile aprinde foclu? d-iu

inşi aistă ? Foclu s-lo-aprindă nicuk'ira.
Lamia

scărtică

nă

oară

dinţi,

|

|

ma

ţe z-dică
?. S-aplică. ta

s-suilă. Şc/oplu, cum se-aplică puşel'a

di lamiie la foc, zmulse
5

buzduganea, ună l-are tu mădulâr ş-o-arucuti ca vacă m-pade.
—

nică

Dă

gri

noară,

E

lamna!

— Nă oară mi feaţe mu-mea, dîse şel'oplu; mea cara z-vrei
s-te-agudescu dao ori, voame fraţii dit pîntică, ţi li nglităşi.
Lamna

vru

nu

și nşiră dol'i fraţi cama mări

vru, îl! vumi

sînătoşi ca di totîna. Şc/oplu după ţi ş-ascăpă dol'i fraţi, nu 10
o-agudi nica nă oară, că s-o-agudeă, nisă vrea s-anviă. Oalăsă acld arucutită şi s-turnă acasă cu îraţli.

Aişti, ţi cara V-ascăpă frâtile aţăl şeloplu, cu tute aiste l-u
_Wirbeă, 'că se-aspuse cama gone di nîşi ş-că va s-u loă h'il'a
amirălui ti nveastă; te-aţeă mutreă cum di cum s-lu k'ară şi 15
|
s-nu z-ducă cu nîs acasă.

Imnară

cît imnară

z-discurmară

şi

ş-agtimsiră

vrură

z-bea

cum

s-facă,

pîn la un puț. Şidură acld,

nih'âm

ma

apă,

di

s-u

cum

scoată, că puţiu îră ahundds. Treii fraţi şideă anvîrligadi

puț şi s-mindueă,

ta si. scoată

apă.

20

Un di nîşi qise, s-nă disţinqim tuţi, s-ligăm un di noi ş-niîs
z-dipună si scoată apă. G'ine ma cai z-dipună? A doilor
cama mări lă iră frică. Cama niclu frate dise:
— Ligăţi-me mine, că va mi. dipiin ioi.

|

25
Aistă astiptă şi frați. Il ligară cu birnile, ma o-alinare
cît
cu
Aistu
sălăg'iră bîrnul în g'os ş-lo-alăsară acld ficoriu.

ng'os,
mutreă 'să s-alină ma nsus, co-ahît cama multu cădeă
.
Ma
pînă .agumse la eta di dig'os. .
sus.
din
eta
tu
s-alină
feate
Tu oara cîndu cădă nîs, dao
—
—

sus!
Acaţă-te di mine, cara z-vrei s-te-alini în
Nu, nu! qise ficorlu, că va me-alină fraţii.

Atumţoa

—

„30

|

A cama nicăl'ei îl' fu filă di nîs şi-l gise:

feata

-gri

şi-l!

dise:

Ascultă g'ine! Nica nihăm

ş-un nel

albu.

Tine

s-te-acâţi

|
,

ȘI

va ți-easă ninte un nel laiii
de-aţăl

albul

ma

z-vrei s-te- 35

alini tu eta din. sus; că, s-te-acăţari qi nelu laiii, nica nă etă
”
va s-ti dipiuii în g'os. .
singur. Cum
acloţe
armase
ficorlu
şi
Apoaea fraţi fudiră
ţi ţăseă
şideă mintuit îm-pade, ningă niîs iră un arizboiii,
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singur,
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ş-ună 'cicrică

ţi turţeă

di

singură.

S-apruk?

ta

sli

mutrească cama g'ine, cîndo na qi l-arizbolă inşi un nel albu
şi di la cicrică un nel laiă. Ficorlu agărşi ţi-l -aveă spusă
feata

ţi s-alină

în

sus

ş-tu loc si se-acaţă

di nelu

albu, se-

5 acăţă di lailu ş-cădi ună etă cama ng'os, îndreptu pi casa
unei moaşe. Z-dipuse apoaea, intră nuntru la moaşa şi-l dise:
—: Mae, mae, nu me-aprok'i în casă la tine?
— Că ţe nu, laiii Nil, ma escu oârfînă, ș:no-am

|
ţi s-ță

dau
“10

ti miîcare.
a
— "Ţi deade Dumnigă, dîse fitorlu.
“Intră :n-casă; moașa.tu oara ţea firmintă pîne. II gri a fi-

corlui

"—

şi-l diîse:

|

Asculk'e nih'âm

to-aloât, ta s-pot s-lu firmint,
criştină,

|

—

Că

15

—

D-iu s-aflăm ape?

seaste

apa.

cale quă

Cum,

Vru
20 din

di

apă,

ma-ni

s-miîcă

cite un

diîse ficorlu, va mi

moaşa

gură,

s-lu ţină, ma

scos fu.

zbor iră. Duse

Nisu

la loclu

qîţi se-asciulii ?

Apa u ţine.ligată nă lamiie și lip-

Ş-ază l-e a hiVil'ei de-amiră

_—

|

ţe nu badi,

om

ş-aşi

s-u

sălăg'ască

si z-ducă- s-u mică.

duc s-u vatăm!

nu'puti. Ficorlu îl scoase.zborlu

nglimă

iu

nu şi sciă; cîndo

vineă -lamia.

Ş-acld

zbură ună,

află feata

de-amiră,. vinită ti prîngul ali lamiie. Ea iră multu. nvirinoasă, că ş-aştiptă “moartea cu oclil'. S-apruk't gănile ai

__feată
25

şi-l feaţe inimă.

Apoaea-l

dise:

— Nu te-aspare, că mine va te ascâp di lamiie! Nu-i prota
estă ţi pitriciti pi lumea: lantă, ma caftă-me puţin în cap. Şi
j-băgă caplu pi ginuclul a feătătei ş-lo-acăţă somnul cum ul

căită. Na atumţea iu vine lamia.
30

.

— AZă, quă bună, gise nîsă; tu loc di un om, doi va s-miîe.
Feata cît u vigă că deade cap, acăţă s-plingă. Ună lăcîrmă .

cură pi fața gonilui. Aistu z-distiptă şi u ntribă: ti ţi plînge?
— Ţi s-nu plîngu, gone scumpu, că na iu vine laea ş-ni-

niloasa lamiie!
Ficorlu di nă

.
cale

arsări

mprostu,

o
arăk'i buzduganea

şi

35 nu l'are l'ird ma ună-! cărţini a lâmnilei şi u culcă tu loc!
Cit supsi lamna ş-ăpile acăţară. z-vearsă, s-cură, c-avă va
s-nică

tută hoara.

ti ună

ti altă, că nu

sească

vîrnu

oară.

Cai di cai atumţea

s-umplă

şi săiă, că di tora apa
-

apă, s-o aibă

nu vrea.
"

lip-

FICORLU

„-.

Ficorlu apoaea
spuse

ȘCL'OP.

|

„90

u lo feata ş-u duse la tată-su. Feata

cum o-ascăpă

Ti

s-turnă citră nis ŞI-L

şe/oplu și amirălu

gise :

Caftă

ţi s-ță. va inima, va-ți dati di tute, că bunlu aistu

cu pradi.

ea

—

nu s-acumpră

—- Stăi, dise ficorlu, s-mi minduescu ună quă.
Ficorlu, cara-işi di la pălate ş-lo calea citră la moaşe

şi

cum imnă, avde pi un arbure niscînţi pui! iu zgiileă. S-alină
ta z-veadă ţe-i aţea ? Pi ărbure iră un cuibâr di vulturi cu
puil. Un şarpe s-aveă ngărlimată pi ărbure şi va-l mică10
puil'i, di-se nu vineă ficorlu s-vătămă cu buzduganea şăr"pile. Cîndo fitorlu iră ninga pri arbore, ea, iu vin părinţi!
a puillor di vultur. La cubăirea lor, cît ul vidură ficorlu

ningă pull, s-h'umusiră pi nîs, s-lo-arupă şi s-l'i scoată oclil.
Ma tu oara ţea puilii bătură ărik'le şi ţiurară cît putură, s- 15
nu-l! facă ţivă, că nîs le-ascăpă bana di la şarpe.
Vulturii s-hărisiră multu şi-l! di siră s-caftă ţi-l doare înima, că nîşi va-l' da.
— S-me-alinăţi tu eta din sus, gise ficorlu.

—

Grei

lucru nă cafţi, ma

va-l faţim!

S-afli prota 100 di20

viţale di doi ani cîte 77 di ucădqi una, ş-altă ahiîtă apă.
De-acld ficorlu z-duse ndreptu la amirălu şi-l” diţe:
— Mine va me-alin tru lumea lantă din sus; ma s-ni dai

100 di viţate cîte 77 di ucăgi una-şi altă ahîtă apă.
25
— Altu ţivă nu vrei? Maş ahîntu nic lucru?
— Nu. gise fitorlu!
Cu nă.-dimîndare, amirălu Vi le- aduse cu un zbor și fitorlu
li lo şi le-aduse la ortii.
:Aisci li loară ș-li ncărcară pe- -areăpitle a lor, aapoaea sp —
30_/
Ji'siră:
s-traqim.
— Ancălică ş-tine pi supră ş-ai

Ancălică ficorlu pe-areăpitle.a drnilor şi oriiile acăţară să

s-mutţă 'n-sus la eta lantă.

lată ningă

gura

ţiră nîşi
tu

tamâm

un-oară, ci
eta din

g'os»

nă

dai carne

Ficorlu

din sus. 'Tăș atumţea

la eta

carnea -loată cu niîși z-bitisi ş-foame
„eara

azburară și aveă apru-

Azburară,

s-easă

p-iu

aveă

no-âveă

în coadă, ş-tăl'b di la coapsă

mare.

«Cra!> feă-35

s-micăm, i va ti sălgim
d-iu,

ma

s-nu u pată

Vulturii lo€
ș-lă deade.
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alinară. Cindo-l băgară pi loc, fitorlu nu putea si s-mină.,
Lu ntribară drnile, că-ţe nu imnă ?
— Ţi s-imnu, că-ni tăl'âj di la coapsă, ta z-vă dati carne
s-micăţi, c-atumţea carne no- aveă armasă.
Vulturii, ma vidură aşi, V-a vumură carnea ş-l-o- alăk'iră
5

. eara la 100 şi ficorlu s-feaţe bun. Apoaea şel'upicînda, şel'u_picînda agumse acasă la nîs, după viîră an. Fraţi, cîndo-l
vidură nu sciă ţi mincună s-află s-u mpeâtică: e! di multu

lo-aveă tricută tu cartea morţilor, d-iu nu s-toarnă virnu.
10 G'ine-ma şel'oplu nu lă ţîni inate, că le-agîrşi tute şi-l Virtă.
Apoaea duse l-amirălu, spuse semnul, că nîs:vătămă lamnia
şi si nsură'cu h'il'a lui şi după multe alte fapte, amirălu di- pune

di pi scamnu

şi bagă

dinir-su.

"Părămi) sciâm, părămid spuş,
săi

„Nu

15

cum

feţi, ma

de Lachiu

(Spus

Mișicu

nu v-arîş.
16 ani, Cruşova,

Macedonia.)

56. Barbă cot şi Palmă-om.
Eră, ţi nu ş--eră.
”
Eră nă oară, fraţii a iei, to aţea etă, cîndu tute biinile
imnă pri pade, trei -fitori ca trei sori. Treili ficori ca trei
20 sori-aveă nă mumă, ţi' nu u scuteă din gură, ahită vreare
şi ahiît dor V-aveă. Cum
vrei qi, Dumnigăii nu-l alăsă. cu

inimă hărsită, că d-iu eră pri biinile, muma

lor ulirtă Dum-

niQă nă quă ş-armăsiră măraţiii ca puil'i fără elote. Plimsiră
și z-dipirară şi s-o-agîrşască nu putură. Nu triţeă duă s-nu
25 z-ducă la murmintile a mimilei și s-nu plingă cu boaţe.
Nă

quă

ficorlu

cama

mara

vine

la

murminte,

s-l aprindă

țpara. Mutreaşte tu tute părţile s-veadă vîrnu foc d-iu s-aprindă ţeara, nu veade iuvă. Tu oara ţea vine ş-nolgicanlu
la murminte. Mutreaşte ş-nîs di nă parte de-alantă, nu veade
30 foc.iuvă. Na iu

vine

şi niclu

frate.

Aestu,

cari

mutri, mutri,

andări diparte-dipavte ună nică scînteat/e, ju luiină.
— Va mi duc s-au foc de la fucurina ţo z-veade, gise niîs.
Ş-lo mintea la toare şi pinde -oahte, arsare văluri, după
-vîră trei gîle di imnatic dipriună, agumse la fucurina țea!
35'Ţi s-h'ibă? Pri foc eră nă căldare cît nă ambare şi h'irbeă

BARBĂ-COT

ŞI PALMĂ-OM.
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|

41 di nel. . Divarligalui di el eră41 di carcangal, di furi,
„di ţe ştiii ş-io! Tuţi era-l' cu curlu n-sus şi-l” cuţeă somnu,
mași un eră diștiptât. Nielu, c-acşi va-l' dîţăm a fitorlui, vine

pri înglile di toare, mută căldarea dipri foc, aprease ţeara:
şi-ş mutri lcurlu. Furlu aţăl diştiptatlu, vigindalui ahîtă vîr- 5
tute di om, s-mută căldarea c-una mînă, li ngliţă zborlu
n-gură şi-l se-acăţă limba di frică şi diştiptă soţi tuţi. Aești
|
lu strigară ficorlu şi-l gisiră:
— Are, tine u sculăşi căldarea dipri foc?
—- 10, gise fitorlu, ţe mare lucru aestu ? Ma vreţi s-u scol 10
ş-ninga nă oară, Apoea cu nă mînă u lo ş-u băgă m-pade
disti pirustrie ş-apoea nîpoi ş-u băgă la loc.
-— Nu vrei si stai cu noi, îl' disiră furi ?
—" Că-ţe s-nu şed, dîse fitorlu'; ş-acasă nu-ni armase i
15
curlu ne-adrât. Io h'ii cum mi vidăţi.
— Avi ncoa, astară, va's- -căleăm. amirălu - si-l lom tuţi
paraţri.

N-tunică g'ine mușât și furl'i, un dipu un, cu Niclu de-adin
anvîrligară pălatea. Se-aplică unlu di eb, pri nîs hiclu şi angîrlimînda, angiîrlimînda si stricură: prit firidă l-amirălu tu pă-20
late. Dipu nîs îurli, un-cîte un, s-alină ş-intră tu pălate şi
cum intră cîte un, moarte ş-află di niclu. C-aestu cu coarda
tu mînă, cît călcă pri scî'ndură, şi crişt! caplu în pade.

"După

ţe-l! şcurtică tuță, intră tu udălu

amirălui niclu. Tu

„oara ţea nă nipirtică si ndridea s-mişcă amirălu. Ficorlu35
s-aurni pri nîsă cu coarda şi-/:lo caplu a nipi'rticălei. A- poea ţe faţe nîs. Acaţă di l-adună toţi furli cap cu-cap şi
toare cu toare, se-arucă dipri fereastă m-pade şi iude. Ma,
una păpuţă, to-arcarea ţe feaţe, l-işi din cor ș--armase: nuntru

"tu pălate.

- 30

To- -apirită, sculindalui amivălu,, ţe zveadă ? Ningă niîs nipirtica ” tăl/ată. To- alantu udă 41 di Jleşuri di turli tălăţi!
Acăţă nîs şi s-niră:
_— Cari lo-adră bunlu aestu, cari ni-l. adră -bunlu aestu ?.

nu puti s-află. Tră tih'e deade di păpuţă. U lo ş-u spingură 359
la poarta di pălate şi băgă zbor: 's--treacă tuţi oăminl'i pri
la poartă ş-a' cui easte păpuţa estă, si ş-u la.
„Adulki nîs, că domnu-su a păpuţilei vai h'ibă mâsturlu
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ţe-l' ascăpă bana ca di pri ]h'ir şi ațel. țe va-!' şeurtică oamiiiti
agri dit pădure. .
„
"Tricură tuţi, ma a vîrnăă nu-l' si uidiseă. Trici ş-niclu ; cît
u băgă ş-ca.di totna-l! si pări. Amirălu lo- aclimă şi-l! dise:
5
— Tine fuși, ţe tălaşi furli ?,
|
— Io hu!
— Tine u vătămâăşi niptitica ?
— Io, gise ficorlu. Si ndrideă s-ti mişcă, ma t-un suflit iv
o
qua.
- S-aplică amirălu, îl băşă pri frimte şi-l qise: Cattă di îţe- [i
O oare suilitlu, iţe- ţi va inima, că tute atale suntu; vrei

părați, vrei h'i/e mea

nveastă, s-ţ-u

daă, i vrei

s-ti bag tu.

scamnu tu loclu a mei ? Di, ţe vrei, că tu minută va s-o-ai!
„Ficorlu ca fior, îl trăgea inima cîtră nsurare ma multu
15 şi dise:
— Ţine-l' groşti,. Doamne, că va-ţi lipsească tră lăcrile
de- amirăril'e;

niţi

scamnul

nu-i

a nia dă-ni feata-ţi înveastă,

macă

-— A ta s-h' bă, gone-zunăr!
20

“Apoea

numită,

băgară

cari

s-facă

tră

numtă

caplu

vrei!

a mei

Aestă

nicoptu ;

voi!

gri amirălu..
dumnească

no-aclimară? Tută lumea

şi

aclimară

s-purtă acel.

la

Cindu

z- başe. mîna nveasta,-la tută lumea băşă, a unâi Barbă-cot-.
și Palmă-om nu. vru s-l-u. başe. .
U ntribă amirălu: țe-i-aţeă di fine foată ? s-faţe arşinea
25 estă ?
— Cum dinu! dise feata; s-me- aplăe: mine pîndipade tra
z-baş mîna lui! 'Tuţi oamini ş-nîs. om. Barbă-cot-și-Palmă-om!
G'ine ma Barbă-cot-şi Palmă-om di nă oară s-năiri de ar-.
șinea

ţe V-aduse

feata

ntră

nă. lume

ntreagă,

suflă

n-sin nă

30 oară și na! iu-l' vine calu azbuirător: Arăpă feata,
o-arcă.
pri cal Şi nivigiăt s- feaţe de-aclă. O-aduse la nis „acasă, tra
si nveaţă minte feâtile, ţe nu. fin. adeţle.
A
7

Amirălu ş-ţuţi alanţi armăsiră ca Sulta cu uenălu. Gonile
armase ca nveastă adrată. ş-nimărtată, Numta, ţe. numtă eră

35 ţea ? Se-asparse di nă oară: D-iu eră ma naintea.. 'gocuri,
cîntări ş- arîdâri, no-avgâi tora altu di plîngu, boţi şi nviri-:
nări. Lă. vineă foc a tutulor. Mași gonile nu u k'irii mintea,
ma -s-turnă ş-lă giîse:

BARBĂ-COT

ȘI PALMĂ-OM.

21

—

Bună-ţi

- G'ine

—— Nu

oara,

mae,

îl' gise

9

— Nu plindăţi, că. foelu aestu tră mine îu, nu fu. tr-altu;.
io va mi duc s-o-aflu şi s-o-adite.
Şi ncălţă nă păreacle di ţări di h' er, ş-10 un şcop tu
mînă şi nkiisi.. Imnă, imnă, frătile a „mei, „agumse, t-un loc.
iu astăl'8 n-cale nă ursă.
el!

vinişi h'ilii, ma va s-ti mîcâm,

s-nu-ni diţeai. mac!

ti ntreb? ştii cîtră iu la pîne aţăl

cîne di Barbă- -

Cot:şi Palmă-om, ţe-ni arăpii nveasta di sum zvon?
— Nu ni ştii, h'ilii; de-aeste lucre ntreabă luplu, că nis 10

poate s-aibă hăbare.

.

|

Lu ntribă ş-luplu, luplu-l pitrică la vulpe: |
— Vulpea, diîse luplu, poate.s-ţă da vîră cale; ea le--avină
ahtări luere; .s-nu şteari ş-ea, di la viră nu va s-afli.
|

Cum

agumse

la vulpe u ntribă;

15

--- Bună-ţi oara, vulpe! nu știi cîtră ju la darăţi se-află
Barbă-Cot şi Palmă- m, ţe-i arăpi nveasta cînile di. sum

„Zvon?

_—

Cum's-nu stii, șgri vulpea!

|

- — Fă-ni buneaţa, macă-i acşiţe şi du-t te di ntreabă-0 20
“-nveasta-ni, d-iu lo-are calu azbuirător Barba-Cot şi Palmă-om?
— S-mi duc, gise vulpea, ma ndreage gălinle !
— Gălini cîte z-vrei, îl' gîţe ficorlu, maş lucru s-adâri.
S-adră ş-băgă guna k'ira-Mara şi frîmtă- frîmtă, Da-i la .
casa al Barbă-Cot şi Palmă-om. .. .
25
—

—

Aoă

şade

Acă,

dîse

un

Barbă-Cot

riveasta,

şi

Palmă-or

ma .tră oară,

nu-i

ntribă

nisă ?

„acasă?

Țe- ai.

cu niîs?
— Mi

pitrică gonile

a tăi s- -ti ntreb,

Luirător Barbă-Cot şi Palmă:om?
-

-

d-iu 'lo-are calu az-

.

.

ascundi-te pi
ma
— Nu-ştiu, cumbară,
“cîndu va s-toarnă de- -avinare, va lu ntreb.

S- -ascumse

vulpea şi .cîtră. seară „vine

“ Palmă-om. Nveasta

30.
gr endă

Ş--astară,

şi: Barbă- Cot

şi

îl: lo cu bunlu, cu ariderle şi dă- V de--aoă,

dă-! de-acld,'lu discusi şi-l feaţe, si spună:
85,
_— S-ţă spun, ma pe anarga s-no-avdă virnu.
— Am cari va s-avdă aoă, că niţi puilii no- -azboâiră.
__— Aveam nă 'eapă şi fită. un mînqu. După ţe crisci, îv
lu ded di-l mîcă ; fită a daoa oară ș-aestu mînqu-!' lu ded di-l
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mîcă; fită ş-a treea oară ceapa şi-l” lu ded di-l mică ş-aestu
şi cu aestă s-feaţe ahit gone de-azboâiră prit niori.
Vulpea le-avdi':dipri grendă tute şi fuga le-aspuse tute
a &onilui. Aestu nu k'iră k'ird, ma lo nă eapă. și ma fită, îl
5 lu deade mînqul s-lu mîcă; eapa fită a -daoa oară şi-l lu
. deade mînqul nîpdi s-lu mică. Fită eapa ş-a treea oară, ma

gonile nu-/ lu deade s-lu
aţea calu a lui eră ma puţin
- Dimineaţa Barbă-Cot şi
-10avinare. Gonile vine: şi-l
Cîndu
Caită

Intreabă
dipu

Barbă-Cot

s-toarnă
feata

mică, că nu-acăl'isi 'g'ine şi degone de-al Barbă-Cot şi Palmă-om
Palmă-om işi, cumşi şteă di totna,
arape nveasta şi fuga ca vimtul.

ncoa,

nclo,

şi Palmă-om

feata

V-alăsă

o-află .vatra-araţe!

cinuşa

araţe.tu vatră!

calu, calu Ii spune, că fugi, că u lo un gone. Fuga

niîşi; aoă

I'-are, 'acld V-are, V-ugumse. L- -ar ăpă. feata din

15 calăr şi-l feaţe bucăţi-bucăţi gonile.
G'ine- ma vulpea eră acld. Adună bucăţile, bucată di bucată,
le-aumse cu earbă di nipîrtică, ş-năpoi anviă. Apoea ş-deade

calu di-l mică ninga nă

oară

eapa

şi-l fită un

mîndu

ţe.

loclu mică ş-niorl'i bea di gone şi de-azbuirătăr. Calu al Barbă:
20 Cot

Şi Palmă-om

niţi la giditie nu l-aveă, ahît gone

eră.

-

Fuga azboâiră la Barbă-Cot şi Palmă-om, ş-arape nveasta.
ningă nă oară ş-aoă te am frătic. Ascăpiră loclu cindu fugea. nîs, că qiţeai ţe-i aestă ? Ma ş-Barbă-Cot şi Palmă-om nu
se- -alăsă. Fuga un, fuga alantu; avdâi măratlu di Barbă-Cot
25 și Palmă-om cum

îl fățeă

înimăa calui, s-nu

Sta gonile şi-l gîţe a mîngului
-— Nu-l

diîţi a soţu-tui, cum

se-alasă.

a lui:

nu l'-u arşine si sta s-lu ncă-

lică un Barbă-Cot şi Palmă-om! S-furim io tu loclu a lui 99
di bărţate vrea s-lu h'igearim tu loc.
-30
Calu a gonilui aruji nă oară prit nări cît pulii, scoase
limbe-limbe i foc şi-l gri dimîndătile zboare. Atumţea calu
al Barbă-Cot şi Palmă-om s-mută, s-mută tu nidri, s-şuţă, s-

aruşuţă nă oată şi-l h'ipse
Gonile: -ascăpă acşiţe
„35 de-a

doară,

di V--armase

amirălu di pi scamnu
s-nu muriră.
|

domnu-su

Şi vine
numa

acasă

99 di bărţate tu loc!
şi feâţiră numtă

tu lumea

tută.. Apoea

ș-intră zonile și bineagă

(Spus de George

mare
dipuse

ninga, cara :

Diamandi din Samarina,

Epir.)

|
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87. Fitorli aguniți di părinți.
Ş-eră, ţe nu ş-eră ; s-nu eră, nu se-aspuneă.
'
Eră un-oară un om multu avut. AţBI om aveă optu
fitări.
cum

un: se-alină

o-aduse

oara,

ş-altu dipune,

că

lumea

agumse

estă

avutlu

scări-scări

aestu

easte,

s-no-aibă di

sum nare. Niţi cinuşe tu vatră no-aveă, ahîntă urfane
greauă.

o

Cari-ște

Aveare nu, n-casă un jar di iumeale, ţe zgiileă
<pîne,
iată», era-l vai iţi, ca nîs ţe nu vrea. Minte n-eap
no-avâă.
Cari nu si scuteă n-cap, 'ş-feaţe zbor cu mul'are-sa,
se-

ascapă

di fumeale. Fitorii tuţi eră tuți Hiţi: AţEI cam marle 10

s-aveă, s-aveă multu

Nîs, cîndu
ur&clile

gepea

14—15

de-ariă şi-l diţeă

tată-su, îl! ucură

ş-lo di hăbare,

cu iăsul'e.

ascumtișalui

ţe lă si crueaşte.

De

Cota.

a mă-sai,
aţeă

culi

ș-umplă

:

II lo tată-su ş-mă-sa ficori'i, s-/-aducă nclo, taha se-adu
nă 15
țivă surțeale. Aestă eră băgare pri somnu, c-alor lă ardeă
s-l-alasă, s-k'ară, să se-ascapă di nîși,
i
:
Calea-calea cum z-duţeă, Cota arcă cîte un făsul'ii la cade:
drăşel'auă, tra s-poată s-află calea tu turnată. Agumsiră tu
pădure şi părinţi! Y-anduplicară ş-l-umplură s-așteaptă aclă, 20

că ş-nîşi va' vină, că agîrşiră ţivă acasă şi va u Va ş-năpoi
va

vină.
Maşi Cota

ştiă, că tute aeste

„
suntu tinuşe ntr-ocl'i, ma nîs

tăţea, că ahît îl tălă caplu ca fitor.

|

Părinţii, lăiţ!'i, s-turnară acasă ş-alăsară h'icâtilea lor tu 25
pădure! Ficorli acăţară s-plîngă şi să zg'ilească di frică şi

z-grească :

„= O, lele mamă! o lele tată!.
a
Ma Cota lă gise s-tacă şi-l” bășă la ocli fărtiţii şi lă aşiearse oclil' şi lă dîse:
-30
— Nu plingăţi, fărtiţi, că io cunoscu calea. Aidiţi cu mine.

Apoea nîs năinte, frătiţii dipu nîs, făsuli «dipu făsutiă, agumsiră pîn-acasă.
E
Cum

se-agudi,

că tamâm

seara

ţea, părintile

scoase

vîră

ndoi groşi, mprumutăţi la vîră di cîndu aveă ş-el, şi adărară 35

- miîcări multe. Şigîndalui la measă, ș-feăţiră. cruţea şi cara
mutriră divarliga şi nu vigură ficori, lăcrimară și. gisiră:
Papahagi, — Basme

aromâne.

18
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— De! ţe giine vrea s-eră, s-eră ş-mușaţii a noştri astăseară pri measă, s-miîcă nicuzanli, să-s sătură, că deade Dumnigăi cu mnata!
— Ia-nă! măniţă! griră ficorli cu nă boaţe di la păltire,
5 că lă vineă frică a nicuţlor s-intră.neaclimăţi, şi îuga nauntru
muşaţii și nimîncaţi'i ali mume.
Şi-V băgă muma pri measă, ş-lă tăra cumătuşe la - cama
- niţIi şi ţope la cama mărli, să-s sătură, s-o-adară. ţae pîntica, că di multu nu ş-aveă băgată n-gură duruţii ahtări
10 mîcări.
.
U dusiră acșiţe, cu mîcare, cu beare, vîră siptămînă doauă
şi năpoi acăţară, z-da tîmpărălu di foame. Acăţară diznodit

măţile s-lă gurleagă și oclil s-Vi'zgărlească și gura.să s-mărească şi s-l-azungă pînă la urecl'i.
5 . Părinţii ş-feăţiră nîpoi zbor s-li
fana nu si scoate n-cap. Ma cîndu
“Cota ascultă dipu ușe. Apoea feaţe,

mată

di pîne n-gepe

L'-alăsară

0:

părinţi!

Pute di foame.
lk'ară, că alumtrea urzbură nîşi ascumtişalui,
ţe feaţe şi băgă nă cu-

şi calea tălă ş-arcă cîte nă mîșcătură.

cu minciunii acld şi s-turnară

Cota vru nîpoi s-V/-aducă n-hoară, ma

acasă.

nu putii s-o-află a-

doară calea, că puii al Dumnigă aveă mîcată sîrmile şi mîşcăturle di pîne arcate di nîs. Cari plîngeă nicuzar'i frătiţi,

di ţi si cutrimbură
di

nila

lor, se-alnă

25 nu se-angăreaşte
Diparte multu,

foc. O-adună tuţi

cămeașa dipri
Cota

pri

un

hoara lor ?.
nclo, 'cît V-acăţă

cîtr-acloţe

tine, di zgiiclu a lor, şi

ărbure

s-mutrească,

oclul, veade

vidăm,

nă limbă

di

şi agalea-galea, cu găirete, cu

inimă, agămsiră!
Acld era casa draclui,.
30
Cîndu agimsiră, draţii ninga nu se-aveă turnată, Aflară
maș Drăcoana. Drăcoana lă gri:
— Ficori muşăţi, fiori mușâţi, ami iu z-v-ascundă maea,
s-nu vă mîcă bărbat-iu Draclu, cîndu va s-toarnă ?
A DrăcoâniVei îl fu nilă mare di e! şi V-ascumse tu'nă

35 udae. Aestu udă se-află ningă udălu iu . duriă
ali Drăcoarie.
Ntunicindalui,

na-l şi Draclu

optule feate

da la poartă.

Intră nîs şi di la uşe greaşte a Drăcoânil'ei.
—

Oamirii anurzeaşte

aoaţe!

-

—
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— O-ai cu tine mintea, bărbate? d-iu oamini aoaţe tu irfie?:
G'ine. ma, cari vai arî'gi ?
Draclu, ca drac. Mutri tu givile tute şi pîn tu coadă V-află
muşaţi'i, adunâăţi guzmăl'i di frică un ningă anantu, ca nişte
diluşi. Nis nu V-asparse ună-ş-ună, că eră miîcât şi l-alăsă 5

tră qua di mîne. Ş-u băgă

z-vină noaptea

şi s-li tal'e. Cota

aduk“i, că bunlu nu l-aşteaptă di la Draclu. Noaptea si scoală...
el şi la câtulile a lor şi li bagă la feătile a draclui şi mîn-

title di la feate, li bagă

la fitori. Neapirită

g'ine şi na-l si-l

creapă-numa cu buzduganea vine s-lă tale caplu. Cari vidă, 10
că ficorli sun cu mîntil' în cap, mintui, că poate mulare-sa

l-alăxi locurile, şi fără s-tragă vilenga z-veaaă, intră tu udălu

anantu. Cit li vigă feâtile ună ningă alantă cu cătilile, gise,
c-aești sun ficorl'i. Trage buzduganea. şi crîşt! crîşt! li tălă
pîn di ună. Apoea, cara se-aguniseă, ş- ui n-lume dipu dră-15

curii.
Ficorl'i fugiră cu vie

ca s-nu

V-acaţă

de-acld ş-alăgă

nicuzaili cît puteă,

Draclu.

“Drăcoania, ma fudi bărbat-su, băgă să scătură prin casă
ş-află feătile tălate ca nîşte purumbe lăi. Băgă să: z-deăpiră,20

să-ş

zmulgă

Gimael'ii.
Draclu,

de

perlu și si

zgiilească,

acld iu eră, avde

di

s-trundueă

loclu dit

boaţea şi zgiclu a Drăcoănilei

şi fuga-vimtu s-toarnă, z-veadă ţe are di zg'ileaşte ca turbată.
— Na! muşuteaţa ţe- adrăși ! îl spuse Drăcoana, c-acşi pate 25
omlu, ţe sapă groapa altii
Draclu, cara vine di. s-nărăeaşte nă oară, foc scuteă prit |
nări, limbe-limbe. Se-alină nîs pri casă z-veadă, nu-l! angăreaşte iuvă. Il veade, iu fugea diparte multu largu, Cota di- :
năinte şi frătiţii dipu nîs. Cari vidă Cota, că vrea-/ acaţă, 30
lă gise a fraţlor:
-

— Fraţi, frătăți, intrăţi tu căfalu aestu.
Şi cari li acupiri cu frîngă, lă gîse s-nu grească

dip, bre!

pînă 'ş-adilăticlu să-ş lu ţînă. Apoea nîs se-ascumse după nă

bizbil'e mare.

.

35

Draclu, curmât de-ahită alăgare, sia năeamă pri cufalu
aţăl, să z-discurmă. Ma cum eră: vătămât multu, z- deade pri

- mînă

ş-agîrşi

g'os, ma

tu somnu.

tăţeă muţi,

necă

Măraţii
s-mină,

di iţi ardv | simină dipri
necă adil'ă.

.
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- “ Siretlu Cota, ma duri Draclu, îl' fură păpiţile ş-aoaţe fac
alanţi !
Prinde să ştiţi, că ma-l' Vai păpăţile a draclui, nu poate
s-adară

-

ţivă,

ne

ne s-alagă.

s-imnă,

Tora Cota ţe-adară cu păpăţile ? Li bagă n-cor şi alăgă
cama di drac. Fuga nîs năpbi la Drăcoana şi-l” giţe:

5

—

Mae,

mae,

sum

di

avistearea

dai

draclu,. si-ti

ni-dîse

scară, că are căgută tu mînii fureşti şi s-nu u dare, caplu va-l,
“lu

10.

taYe. Macă

Drăcoana

li da.

draclu mașşi tu zore
fuga fitorlu diznoi.

dip. Si-l vi-

Draclu, armăs fără di păpuţă, u l'iră pusula
deâi cum imnă șe/upicînda,
15 lişinăi de arisute.

pal'u-gumâr

ca vîră

apoea

avistearea,

Scoate şi-l' da

că

niîsă,

ştea

tă

pistipsi,

păpiţile

-vidindalui

aminete. -

păpiţile

pistipseşti, na-ni deade

nu

arănos,

ti

Ficorlii aestă vrea ; si sculară de-acld şi ealea-calea, cu Cota
năinte,

agumsiră

acasă.

Părinţii,ca părinţi! cîndu-l' vidură, că s-toarnă iuți anvisciiţi cu strani noauă, cu ori di guşe, că Cota l-aduse ma
20 naintea prim păzare, plingeă di harao. Ma naintea ficort'i
nu vrură s-lă da niţi bună-quă, că ţe părinţi fură niîşi, s-lalasă tu irnie, ma, cama napoi să mbunară şi s-feăţiră năpoi
avuţi, cum ş-eră di ma naintea!
_(Spus

88.
25

Eră, ci-şte eră!
Eră un om şi vrea

di Mia

Boiilu fără

se acumpră

un

al

Cealera,

Avela, Epir).

boe.

boi.

Omlu aist eră cu mintea şcurtă. [El ieşă m-păzare şi strigă:
— Care-i vinde un boi, fără boe!
|
Toţi dădeă
30

—

Măratlu

«Toţi

îl loa

din

anumiri

ţi om

tă

ş-eră!

glar.

Că

şi qăţeă,
Nica

cîţi lo-avgă:

tinir şi

s-li

fugă” mintea

niţi di ntregil nu

eră,

nu

?

eră di

aţă cu ucălu patru-sute.
.
o
- Vîrn, ma dișteptu di nîs, ţi-l acumpră cîţi parăţi faţe, îl' dăţe:
— Oaspel dă-ni a ia pragi! şi-ţi vindu boilu ţe cafţi.
| 35

Ahăt

V-agungeă

mintea

k'irutlui, scoate

şi-l da

cît caftă.

-

————

—

.
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cîndo z-vin să-l Vai boilu!

— lțido duă, dot! maşi Lunea, „Marţa, Nercurea, Goea
Vinirea, Sîmbăta şi Duminica s-nu vVini, şi nelo, iţi altă duă
„di stămînă.
— G'ine, qise glarlu cu mintea ţea multa.
“ Dupu dao găle narde glarlu, să-! caftă boilu fără boe. „— Ami, agi ţi quă-i? ntreabă aestu.
— Marţi!
— Ami, nu știi, că Marţa disim s-nu vini.
_
— Aşă, qăse glarlu şi fugi.
0

Apoaea,

tricură dăle trei-patru şi farse

5

eară.

Aestu tot aşă: lu ntribă, ţi guă-i. Cari il se-auri'.di ahătă
ducă a glarlui, s-plimse la iul'umete şi-l găse, că omlu aist
nu-I

da

boălu fără

Omlu
| -z-ducă

boe.

cu boilu, deade

-

zbor, că năşi avură

ligătura, s-nu 15

niţi Luni, niţi Marţi, niţi Nercuri......,. ma

cai-ţi-do,

dot,

luk'umetea

s-li bagă

tu nă quă

di stămînă..

vidi, că dol'i suntudi lişorli și ţi s-lă facă, ai

tu nă bute dadiin. Apoea

arucutiră butea. EV doili, .

ma z-vidură streşi, găse glarlu cîtră alânt:

20

— Ştii ţi, oaspe? Dă-ni-l boilu cum s-h' ibă!
— Ştii ţe oaspe? mine va-s dă-l dai, dăse alânt, cum să-l
vrei!
Şi aşă, pînă s-nul băgă tu brute, nu lă vineă mintea.
(Scris de băeatul Anton

C. Becia, Berat (Vilarde), 14 Dec.

"89.
Eră,

ţe nu

1897, Albania.)

Luţeăfirle.

ş-eră.

Eră nă oară nă mărată, nă corbă ş-nă jilită. mumă Ea 25
ş-o.aveă dor şi nod la înimă, că tută lumea cu fiţi îm braţă
ş-ea jilita cu mînle goale, ca nîsă ţe nu vrea. S-culcă, si sculă

cu grailu n-gură:

«<Dă-ni, Doamne,

ş-a nia un ic!»

Azi dă-ni, mîne dă-ni, cara-/' si duse aridă al Dumnigă,..
" se-ascapă di ngrifa lei, cara-ști, îl deade nă capră! Ea laea:30
«capra, capră !», u vru, ş-o-apreadună, cumu-ţi vrei fumeal'a.
Capra crişteă și s-muşăţă guă di quă! Ma ţe capră eară

.
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țea ? Cîndu
mușată ş-ma
Nă duă u
di lare, vru
5 fearică si şi

eară singură şi-ş scuteă k'alea di capră, ma
luţită di nîsă tu lume nu.se-află.
pitrică mă-sa s-la n-vale. Feata duse şi cara bip
si şi scoată cămeaşa tora si-ș u la. S-trapse tu ..
scoată k'alea. Acld o-aduse' oara s-treacă tu mi-

nuta ţea hi'il'lu de amiră

şi s-u veadă.

Aestu armase cu mintea ca k'iruţii şi cu gura căscată.
Multu loc aveă turnată el, multe feate avea vidută de-amipt
şi de soe di bune, ma ca feata estă vîrnă!

H'illu de-amiră

s-turnă

acasă la mă-sa

şi-l! qise, că va si

* soară cu feata cu k'alea di capră.
Cîndu avdi mîsa aestă, ma g'ine s-cădeă casa s-o aplucusească dicît s-l-aducă h'i/-su ahtare hăbare. Cîte-l feaţe
niîsă corba, s-nu si nsoară, h'illu nu avdi. La luii la nă.

15 k'atrăli greai zboările, ună făţeă. Şi şteă nîs, ţe şi ştea.
II gri ş-tată-su di nă parte, s-nu lă facă arşinea aestă, ma
să si nsoară cum lo-aduţe arada ş-cum lă-i fumeal'a, că suntu
ahiîte feate tu lume, feate di amirăţi, ţe maş z-dișclidă gura

_ aşteaptă, tra s-lo-arapă, ţivă nîs! Iaţeă,i
20

Amirălu
“șatic,

aţăl

no-aveă
s-lă

dicît

poartă

unu

numa.

ş-tut!
D-iu

să

mi vatăm.

AţBl

inoară,

z-vătămă,

aţăl

au-

ma g'ine.s-u

Va şi ţe z-qică Dumnigăi. Nelise oclil şi-l” deade izine,
s-u Ya.
S-feaţe numtă, ma ca ţe numtă ş-fu aţeă ? Numtă cu făr25 maţe. Părinţii era-l' ca di mortu, nu ca di numtă. Băgară
nveasta n-cor, ţe lai niveastă ş-ţe lai cătrane ? Capră! Lumea

no-aveă
părăvulia

altu zbor, altu graiu qua tută

ş-dilile alanti,

dicît

câpărl'ei.

Seara feata, cîndu s-culcă
cu h'illu de-amiră şi scuteă k'a30 lea şi s-u videâi atumţea ? Nu lipseă lampă ş-hăbări s-apringî»
„că lunină nîsă cama di vamande. G'ine ma nîsă-!' dîse a.

bărbatu-sui, că di qua
s-u 'k'ară

ţe

va s-kară lalea, si ştibă, că va

tră totna.

„_Nă guă lă vine aclimare, să z-ducă la numtă amir ărească.
35 Părinţi a ficorlui k'insiră şi dăsiră deadimn cu fitorlu şi ca-

pra

o-alăsară

acasă,

lume eră nisă? După
K'alea, u băgă

sum

că de!:cum s-u la?

Tră videare

tu

ţe fugiră tuţi de-a casă, feata scoase
bongă,

aprease

un per

di hrisafe

și s-
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află la numta amirărească. 'Tamăm s-aveă acățată tută lu„mea n-cor şi corlu-l trădeă nveasta noauă.
Capra, tu nişte. strane ţe nvilisă di-ţi loă oclil, duse și

se-acăţă

dipu nveasta noauă.

Tuţi s-tuduseă pri mușuteaţa Vei şi maşi un tea, cari 5
easte. Atumţea se-aplică mama cîtră h'i/-su de-amiră ŞI
dîse cu dor ş-cu uhtare dit frindile dit hicât:
|
— Hiră durât, s-nu te aveâi însurată, na, feata ţea vrea-ţi
dai, că maşi nîsă-ţi prindea aţia! Ea.mutreă, ţe semnu di
feată !
„10
H'il-su nu pută s-aravaă şi-l gise la ureacle:
E
— E, scumpă mumă! aţeă easte nveasta. mea!
— Cum acşiţe? Am k'alea di capră?
— K'alea di capră va o- -alăsă acasă.
.

Ahiît vrea

ş-muma.

Agona

deade

fuga

acasă şi gusgu- 15

nipseă aocă, guzgunipseă acld, l-o-află. U lo ş-ea cum eră
cireaplu aprăs, o-arucă tu cireâp şi scrum s-feaţe.
Mărata di nveastă a hi'il/lui de-umiră. cum l-ahurgi băgă
boaţea si zg'ilească pupu! pu! şi alăgînda alăgînda, arsări si ş-ascapă k'alea, ma ţe s-ascapă, c-aţeă eară scrum.
.: . 20

Atumţea laea di feată

s-prifeaţe nă

scinteal'e şi azbuiră,

azbuiră, loată di vimtu, pînă s-mută la ţer şi az tră az uvidm ninga acld, că s-feaţe steauă şi-l! qic lufea fire-di-c-seară.
H'illu de-amiră s-lo dipu .nîsă şi azbuiră s-o acaţă şi si-l!
toarnă mintea, ma nu putii şi de-atumţea armase ș-nis i în 25
ţer şi s-feaţe luțeafirle de dimineaţa.
(Variant la basmul

No. 72, pag. 200)

90. Ficor fără căsmete
Eră nă | oară, ţe ş-eară, s-nu eară nu se-aspuneă.
|
Ş-eră nă oară un fitor de-avut, ţe cîndu se amintă nîs
tute

bunile

ş-tute g'ineţle le-află tu casa tată-sui: Cupii di 0i3o

cît trade arina, căpri cîte steale; cîndu băgă si mbâiră primuveara

ahîtă

nîpdi

lume

z-gie zboare
numa

era-l'

di

în

multe:
tu

sus

ca

furnigle

imnă,

tutipută! Irg' ilelu a lor
loclu

c-algrinele

trundueă

văzea:

loclu. „Ţe

aveă groși, di no-aveă iu s-li bagă; cu
tut.
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Şi ţe z-vegi? No-ap(u)că

disiră a

c-acşi-l

Florlu,

z-vină

niclui şi a-treea seară lo-ărsiră mirile.pri nare şi-Al băgară, sagungă s-ţeară. Ahtare miră lae -băgară!

““Tră nîscîngi ani cît lucră căsmetea tată-sui, lucurlu lă si
5 duse tut tră năinte; g'ine-ma cît li nclise oclil' tată-su şmă-sa

ş-acăţă

“vujdelu, Y'ireă

să-l

si ducă

strîmbu.

Azi

gălbaga,

videâi cu ocli!' cum

oile di

fug

mine

gu-

dintră tine

tră totna! Azi nă cupie, mîne altă, l-u întră stroilu ş-a eăpilor, a că/lor, di ţi si cutrimbură cămeaşa dipri tine, cîndu

10l-aduţeă lk'elie vălmălu! Tră ndoi ani, după
ților,

armase

cinuşe m-vatră

măratluşi

nu

di

ş-aveă.

Floru

Şi

cu cămeaşa

moartea

părin-

dipri nîs: ne

s-nu giîţi, că eră vîră coare-

tu-cinuşe i vîră ţe s-tal'e frîngă a cînlor, nu! Agunseă quă
ş-noapte ş-cu mîii ş-cu &oare, şi-l fită mintea cît tră patru

„15 filozuh', ma ţe s-l'i faţi, că căsmete

no-aveă!

Cari vidă 'ţe vidă ş-nis, şi. ncălţă nă quă ţăruhi'le: di h'er,
ş-lo nă cumagă di h'er tu.mînă, ş-feaţe cruţea, şi nk'isi s-află
Dumnigălu, tra s-lu ntreabă, ţe-lsi faţe halea?
Calea iu z-duţeă astăl'& doauă feate. Eale lu ntribară: iu
20 calea, oară bună ? şi car-aflară, că o-adună la Dumnigăi,
n pot să s-mărită să-nîse ca soâ_îY disiră s-lu ntreabă, că-e nu
țile tute ?

—
25

30

35

Gine,: gise omlu

va lu ntreb,

Imnă cît imnă-şi deade di un gorţu uscât, e nu făţea gorţi.
Lu ntribă şi gorţul, iu z-duţe şi-l părăcălsi, s-/a furtia şi si.
ntreabă ş-tră el, ţe-l' si faţe hala ? că ţe nu faţe gorţi? U băgă
Florlu ş-aestă tu supane şi-ş mutri di cale. Calea-calea na-l
azumtu la un ariîît. Arfîălu eară dipis ş-alăc cit multu şi nu
s-triţea.:
— Ariti, arii! gise -nîs, fă-ni cale s-trec!
— Va-ţi fac, gise aritilu, mea cara s-ni spui, 1iu ti duţi şi
tră țe ti duţi.
” L'-aspuse ţe cură şi ariiilu îl părăcălsi si ntreabă Dumniqăi, că ţe l-u apa totna alăcită ?
— Gine, dise Florlu, că tot u fac calea,-cău fac!
Imnă, imnă, prit văluri, prit munţi, cu ntreabă un, în-

treabă alantu, nviţă, iu şade Dumnigăă, trîş cîndu V-acăţară să

__se-arupă ţăruh'le şi cumaga
e.

să s-aroadă pri g'os ca năă palmă.

Cp
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Putăţi z-vă băgâţi cu mintea ţe imnare feaţe măratlu pînă
s-agungă acld. G'ine că nu-l işi siflitlu de-ahîtă curmare.
Cari azumse acld, ţe z-veadă ? — Nă pălate tută de soare, di

nu puteai s-mutreșşti, ca-ţi loa ocli!'; calea aştirnută tută cu
Y'etri di vamandi şi pri divarliga, iu s-ti şuţăi, maşi lucri 3:
hrisusite ş-mărgăritări di tute soile videâi. .IV! vineă
cum

al Flor

să

s-toarnă

z-da oclil cu Dumnigălu,

din cale,

ahîtă

arşine

ş-ahîtă filă V-vineă, cum

V-eră
s-calcă

pre-ahtări lucre ahărzite. Ma n-coadă o-află gine s-intră şi
iţe s-easă. Apoea g-aspuse plîngul.
10
Dumnigăi lo-aştiptă ca tută lumea, că tuţi ună l- are nis,
va oarfîn, va avut, şi-l! gise:
— "Ţe s-fac, fitorlu a meii! acși ţi-easte căsmetea. Du: te şi

zbură. cu nîsă..Casa Vei easte dipu pălatea mea di soare.
* Duse măratlu cu înima ng/iţată şi pri ţe da? Nă casă, ţe15
“casă?

nă

călivuşcă,

fără

ușe,

fără

gamuri,

acupirită cu nîşte

pal'e, ţe cură n-casă, cîndu dădeă ploae, neauă i grindină;.
cu glăţăle crustal aspingurate tu kicute, ca viră călivuşcă
-di giftu ! Cindu intră nauntru, ş-faţe cruţe di ţe veade? Nă
zgroabă ncusurață, cu coarle tu vatră, cu gruilu -la „Qinu-20.
clu, alăkiită, cu cărnurle nafoară, ţe ma tut adră guvojde
cu dinţi, ahiît trimură de- arcoare! Ş-eră veară kird, am .ţe
vrea s-eră earna?

L'-u întră pri zvercă cu dumaga di h'er şi Qă-l, dă-l, vi li
feaţe oăsile ma moale ca pîntica, ma tu cacu tute, că zgroaba 25
niţi că -z--bătă dit loc!
Cara vidiu, ţe vidă, că nu s-aduţe |n-cale ne co- -arăilu: u
mundusi ş-u deade la darâţi ş-ma nelo, şi s-turnă pali la
Dumniqălu s-lu ntreabă, ţe-i aestă ţe pate ?

De, fitorlu a mei!

—

omlui

metea
cară

„un

—
—

- —

easte.

ţe s-ţă fac? Acşi ţi fu scriată. Căs-30

nu s-mută, ună oară ţe-i ursită s-h'ibă acşi. Maşi
S-ti nsori-cu

feata

-murarlui

di la

voi!

Am cum s-mi nsor, Doamne, că-i şel'oapă ?
“Ţe că-i şel/oapă, ma căsmetea Ii si duţe tut tră năinte

S-hiibă, Doamne, cum

urseşiti. -

_Cînau s-V-alasă sînătate s-fugă ş-aduse aminte di mîndăţle
a feătilor, a - gorţului ş-ariului şi ntribă ţe- Y-ş-ţe nu-i! Dumnigăi îl' gise:
— Atumţea va s-mărită featile, cîndu nu va s-pînginească

35
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loclu cu poâlile n-sus cîtră soare, ca feate fără arșine;
gorțul atumţea va da .gorţi, cîndu va-l amină vîră călător cu
99 di k'etri; ş-ariilu atumţea
va s-limbigască, cîndu
va
s-neacă 99 de oamini..
|
ME
.

-5 . Calea iu s-turnă deade de-ari'ă, că nîs îl' vineă ma nain„tea n-cale. După ţe-l trică l- aspuse grailu al Dumnigă şi-ş
mutri -calea. Ariulu di nă cale dipuse ş-cama multu şi cum
trițeă oastea amirălui, lo vimtu nă oară ş-nică 99 di su-

flite ş-apoea z-dizlăăi tră cudie.
10

|

Agumse la gorţu şi ! gise grailu al
tumțea-l pălăcărsi s-lo-amină nîs cu 99
amină, Qi nă oară deade frunqă, lălugi
un gorţu, ț-alindeăi geăditle di dulţe ţe
Lă gise ş-a feătilor s-nu pînginească

15 di le-aspune al Dumnigă,

macă

Dumnigă. Gorţul aqi k'etri şi cum loşi gorţi, că s-miîcâi
eră.
loclu n-faţa soârilui,

vor să s-mărită. Nise ascul-

“tară şi tră ndoauă gile s-măritară şamintreile.
|
Apoea nîs îşi băgă lăile cu feata murarlui şi de- -atumţea
iţe făţeă, cu numa feătilei di murâr, prima-! si duţeă; că
nipdi acăţară s-cură ca cu găleata: cupiile di oi, di. căpri,
„20 irg'ilaţii, şi: groși, şi tră nîscînți ani, li băgă tute cîte liră

la loc. Gine
ma-i

ma

totna

lipseă z-dică, că avearea nui a lui,

a niveăstil'ei, că di nu, nîpâi u k'irea.

Ş- acşi,

lumea,

d-iu

lo-află

ma

naintea,

că

nu-i

zone,

că di

cap li.pate tute, că di minte u k'are avearea, tora nu ştea
25 ţe s-cama qică: Ba, că iu cură, va s-cură; pomlu sum pom
va s-cadă; ca cumu ş-fu tată-su, va s-h'ibă ş-h'i/lu, ș-alte

multe. ,

|

Căsmetea

va s-te

avină,

nu

s-o avini!

(Spus de Stama din Mălacaşi, 1892, Tesalia.)
.91..Nora. arauă.
30

Eră,

ţe nu şeeră.

Eră ună oară un frate cu nă soră. Frătile eră cama mare

şi sora era ma
aleapse-aleapse

nică. Cari- I vine oara a fitorlui să si nsoară,
pînă culeapse: ş-lo nă feată arată ş-ană-

pudă, di ş-cu cămeaşa

di pri

35 Cumnată-sa nu .s-mîcă : ua

nîsă

si ncă&ă.

tută pri

cuţute

Treaca
eară

lei cu
ş-la

tute

* “NORA
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mărata di cumnată: no-aveă viră stepsu ; că ş-eră bună ca
nelu, dulţe ca nuca ş-durută c-amâlama.
Nora de-araiiă şi di lae ţe ş-eră, ş-u băgă s-facă ţe s-facă

şi să se ascapă di cumnată-sa,

că nu puteă s-u veadă ntr-

ocli: Vi s-păreă, că li sta slvinu ntr-ocl'i. Şi cîte zboare, cîte.5
ang'igi nu băgă la frati-su a feătilei, s-li facă s-nu z-vor

tra si-l' da cale? Cu tut-aestă frâtile ş- ca ştiă tutiputa ştu
una ureacl'e V-intră, to-alantă l-işă.
|
,
Iţi aspărgăsune s-făţeă n-casă, cari u feaţe? cumnata. Sarse pînea tu &ireăp, că nora mutreă s-agungă 'lăh'le şi. cu-10
vendile cu viţinătatea, cari ftiseaşte ? Cumnata. Z-virsă ătrile
cu vin, că Vi nh'ipse cuţutlu nora tu utre, cari u feaţe?'tot
cumnata. Nă guă neapucata di noră, ţe s-nu ş-apucă, acaţă
di dispî'ntică căpărle di lapte şi z-duţe la viţine. Cindu |
s-toarnă acasă o-arcă pri cumnată-sa, că nisă taha eară15
acasă. Cite nu-l gise ea a mărâtil'ei di feată ? Cite no-aravdă
loclu.

Apoea

seara,

cîndu

s--turnă- bărbatu-su,

tu

99

di

buti

u mu/'8,. maşi-maşi s-lă bagă ngrîna. Ş-co-aestă no-adră țivă,
că frati-su eră om cu minte şi tu găţile a mul'are- -sai . nu
20
>.
pistipseă niţi ună. Țe-l' gîse nîs:
— Las h'ibă, mulare, noi z-bînăm gnipât va li băgăm la

loc! Cap. di om nu easte.
Nvipirata di mulare la zboările aeste cît nu L feaţe” tie, di
foc şi di
aestă.

draclu

on

-._—--

Cum 's-facă,

ţe ş-aveă tu

cum

înimă!

Ma
-

s-ţină

s-adară si-ş scoată ahtea

şi di oara
23
+

pri felu

al

Dumnigă, ţe ş-eră ună cumată di amâlamă, ş-nîsă nu ştea!
Iu si-l” si ducă mintea ş-iu s-u pingă şutlu di la Valea-al-

Condu? Nisă 'aveă un îic: aţelu şrtut. Tu nă noapte si
scoală, îl tale şi apoea agalea-galea si duţe şi nh'ide cuţutlu 30
sum căpitunlu a cumnată-sai.
ţe z-veadă? Leşe greauă!

Cîndu

z--dișteaptă bărbatu- -su

Nora ţea li lae băgă boţle si zg ilească, si-ş fringă miile,
că ţe păţi nisă nu păţi vîrnă ş-c-aestă nu V-o adră altă, ma

35
cumnată-sa. Frati-su a feătil'ei, mindui c-aestă vaa-l vătămă
apă
miîilecu
fizorlu! cu tut c-aestă nu şi şteă țivă şi'eară

di liturg'ie curate.

coral.
O-acaţă ş-o-aduţe m- -pădure ş-aoă u,scoate tăi -făşi
!
-nipîrticata
ş„Apoea s-turnă acasă la nşirpicata
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„Cît fugi frâtile de-acld ş-na iu treaţe un. aîiş.. Aestu eră
Dumnigăi, ţe atumţea imnă pri pade. Cît călcă sinde ș-loclu
di nă cale s-cutrimbură ş-ună boaţe se- -avdi:

-—

Nu mi calcă, Doamne, că nu fi-am faptă ţivă mărata !

5. Nu-ni mi calcă, că-ni mi dor oăsile!
Dumnigăă plăscîni cu cumaga nă oară di pade

ş-na iu si

zvumi nă fîntînă nică, cu apă araţe. Apoea plăscîni ninga
nă oară cu &umaga' şi dise, să se-adună bucată cu bucată
truplu

a feâtil'ei şi z-vină ca0e parte

10 Le-aruvină

(li pruscuk'i)

la loc-Vi. Ş-acşi s-feaţe.

apoea cu apă dit

fîntînă şi fitica

țea buna şi aţeă nistipsita ş-anriă dinăoară.
Agudi pîn tu treile Dumnigăii nă bărţire, ţe s-află acld,
ş-na iu ţ-arsare nă pălate muşșată, di nviltă ca soarle ş„cama multu. |
15.

— A ta s-h'ibă, feată: bună,
şi nividut s-feaţe. Huzmik'âri

nelu al Dumnigăi, dise auşlu
la pălatea aestă nu. s-lipseă.

“Mîcarea s-făţeă di singură; no-apucă feata z-dîcă, ţe mîcare-l
trage înima ş-tu minută-/ vineă dinăinte. Ş-acşi eră cu tute
lăcrile,

20

că

tute

eră

cu

gură,

.Nă quă măratlu di frate a L'ei, cari azumse oarfin-oariin
alălxit şi no-aveă cu ţe s-aciimpără leamne, lo funea, si duse.
să si ncarcă, trîş tu pădurea

z-duţeă cipit di om

pînă

iu feaţe moarte

atumţea

di om.

Aclonu

şi vidindalui pălatea mu-

şată, cum mintea nu ţ-u ncape «bre! j-gîse, d-iu iși ş-aestă?
25 dit loc?» Cara s-apruk'ă, poarta z-dişclise şi nîs intră. Mutreaşte di ună parte j--de alantă, ca vîră cîne cîndu intră
tu casă xeană, nu veade viîră. «E, gise „ns, bunăi „casa;
ma ţe u vrei fără lume !»
— Cum fără lume, .l--apîndisi di nă cale scara, doamna
30 noastră nu-i lume?
Aestu 'ş-o-avi,

—

—. Cum

draclu

zburaște

şi ntribă,

ştii, că aoaţe tute lucrile

cari. greaşte.

zburăscu ? -

acșiţe ?

“Şi scara Li
35 cu gură.
A lui V-eră
bune sun sti
„AclO iu mică,

boaţe

că

Io, scara! ţe nu
spuse,

că suntu număite

di i

Dumnigă, s-hibă

foame. Căftă s-mică şi na iu-l. vin di cîte
loc, cum ni nvisată no-aveă nîs vîră-oară.
avde nă boaţe ş-un cintic, ma ne. cîntic. ne

ş-eră, că ș-o- aduţeă

pri
I
mirvilog.

Şi ţe ş-cîntă boaţea

TREÎLE

SURĂRI.
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țea? Eră sor-sa ţe ş-aspuneă păţirle a lei, cîte: ş-trapse,
cum ş-eră doi fraţi, cum ş-loară nă noră, nă căţauă, cum
nu triţeă quă di.la Dumnigă, ţe s-nu u zburască la frati- .
su ş-cum pînă n-coadă scoase foc din gură, că lă vătămă
5
ficorlu ş-cumu ş-feaţe auşlu di înimă di anviă.

Niîs măratlu, la boaţea sor-sai, canda căgu citia pri cap-li!
Cîndu avgi, ţe amiîrtie greauă feaţe, l-căftă Virtare, că nis
băgât îu.
.

Apoea s-turnă acasă ş-cara o-aumse cu cătrane mulare10
sa şi-l deade nă oară: foc, arse ca luminarea. : tute
ş-cu
pălatea
cu
singuri
Ş-acşi. armăsiră doli fraţi

binile, ş-cara s-nu muriră, bineagă. ninga.

-

i

”

92.

I. Coyan

de

(Spus

'Treile

din

Perivole,

Epir.)

4

surări.

:,
Eră, ţi nu şreră.
15
ă.
Eră un oară trei surări. Tată-su l-aveă moart
Nîse şideă singure. Ună quă ş-amintreile lucră la soare .
c |
Aţeă cama marea turţeă cul. Aţea nolgicana turţeă bumbâ
şi cama nică soră mică pîine.
şi
ră
de-ami
hillu
că
Oara lo-aduse tu minuta ţea s-trea

s-avdă

ţi zburăscu

surărle. Cama

marea

.20

gise:

ti
Ți avdît şi vigut! S-mi loare mine h'il/lu de amiră
s-armîneă
nveastă, cu aistu fus va li nvistâm oastea şi va
a
ș-ti mine.
a
Aţeă nolgicana gri ş-nisă:.

ră ti 25
— Ţi avgît, ţi viqut! S-mi loare mine h'il/lu de-ami
şi .
oastea
nveastă, cu bumbaclu ţi torcu, va Yi avis&ăm tută
va s-armîneă
Ma nica, ţi

ş-ti mine.
pîn atumţea

S-mi

loare

mine

h'illu

ş-nă feată, ţi ca nîşi s-no-aibă
“tu frîmte' ş-cu soarle

grită

țivă, îş

de-amiră,

tu l'eptu

va-l! făţeăm

alţi tu lumea
ş-cu stealle

|
dişclise

a

-

hrisusita gură şi dise:
—

no-aveă.

un fitor.30

toată: cu luna -

în faţă.

lo-arisi grailu
Riăorlu de-amiră lo giine qi hăbare şi multu

hrisusit a nicălei feată.
diîcă, că nîs. va si nsoară

Deade-alaga acasă la. mă-sa si-l!
cu nica. Ma mă-sa, cum sînto mu-35
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«Ba! că nu faţe, h'ilu, tine fităr de-amiră

s-ti nsori

cu feată di aradă. Macă vrei însurare, să scoatem zbor, s-ţ- aducă cîte feate vrei de-amiră, s-esti pi-aleăgire.
Ma nu-l si bagă mînă a hi'il/lui de-amiră: aţeă ș-nu altă,
„5 si scii, că lumea k'are.
„ Aţeă ş-aţeă!
|
Daole surări cama mări, car-avdiră, că sora lor u caftă

hilă de-amiră, s-feăţiră foc ! Ţi s-facă şi ţi s-adară ? ş-u bă-.
gară cu. mintea s-u k'ară. Cum s-facă? Ea cum: ş-feățiră
10zbor, să z-ducă tute m-pădure la mărmintul ali dade ş-acld.
s-o alasă. Cum disiră, aşi feâţiră. Adrară ndao pisciri, u
loară şi sora ţea cama iiica şi z-disiră îm. pădure, la mărmintu.

Cum

— Uă!

plindeă

surări!

pi

mărmintu,

gise

aţeă

agărşim scafa di nare,ca

15 Cai z-ducă s-u la ?

cama

marea:

s-ungim piscurile.

a

„II gisiră a riicăl'ei z-Qucă,ana nîsă nu vru, că l-eră
—

Macă-i

aşi, va

nă

duţăm

astaptă aocă pînă s-nă turnăm!

noi daole

cama

mărle

N
frică.
şi tine

Fugiră şamijdaole ş-o-alăsară singură ma nica soră. As20captă aistă ta z-vină surărle cu farea, ascaptă şi no-are.
Acăţă să ntuneărică. Di frică, singură m-pădure, da nă boaţe,

“nacă o-avde vîrnu

suflit qi om, strigă, zg'ileaste,

o-avde! că vîrnu nu imnă noaptea
„s-nu u mică viră agrime, se-alină
25 noaptea.
|
Dua 'lantă, to-apirită, s-h'ipse tu
căcuba, arucutea-te feata, agumse

virnu nu

m-pădure. Ţi s-facă ş-nîsă,
pi un ârbure, ca s-treacă
nă ciicubă, şi arucutea-te
la nă casă mare. Cit vigă

casa, inşi dit cicubă şi intră nuntru tu casă. Nu eră virun
acld. Aţeă casă eră a nao fraţi, nao Palmă-om și Barbă-cot, -

30 ţi dua

alăgă

dup-avinare

ş-maşi noaptea

s-turnă

cu seara.

Di nsus pînă ng'os casa iră nearnită, nilată, niscuturată.
Feata si scumbusi muşâăt, arni, lă Şi scutură casa, di u
feaţe

ca vilia. Apoea firmită pîne, adră ţina, băgă measa ş-apoea

se-ascumse pi tăvane. Seara viniră nao/ Palmă-om şi Barbă-

35 cot şi s-nirară multu cîndu aflară casa ndreaptă, di ti
loa
haraoa. Acăţară s-arîdă, s-ansară şi z-goacă di
g'ine ţe lă
păreă

şi griră:

«s-fure-ș-că-i

că-i sor, s-u faţim

dadă, s-u faţim mumă;

sor, s-fure-ş-că-i

nor,

s-u

faţim

s-iure-ş-

tot nor.»

Ma feata .tute le-avgi”, mea tot nu inşi, că -eră
frică, ca
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feată, s-nu pată ţivă. Durniră, apoaea si scoală eara cu noaptea

n-cap şi trâpsiră avinare nao!' Barbă-Cot şi Palmă-om. Nipăi
feata cum şi ştea: ndrideă casa, lă fățeă micarea, si sătură
şi nisă şi apoaea ascîmde-te pi tăvane.
|
Trec dao, trei seri, eara ași. Nu stiă, ţi s-facă şi cum
s-o acaţă, că nisă ş-ailă un culcuș, şi stăteă noaptea ascumtă

aclă. Si zburîră
Gine. ma

5

apoea s-aveagle un. Siqi prota cama marle.

şigi cât şigă, îl lo somnul

alantu dupu nîs, ş-apoea

şi durfi. A: daoa-zi şiqu

aşi durniră tuţi pîn la niclu. Aistu

şigă şi nu-l acăţă somnul. Feata niţi şi sciă, că aveagle om 10
în casă. Ca di tute dilile, inşi, arni, scutură, adră ina, ma
cîndo lo s-alină scara pi tăvane, o-acăţă Palmă-oră- şi-Barbăcot di poale şi-l diîse:
— Nu te-aspare, că nu-ţi fac. ţia, ang'iluşiu a nostru!

Aoaţe

hiii ca tu casa ta. Fă

ţi vrei, mîcă ţe-ai k'efe, poartă 15.

cum vrei ş-caftă ţi-ţi treaţe prit minte, că di tute -aduţim
noi, di tute va-ţi purtăm.
Apoaea u ntribă, d-iu easte şi cum vine aclo?
Feata Li spuse tute cîte-aveă păţită, cum o-alăsară sur ărle,
cum s-arucuti cu cisuba şi cum vine la casa lor. Seara s-tur-20:
nară ş-alanţi Barba-cot şi Palmă-om şi multu lă si dişelise înima, cîndu vigură ţi muşată feată lă pitrică Dumnigă.
Căpitanlu apoaea u lo nveastă. II deădiră bâire di flurii,
strane di hrisafe, u ngligară di muşutăţi. Dua lantă, cîndo
va s-fugeă de-acasă, îl deădiră 9 clei z-dişelidă tuţi udazi'i, 25:
maşi un s-nu-l dişelidă. Feata-! dişelise optul' udâdi ş-agumse
la alantu. Nisă şigă şi s-mindui, s-lu dişclidă ş-alantu ? s-nu- -l
dișclidă ? Pin tu mâărgine îl dişclise, z-veadă ţe-i tu udălu
aistu. Aoă ţe s-h'ibă? sclavi, oamini ligăţi cu mînle dinăpoi,
aduși di naoli Palmă-om şi Barbă-cot, cîndo s-turnă di avi- 30
nare. Aisti, cîndo vidură ușa dişelisă, un-cîte un, un cite un,
u deădiră feata la nă parte şi fugi, s-nu n- -agungă ! Armase |.
maşi un auş, i nu pută s-fugă, că eră ligâi cu bare multu.
greale. *
-.
“
35
|
Stăti aușlu şi-l gri cu dor a feâtilei:
pu— Fă-ţi, feata mea, di înima și sălăg'a-ni-mi, că va-ni
trigască oăsile tu harre, di cîndo « escu aoaţe! Feata I--apindisi atumţea:
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s-ti sălăg'escu, pap?

Nu -vedi,.că va

z-vină

naol'

Barbă-Cot şi-Palmă-Om şi. va-iii mi facă bucăţi-di bucăţi.
— Nu te aspare, feata mea, că mine va-iti te ascâp, mași
mînle s-ni disfăţi : va-ţi adâr scamnu-lemnu, ţi cu perlu z-diş5 clidă,
cu perlu si nclidă şi s-imnă pit vimtu, cum azboară
alîndura ş-cama multu.
„ Feata lo-ascultă ș-cu greii, frînge-ţi înglile, zgrîmă-ţi geă-

ditle, îl' dizligă h'ările de la mînă ș-aușlu ş-ţînă grailu şi-l
adră un scamnu-lemnu a fetitei. Cum intră feata nuntru,

Oto-altu

loc s-află,

acld iu vru

nîsă.

|

S-turnară mărăţi!' di Barbă-Cot-şi-Palmă-Om
murgită,

ca di

totîna, Ya

"

seara, to-a-

ș-feată, Va şi sclavi, la ş-aveare,

macă nu-ai lucru! S-feăţiră ca di fărmăc. U strigă feata aoă,
u strigă feata acld, feata nu o-aveă iuvă |
15
Feata t-un scamnu-lemnu, agumse la un şoput. Acld âipuse

nih'ăâm,

ahită imnare

si

z-discurmă

şi si-şi

s-aveă-apreasă

astingă

Bicuţa..

seatea,

că

de-

Da

Acld iu s-apleacă z-bea apă, avde calu a h'illui-de-aniiră cum

arujasce, că lo-aduţeă h'il'lu-de-amiră
20feata

si nh'ipse-n

Ficorlu de amiră
dapă

calu. Bagă

oară,

dao

s-apleacă
-25 lemnu,

Apoea

iu

seainnu: lemnu

nu-l băgă oara

caplu

ori, calu

z-veadă

tot

nvilăaste

îl da a mă-sai

angătân.

tu cupane
s-trade

ţi cură.

|

tu

şoput.

tu şoput.

feâtilei şi vru să-ş a-

calu, și s-trade nîpoi. Ună

și nu

Cîndo

s-lo-adapă. Di nă cale

ş-armase

bea.

mutreasce,

Il scoate

Fitorlu

de-amiră

veade

și-l încarcă

scamnupi

cal.

şi-l giţe: s-lu bagă tu udă şi s-lo-aibă

|

a

Feata, seara, o-acăţă foamea și după ţe s-culcă tuţi din
casă, si sculă, loa pîne ș-micare, ţină ş-eara ş-intră tu scamnu30 lemnu.
|

|

__Ună quă, dao dile, trei, s-ăudisea h'il/lu-de-amiră, ţi turlie
aistă, că-l mică miîcarea! S-fure şoaric? s-fure altă vaţă ?
“d-iu să s-află tu udălu a lui ahtări lucre. II vine ergu s-nu |
hibă scamnu-lemnu cu vîră maistur nuntru. -Nîs z-băgă

35 s-aveagle
agună,

inşi

nă noapte
eara

şi șigă ascumtu. Feata,

si-și frîngă

cum şi ştea, de

foamea.

Na-l şi fitorlu de-amiră iu o-acăţă şi u băgă si spună, cum
di s-află tu scamnu-lemnu. Nicuţa, di cara- trică frică
ş-păpsi
sâflitlu s-li bată, li spuse tute cîte păţi'anarga
ş-muşăt, cum

TREILE SURĂRI.

989

şteă nîsă si spună, cum tricti h'illu de-amiră pi la casa lor,
nă duă cîndo lucră la soare, cum nîse şi spisiră dorlu di sti
inimă, cum vrură surărle s-u l'ară, cum agumse la casa
a năolor Palmă-om-și-Barbă-Cot, cum lă deade cale a sclav-

lor fără z-va, ş-cum ascăpă nîsă cu agutorlu aușlui tu scamnulemnu,

ţi cu

perlu

z-dişel'de,

cu

perlu

si

ncide

şi cum

5

a-

“gumse aoă.
Fitorlu de-amiră aduk'i, că nîsă-i feata ţe gri,
ti nveastă va-l' facă doificori cu luna tu feîmate,
k'eptu, cu stealle tu faţă şi-l! vine înima la loc,
plimse după nîsă. Il dise s-nu si nvirină ică,
h'ibă niveasta lui.
Dua lantă îl vine nă carte di la ma măuli a

că
cu
că
că

s-u loare
soarle tu
nîs multu 10
nîsă va-l!

ui,

că văsi-

VYelu viţin mută cap şi caftă s-li calcă loclu. Lipseă si z-ducă,
si z-bată

c-alasă
—

şi să-ș âpără

loclu,

cu

tut că-l

si stricură înima,15

a casă ocli lăi cu perlu hrisusit. Climă mă-sa şi Il! dise:

Avgi,

dado,

mine

trag la oaste

şi nu-i cunuscută di-se

vin curundu. Ma, ţ-am arigae mare, s-nu eși di grailu a
neii şi si-l! duţi di trei ori în quă a scamnu-lemnului pîne
şi mîcare: ti ngustare, prindîre şi ţină. Aşiţe s-iaţi! .
20
Işi lo sînătate
şi tuți câţi înşiră
Di

tine,

di mine

di la feata dit-secamnu lemnu, di la mumă
s-lu pitreacă şi trapse tu polim.
s-arîspîndi

zborlu,

că

tu udălu

a îicorlui

de-amiră, easte un scamnu-lemnu, ţi mică pîne. Tuţi s-cudiseă şi vîrnu nu stiă, ţi s-hibă ş-aistă. Agumse zborlu aistu 25.

şi la ureac/a surărlor a feătit'ei dit scamnu-lemnu. Aiste c-un
zbor dulk'iră, că lipseasce s-hibă feată vrută di hillu deamiră, ta s-o-aibă el ahît angătân și c-aistă nu poa s-hibă
altă di sora lor. Ţi s-facă ş-cum s-u k'ară?
Nă dquă z-dusiră la muma fi&orlui de-amiră şi-l caftă scam- 30
nul-lemnu, s-lă lu mprumută nih'ăm, c-ai tu minte s-adară
ş-nîse un scamnu-lemnu ca ţel. Amiroaria, cum l-aveă dimîndată

W'ilă-su, nu

vru s-lu da;

mea cari ş-u intrară feătile

ca ţivă mire, s-l-ulda mași ti nih'ăm di oară, se-ascapă di
35
gura lor, l-ul deade.
u
secamnu-lemnu,
dit
Surărle ul loară şi cîndo inşi feata
dizviscură di fluriile a Vei, li scoăsiră strâtiile, şi si nviscii
ma marea cu strâănile ş-fluriile a ficălei. Apoea istă intră

n-seamnu-lemnu
Papahagi,—Basme

şi u duse
aromâne.

nolgicana

l-amirălu

acasă.

Ami19
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z-dulk'ască

ţivă

trei ori în quă.

şi ca di

G'ine

totîna

i!

ma feata istă

ş-iră nă glară, nă k'irută ş-nisciută, cum soţ no-aveă: nisă
niţi că s-mină tu scamnu. Treaţe nă quă, trec dao, trec trei,
-5eara aşi. K'iruta nu inşi s-miîcă ţivă, ta si-şi. curmă foamea.
Tamăm atumţea s-turnă şi ficorlu-de-amiră dit polim, iu

lo-azvimse

pi

duşmân.

Nidiscălicăt g'ine di

pi

cal,

grailu

din gură-! fu, ţi faţe scamnul-lemnu ?
— Uă! lai hiilu! di trei gile,di cîndo lu mprumutâi ni10 h'âm, ni mică, ni bea. Ş-mine nu-ni pot s-ul dul'escu, că ţi

are păţită. . H'illu de-amiră, cindo lo-agudi sfulgul, avdinda iste zboară.
Ni-u feăţiră, mindui nîs. Ni mică, ni biu, ma trapse ndreptu
la scamnu şi şigi s-aveagle. Feata, cara u strease multu15 multu foamea, di-l! păreă, că-l! aurlă lul' tu pîntică, nu putiă
s-aravdă şi inşi dit secamnu-lemnu. Fisorlu-de-amiră o-acaţă

şi-l dîţe:
— Ţi cafţi aţia, lea puşel'e arao! cai te-aduse?
Di nă oară amirălu u cunuscii, cai easte şiu pitrică

20casă-l,
“cu

si-ș u bagă

ntr:ocl'i, după

maţiu di boii, ti minte.
Feata ţea nica o-aveă arcată

“foame.

Ea iră.di cu tot goală,

a-

ţe-l' umflă nih'âm k'alea
tu

urgiţi,

ta

s-moară

di-

dispul'ată. Ti căsmetea Lei,

ea, iu vine qua lantănă moaşe s-adună urgiţi, ti virnă pită,
25 di ş-o-află feata iu plingeă, di ti curmă fila di jalea lei. U
ntreabă moaşa, suflit bun, că ţi are di plînge, că-ţe u scoase
nafoară mă-sa ? Şi feata li spuse, că ea ş-ea, mae, ţe păţii
şi no-ascumse ţivă di cîte păţi nicuţa. Moaşa o-arupse nila,

“cîndo

vidă ahtare

so aştirnăt,
u.lo

şu

acasă,

feată

scoase
ti nă

muşată, cu

zborlu

dit urgiţi, u nviscu

cumată

ahit

dulțe

cu şcurtul

ş-

a lei şi

di pîne.

„Di cripare, h'il/lu de-amiră, că-l k'irură feata, căgă tu lîngoare greao şi trăgeă s-moară. Climară vatri dit păturle k'oşe.

a lîuni/ei şi nu putură s-/-află lîngoarea. Feata di la moaşe
35 avde, că h'il/lu de-amiră trage s-moară şi duk'i, că aistă va-l!
h'ibă lîngoarea di.vrearea lei, de-aţeă îl gise a moâşi/ei,

s-V-adună

ndao

urdiţişi s-li Warbă.

Cari

li h'arse

gine,

arucă arăvoana Vei nuntru, arăvoană dată di fitorlu de-amiră
şi-V -gise a moâşilei, s-le-aducă la h'i/lu amirălui, ca vitrie.
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h' ile, că niţi la poartă

nu va me-a-

proak'e.
— 8- faţă, cum s-faţi, mae, şi s-le- adăţi că si ştii, că amirălu cu Vitria istă va z-vindică, că-i discîntată cu graiu di
vreare. E, li lo maea şi z-duse, ma viqă, că h'iVa aflată ținea 5.
ahî't multu. La poartă aviglă aviglitări cu coarda tu mînă,
!
— Ţi cafţi, mae?-u ntribară nîşi.
Maea gise, cum că l-aduţe ndao urgiţi a hi'il/lui qe- amiră,
ți-i lîngit, nacă ş-află vitria.
— Fugi, mae, disiră avig/itorlii, c-amirălu urgi'ţi nu mîcă. 10
Maea nu vrea s-fugă, că nîsă vrea cum di cum z-da ocli

cu ficorlu de-amiră, c-aşi ş-u băgă de-acasă. Acld iu să ncăăă

cu aviglitorii,

avde

şi lingitlu

şi dimîndă,

_n-sus.

s-o alasă moaşa

S-alină moaşa şi intră la ficorlu de- -amiră,
— Bună-ţi oara!— G'ine vinişi! |
— "Ţi-ni adiâţi, mae ?

—

De! hiilu, ţi deade

Dumnigăi:

niste

.

urgiţi

15

h'arte

şi

discîntate cu graiu dulţe di feată nimărtată!
Li lo hiillu de-amiră şi cîndo mutri nuntru arăvoana, duki 220
că sînto di la feata şi di un-oară, canda no avi ţivă, canda
I-u io moaşa lingoarea cu mîna. Apoaea Y-gise a mâilei, s-aducă ş-alte urdi'ţi mîne, că vigu multu bun di nîse. Maea
"aduse nîpâi urgiţi h'arte, tu cari feata arcă un per hrisusit.

nica
—

Duk'i

nîs

bîneagă
Mae,

de-ag'inealui,

că

dorlu a

lui,

sâflitlu

a lui, 25

și-l! dqîse a moâșil'ei:

mae!

va

z-vin

pîn

acasă

la tine,

s-ţă

ved casa.

— Uă! lu va z-vini, h'ilii ? casa mea easte mplină
di glinăţi! cum va s-calţi tine praglu, tine, h'il/u
_— Nu cîrteaste, va z-vin, cum va s-h'ibă casa
Ficorlu cît intră tu ubor nu puteă si-s sătură di

di băligi şi
de-amiră ?
ta.
80
aturzirea

mușată, și avlia tută cu mărgăritări iră adrată, că iu-ş făţeă
. apa

feata, lilice cristă, di cama muşătile, ş-iu grea nîsă: măr-

găritără inşă din gură-l,

|

|

—' Aocă va s-hibă, îşi gise h'illu de-amiră. Mutreasce di nă 35
parte, mutreaste de-alantă, nu veade_ viîrnă feată. Feata oaveă ascumtă moașa tu cînestra cu pîne. Moașa inşi atumţea

s-aducă un cafe a ficorlui

de-amiriă şi feata-l trapse di poală.

-
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dulk'i c-aclo-i ascumtu guvairlu

a lui şi-l! gise a moâșil'ei,

|

si-l” facă nă turtă dit cînestra di pîne.

— Nu pot, nu ni sciă, vru si qică moaşa, ma ţivă, că-l si
vidură, că tute era frîmtiri și cara vidu ţi nu vidii, u scoase
feata n-faţă, si ncurună cu niîsă şi cara s-nu muriră, bineagă nică.

5

Părămit ni sciăm,
părămit vă spuș,
nu iră aşi, ma vrui di v-arîş;
k'itriţeale aminăm,
mărgăritări adunâm,
margăritări aminăm,
îluriă adunâm.

10

_

(Spus

de

Niţa

al Mişicu,

78 ani,

Cruşova,

Macodonia.)

98. Fitorlu şi draclu.
15:

Bară,

ţe nu

ş-eară.

Eară un bărbăt ş-ună mul'ari. E aveă un fior. Bărbatlu
„. aestu eară multu mintids şi multu ştiiit, Gă-! se avdi numa

tu păturle părţi a lumilei. Di multa minte-l, si sculară dit
mărginea loclui oamini s-lu caftă, tra s-lu bagă cama mare.
20 Vai eară viră văsilie fără
mul'ari-sai, z-dusi şi s-feaţi

Ciîndu

ş-lo

sînătati

văsil8, carişti,
amiră tu loclu

di la

mulari-sa

şi nîs, cu
aţăl.

şi-ș băşt

ş-tu faţă h'il-su, î dimîndă zboărili aesti:
— Mulare, s-ţ-ai mintea la fiăăr, s-lu creşti

tu

izinea

frîmti

giini, s-lo-ave-

25 gli de-arăii ş-ma s-crească, si-ti lu pitrăți tu xeani, s-lo-am
ningă

mini. Ma

s-no-agîrşeşti

un lucru:

si nl'iseari

z-vină

„la mini şi s-aflari draclu n-cali, si-l qîţi să s-toarnă nîpăi,
că bunlu nu va pată. MuVarea li băgă g'ini zboărili aesti
tu curcubetă.
30

Duă
ca un

di quă, an di an, na-l fitorlu iu crișteă goni ş-livendu

k'ipariş

ş-mintids,

ţe s-ţem:, tată-su

ntreg.

Cari

călcă

tu dosprăgaţii de-ai, mă-sa l-pitrici la tată-su, ma-l dimîndă, că se-aflari vîră drac în cali, să s-toarnă năpăi. Acld
iu z-duţeă tricii, s-(qî)ţem ca pri la Salţe, şi s-turnă fitorlu z'35 bea ninga nă oară apă araţi, că cari-şti acld iu va z-ducă, s-nu
u caftă.
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Aclo află un om: Aestu eră si-l/-creapă-numa:
— Iu ti duţi are? lu ntribă aţel c-un cor.
— La tată-nu! isi ficorlu, ma'tora nu mi duc, va mi
“ tornu nîpoi acasă
Cari tricură alţi trei meşi, nk'isi să z-ducă tu xeani fitorlu. G'ini ma no-agumse la Salţe şi na-l aţăl c-un cor îl
“țină calea. .S-turnă pali fitorlu acasă, că nu vru s-easă di
grailu a părinţilor. Tu treili ori, cîndu nki'isi ficorlu, îl! gisi
a mă-sai, că şi draclu s-l'i ișari n-cali, a doara nu s-toarnă
din

cali,

si ştibă,

că

lumea

lk'ari.

-

[li

FICORLU

10

Imnă cît imnă şi na ţ-lu Şutlu nîpoi în cali.
Lu ntribă iu z-duţi şi ficorlu-!' gisi, că tu xeani.
— Ş-io acld mi duc, gri draclu.
_ Fugiră, fudiră, veară k'ird, căloari mari, calea cîmpu uscât,
arsi di seati fizorlu ş-no-află nă ki icută de- -apă si-ş udă gru-15

mazlu
—

uscât ca mișinea,
Io

ţ-raspân

iu-i fîntîna,

caliţi tini, să ncalic io! că
Vru

nu

vru

fitorlu, s-nu

l-diîsi aclo- -si-l-h ivă,

cari

z-dis-

ficorlu nirgeă căvală.
creapă

di: seati,

tră

semnu,

dis-

călică şi ncălică vărecolaclu di drac. Cari imnară, imnară 20
Şutlu lu scoasi fitorlu tu nă păduri greao, iu puilu nu videâi se-azboâiră pri supră. Atumţea s-turnă si-l creapănuma şi-l! gise a fitorlui:
— Ficor, ficor, io gol-gulişăn ş-tine grine- -muşatu' nviscăt,
no s-faţi! ea-ni dai strânile-a tale, s-ță dai a meale, că di25
nu: cupuliclu va ti mică; şcurti zboari.
Vru nu vru ficorlu, nic, singur tu irnie, z-dizviscă, li
deadi strănili a lui ş-nîs si nviscu cu părtălle a draclui. Ţe

vrea s-facă: banai dulţi. .
Imnară cît imnară şi draclu pali-l îţi a fizorlui: |
30
— Ficor, fitor, ea că-l gîţi a tată-tui, că fo h'ii fitorlu a
luă, că di nu, ti mîc, ună mişcătură ti fac: aleade, cari teariseaşti,

S-mindui

fitorlu, s-„mindui, o află ma

g'ine

n-coadă, să. z-

gură dicît si-și ară bana. Gură şi-ş ascăpă gqilili. Aestă35
avină draclu di cum s-feaţi ficorlu şi dişel'isi ocli.
Amirălu, tatăl a fitorlui, cari lo cartea di la mul'ari-sa, că-l,
si duţi

h'illu, iși

s-lo-aşteaptă

cu

ţirimone

mari,

cu oasti
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mâăzică,

avgiilii, că

di ună

etă nu-l

vigă

ş-cîndu fugi

nîs,

_ţe oară di cît nă bucată di carni?
“Nu şi şteă lailu ş-văpsitlu, că nu cu h' iu vrea z-bași,
ma cu vărcolac di drac!
5
Lo-aştiptară, z-băşară, ma noâli se-acăţă a măratlui di
tată, cîndu-l vidă arăp ş-ca vărcolac. Nîs ş-aduţeă aminti, că
fizorlu

a lui eră muşăt.

lăi. IV vine greață

Cu tut-aestă,

de!

disi,

cu ail'i poati

ş-aplică caplu tu k'eptu de-arşini, că aţăl

nu ş-eră fi&ăr trăt scoâtiri tu lumi, ma ţe s-facă! Fumeal'a
10 lui eră Şi cari se-arușneagă di fumeal'e-l, om nu easti.

Nă

duă

Şatlu-l gîsi amirălui tră h'il-su de-alih'a.

— Tată, cara daii di-l ved huzmik'arlu
si cutreâmbură. Nu vrei si-l dăm pălmile
la darăţi ş-ma nel.

15

aestu, săflitlu fii
de-aoă, si z-ducă

Al amiră nu-l! vineă grei huzmil'arlu, că-l videă multu
diștiptăt tu lucru, că V-acăţă mîna di iţi s-(h' Ibă) şi-l” loa
oclul la tuti. Ma, s-nu-! aspargă k'efea h'il'-sui, vini zborlu:
h'il-su, că nîs pistipseă, dîsi: Țe si-V faţim!

— Si-l pitriţem
20 draclu.

s-aducă apă

di la Şăputlu ali La mile,

disi

Amirălu lo-aclimă şi-l pitrică.
Măratlu di fi&dr, cari işi n-cali şi acăţăs--plîngă, cum s-facă
ş-cum s-adară, s-aducă apă di la Şăputlu ali Lamie, l-aruşiră ochi! di plîngu. Atumţea L-işi mira lui ca nă moași

25 ş-lu ntribă:
— Ficor-muşât,

fisor-muşăi, țe-ai di plîngi

cu boaţi?

— Am ţe s-h'ibă, lea mae, că-ni mi pitrică amirălu s-mi
duc s-/aii apă 'di la Şoputlu ali Lamiie şi cum s-mi duc? Aţeă

ună

30.

videari, va-ni mi

soarbă

di mprostu!

Maea ţea buna L--aştearsi lăcriili a 'fisorlui, îl deadi grumea tu na mînă ş-un sk'in to-alantă şi lu nviţă cum s-facă,
tra s-nu -pată ţivă:
— Avdi, hiillu a mei, cîndu vai agungi tini la şoput, lamna
țe-l

ăpără

vai

doarmă

cu

oclil!

dișcliişi;

s-nu

te-aspâri

dip»

35 ma z-bagi s-umpli c-una mînă ş-co-alantă s-freţi lamna la
ocli cu sk'inlu. Alei va-! vină arihati, că u dor oclil şi nu
va-ți facă ţivă.

Ficorlu feaţi cum lu nviţă
lamiia,

scoasi

boaţi

și eri:

mira. Cum

fu

sk'inată la ocri
.

„ —

Cari

ni-l feaţi bunlu

ŞI DRAGLU.
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si-l dai
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iţi s-va.

după un săbiăi,

că nis.
Lamna
scoase-atumţea doi peri hrisusiţi,
număţi si s-facă, ţe va caftă ficorlu.

Fizorlu

s-turnă ş-adusi apa

ansări şi disi,
vi

la pălati sînătos

deadi

şi-l!
Lo

FIGORLU

şi viă, cum

mi veqi şi cum ti ved. Tuţi s-nirară di cudia estă, neavgită
pîn-atumţea.
Maşi a draclui î vini grei, că ş-aveă draţli tu pîntică.

Amirălu

vinii oara şi-l isusi fiorlu a lui, s-cl/amă: draclu, cu 10

nă h'il/e de-amiră: Vini oara, să z-ducă s-l/'a nveasta. Nk'isiră
cuscărli cu flămburii, cu fărtaţii, z-ducă la nveăsta. Calea
cum triţeă fitorlu amirălui ţe eră ca huzmilk'âr, ca ma gonili
di tuţi, V-dimîndă amirălu s-aibă angătân di grambo, s--clamă:
di drac. Ţe ştea amirălu ţe cură. Calea-calea agiimsiră la un 15
arii. Aoă furnigli vrea s-treacă şi cît loa s-lu treacă, li

“nică

arîulu. Ficorlu-muşăt, s-lă facă un bun, 'băgă nă grendă

pristi arîă ş-furnigle acăţară s-lu treacă cu mari
Atumţea işi amiroana furnidlor şi gri:

—

Cari ni-l feaţi aestu bun?

3

-

lişureaţă,

20

— Io! gisi fitorlu.
”
cîndu
qîsi,
şi-l
Scoasi furniga şi-l deadi nă. ăripă (peană)
s-aibă viră zori mari, s-aprindă peana ş-tuti va-l! se-află acld.
U lo ficorlu ş-u băgă tu supani, să se află
tră oară lae.:
Ma

nelo. tricură cuscărl'i

s-moară

prit un arîu astrăl'it. Peştil'

vrea 25

di apă. Figorlu-muşăt cum imnă cu eapa lui tut ca

pri dinăpi, «ai!» gîse, «s-lă fac ș-a pâştilor nă buneaţă:»
Acaţă di bagă cuscărl'i şi sapă nă cânali, apoea toarnă apa
dit izvurlu de-aproapi şi pâşti ascăpară di moarti, ca dipri
"30
”
per. Atumţea işi amirălu a pâştilor şi disi:
— Cari ni-l feaţi bunlu aestu *
— 10, disi fitorlu.
.
!
si-l! la, să
gisi,
şi-l
Scaosi pescul şi-l: deadi ndoi părgiți
oară.
vîrnă
se-află tră oară lae, cîndu va-l aibă anang'a

Ma nclo deadi di un

stup

co-algini, ţe tuti vrea s--ardă, 35

cari s-nu le ascăpă fitorlu aestu. Tut acşi-l' deadi muma
„ alginilor nă ărpită şi-l gîse, s:u ţină tră oară lae. U băgă
ş-aestă n-sin fitorlu aţă bunlu şi trapsi cu cuiscărlii.
Cindu azimsiră aoă şi vigură draclu gambro, tuți acă-
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ţară

să-ş

arîdă şi s-lu şupără

Cari îl vidură

tr-agnos,

şi s-li cîntă sum nari cama laea.

părinţil/ mutreă

s-află viră acă-

ţătură, vîră coadă, s-nu V-u da. De-aţea-/ gisiră. Prota soacra:

— Bun

hii, mușăt h'ii, ma pînă s-nu afli doauă

5ţe

s-ardă, s-ardă şi s-nu s-biţească, feată cu
Draclu-drac, ma luminare ţe s-ardă, s-ardă
nu Yi ncăpeă mintea. Aclamă h'il/lu de-amiră
„— Tini ţe-adusişi apă di la Şăputlu ali
ş-aestu lucru, că di nu, ti mic:

10

Fieorlu-muşăt își băgă

mîna n-sin nă

luminări,

ocli! nu vegi!
şi s-nu biţească
şi-l” giţi:
Lamne, si-l faţi

oară, aprease arpita

alg'inăl'ei şi-l giîse, să s-facă doauă luminări; ţe s-ardă, s-ardă
şi s-nu s-bițească. Ş-acşiţe fu.

_—

Di mine-i loată!

gri muma

cu lăcrima

ntr-ocl'i.

— Di tini-i loată, ma nu-i di mini ansări tatăl, ţe-l' si lăi
15 inima ca cărbinile, cum si-ş da guvair di feată la un arâp
— Cari s-poţi, gambră, s-adări nîşti mîcări, ţe s-miîcă tută
- văsilia şi s-armînă ș-tră noi, va'u Vai, cari nu: sînătate: bună!
No-am feată tră dari.
|

Draclu drac, ma

estă nu-/ tăcîneă, cum s-u mpeâtică. Tut

20 di vaca fitorlui cu de-alih'a de-amiră se- acăţă. Aestu nîpoi
„mîna n-sin şi scoati do'li părgiţi. No-apucă s-lă gică grailu

ş-ună-ș-ună mîcarea fu adrată. Cari nu mică di micarea estă ?
şi tut la loc ş-eară, că ti nirâi d-iu easi! Aestă, că peşti!

intră

25

—

tu tigani

dipriună.

Şi di minei dată gri amirălu cu gumitati di gură.

Feata

nităl'ate,

ma-l vigă

ahît laiă, cu ocli!' di văreulăc, cu îngVili

fugi şi s-ascumsi

şideă, na veadi cum

doauă

tu gărdină s-nu o-află. Aclo iu
nîpîrtiţi se-alumtă.

Ma

una

V-

arupeă caplu alîntâă, z-duţeă di loa nă earbă, l-ungeă caplu
30 şi o-anviă troară. Feata adună di earba estă să se-află tră
oară slabă.

Cari

mutriră-mutriră,

ţe s-feaţe feata, o--afiară ascumtă

tu

gărdină ş-o- adusiră cu bunlu, co- arăălu s-u mărită, că de!
acși-l' fu ursită, si-l. h'ibă. ş-apoea amirălu nu s-armîni co35 arşinea, că prindeă ma naintea si-ș dişclidă ocl'il, nu tora,
cîndu Jicurlu eră adrât.
—.G'ini disi feata, va-l la, cari s-poată s- aleagă pînă
mâîne grînlu di melu dit ambărle a noastre.
Părinţii” a feătăl'ei s-hărisiră di gîca Ver şi tut îşi făţeă

FICORLU
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cruţea la Dumniqăi, s-nu poată s-u facă; Ţ-aflăşi ? Aocă nu
eră draclu, că eră fitorlu de-amiră ţe li făţea. Aestu băgă
mîna n-sin, scoasi ârpita di furnigă, o-aprease şi qise: Torea

z-vină furnigamea, s-aleagă grînlu di mel.
Nă dică şi grînlu fu grîn şi mellu fu meli.

No-avi feata

țe z-Qîcă şi ciscîrli u loară feata s-n-aducă la pălate. Calea
cum z-duţeă, ţe-l vine a draclui, să se-ascapă di fitorlu mu- 5
şăt. Acşiţe ntră pălate cum agiimsiră, di zbor-zbor, taha loangură ficorlu pri drac, taha Li scoasi ocli!' a lui aclo, că
scoati coarda şi-l faţi filii-filii. Tuţi ciscărl'i s-cîrtiră deaestă faptă a draclui, ma vîrnu nu cutigă si scoată zbor.
Nveasta dimîndă s-le-adună bucăţile a fitorlui bucată di bu- 10

cată şi si-l”

le-aducă

a lei dinăinte. Apoea

cu earba di ni-

părtică aunge ş-aunde, lu anvie di nă cale.
— Grei somnu duriiii, gri ficorlu muşăt,
ş-fu

somnu,

—

Moarti

că

ş-fu

ma

moarte-aestă!

canda

”

nu

.

ş-moarti, V-griră oaspiţii a lui.

15

Acşi, easte diîse nîs, atumţea io hi'iii dizligăt di gurât. Tuţi
îl hăscă n-gură s-avdă ţe va grească: Amirălu tamăm cit
vihi acld z-veadă ţei, di nu intră cuscîrli tu pălate:
— Tată, tată! gri fitorlu. Io hiiii ficorlu a tăi, ma pînă
tora nu puteăm z-grescu, că limba ni-eară ligată cu gurât.20
Cu moartea ş-anviarea ţe fecă, guratlu căqă şi io va. se-aspun tută alih'a.
a
Ş-acăţă fitorlu se-aspună cum I-iși draclu n:cale, cum îl
dispul'&,

cum

îl băgă

z-gură

că

niîs nu-i

h'iVlu

amirălui

ma

draclu, cum dusi la lamia, cum feaţi la numtă ş-tuti cîţi25
:
|
s-feăţiră.
Cîndu avdi aestă amirălu ş-acăţă urăclili. Gini că nu-l
vătămâi -qisi nis, cîndu mi pingeă draclu Nu kare k'iră
ma dimîndă de-ardu un zireăp 9 ori şi cara da di-l plăscinescu pre-aclo-si-l-h'ibă, arsi-arsi ş-cîndu plăscîni nă oară 30
—

Nu

ni-aspuneai,

—

De!

tată!

Me

,

pînă .m-Poli s-avdi.
mărât

ficor, di

ma

nainte,

Qîsi. tatăl,

ma feaţişi, s-ti fac s-tradi nitrăptile!
guratlu-i

gurât!

Atumţea feata de amiră s-mărită cu ficorlu muşăt şi nu-l' 35
pără dip arăi, că k'ică di muşuteaţă ! Apoea dipusi amirălu
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|

di pri scamnu şi-l băgă h'iV-su şi cara s-nu muriră, ninga
bîneagă cu tuti bimili ş-cu tuti mușşuteţii dipri lumi.
- Earâm şio acld şi-i deădiră z-v-adăc citi nă pisk'esi, ma
cum triţeăm pri la Daucaţii arsăriră cînl'i şi gap-gup! tragi
5 un de-aoă, alantu. de-acld, ni li mîcară.
(Variant la basmul

94. Harlu,
Ună

oară

ş-nă

No. 2, pag. 6, cules din Avela, Epir).

Pușcla

şi Hulera.

zămane, harlu, pușca

şi hulera

s-adunară

“la harlu să-s filipsească. Tu casa harlui, ţe s-afli tră măcari,
că no-aveă di oasi, ţivă altu. Ş-tucutiră ş-frimsiră mintea ţe
10 s-mîcă, d-iu s-află, ai si z-ducă si-l caită un număli a picurarlui, ţe păşteă cupia tu nă vuloagă aproape-acld.
O-aflară cu cali, si z-ducă puşel'a, că di nisă ai frică picurarli. Cum agumsi la cupie puşela şi sîrgli s-acaţă viră

numălii. <O! bura!» li faţi a cîilor picurarlu şi cari u bă15 gară năinti, îl discară'strășili dipri nîsă şi nu vigă cum fugi.
Atumţea disiră să z-ducă hulera, că di huleră. şapti-optu
lă si duţi a picurarlor. No-apucă z-da cap şi picurarlu cu tucinili,

cînli

cu

dinţi,

u

băgară

dinăinti,

ş-lo

perlu

hulera

şi nu z-viqi altă-oară.
|
20
Armasi ş-harlu si-ş aspună guneaţa. Picurarlu l-u giţeă
la foc, anvărligăt di cîni goni cu flueara la gură. Cindu la

si-ş toarnă caplu cîtră dinăpoi, ţe z-veadă? Harlu Li stăteă
hîrlu co-apala şi-l fuvirseă, s-li tale caplu. Picurarlu li deadi
25

ârmatli ş-acăţă s-treămură ca vearga:
— Mi cunoşti, cari h'iiă io? gri harlu. Io h'ii harlu, ţe Va
săflitli; tr--aţeă qic, s-ti scoli, s-ni dai un numă/i, că di nu,
îă-ţi cruţea.

Picurarlu no-aştiptă gîcă ninga nă oară. Si sculă şi-ș feaţi
tihia. Il dureă

soeră

birbicușa

zborlu di cap!

di oae

Harlu

ţe-l deadi, ma ţe-/' faţi, c-aoă

lo numallu ş-lo- adusi

acasă-l..

G'ini ma nu ştea cum s-l'i facă arada: ne cum s-lu bilească,
ne cum s-lu frigă. Cari s-lu bilească? cari s-lu frigă? Tut
la picurâr armasi licurlu. Dusi harlu și-l adusi.
Picurarlu h'ăvrili lo-acăţară, cîndu deadi ocli cu puşel'a
35 ş-cu hulera, ma ţe s-facă ? Tră năfeâm di oară I-bili, I-fripsi

POPĂZA.

şi

apruk'ă

s-lă

lu

scoată.

Acld
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iu

îrideă, picurarlu

ş-arcă.

oclil' și-l păscă divarligalui şi vidi, că miliăni di gVami, alti
s-adună ş-alti z-disfăţeă. Niîs s-niră multu şi nu ştiă ţes-h'ibă?
Ntribă harlu s-l-aspună, ţe suntu aesti glami.

— Cum nu ştii, ţe suntu, gîsi harlu? Cadi gl'em aspuni bana 5
omlui. Cîndu z-biţeaşti glemlu, biţită-i şi bana.
Picurarlu li se-angrică multu, s-/ aspună cari i glemlu a
lui.

Harlu

nu

vrea

prota,

ma

cari-l'

cădă furtie

vream

să şiiii. Aoă

aspusi. Gl'emlu eră gros cît nă găleată.
„—

E!

isi

pieurarlu,

aestă

multu, i lo-

|

|
easti bană 10

ninga puţîn-puţin tră trigăţi di ani. Va gică, niţi harlu ş-niţi
draclu nu poati s-mi moară şi si-ti Va săflitlu! |

Ţe faţi nîs atumţea? Mută numallu ş-cari lă u intră, lă
deadi, lă deadi după z-vercă a harlui, a pășeliVei ş-a hulără/ei, .
ţe s-o-aspună ş-tu lumea nantă. Ş-lo apoea numallu din15
animirea şi si turnă la cupie ş-le-alăsă morţili cu drixea,

si-l tragă dorlu! De-atumţea nîse areă z-duc la picurări.
_Erăm şiio acld şi ț-aduţeâm ună âileah'i ş-ună păreacti
di ţări”. Ma

cîndu

vineam,

tricui pri la nă baltă şi broâştili

făţeă oac-oac-oac!. Ş-a nia îi păreă că ţivă turţi gîc: brac-20
brac-brac! (1) ş-io di frică le-alăsâi şi fugii di mi frîmșu. Tini
tora, macă vrei s-li ai, si-l giţi a mă:tai s-facă nă turtă,
s-l'ai ş-nă cofă di vin, s-lă dai, tra s-li Vai.
(Spus

95.
Eră

nă

oară, ţe nu

de

Economu

Dumitru,

Avela,

Epir.)

Pupăza.

ş-eară.

25

Eră nă oară, cîndu Dumnigălu imnă pri padi di-l alingeă
pînă j-boili, cîndu omlu s-făţeă puilu şi puillu om, eră nă

-

moaşi. Moaşa aveă un h'ilii. L'i si păreă, că ţe-ari nîsă, noari vîrnă. Ş-cîndu- vini oara să si nsoară, moaşa, noaptea
duă u făţeă, alăgînda hoară di hoară s-l' află nveastă, cum 3
prindi tră scumpul a Vei. Cari alăgă, di-l bătă loclu tut şi .

di no-alăsă hoară nealăgată,
gît, cu tuti hărli stri nîsă:
(1) Pe

turcește:

alasă!

deadi di nă feată di celnie avbună,

mintioasă, lucrătoare şni-
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cuk'iră, cum nu se. aspuni
Feată di casă mari, qi-l'!

*- Gfini

niţi cu

grailu

ş--niţi

cu cundil'lu:

ma nă-ahtari feată, cu tuti hărli di la Dumnigăi nu

făţeă tră casa moâşil'ei, că aestă eră mulari: s-nu ţ-o-astăl!
5 în cali, ahîntu lae ş-ahîntu anăpudă. Ş-isusi h'illu şi cara

tricură ndoi trei meși, moașa

l-u

intră

aridă a h'ib-sui, să

si nsoară, că nîsă auși şi că-l vine ergu, că va litindă ş-că
nu va s-moară cu inima nclisă pînă s-nu-l veadă nsurăt.
Nisă drac no-aveă, ma li diţeă tuti aesti minciunii, tra s-lu

i0facă să si nsoară nă oară cama gona. Ea erâ di moâșili
ţe-aui noauă sufliti ca cătişili. Ficorlu, s-nu easă di. zborlu
a părîntilui, si nsură ş-adusi muşiteaţa hoără/ei în casă.
După ndoauă dili, ţe V-intră a moâşi/ei, s-lo-agunească
figorlu

din casă,

taha

să z-ducă

la lucru,

s-nu l'ară

di căr-

15 vani. De! fitorlu eră di bunl'i ş-o ascultă. Sculă şi trapsi cu
inima ca frimtă, în cărvani. Aveă ş-nîs un semnu di cal” cu
cari alumtă hăsăpaţii, de-arcă citi trei căluri tu siptămînă.
Lucră omlu, nu se-agucă. No-apucă z-discarcă, ş-loă ţe-aveă
tră loari, lă scuteă căpeastrili a ca/lor şi ii! Murgu, i! G'esă,
20ii! Vaşe! s-turnă nîpădi s-arucă ş-altă cali. Om nidurțit eră.

Soacra, cari armasi
u băgă

tu lucru.

—

hi'ile,

De!

casa

acasă cu nor-sa, ninga
va

țîneari, «casa

ari multi,

di prota
casa

quă

va

diş-

clideari ş-cîti nu va casa? Tuti aesti s-ţîn cu lucurlu ş-cu
25 cilistisirea. Şidearea nu da pîni.
Ș-apoea, cari V-adusi mal di lînă, căprină ş-elindu, i-l băgă
scamnul dinăinti şi-l qîsi:
|

—

Ai

feata

mea! acaţă-ti di lucru! na lîna

estă,

s-ni-u

tradi, s-u faţi clindu ş-apoea, cari si scărk'eşti, acaţă-ti di căsoprină, că lipseaşti s-adrăm sazmi la cal”, şi z-biţeari ş-căprina, intră tu cicrik'e şi dă-lă, dă-lă a pălilor aiştor, toarţi-li
__tuti. Mutreă g'ini s-nu dormi, că io vea tuti ş-am ocl'i j-după
„Cap. Ţivă nu ii-ascapă a nia.
“Feata, ca noră di tora intrată n-casă ş-ca lucrătoară, ţe
35 ş-eră, îl! disi:

— Nu ţu' frică, mamă! pri ningă leurlu aestu, va fac
ş-altu, că ş-la mu-mea io nu erâm feată linăvoasă.
Soacra

aestă

aștirnă g'ini mușât

vrea.

S-culcă

şi-ş mutri lăcurlu.

Nveasta,

se-

și dă-l, Qă!' alinăl'ei, dă- I, dă-!' a căprină/'ei,
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u trapsi, u feaţi apali, şi cari işi dit scamnu, întră tu ăicrik'i
şi tră năh'amtă di oară, vîr-vîr, li toarsi ş-lă deadi cali şumpli

j-doauă

fusi

di

primansus

di cum

căr-sa. O-acăţă, lucrîmndalui, nagă-nopţi

l-aveă

gisă

soa-

ş-acld iu şuţă ninga

fuslu, ca u lo somnul şi durni.
5
Moaşa, cari îl' coapsi somnul di-l sătură, si sculă cu noaptea
n-cap ş-acăţă z-vîrg'ască, că ţe-i aţeă di nor-sa pri somnul
ţe faţi ? Nisă mulari moaşi şi.si sculă ş-nora, feată to-ani,
z-doarmă ninga oară prîndqu ? Mărata nveastă, ţe ciît-cît avea
agîrşită, si diştiptă şi-l îsi, că niîsă tora s-culcă, cît-cît se-10

că

apusi,

fusi, di cît l-aveă

doauă
— Am

—

cară s-nu duriâi,

De, mumă,

primansus

di

licurlu îl feaţi

umpli

ş-că

ninga
-

lăsată.
s-torţi patru ninga,

vrea

Vartă-mi, c-altă oară

nu doauă !

acşi va-ni fac, disi mă-"

rata qi feată cu lăcrinli tu ocl'i ş-cu oclil' umflăţi di ninsum- 15
nată,

e

di nidurnită.

Ş-acsiţi

di

tumta

soacră

nu-l' dădeă

un miniit

bană

a

capsu-nveăstil'ei. Dua tută tu lucru vrea s-u veadă; pînă seascapă di arniri şi di scuturari casa, ai să se-acaţă di scamnu,
di &icril'i ; ascăpă
rîzboilu, să z-ducă

de-aesti, ai s-intră to-arîzboiii. Scărkii
la drîşteală ncărcată; di la drîşteală

a- 20
la

bătane: Dua tută ş-noaptea tută pri lucru ş-pri cor s-află.
Cu tut-aestă nora, ţe ş-eră nelu al Dumniqă, tuti li făţeă fără .
gură, fără şelimurari ş-fără z-da n-coasti vîrnă oară, că ţe
mindueă nîsă? Di lucru vîră nu pati ţivă. Ş-apoea puteă23
s-adară al/umtrea ? U mică păpara soăcărl'ei şi ştea câţi parăţi îl! faţi k'alea ş-nu vrea si-ş aprindă pali n-cap. Acşiţi
o-adusi

mărata

ş-lăita

di noră

bană di cîni, ca pînă tu meslu

al Vinâr. Citi greali lucri ş-câti. tirani îl
tuti Vi li.făţeă nivistica, ş-cu tute-aesti, tut
şi mutreă cum di cum s-l-află stepsu, tra
V-eră h'irea ţea ursuza a lei. U bătea,
mîşcă di laea noră. 'Țe si-l' tăcînească ali

meslu al Vinăr?

Vi si urixi meari adunati

triţeă prit minti,
s-plingeă di nîsă 30
s-u. ncati, că acşi
u kipină şi carni
saocri nă quă, tu

tora

dipri mer.I

35
s-V-aducă nor-sa meari, i casa! nu u neapi. Puă bună di oara
că
s-aducă,
ea nu-ş putii s-aibă mărata. IV gîţeă nîsă, d-iu
tora-i l'ird earnă, gerlu şi virverlu nglaţă nel'i tu pîntica
mumiînlor, loclu-i uscăt, ş-acupirit cu neailă, d-iu s-l-află
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meari ? 'Țivă soacra, nu-l! se-avgă. 1 că meari,
casă, că nipirtică lae va s-u mică.

i că si-ş

află

Feata acăţă s-plingă şi si-ş acață caplu cu doaili mini.
Nkisi ş-nisă cîtră tu păduri s-k'ară, că s-li: mică inoara
5

qua tută mbogra
Ponli tuţi eră

di soacră.
sicăţi, fără frîngă

ninga,

nu

ş-cu

meari

cum căită soacra. Cît agumsi tu buriclu a pădăril'ei, na iu-V
easi n-cali un aş, cu barba albă, hărids şi cu arîslu pri bugă.
Aestu eră Marţul.
|
10
Marţul u ntribă, ţe vimtu' o-arcă m-păduri, cîndu creapă
k'âtrili de-arcoari nafoară ?
“

— 'Ţe s-hibă, lalo, gri corba, că ea-ş-ea, fi ndisii nă soacră
araiiă, nu-ti da bană un minât, cît i'qua di mari ş-cât ţini
noaptea di earnă. ua tută pri cor, ş-noaptea ri-apir îm15 proastă fără si ştii, ţe-i dulţeamea sămnului ca di blăstâm.

Ş-apoea

l-aspusi

pitricăi s-l/-află

feata ţe treacă faţi

cu

soacra

meari.

ş-cum' u

Marţul u curmă iila şi-l si mută perlu din cap, avgindalui aesti. Il deadi înimă şi-l! îsi s-nu se-aspară, că va-l

20 află căpak'a ş-aiștăi lugurii. Ş-aclimă atumţea tuţi meș!'i,
fraţii a lui, si-ș da minţăli, cum s-l/-adară a lăcurlui, ţe cali
s-li da. O-aflară g'ini ca Şcurtul s-moale k'irolu. Nu gisi: nu!

ma tu oară sculă un vimtu caldu şi pînă s-ţă freţi ocl'il'
neaua s-tuli. Marţul deadi un soari dulţi ş-caldu, s-creapă

„25 Ş-K'ătrili di căldură, că ți si păreă, că te-afli tu avia căloărilei di veară. Acăţară poili să nvirgască, di-ţi eră, s-nu-ţi
muţi ocl'il' dipri nîși, ahîntă mușuteaţă. Aprirlu ş-el li ncărcă
pofli cu lălugi, di nu ti săturăi s-li mutreşti. Apoea Mailu
cu muşuteaţa lui ligă poami ş-Cirişarlu li coapsi şi feaţi di
30 s-frîngeă merl'i di meari aroși, mușati, mușati, qi păreă că-ţi

fac cu oclul! Lă trapsi nă frumă Alunarlu şi s-feăţiră meărili di buni ma buni.
Sa
|
Ş-acşiţi

fraţii

meşi

/V-adunară- nă

cînestră

di meari

un

Ş-un, mări, coapti ş-aroşi ş-apoea îl! li deădiră a nveăstăl'ei
35 şi u pitricură oară bună. Ea lă băşă mîna la tuță, le-alăsă
sînătate ş-lă ură cîti buni sun pri loc, tuti a lor las hi'ibă.

— Mumă, mumă, gri feata di la uşi cît intră, scoală s-mîţi

meari,

că ţi-adiş nă

cînestră mplină. Na mumă,

meari coapti,. meari dulţi.

meari

aroşi,

PĂȚULI,

năinte soacra şi mîcă-mică,

niţi tră vitrie nu ş-

alăsă şi nu-l! disi ş-a nveâstil'ei: na, Va-ţi ş-tini, s-nu faţi
într-oct'i, ahtari puşe/'e ş-ahtari huleră ş-fu.
Soacra, l-aveă intrată draclu tu înimă ş-cu cît cama multu
le-agundeă nveasta tuti, cu ahîntu cama multu nu puteă s-u
veadă ntr-ocli. Țe s-şadă si sufsească, ţe fira-/ într-ocli s-

q

Ş-li băgă

303

V-află ? acld u băgă draclu, si-l qîcă a ndră/ei:
— Vegi suma estă di lînă lae? S-u lai şi s-u lai, s-u Iaă
pînă s-alg'ască, că di nu, guva di şarpi nu te-aseapă. Avgi'şi?
«Avgii»

10

di!

— Cum, mumă? iu s-avdi laea să s-facă albă, Stămărie
|
mari, Stămărie curată!
— Cum, tu casa mea va torii şi zbor? noră lae ş-tărmăcată ! S-u faţă,că di nu, poarea va-ţi daii din casă!
Atumţea nveasia ş-acăţă limăreaoa, ş-lo perlu năpoi în sus15
ş-acăţă să z-bubuească di soacra ţea araua ş-aţeă arbineasa:
— Pupu, pu! pupu, pu!

Laea, di frică, cămeaşa Vi s-cutrimură dipri nîsă ş-ca cum tut
fudeă cîtră la kiiriri, ca YW'irută di minţi, băgă mîna Dumnigqăui -ş-u feaţe păpăza, di ş-adi qua tută, o-avdim, iu z--bu- 20
bueaşti, ca nisă, ţe nu va.
De -atumţea armasi şi cuvenda,

cîndu

ţe qîe nurărli

treacă bună:

no-aii

— Nu mi fă s-V/au calea li pupăză;
Vai perlu din casă.
(Spus

de

ţal-Guşal

nu

cîtră soacri,

fă s-fug, si-ti

mi

25
Cealera,

Avela,

Epir.)

—

96. Păţili..
Eră ună oară un fitor ţi s-climă Păţiui. Nis aveă mași
mamă. Ş-aveă aflată bileaua mărata cu el. Lo-aveă criscută
nîsă stie cum, cu cîte arale-ş-cu cîte fărmaţe, ş-aveă vindută ş-lunina, z- diţe, maş ca s-lu crească şi si-l h'ibă agutor, 30
că de! aveă auşită ş-nîsă. Ma iu s-mină Păţili din casă. N-

casă putrigă

qua tută, ca viră feată.

Ună quă îl' qise mă-sa:
— Bre h'ilii! mutreă că
pot;

pînă

tora

gi l'atră,

him oarthiă, că io auşii ş-nu-ni

di lemnu,

cum fe&i

cum

nu

feciu, ti 35
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hărnii

şti

criscii,

Qi mustăţi

sun

ti

nări.

fecu gugămite

Tora

s-ti

ficor

mare,

c-un

tastru

duţi ş-tine s-ţă mutreşti li-

curlu,. s-lucră&gi cum fac-lumea tută. Di şideare casă nu s-ţîne.

—

Zboare

ligate greşti,

dado,

qise Păţuli,

va te-ascultu

ş-mine, ma ştii cum ? la domnul ţe va z-vrei tine s-mi zbu_răşti, io s-nu voi s-intru;; ş-la el ţi va z-voi mine, s-nu vrei

tine.

|

Aşi,

aşi!

i

s-facă

Să

ş-mă-sa, că ş-o-avea

ndisită cu niîs.

Si scoală doli şi z-duc îm-păzare. Ntreabă un, ntreabă
10 alantu, aflară acld mulţi domii buni, ma clo iu vrea mă-sa,
nu

vrea

Păţiili

ş-aclo

iu vrea

niîs, nu

vrea

mă-sa:

cum lă fu!

|

Iși l'irură qua aşi pînă seara tu.ntunicată
toarnă

acasă.

Cum

„15 Păţili un om
—

Zborlu

ş-imnă

cu mintea

|
şi loară ta s-

cîtră n-alurea își-vigă

tu nă duk'ane, ţi nu făţeă ii ţivă.

Ai, mamă,

diîse el, lo-aflăm

domnul!

S-mi

|
zburăşti

la

aistu. Aoa-i ti mine. Şideare şi bană, ţe-i cama bună?
„N-cot îl gise mă-sa, c-aţăl nu faţe ţivă, că o-are duk'anea
goală,
20 acaţă
făţea.
apoea.

că-l mică. şoariţii fărina, că s-tragi
cu sk'inlu nu sedi ţivă. Tute în cot. Dise Păţiui aşi, alumtrea nu sII cripă al Păâţiuli, că no-are ţivă! Nîs şideare avină,
alante tute s-eră, cum vrea! Vru nu vru mărata di

* mamă, că li se-aveă urită di şidearea lui, si mindui, tut
cama g'ine-i să s-află pi lucru şi las nu facă ţivă. Se-a25 scapă

can di gura

limitei,

că, cum

îl ţîne

ahăt mare! Il duse l-aţăl om. Tu dulk'ane

nica

acasă, gone

aveă maşi nă pă-

nură mare ş-ună ndcupă. Lu ntribară di-se-l va şi aţăl lă
gise, că-l va, ma că nîs easte fur, aistu-i lăcrulu a lui, că

altu

lucru

30 avură

—

nu

și nviţă di la părinți, că

no-

Astară, lă qiîse nîs, va s-nergu s-fur:avistearea amiră-

lui şi va-iii ti Vai

35

părinți! a lui

minte.
ş-tine cu mine.

— Ună oară ţi intrăi la tine, vin, qîse Păţili. Domnu
„eşti, va s-ti ascultu pi tute.
a

ni-

S-aşi armase Păţuli ia furlu. După ţină, după ţi să ntunică.
gine, aşi că nu puteai s-alăgi albu qi laiu, să scoală Păţăli

cu

domnu-su

şi z-due la pălatea amirălui.

Scară no-aveă,

cum să se-alină? S-aplică Păţăli și furlu ncălâr pi zvercă-l',
ncărfusi nîscînte p&nure mări, şi di pănură pânură s-alină

.
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furlu. Păţiuli dupu nîs, dizvălescu pălatea şi intră tu udaea

iu eră avistearea. L/a cît la, umplu saţi cu flurii, piu vi:
îiră năpoi z-dipun, după ţi nvălescu pălatea și z--due acasă
pliii di prați.
Un-oară, dao ori, trei ori, duki «s-amirălu că Visteareh di 5
ţe z- duţe ma z-guleaşte, că furl'i loa, nu se- agucă. Bre! îşi
dise nîs, cum s-fac z--bag mîna pi fur ? omlu cîndu-l doare

caplu, alagă la -Vatri.

Aşi ş-nis: Să si ntreabă la lume. Ma

cari să ntreabă? Cari s-aibă minte ma multă de-a lui? Tu
hoara lui bină nă. moaşe cu multă minte. Ş-alte ori u n-10
tribă ş-nu-! pări ară di mintea ţi-l! deade. U climă ş-tora
la pălate, si-l caftă mintea: Maea si ndreapse, îş băgă balţul,

sarea turnată şi şi nk'isi

anarga ş- muşât la pălatea amiră-

lui. S- -trăpsiră, V-făcură, loc! s-“treacă, că tuți u ştiă cari easte .siu băgară di şigi n-coh'e. Apoea l-alăsară singuri co- ami- 15
rălu ş-u ntribă aestu:
— E! mae, aşi Şaşi pat: vistearea-ni sii guleaşte di quă

duă şi mîna pi fur nu pot z-bag. Ni-o-arşine s-ni scot caplu
tu soţi, di ţe pat mine şi va s-agungu

s-țîn

amirări!a,

că furlu

aestu

nă oară

s-no-am

nu- -Ş fu fur de- aradă.

cu ţi
Ti

cli- 20

mâi, s-ii dai vîră minte, ta s-lo-acăţ tu praşi. Cum ţ-u va
mintea ? — De!. gise maea, ţi ştii ş-io mulare moașe? îurlu, după

cum aspîuii, pare

mastur

bun tu tehni-!”! Va

z-grescu

ş-io

un z-bor ş-cari s-lo-afli cu cale, fă-l, cari s-nu, ţi z- -qîc? ahi't25
ştidi, ahî't gîşii: Mine aflu, că-i g'ine z-badi tu udaea cu visteare doi

talari

cu cătrane

plini. “Purlu va ş-o-aibă, că-s fluriă

şi cîndu va z-ducă s-tuplească îluriile, va s-cadă tu cătrane
şi va s-lo-acăţi ca şoaric!:
Bună minie o-află amirălu şi troară feaţe cum lu nviţă 80
maea. Păţili, cari-şte cum, di cîtră duă z-duţeă la pălate şavgă di la huzmik'ări tute cîte s-făţeă acloţe. O-avgi ş-aestă
ţi lă crui maea,.ma u ţîni tră niîs şi nu-l' spuse a domnusui, tra s-arîdă nih'âm di nîs, cîndu.vrea s-cadă tu cătrane.

Ca totîna z-dusiră eară, ta s-fură. Cîndu vine oara ta z-di-35.
pună Păţiuli tu odă şi s-fură; el qise a domnu-sui:
— Ia ascultă, doamne! totîna io-mi dipân, nu ti dipiuiă
ş-tine nă oară şi io să staii s-aveglu?
Domnu-su z-dipuse, ma tu loc di pragi,
Papahagi,—Basme

aromâne.

s--atlă tu tâlarle
20
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aprease ună

Păţăli

cu cătrane.

ţeară,

ş-di-

pe-anarga-narga

puse pi mărdinle di talar.. Domnu-su eră tut. nuntru, mași
perti V-aveă-armasă nafoară. Nîs nu s-aştiptă s-u pată nipăţita : ţi s-nimdueă nîs: să s-moale nih'amă, ma nu s-k'ară
Păţiuli, cîndu

5 tu cătrane. Il trage

pâtalle. IV tale caplu şi-/ lu bagă

le-aveă

mutreaşte,

arcată

tu trastu, Va, ţe la di ați:

_steare, alasă ş:pălatea dizvălită şi fudi, .s-nă fugim. S-duse
acasă la doamnă-sa. Ma-l vidă, că vine singur,lu ntribă ţe

păţi, di nu vine domnu-su? lu-l are?

10

— Ea-le-aoă, tu trastu, dise Păţili, ma s-nu cărl&di, că
luplu va s-nă mică! Va-l, îngroapâ-l tu vatră şi plinde-l pînă
cîndu vrei, că aşi-l' fu ta s-hibă.

Şi apoea
Mu/area
15 n-cot tute,
Păţăli u
s-nu

li spuse, ţe cură.
acăţă s-plîngă, să zg'ilească şi să z-dirină, ma
că morţi!. nu s-toarnă di la groapă!
părigurseă cum putea şi-l gîţeă, s-facă înimă şi

plîngă

.-Alantă

20 furlu
Păţili.

.boaţe,

cu

că s-nu u pată

ş-nîşi caVirtatlu,

se-

amirălu, ma nîsă, de! ş-aveă dorlu!

avdare

quă,

fără altă.
Trag,

hărids, li si păreă,

amirălu,

Ma

scot

“Dumnigăii şi cîndu

nu

furlu

ştea
dit

mutrescu

corbul,

că

că

avea

tălare,: cătrănit,

g'ine, no-aveă

va
ca

s-lo-acăţă

s-facă

cu

se-ascapă

cap, aşi că nu

putură să ştibă, cari easte. Grei si-l! da di urmă! Climară
_nîpădi moaşa s-l'i caftă mintea, ţi s-h'ibă aistă ? Maea, mul'are
25 cu minte, duk'i, că aoă va s-eră doi inşi şi lă gise:
— Nu ncape zbor, că furli suntu doi. Ma ea ţi s-faţiţi: s-ul

loaţi truplu nîscînţă oamirii de-aţia şi s-lu alăgâţi prit tută
hoara. Va-l veadă vîrnu frate, vîrnă soră, vîrnă cusurină,
cusurin şi va-l' Vină jale şi va s-plingă. Nu va virnă qică,
"socă aţăl va s-lu cunoască. Băgăţi mîna pri nîs şi aduţiţi-lu
De
.
.a0ă, că niîs lipseaşte să-l cunoască.
Di zborlu ali mae nu işiră; feâţiră cum dîse nisă.

„Păţiuli, nu va ntribare, eră aclo ş-nu durnă

şi niţi de-aţel!

ţi mică earbă nu ş-eră. El îl'.diţe a doamnă-sai:
35. — Vrei, doamnă, s-ţă- plînqi bărbatlu? .
|
— Am cum s-nu voi, că Dbărbât îni fu!
Atumţea Păţili u nviţă s-acumpră nîşte vilii, misure ş-tu
oara ţe vrea-l treacă mortul pri la casa lor, s-le-alasă, să

„PĂȚIIĂ.
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s-frîngă şi. z-bagă apoea boaţea. Şi-! gîse că, ma s-u1 ntreabă,
di ţe plînde, s-lă gică, că ti vilicăgi.
“Tricură oâminli amirălui mortul şi pi la casa luă. Mulazesa lo-aştiptă mortul la poartă şi ma se- apruk'ă, plăscîni cînestra cu viliile di pade şi băgă boaţea, si zg'ilească şi si z- 5

dirină. U ntribară oăminili amirălui, ţe lup are di strigă şi

di plinde cu boaţe şi nîsă, nviţată di Păţuli, spuse, că di
Vilă, că-l' căgură di s-frimsiră şi că V-u frică z-ducă acasă,
că ţi va-l' facă bărbatu-su. Oăminli pistipsiră, o-alăsară splingă, cari nu u doare caplu şi-și mutriră licurlu.
10
Alăgară ca K'iruţii pînă seara, -ma nu putură s-află altu

om, ţi s-plîngă. Li spusiră dicara amirălui ş-aistu eara climă

maea, s-l'i află c/aea lăcurlui. U ntribară, ş-moaşa nîpădi minte
bună lă deade.
__s— S-lu loaţi şi s-lu duţeţi nafoară di hoară şi s-lo-alăsăţi 15
nă noapte ntreagă. Nu s-faţe, ta s-nu treacă nă noapte nineagă
vîrnu cunusciit pe-acld şi s-nu plîngă.
Maş s-aveagle oâmirVi g'ine ascumtă și cît va z-veadă,
că s-aproak'e acld vîrnu suflit di om şi plinge, s-lo-antupă.
Păţuli, cum disem, qua tută prit avlia amirălui aviglă, ca 20
cînile la hăsăpniţă. Di tine, di mine, află tute cîte băgă di
cale amirălu cu mintea moâăşil'ei şi s-căpăeă de-aridere, ţi
hunere va lă goacă. Aşiţe, si scoală și-l gîţe a doamnă-sai:
— E! ţe gîţi? Vrei s-ţ-ul aduce bărbatu-tu ntreg acasă ?
„— Nica mi ntreg', lai Păţuli? Am adu-l cara poţi, si-l fa- 25
ţim arăzli ş-a lui, ca criştin ţe easte.
Ţi şade di faţe Păţuli? Ncarcă gumariu cu simiţi ş-cu doi
-utri di vin şi duţe noaptea, iu lo-aveă băgătă domnu-su. A-

căţă să strigă:
—

Simăță, simiți, cari

Lo-avdiră

Va

simiţă!

30

kiruţii ţe-avigl'ă mortul şi fuga taţi s- acâmpră

simiţi.

— Cum li dai? lu ntribară.
Eftine! gri nîs, la oamirni de-amirălui.
După simiţi
ş-nică cîte un,
“un somnu, că
-— V-am tu

.ş-acasă fuga

îl misc ş-cîte un vin, ş-apoea nică cîte un, 35
pînă li mbită, qi-l' feaţe cucută, gadă. L/- -acăţă
nu puteăi, niţi cu timpiile s-li diştepţi.
mînă, lă gQiîse Păţuli. Si scoală, ncarcă miortul

cu niîs.
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aviglitorii, caftă mortu, caftă, no-

dimineaţa

" Z-dişteaptă

are. U păţiră! Şi aşi, aupă ţi feaţe ş-alte multe, ul Virtă amirălu şi. Păţuli se spuse, cari easte şi de atumţea nu feaţe

alte furturi.

Vah' are ş-altu, ma mine.pîn
_(Spus

5

de Gh. Delinuşe, din Tîrnova,

97. Un

w.

aoă lu ştii:

mare

Macedonia.)

mălăgăr.

ETă, ţe nu ş-eră.
Ş-eră ună oară un aiiş. Aușlu eră oarfiîn multu. Licurlu
a lui eră furtul. Ti fură dintr-ocli, ahîndu multu l-acăţă
mâna. 'Ţe-! vineă lui, că no-află un soţ cum prinde, că ştie

10 nîs apoea

ţe

„ Kirât nu eră,
că no-are soţ.
soţ mălăgăr.
gâr, fur viă,

s-facă!.

Ş-aveă

băgată

oclul s-fură amirălu.

c-aveă ţe s-fură de-acld, ma criparea l-eră,
Acăţă s-alagă şi s-caftă, nacă-nacă da di un
Ş-alăgă furlu, alăgă, pînă deade di un mălăţe ti fură di ningă tine. Aestu îl' dădea gaţe

15 tu furtu aușlui, ahît multu l-agudeă mîna.
- Auşlu

lu ntribă:

—

Vrei s-ti fac soţ ?

—
—

Voi! dise mălăgarlu.
Multu g'ine, ma z-ved, s-easte-că

20 aestă prinde s-ti nclid
„ Cara s-aravdi, h'ii omlu
Marle mălăgăr străxi.
ş-lo-alăsă trei gile ş-trei

h'ii bun tu lucru; de-

trei'gile ş-trei nopţi n-casă agiin.
ţe-l caftu; cara s-nu, sînătate bună!
Lu nclise n-casă fără pine, fără apă
nopţi. Aflăşi mălăgăr să sta ag ?

Nis, cara mîcă-mîcă, năinte ţe s-intră, de s-adră fuşek'i, ş-um25 plu sinile di pîne şi-ș lo nă ki'iliţă co- -apă ş-trică trei dile, ca:
di buni.
— Acşiţeti vream, îl! dîse auşlu. Tora ca tră ţe ti voi, s-ţă
„spun; minduii, că ţivă no-acaţă loc fărturle di la oamiti, e pîne

s-mică no-aii. Cu nă oae ş-eu un birbăc în quă, nu si scoate
30n-cap. Ş-apoea pînă cîndu cu furtul? Ma g'ine s-furi nă
; Oară j-bună: de-aţeă ndreagdi-te, s-călcăm astară amirălu.
Marle mălăgăr, cîndu avqi cum.vrea auşlu s-calcă hăznălu
amirălui, cruţea ş-feaţe. Auşlu vrea z-ducă co- apala nauntru
tu „Ppălate. Nu s-mintueă corbul c-amirălu easte aviglât. De-

35aţeă nîs l-u şuţă mintea şi-l qise, că ma

bună easte, al/um-.
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trea s-facă. Ea “cum: nîs ş-u Va prisupră-l, s-l'i culcă. tuți
aviglitorii şi apoea s-lu calcă, ţe necă. s-la vîră di hăbare.
Auşlu nu diîse: nu! o-află bună mintea lui.
Marle mălăgâr lo nişte simiţi mulate tu gamă di ergii di
—

Aj

Avdqi

simiţi

simiţi,

amirălu

dulţi, simiţi ăftine!

d-iu şideă pri .păltire

tru. Mică ună, lo-arisi, li si păr
— Cit li dai? lu ntreabă.

şi-l gri s-intră naun-

ca bună.
10

|

Ahiîti

—

n

şi tricu pri la pălate ş-acăţă si grească::

somnu

Li'i si părură ca tftine şi Je- -acumpără tute. Oâmint'i dit pătut mutreă la simiţi

şi canda lă făţeă cu oclu. Amirălu,

cari vigii că li mutrescu

cu dor, s-nu facă ntr-oclil mpărţă

late

la tuţi cîte ună. Eră seară oară, cît aveă murgită. Nu tricti
apoea nă oară cu oara, cîtu ntunică de-ag'inealui ş-acăţară 15

să si nclină

oăminli di la palate. Amirălu di-ună cale I-fură

somnul, c-aveă micată ma multe simiţi. Apoea alanţi s-arucutiră ș-nîși, pr-iu agungeă: altu la poartă, altu sun scară»
„a ţivă cuţuri.
Auşlu cu mălăgarlu intrară ca la nîşi acasă tu hăznă.20
Loară groși, loară flurii cîte nu putură. To-apirită acăţară
aviglitori'i si z-dişteaptă ca ţivă vifţi mbităţi. S-mutrescu
un co-alantu, se-aspăr, nu ştii ş-el! d-iu V-aveă apitrusită
'ahît somnu greu! Cîndu z- dişteaptă ş-amirălu, vru z-veadă

hăznălu. Ţe

z-veadă ? Uşile dişel'ise, vilile-arupte şi fluriile 25

mintite, canda aveă intrată ţivă porţi nauntru. S-iiră şi s-ăudiseaşte, cari s-o-adră aestă, cari s-o-adră ? Vîrnu nu ştea te, |

s-li gică.
Cum si şi scoată caplu tu soți tora? Un: amiră aoă-nclo
s-lu fură din casă? Nu s-mică ş-aestă! Acaţă di ntreabă că-30

pitle ligate dit amirăril'e,
ş-cum

s-adară,

s-acaţă

tra s-li da vîră

îurlu.

A

vîrnăi

nu-l'

minte, ţe s-facă
tăcîneă,

că

va

s-eră simizilu furlu O-aflară bună s- aveagl'e, că luplu d-iu
mică nă oară, pale s-toarnă s-miîcă.
Tricură ndoauă dile ş-nîpdi mălăgarlu cu auşlu ai la pă-35
late, s-fură avistearea. Tuţi dură la pălate. T-abuşala, t-abă- -

şala, s-trapsiră pînă ningă stizmă şi bătură nişte pânure vii.
tești. Apoea, penură di pânură, s-alinară pri pălate, dizvă

.
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liră sitia şi intrară nauntru. Amirălu dură tu somnul dintiînă.
Cafizilu amirălui duriă ş-el arcât cîtră n-sus. Țe adară
mălăgarlu? Si mveaşte tu strânile a cafizilui ş-acaţă s-nâură

5ca nă cătuşe pri ningă uşa iu duriă amirălu. Aestu z-diştiptă şi gri a cafizilui s-agunească cătuşa şi s-l-adară un
cafă. Mălăgarlu aestă aştiptă. L'-aduţe cafelu și amirălu pînă
s-lu beă, îl băgă s-l/-aspună vîră părămid, s-treacă oara, pînă
s-lo-acaţă

somnul.

Cu părămide, cu zboare, Vi nclise ocli! ni-

10pdi amirălu şi trapse tu lumea lantă. Mălăgarlu atumţea pus-

puteaşte prit straie, îl fură c/eile di hăznă,

îl Va nelu cu

vamăngi, oara, ş-u căleaşte de-acld.
Scoală qua lantă amirălu, caftă clei, cl'eile tu loc! caîtă
nel? Ş-nelu canda-l mîcă loclu ! Ntreabă, vărvaşte, da toarle,

15 ţivă! Virnu nu ştea ţe cură. Mutreaşte hăznălu, ngumitate
|
aveă dusă.

se-

Nîpoi acl/amă mării şi ştiuţii, s-li ntreabă. ma viză nu
puteă s-lii da vîră minte ligată. Tuţi dădeă din anumiri şi nu
ştiă, ţe z-qiîcă.
Biînă tu hoara ţea nu auş multu mintids şi multu ştiăt şi
20
de-auș ţe eră, nu imnă, nu videă şi niţi gine avgă.

—

Si-I grim ş-a

lui, gîse amîrălu, că nîscînte ori, d-iu nu

te-aştepţi, de-acld afli vitrii.:
II griră şi lo-aduisiră pata-lone. Cu mare greață auşlu nviţă

25 di lăeaţa ţe căqi pri caplu amirălui şi lî gîse:
— Si nclidăţi uşa di hăznă cu noauă clei şi z-băgăţi nauntru un tâlare di cătrane. Furlu, cari nu va s-poată s-intră
prit uşe, va s-mutrească s-intră prit pălătire şi va s-cadă tu
talar. Maşi acşiţe poate s-lo-acăţăţi, că furlu aestu-i .şirăt

30 multu, cum se-aspune.
S-u facă ş-aestă!
Auşlu cu mălăgarlu - s-aveă nviţată ca calu la orgu: acşi
trădeă ndreptu la hăznă. S-alnară pr-iu şi ştea şi isea la

avisteare. Trag di uşe, nu z-dişelide. Bagă

35 s-uidiseaşte ! S-tugă

hăznă

cliţa -tu cl'ae, nu

fără flurii, nu lă vineă.

Aduce udălu

di

divarliga, ved că are nă pălbire. Se-apleacă mălăgarlu

şi ncâlică auşlu. Pinge ş-intră nauntru; ma ţe intrată feaţe,
că pîn di guşe vultusi tu cătrane.
II greaşte pre-agalea, îl cicură mălăgarlu să se- -aguni-

-
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sească, îl şiiră, auşlu necă bătea a vii. Aduk'i mălăgarlu, că nu ungeaşte s-h'ibă lucru bun. Se-angărlimă pînă di pălGire şi-şi bagă caplu z-veadă. Pusputeaşte cu mîna, da di:
tâlare.

„...— More!
„Trage

gise, u păţi măratlu!

apala

şi-l! Va

caplu,

|

c-altă no-armase

5

ţe si-l facă.

Ahiît şi fugi fărtic, că di nu, corgiil' va s-tragă di tine!
Amirălu
vigîndalui,

a doaua-z
că-i fără

s-hărisi, că se-acăţă furlu
cap,

adukii,

că

eră

tu praşi, ma

doi.

.

Lo-acl/amă nîpdi aușlu aţă! ştiutlu şi lu ntreabă ţe s-facă 210
Auşlu diştiptât om, lă dise s-lo-alagă prin hoară şi cari om
va plîngă mortul, aţăl s--lo-aducă la pălate, că prinde s-h' ibă
vîră cusurin, vîră soe cu mortul şi va ştibă cari fu furlu!
U feâţiră ş-aestă, ma fu păzare fără hăngi, că mălăgarlu

nu dură.

Nis u nviţă mularea auşlui s-acumpără

cupe, Vilii 15

misure ş-cîndu s-lu treacă mortul, să s-facă taha, că-l! cad:
di s-frîngu şi acşiţe si-l plingă cu boaţe, pînă s-I-easă tut

foclu. S-u ntribare oâmiili amirălui, tră ţe plingi? tră viliile
ş-ciipile frîmte, s-lă dică.
Ş-acşiţe feaţe mul'area şi nu

Auşiu

z-duki,

că-ş plînde

bărbatlu. 20 .

ăţăl ştiutlu Vi nviţă apoea s-facă ninga un lucru. S-lo-.

aducă mortul nafoară tu livade şi cari va s-treacă pre-acld
s-lu veadă, s-lo-acaţă, că aţăl va: s-h'ibă vîrnă soie: frate,
cusurin, i altă soe.
|
|

-U feâţiră ş-aestă.

-

25

Mălăgarlu ncarcă. un cal cu doi uţri di vin şi s-faţe că.
lo-acăţă seara tu livade. Discărcă ş aprease foclu. Avigtitorli
a mortului viniiră să ntreabă, s-easte-că Yinlu lo-are tră' vin-

deare.

'Tră vindeare nu-l vindu, ma mişteare cîte un vin di om 30 vă mescu! dise aestu.
Ațel ş-eră Vin faptu cu tutune, cu scrum di căprină, ţe
ma-l biură ş-li ncălică somnul pri urecli. Durnă ca di ţară
Qi mortu! Mălăgarlu atumţea fură, mortul ş-lo-aduse acasă
35:
la: mul'ari-sa, s-li facă arăzle.
—

Amirălu minte n-cap no-aveă. Nu l-eră lui: di flurii, cît L-.
eră .de arşinea lumile. Că ţe vrea . dică lumea? 'Ţe amiră
avea-.
easte aestu? Nîs caplu nu poate să-şi aveagle, va+ s-nă
ale noi?
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măratlu
guă

s-hibă peza soţlor...

triţeă

cămilile

|

ncărcate:cu

groși. Mălăgarlu,

cîndu nu mutreă vîrnă, trapse ş-turnă nă cămilă la nîşi. Paragl'i li spăstri şi cămila o-adră păstrămă. Misură amirălu
5 cămilile, li scoate una cama ng'os. Ntreabă, ţe s-feaţe cămila?
Cămilar]i nu şi ştea. «Carj k'iriu, qiîţea niȘI, tu hoara ta liră, |

Noi li băgăm ntregi în hoară!> - Grescu auşlui ş-lu ntreabă, ţe Li nveaţă ?

.

— S-alagă, gise niîs, trei mulări din casă-casă și z-gîcă, că.
„1ocaftă carne di cămilă tră vitrie. Tu casa iu va s--află, s-li
bagă oara, c-acld va s-hibă furlu.
U foâţiră ş-aestă. Alagă moâşile di casă-casă şi ntreabă

di om-om, agiunsiră

ş-la casa mălăgarlui.

Tră

tih'a-amirălui

s-nu-l Wibă aclă mălăgarlu. Eră maşi vădua aşlui. Aestă, cară
15 vidă trei nicukiire, c-alagă s-află carne di cămilă tră vitrie,
că nu poate un tinir ş-că trade di moarte, scoase ş-lă deade

nă faşe di carne. Moâşile

u loară ş-tu işită simnară cu tibi-

„şirea poarta, tra s-u cunoască. Fugindalui eale, na iu vine
mălăgarlu; cum veade el pri poartă semnu, ntreabă mul'area,

20cari fu acasă. Aestă I-aspuse tute. Nu k'are kiird mălăgarlu
sracaţă di seamnă tuti căsile cu tibişirea.
“Cindu viiiră oămiili di l-amirălu, nu ştiură dicari să. seacaţă, că tute căsile eră simnate.
Amirălu, ţe -aveă scoasă caplu m- păzare a furlui,: vidă,
25 că nu faţe ţivă co-arăilu. De aţeă u turnă frînga şi băgă

zbor, că-l Yartă tute cite-l feaţe, mași si se-aspună cari caste.
Amirălui l-eră cama multu di peza ţe ş-făţeă soţii cu nîs.

Di tuţi amiraţVi viţinii, tră un avea pică ş-l-u hfirbeă el, că
nu-l' dădeă bană di mpizuire ţe ş-făţea.
30. . Mălăgarlu, cara z-vigu Virtăt, groși aveă, flurii aveă, tora

bană-l' lipseă. Duse şi

s-aspuse amirălui, că nîs easte măsturlu,

ţe l-u gucă.
— Liirtate-ţi sun tute, h'illu a- mel; gîse amirălu. Maşi un
dor am tu inimă. Amirălu-Laiu nu-i da bană di cîte trapşu.
35 line ţe feaţişi ahînte a nia, tă-r ş-alii ună, cît tră nclideare
gura-l'!

—

Zborlu:a tăl, îm pade nu cade. Va-l' fac ună, s-o-o-aducă

aminte

tută-V bana.

Ţe şade

di sufseaşte mălăgarlu ? Să nvisci

cu strane

di

FEATA

CU MINTE.
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-ang'il, cu sute ş-nili di gărgălice, își ţimse coarda, băgă peane
şi apoea se-alnă pri tăvane: udălui, iu dură amirălu. Adră
nă-guvă şi cîndu amirălu eră tu protlu somnu, arsări nă
oară tu udă ş-aprease nă lumină n-cap-li, ţe oclil' îţi loa.
Trapse. coarda şi gri:
— Aide!':amiră, scoală, că pînă ăsăndi îţi fu scriată. -

- Gărgălitile aţia de-aţia asună. Amirălu-Laiu zgărli ocli! ş-li
umpli zmeânile di frică. |
- Gară hiii tine! ntribă -amirălu.

o
:

— Io hi'ii ângilu pitricăt di Dumnigă s-ţă Vai stiflitlu. In-10
tră tu sinduk'e

- Amirălu

ş-aide, că nu

pot

s-adastu

cama

-multu.

ş-o-aveă că de! acşi va h'ibă.

Ntreabă niîs:
— Amio ştiii,că maş siflitlu s-Va, tră ţe s-intru tu sinduke ?
. — E! acşiţe.vă si pare a voauă a oâmiilor! Noi vă lom 15
cu tut trup ş-aţeă ţe-armîne aoă, easte altă miîrșe.
""FPăcă ş-amirălu şi si nh'ipse tu sinduk'e, că poate acşi-i!
II lo apoea mălăgarlu din antimirea şi nîpdi priiu vine,

Vi lo-aduse vii amirălui.
Atumţea lo-asculv'& amirălu

”
şi-l” dise:

|

|
20

" — To can, ni si fură parâţi, am tine s-ti fură di vii, nu
țo-arşine, s-ţă h'ibă faţă lae! Şi ţe furare, ş-pri ţe hale teaduse: tu cămeaşe goală!
Işi vigă urbarea: Amirălu-Laiu şi-ş căftă Virtare, că nu

prinde omlu să-și aridă vîrnă-oară di. altu.

25:

.,Mălăgarlu apoea armase la pălate şi si nsură cu feata deamiră şi după moartea amirălui, intră tu scamnu şi va-l h'ibă
i
ş-az qua tută, .cari s-no-aibă moartă.

(Spus de bătrâna al Manachea din Avela, Epir.)
98.
S-aspune,

că

t-ună

Feata
zămane,

cu

minte.

ş-easte multu

d-atumţea, bînă 30

un luun amiră, cari eră multu sirsem. şi multu pîngin. Tri
di.
cru Qi ţivă îl pidipseă oâmiili, di-! loa cutremlu. Ca vai
ui
amirăl
ik'a
sirsiml
di
ăpă
No-asc
aţă, ţe- cădea tru mînă.

ţe-aveă faptă.
ş-un laiu om analtu ş-muşât ca un angiil. Care-ştie
ca s-nu-l'35
îndă,
el, că amirălu. lo-arucă tru zîndane şi-dim
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da

s-miîcă iti-ţivă,

ni

oaspe,

ni

aşi, ca s-lo-alasă s-moară di foame. Vîrnu,

duşmân

nu

puteă

s-nargă

si-l veadă.. Maşi

nă he
a lui veduă ş-cu nat pri sin, aveă ndreptu si z-ducă
„ dai ori în duă, Ma ş-nîsă năinte tra s-intră la tatu-su, eră
5 mutrită g'ine, ca s-nupu aibă ţivă di miîcare cu nîsă.

“Inima-l' si curmă a mărâtilei di feată, cîndu videa, că
lanlu-! di tată, di guă-guă slăgă ş-după patru ile, cîndu
s-duse

di-l vigă

lişinăt

că-l deade a tatu-sui
10curmă națlu şi dauă
un fiuric. Put aşi,
minduire ş-află ş-un
rălu

fudeă

ișeă la primnare

ca un zmei.

15.tilei, tu işirea

qi. nimicare,

Ii si

feaţe

ahiîtă

si sugă dit sinlu a Vei. Di oara
ori-n quă ș-aplică [pri] tatu-su,
ca s-nu-l alasă s-moară ş-după
trop, ca s-lo-aseapă.. Ştiă feata
ună

oară

n-guă

jale,

ţea şca pri |
multă
c-ami-

călâr pri un cal, ţe

S-feaţe năsă ca glară, ş-la poartă

ş-tu intrarea

amirălui,

ş-cîntă cînteclu

pălăaestu:

Amiră, mușât că soare,
Ca s-asculţi a meale zboare,

Țîne-ţi calu aţăl astimtu,
Cal ţe fuge ca un vimtu,

20

Că di mumă-sa nu-i faptu,
Ma cu mumă-sa i-ndreptu.
Ditu ponda di zundane,
Scoate-ni om, ţe-i ca fidane
Țe-l hrănescu ca pri-un nat,

25

Ş-easte

Tricură
casă

ş-tu

a dadă-meai

niscînte

dile.

turnată,

ma-l'

Amirălu
si

bărbăt.

avgă

păreă,

că

cînticlu ş-tu işită din
feata-i

glară

ş-nu-/

li:

băgă zboârile tru minte. Uuă quă ea cîntă ahît jilos, că a„mirălu ş-ţînă calu, ca s-avaă g'ine zboările, cari nu-!' si păsorură ca dise di glară. U climă ningă niîs ş-u ntribă, ţe va
gică: cal fe nu-i di mumă-sa faptu, ma cu mumă-sa î ndreptu

şi om ..țe-l hrăneaşte nîsă ca pri-un nat, ș-easte a dadă-sai
bârbât?
Feata l-aspuse, .că calu, ţe lu ncălică, nu-i fitât ai eapă, ma
35 s-disică eapa, care nu putei si-l feată şi si scoase dit nîsă

mâîndqul ş-cu lalea eâpălei s-feaţe şaoa, cu care si ndreage.
calu. Aşi, aveă avdită nîsă di la tatu-su. Apoea I'-qiîse, că:

un, pri care niîs,

amirălu,

dimîndă

lo-alasă fără di mîcare, l-easte

s-lo-arucă tu zîndane

a lei tată

ş-ca s-nu-l

şi

alasă :

AMIRĂLU CU DOAUĂ MUL/ERI.

s-moară
a lei.
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di foame, l-hrăneaşte nîsâ, ca pri un nat cu sinlu
|

Cîndu avgi amirălu aeste -zboare, ş-vidă diştiptătunea
feătil'ei şi vrearea ăi cîtră tatu-su, li si mul ahît înima,

că di-ună

oară lu scoase

dit hapse, eară a feătilei V-deade

ună pungă cu parăgi.

5

SI

Cu multă vreare ţe-aspuse tră tatu-su ş-cu diştiptăzunea
lei, puti feata s-ascapă
di la moarte sigură pri tatu-su.
(Spus de Nicolae

Buia (Magarova, Macedonia, public. în rev. «Lumina»,

pag. 272, No. 11, An. 1993.)

99. Amirălu

cu doatiă

muleri.

“Eară unoară un amiră. Aestu si nsură şi amirăroaia
eară stearpă, no-amintă fumeale. Amirălu caimo ş-o-aveă 10
_că no-are, cari s-li poartă numa dipu niîs şi cripă, că va-l
k'ară numa. Cara vigi, ţe nu vigii, că nu s-faţe alumtrea,

li băgă g'ine cu nă dulă a: lui şi o-armase
aguni

mu/area

greaiă. Apoea o

di la pălate şi-şi ţini dula.

Mutarea lui, pimtă, agunită di amirălu, cari se-află sin-15
gură, aprease nă ţeară la Stămăria şi la Luţitlu şi cu lă„crihle ntr-octi si nclină şi s-pălăcărsi, si-l da ş-a Lei un îitor i nă feată, s-nu b'ibă ca &rmile ş-ea: cârbile tu lume.

Sînţi! avură îilă di buna

amirăroane

şi băgară mîna pri

nîsă. L/-ascultară nclinarea şi cu duhlu al Dumnigă amiră-20
roana nk'isi greauă. Amirălu hăbare no-aveă de aestă.
'Țe-l vine nă quă amirălui şi z-duse avinare.

Alagă-alagă, deade di un ţerbu şi ţerbul lo-aduse tro nă
pădure ndisată ca Dablu de-Avelă. Străbăti pădurea cu

zore mare şi deade di nă vuloagă muşată, ca Padea-muşată 35
va-l giţi ca di
s-ţem. AclO eară un .auş-auş.cu.perli.alg'i,.

99 ai ani. Numa luieră Pup-Auşlu-Știe-Tute. Deânile alPapAuş-Ştie-Tute l-aveă criseută pîn di grunii şi tra z-veadă,
i
li mută cu mîna nsus.
- Amirălu

—
—
-—

s-apruk'ă

di nîs şi-l' deade

Bună-ţi oara, pap!

bună-dua.

gri amirălu. .

|
Gine viniși, h'ilu, V-u turnă Pap-Aușlu-Ştie-Tute.
irtu
Nu ti ntreb, lalo, cum. di te-afli tu vuloaga estă,

30
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nie ? Nu-ţi

easte

frică

de-agriri? Cumdi ţ-alăsăşi loclu a

mușăt şi scumbu, s-ti tragi aoâ?
Pap-Aușlu-Ştie-Tute

ş-mută

tăi

|

deânile

cu. mîna,

mutri

cîtră

părinţi,

no-am

ţivă!

h'illu de amiră cari easte şi gri:
5...

—

H'ilu mușât,

io no-am

loc, no-am

„ Loclu a meii easte vuloaga din pădurea estă. Aoaţe ni trec
eta pînă si-ș facă di înimă ațel-de-analtu, z-bagă mînă și
s-mi“la.
|
— Nu vini la mine, dîse amirălu. Tată no-am şi va-ri te10am

tu

loc

di

tată.

Di biinile tute va

s-ai, că nu

gîc amiră.
___—

|

Ni palmă

di Dumnigău

—

n-cot îni

nu
aoaţe

pot s-mi bat

de-aoaţe,

scumpe!

Ursită-i

s-ni-alăs oăsile.

Bune auş, nu-ti aspîuii: de cîndu ai aoaţe, cum te-acl/amă

15 și cari ţ-u licrulu?
— Di cîndu am aoaţe nu ţin minte. Me-aclamă Pap-AuşŞtie-Tute şi lăcrulu a meii easte aestu: Vegi pomlu aestu

fie tu mesea di vuloagă? fringile dipri el crescu di trei ori
în quă şi di trei ori si scâtură di vimtu. Căgîndalui fringile,
2010 mutrescu şi aspin după eale til'a oămiilor.
„— Nu-ti giți, Pap-Auş-Ştie-Tute, macă-i acşiţe, cari easte
căsmetea mea ?

„—

S-țaspiin!

Ş-amirălu şigii m-pade. Pomlu mbubul'isi, dișclise și frî'n25 dile .deadiră, nvirgiîră şi z-viștigiră. Apoea trapse un vimtu

lişor-lişor, nă avră muşată și ună cîte ună frîngile s-arupeă
şi cădeă dipre alumăki. Auşlu mutreă şi află tih'a. II gise
apoea nis amirălui.
|
— Semnu mare s-faţe tu lume. Mularea ta agunită di
30la pălate armase sârţină cu grailu al Dumnigă și va s-amintă nă feată.
« Amirălu arsări di harauă avgînda estă. Că nîs lailu nueră ară, ma ţe s-facă ? Prindeă s-o-agunească mul'are-sa, că-l

se-astingeă numa.

35

— Semnu

|

|

mare, h'il'u, gîse ma nclo Pap-Aușlu-Ştie-Tute, -

dula ta va s-amintă un fior. Ficorlu aestu va crească Şi va.
si nsoară cu feata mulari-tai!
|
Amirălu s-aplică, băşă mîna al Pap-Auş-Ştie-Tute și trapse
calea nîpâi. Calea tută s-mindueă amirălu, cum s-facă
cum

AMIRĂLU CU DOAUĂ
s-adară,

s-ascapă

di

ficor,

cum

MULERI,
s-iacă

să

- |
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nlvădică

doi

fraţi

să s-Va. Cari agumse acasă, greaşte la ndoi picurâri ş-lă gîţe:
—.S-u loaţi dula cu tut fiăăr şi s-o-arucutiţi dipre Oilu,
din geană, tra s-nu armînă cor di nîsă.

Picurar!i

ascultară. U loară mărata di dulă cu ficorlu tra 5

's-Y-arucutească
'din

deană,

di la Oulu. Picurarl'i o-arucutiră

” tu ariip mărata di dulă, ma

di.fi&or lă si făcă nilă şi lo-ală-

sară m-pădure, tra s-lu mîcă zlăk'le.
Cari fugiră aeşii picurări, triţeă pre-acld un stirpăr cu
steârple. Avdi'ndalui boaţe di fituric, duse s-veadă, ţe luplu 10
s-lu mică vai h'ibă acld. Nis ş-o-aveă s-află vîră zuzul, vîră
price: ş-cîndu ţe si-l veadă ocLi! ? ficuric carne ş-oase. Aestu

lo-apreadună, îl” dinică

nă

cuvată di lapte s-miîcă şi-l ţînă

pri

nintră stearpe, tr-agutor.
Ficuriclu crişteă guă cu quă, diștiptât foc, mușât aleptu şi 15
gone, a draclui nu-l ţinea di niîs.
Tricură ari şi a vîrnii nu-l! si duţea mintea si ntreabă;
cari easte şi cari îl! suntu părinţii. Numa lui eră Aflatlu,

că se-află acşiţe, di la l'irire.
Agărşii

si aspiin,

că amirălu,

ună agunire

a dilălei, s-lo

20

nîpdi cu muV/are-sa.
Tora vine oara s-mărită amirălu h'iVi-sa. Unhă feată macă,
tute l'eh'le Li li făţea şi-V feaţe ş-l'efea: s-u mărită cu cari
nîsă vai va. S-urdinară pri la pălate” sute ş-ile di tiniri,
unu ş-un, goni alepţi, di soe: mare, ma pri vîră nu ş-arcă 25
ocl'ul feata. Tu mârgine, ţe- vine a Aflatlui, nvisă z-ducă ş-el.
Z-duţe şi-l gîţe a călniclui, că ş-u băgă si-și caită tih' a, că
e vai k'ară.
— Şegi-ţi pri bimnile, fior, că nu ti lipsescu groase tine,
gîse tălniclu. Tine un aflăt, un picurăr, aţia va u da feata 30
amirălu,
|

— Nu, că va mi duc, niîs;
Cari u ligă tu greaua,
clu, ma
Acăţă

va mi duc,

dute,

cât va-ţi h'ibă k'irută duca.
ficorlu un cal dit eape, aţel

cama

l- dise şi &âlnimuşatlu

ş-cama 35

gonile, lu ncălică şi trapse. No- apucă s-l/a nă cale şi calu sta
şi-l greaşte:

—
portu.

Gone-aleptu, gone-aleptu, adul'escu, că trup di om mare
Spune-sii iiu nk'isişi, că poate

s-ţă dau ş-io vîră minte.
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că calu

Ficorlu armase
cîndu

erâ

ca

avgi' calu

ai cîntaţi,

nu

eră

cal de-aradă.

sk'irdât, li si pări, că draclu greaşte,

iu zburaşte.

Aestu

„2

eră

cal

alricăşăni.

— Tu-s-mi due? dise ş-ficorlu, la amirălu si-l” caftu h'ile-sa
5 nveastă.
A
.
— Em! macă tră h'i/a-amirălui ti duţi, va s-ti ndregi puil'-:
lu a mei, tra s-te-arisească h'ila de amiră; bagă mîna. tu -

oclul di şauă şi vai afli nă cutie de-asime. Tu cutia de a:
sime sîntu niște straie hrisusite. Armătuseâă-le şi aide
s-te10 adăc la amirălu.
|

Ficorlu feaţe cum îl gise calu aţăl al'icăşonlu şi ţe zvedi? Luţeă cama di soarle. Tuţi cîţi îl videă s-tuduseă di

muşuteaţa-l.

Agumse la amirălu. Lume eră adunată aoaţe cîtă

z-Qîţi, merlu se-arcâi nu cădeâ m-pade. Cît trapse nîs tu avlia
„ Bamirălui, cari di cari s-pingeă s-lu veadă şi viră nu ştea,
cari easte: om i h'ilă di qîne?
Feata ună veădire ţe-l feaţe şi-l căgă tu înimă:
„— Aestu, gri ea, s-h'ibă gonile a mei.
|
Nu dise «nu» amirălu ș-l-u deade, fără să ştibă,

20 easte h'il-su di dula.

|

c-aţăl

|

Cara s-feaţe numta, numtă văsilk'ască, ş-trică
k'ird multu,
cari-şte cum, căgură pri zbor amirălu cu dinir-su,
cari easte

și cari îl suntu părinţi.
„__Fidorlu aspuse

25 sară

ţe ş-aduţeă

nîşte picurări

aminte

tu pădure,

ca prit vis, cum lo-ală-

cum lo-află un stirpâr şi cum

criscă la telnic şi tute cîte ştea.
Amirălu intră tu erguşi acăţă di- strease picurarli s-as-

pună alih'a. Aeşti, cari fură arcăţi tu şcop, aspus
iră, că lă
fu nilă di fior şi lo-alăsară, si gîțăm la Oilu tu pădur
e,

30 tamâm, iă fu aflăt ficorlu.
Aduk'i

vid,

atumţea

amirălu

|

:

c-aestu easte h'il-su,

a
ma

tăcă

şi

că spusa a Pap-Aușlui-Ştie-Tute s-feaţe acşiţe cum gise.

„Ș-acşiţe, fitorli

a mei, țe-i să s-facă,.
va s-facă.

|

(Spus de Hrista. Constantin, Perivole, Epir.)

MOSTRUL CU 12 DI GURI ȘI H'IL'A DE-ANIRĂ.
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100. Mostrul cu 12 di guri şi hila de-amiră.
Nă oară ş-tu nă zămane eră un amiră.
răroane.

Amirăroana no-amintă

fumeale.

Amirălu aveă ş-amiDe-aestă

nîşi eră -.

ca di tărmăc dua tută. Dorlu a lor cu graiu.nu si spuneă,
cu cundilă nu si scriă. S-culcă, apireă cu cuvenda n-gură:

5

— Dă-nă, doamne, un fic, mare-ţ-u numa!
Dă-nă azi, dă-nă mîne, agumse boaţea lor la ureacla al
Dumnigă şi s-nu-! alasă pri dor, lă deadenă feată, mușată

cum

soaţă no-aveă n-lume.

A lor lă si păru c-amintară ningă-nă amirăril'e, ahîntă 10
- harauă V-află, cîndu vidură fumeale n-casă. Trei gile s-frîngeă tiîmpînle di băteare şi lumea gucă, ş-cîntă şi glindiseă
cu căcula scoasă! Ţe s-l-u faţi: nu tută qua s-amintă hil
de-amirăţi. Ş-eră na gonă, aleaptă ca soarle ş-cama bună.
Vine ş-a trea-seară, cîndu gînile vin s-li bagă mira, să-l 15

scrie ditru soarte pîn tu moarte. N-dreâpsiră la amirălu

di

tute binile şi z-băgară s-aveagl'e, ta se- ascultă, ți va-/ scrie .
gînile a ficăl'ei.
Una V-băgă.:. Muşuteaţa Vei pri lume altă s-nu o-aibă.
Alantă nălgica gri: Mostrul cu dospră-găţi di guri s-hibă 20
gonle a lei.
Ma nica, niţi lo, niţi alăsă, ma qise: S-nu s-măritare pîn
tu unsprăvingiiţil de ani, broască să s-facă!
Amirălu ş-amirăroana avgindalui aestă, h'&vrile L-acăţară.
Ma ţi mintueă nîşi? Pînă tu.21 de arii, easte k'ird şi poate25

şi scriata gînilor. L'-arideă mintea.

să s-mută ursita
U

tute

cu
criscură

biunile,

afirită

ş-aviglatăș s-nu

u pată

arăiilu, ca nă lili. Şi crișteă feata ş-muşiţă, albă ca neaoa, ş-aroşe ca trandafirlu. Grailu a Lei eră dulţe ca farea, arislu
30
ca spuma di lapte. Aţeă nu ş-eră feată, că ş-eră semnu!
Călcă feata tru 16 ari. Eră nă quă di primă- -veară, cîndu
dişclid

ârbuut'i

şi

țăseă to-arîzbăiu.
cu truplu di om

acăţă si-l

nvirdaşte

treambură

turată di vimtu.
Aistu eră omlu

loclu,

di ti la

haraoa.

Feata

AclO iu ţăseă, na iu intră n-casă un mostru,
ş-cu caplu cu 12 di guri: Ma-l vigu nica,

ţi-l!

carnea di pri
băgară

nisă ca nă îrungă scu-35.

gînile, si-l h' ibă gone.

Eră
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urit

ca loclu.

Si-l vedeai

Şi lu nvisăi tu somnu,
Cîndu-!

gîsiră

nă

oară

nu

miîcâi

trei gile pîne,

ahîntu laiu ş-ahîntu iră nivideare eră.

a feâtilei

de-amiră,

c-aistu

nveastă, gise:
|
5
— Ma g'ine moartă, di cît cu harlu n-casă!
Părinţi! ca

părinţi,

nu

l-aspârsiră

vine

s-u caftă

Se

k'efea

feătăl'ei,

şi-l

deâdiră cale a mostrului.
o
»— Du-te, ficor, şi cari si-l! si toarnă mintea feătăl'ei, va-ţi

pitriţem hăbare
10

'Ţ-ailăşi feată,

noi tra z-vini, s-u Vai.
z-bagi

di cale. s-la urățamea-loclui !

Cu tut-aistă anli se-arucutea aţia de-aţia şi s-aprulă oara
lae, oara corbă, cîndu feata vrea si nclidă Vingiițil' ai, s-

la unăsprăvingiiți

şi părinţii,

ţe şteă, că l-aşteaptă ma laea,

somnul nu-l acăţă şi mintea n-cap nu ş-aveă.
a
15 Ş-ună lae ş-alantă cama lae, gîţeă măraţii părinţi. Ma, qi
cît broască, ma g'ine feata mărtată cu mostrul, macă aşi-l'

„îu ursită s-h'ibă. Aşiţe dicara apufăsiră s-u mărită, ş-meţi
că nu vrea feata. Amirăroana nu ştea ţi s-facă: ş-ninte
arii, ş-nîpoi vale arauă.
20
Băgară s-acaţă aloâturle şi să ntreagă tă numtă, ţi numtă
Ş-ţi cătrane? candu eră mortu, mea nu nveastă. Amirălu cu
lăcriile

tru

ocl'i,

amirăroana

ş-niîsă

cîtră n-aVurea:

s-trapse

„_dipu casă şi plîngeă, plîndeă, di se-arupeă di plîngu! Miră
lae, miră cătrane a Vei, că mă feată s-aibă, ş-aţeă s-nuu.

25 veadă

la g'ine.

|

|

Aclo iu plindeăşi z-dinică, ca laile ş-ca tih'ilaile, și tut
ma-ș blăstimă mira, na iu V-ease nă moașe-oamă, andrupată
di tueâg şi-l dîţe:
— Nu ti ntveb, mușata mea, că ţe ţi-aspargi oclil' ş-ti

30 usiţi di -plîngu?
Me
. — Ți s-h'ibă, mae, că dorlu a mei

mărgine

dicare no-are!
|
— Di-ni, h'iVe, gî-ni, că i ştii, nîscînte

no-are,

vin-

|
ori,

d-iu nu

te-aş-

tepți, de.acld vedi lunină: nu ştii d-iu arsare Vepurle.
35. .-- Mi ntribăși, va ţi spun,:mae; ea ş-ea ţi
pat cu feata
meu,

ună. ş-tută:

aţeă feată, aţeă: fior la părinți ș-tora cum

s-u dăm la mostrul cu 12 di guri?
—

Greă

h'arbe-le

lucru,

h'iVe,

muşăt-muşătşi

ma

ilea&e

apoea

.

are.

dă-ăi

Sa
Ţine
gama

lilicile
s-u bea

aiste
feata

|
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Ună beare ţi va-! facă şi di feată va s-facă puili, tra s-o-ai
ningă tine totna. Aiste pot s-ţă fac. Mintueă ş-fă.
Dise oama grâile aiste şi nivigută - s-feaţe. Aistă nu eră
om..ma eră mira amirăroănilei. II fu nilă di jalea şi di
dorlua lei şi-l si spuse, s-li lişureagă nih'ămăză durearea. 5
Feaţe

amirăroana

di lilise, s-prifeaţe

azbură

cum u nviţă moaşa. Feata,

din

pîn di amiră

oară

un

puilu

muşât

ş-pîn di amirăroane.

cum

biă gama

şi hrisusitşi

Agumse ş-oara di

ncrunare. Vine mostrul cu' taifa lui, cu ciiscărti ncălăr, şi
.
caftă feata s-u ncrună şi s-u da la căsmete-l'. Feata nu o-are!10:
Caftă nsus, caftă ng'os, îl şuţiră-aruşuţiră loclu di ună parte
şi de-alantă, ma feată no-aflară. i s-feaţe feata? strigă a-

mirălu, zgileaşte, bate un, bate

alantu, s-l-aducă feata, feata

"lui, feata canda u mică loclu. Amiroaia tăţeă ca nă cătuşe,
şi zbor nu scuteă di gură. Ţi făţeă nisă?—Di puilu palmă 15
nu z-băteă. Cu puillu durnă, cu puillu si sculă.
Doi meşi mări-mări căftară feata, călcară câsile tute, ntribară pri la tuţi şi feata nu se-află. N-coadă mostrul s-nărăi
nă oară, umflă nărle,ş-lă pitrică ştire, că tr-ună stămină,
s-nu-/ dădeare feata nveasta, tuţi prit dinte va-l' treacă. Că 20
nîş nu ştie multe și că feata nu kiri aşiţe fără ştirea. părinţilor!
Ngliţară di frică taţi di la pâlate. Ţi ti faţi tora amirăroane? Cari u vidă streasă nîsă, îl gri ma .nclo amirălui
şi-l” gîse: |
:
25
— Ea ş-ea ţe cură. Peata noastră easte puil'u.
Altu plingu ş-altă nilă la mărata g-nihărsita amirăroane,

Cari plîmse-plîmse, di-l' aruşiră oclil, vine nîpâi mira-l E Și
Y dise:
— "Ţi-nă ai, scumpă,

di-ni ti dirini

şi-ni. ti deăpiri

pri un 30

plîngu?
—

Ţi s-hibă, mae

bună,

ţi-ni. pat 0, virăă criştină s-nu ş-u

pată: ună feată ş-aţeă. s-nu u hărsim cum vrem! Ea ş-ea ţi
nă vine sti cap. Mostrul nă pitrică.. ştire, că va.s-nă mică

tuţi, s-nu

/ dădearim

feata. La

tine ș-la Dumnigă,

fă-u. nă-35.

păi feată, s-u dăm, iu-/ fu- scriata,. ta 's-nu păţim nipăţitile.
—

Lucru

ţi s-faţe lişor, feata

mea, ma

ştearde-ţi

oclil' şi

țîne-ţi plîngul!
Scoase

maea

Papahagi, — Basme

şi-l deade
aromâne,

doauă h'ire di ergii iv

gise, cum
2

.
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ş-cum

s-li facă

s-li Va feata, ta si se-aspargă di puilu. Aşiţe

feaţe amirăroafa și h'i/a de-amiră na ţi-o nîpdi feată ! Apoea
Aiste s-făţeă cîndu
cu mîna

5. agungeă

tra

poată

s-lo-agungă

om.

tăngi

că

vîrnă

Dumnigăi,

cara-i

eră văţi nica, ţi s--lo-

nu

pri lume

şi-s-lu .nărăească,

alingă

pri pade şi lumea lo-

Dumnidăii imnă

ş-cîndu

broască.

că s-u veadă

dipri

s-u da la mostru

mintuiră

s-mută

să

ahît

în

sus,

ţi s-nu

Vidăţi de-aestă pat mulţi assus

avde

multu, nu

cite

tute

plînguri aii lumea. Atumţea, fitorli a nej, bînă diparte- -di10 parte, tru mârdinea loclui un gone-aleptu, h' iu de-amiră. A-

cîndu feata s-feaţe nîpdi puilu şi să ndrigeă ti mostrul. Tuţi
câţi îl videâ ş-frică oclil' di muşuteaţa lui şi qiţea:
— Ma pri muşăteaţă-l!! ma pri. gone-aleptu ţi ş-easte!
20 Aistu prindeă tă mușata h'il'e de amiră, mea nu mostrul cu
12 di guri!

Cîndu

avdiră, că nîs vine tă h'ila de-amiră, tuţi îl nilueă

şi qiţeă:
— Crima di mușuteaţa ş-tinireaţa, ţi va s-l'ară !

25

"Tuţi ştea, că are
vîrnu

nu V-u puti

's-facă cu mostrul.
a mostrului,

s-eră

Ş-tora tuţi lo-aveă g&dnile-aleptu ma

Vedi, pînă atumţea
ş-ună ask'ere ntreagă.

multu

cu morţi!

dipri

că cu viili. Nu lă ncăpeă mintea, cum un om, s-l-u poată al
mostru, meţi şi gone-aleptu.
Gonile-aleptu niţi peana di oclu nu-l! si bătea. Nîs nu şi
30
ştea

ţi-i frica.

Ndreptu-ndreptu

irapse

la

amiră

şi-l qîse,

nîs vine si-l! caftă feata.
-— Bun ş-mușăt eşti, gone- aleptu, ma nr im cu mînle
Sa
nă putem s-u dăm.

Şi amirălu li mbăiră

că

ligate

ună cîte ună, ţi cură.

„— Cum vegi, gone- aleptu, nu-i tu mîna noastră, că-i tu
mînă xeană luguria.
— Ni-o-aveâm altă s-nu h'ibă itia, gîse gonle-aleptu. ]Mine,
mintueâm, că poate feata nu va, i că poate amirăroana nu

N

gumse ş-la ureac!a lui, că tru amirărila amirălui Albu se-află
nă feată, muşată ca steaua. Arcă tu steauă şi-l' se-aspuse,
că maşi muşata ţea faţe ti nîs. Ş-aşiţe, ficorli a fei,tru nă
Quă ş-ţimse apala, şi ncălică calu azburător şi nk'isi să z15 ducă, s-u caftă nveastă.
Imnă ş-imnă, îmnă ş-imnă, agumse gonile-aleptu tamăm
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cât tr-aistă, băgaţi-u strimbă!

Nu di gaba fi dica ia gone-aleptu. Cara
unui mostru, mine ţi vătămâi lamna cu nao

s-nu l-u pota
câpite, ţi u voi

di u mie pînea? A nia puşcla'nu ii-u pută, mea un
tih'ilaiu di mostru va s-aibă nări, să se-acaţă cu mine?
.
5
Feata, cîndu lo-avgă că greaşte aşiţe, tică-tic, tică-tîe
, îl
făţeă inima şi aţia de-aţia făţeă cruţi şi mităni la Stămăr
ie
și băşâ. icoane, s-lo azvingă mostrul cu 12 di guri.

Nu trică multu-puţin şi na ţi-l mostrul tru ubâr, urât ca
faţa loclui. Fitorii, cîtu-l vigură, givile acăţară di frică şi 10
maşi
—
—
a tale

prota

—

prit cărpituri mutreă, s-lu veadă.
Feata, gri el cu nă boaţe ndăcînită, că vă mie tuţi,
Nu va te-arisească, l-u a ţină gonle-aleptu, că nărle
nu suntu tră h'ile de amiră! Macă vrei feată, s-ti baţi :
cu

mine

Ş-tine

ş-apoea

un

gugu,

va

s-u

lai,

nă palmă

ma

om,

s-me-azvingi.

va z-greşti!

15

zgărli mos- *

trul nă oară gările cîtră gonile-aleptu și sărgIi s-lu

ca nă mîşcătură.

ngl'ită,

ă

G'ine ma ş-află om, s-l-u poată cu ună ş-cu.doauă. Aistu
„eră gonile-aleptu ţi nu se-aspăreă iti. Feaţe doauă &ape nî-20
poi şi trapse co-apala, lo vimtu şi criîşt! îV'-lo caplu a măs:
tirului.

—

Dă ninga nă oară, gri cînile!

—- Nă oară
"Ma z-dădeă

mi feaţe mu-mea, gri gdnile-aleptu.
ningă nă oară, mostrul anviă nîpoi

di di-nă-oară; ma
ştea tute aiste..

Ţi

să spun

di harauă;

cari

apoea!

amirălu,

s-aridă

vrea
|

Feata

arsăreă,

amirăroana

şi-l mîcă 25

niîs, că gonile aleptu li
|
Di

ca iegl'i

primă-veara,

nu-s sătură di bășare

ţi-l

făţeă a dinirlui gone-aleptu, analtu ş-mușât, pitricăt di Dum-30
nigău, s-l-ascapă di cama laea. Ş-lumea vineă di nvarlig
di mostru și lo-ascuk'ă ca la: cîne .turbât.
„ Arsiră apoea un tireăp di noauă. ori şi-l arcară di arse
oară ca vîră topă bium! ..:
nă ni
mostrul şi cîndu ardeă, plăscî
“ Numta a gdnilui-aleptu cu h'ila de-amiră ţină meşi, şi 35
“lumea avă ţi s-aspună. Acld:erăm ş-mine şi biăi, măcâi cu
cătula scoasă şi aștiptăi pînă dipuse amirălu dipri scamnu

Q
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ginir-su, și loai

şi băgă
vinu

nica

fudii şi

nă pintică şi apoea

-

aoaţe..

- Aistu părmid ştiu, aistu aspuș,

|

(Spus

de

s-lu

s-lo-aspună,

bun,

ma

cară ştie

Iancu

cavasul

originar

ş-mine.

nveţ

din Elbasan

1898.)

101: Amirălu fără di fumeale.

5

.

" “Ţi-ş eră, ţi nu ş-eră.

Eră nă oară un amiră mare, care ş-aveă di tute g'ineţle
di pisti loc; ş-aveă ş-ună amiroaiie bună ş-muşată, care g-eră, 'laea, multu nvirinată, că di cîndu ş-eră mărtată, fumea/'e
10 Dumnigă nu-l avea dată. Ditr-aistă itie ş-amirălu multu ji- Tit ş-eră. Dicara vidură ţi vigură, amirălu s--armătusi g'ine- muşât, şi n-călâr, pi cale nisi să s-ducă pisti tut loclu, s-

caftă tea s-da di Dumnigă
„g macăr un fisuric.
- Imnă, imnă trei

o

şi s-lu pălăcărsească, tea s-lă da

gile şi trei nopţi

fără

|
ţe s-da di vîrnu

tit ai om. Trîşi a patra-gi tu hărgie, cum imnă minduit,
veade un aiiş cu barba albă şi cu tîmbarea-l arcată pi umir
şi cu un cărlig lungu

clu picurâr.
„200 lungă, deade

di cornu

adărăt;

canda

ş-eră un ve-

Amirălu multu 's-hărisi, că după ahiîtă cale:
di un suflit di om; s-aproak'e ningă fintină,

"s-dipune dipi cal şi greaşte aușlui.
|
-— Bună-ţi dimineaţa, pap.
— G'ine-ni vinişi, nipoate. lu calea mbar ? întribă auşlu.
„— Mi due diparte, pap, multu diparte, trîşi tu mârdinea
25 loclui, tea s-află Dumnigă, gîse amirălu.
1
— Şi ţi va s-cafţi di la Dumnigă, spune-n ş- a ia, dise
eară aușlu.
— S-ţă spun, pap. Io rii-escu amiră mare,.ni-am ş-ună amiroane multu muşată, ma doli nă h'im jiliţi şi nvirinăţi,
30că nu n-avăm şi noi fumeale: dicara avăm di tute g'ineţle

” di

piste loc, mași mărazea aţea

n-avâm,

ti nă fumeale.. Di

aţeă nl'isii s-mi duc trişi tu mărginea loclui,
Dumnigă..

tea

s--daă di

Dicara gri amirălu aiste grae, si ndreapse, ncălică pi cal
35 şi lunda-şi
%

mîna

cu aușlu,

îl dise:

.

AMIRĂLU

FĂRĂ

DI PUMEALE.

395

— Ti las cu sînătate, pap | şi trapse tea s-fugă.
Aușlu, cu barba albă, şi cu tîmbarea-! arcată pi umir, îl
mutri şi după aţeă îl' strigă:

—

O, lai nipoate! ia

ți s-dic

io:

Mine.tu

toarnă-te nilâm, Vin a0ă ş-ascultă,

hărg'ie,

niapirită

soarle,

s-ti

afli

aoă,

ningă aistă fîntînă cu apă araţe şi va z-vegi Dumnigă. Aide
du-te. calea-mbar di treţi seara . aistă, şi mîne s-hiii aoaţe.
După aiste grae aușlui, amirălu să nclină şi s-turnă pi
calea d-iu aveă vinită. După ţi să ntunică, amirălu, multu
curmât

ş-eră,

şi s-doarmă

că

avea

imnată

tută-qua,

vru

tea

5

s-discurmă 10

nih'âm. S-trapse di nă parte di cale, tu nă pade

aștirnută cu earbă, şidu ningă un cupăcă mare, cari eră tu
aţeă pade. Dicara ţină nih'ăm, (că ș-aveă tu disagă carne
friptă di nel şi caş di aţăl albul şi ună turtă, ţe aveă îrimitată amiroana ti pi cale şi ună ploscă cu vin), să nvăli 15

cu tălăganea
„Tu

loclu

nu

călcă. Tu

vine

(mal'otlu) şi s-băgă

s-doarmă.

aţăl eră nă irfie, ţi vîrnu puilii, ni vîrnă

hărg'ie

la fîntîna

s-dişteaptă, si scoală,

ncâlică

price

calu şi

di tu livade, iu V-aveă disă auşlu. Pi pigul'lu

di virdeaţă, ţi eră ningă fîntînă, şideă aușlu cu barba albă. 20
— Bună-ţi dimineaţa, pap! strigă amirălu.
—
un

G'ine-ni

vinişi,

nipoate,

dîse

aușlu

şi scoase. ditu

mer ardş; îl deade amirălui, qîcîi'ndalui:
— Na aistu mer ardş; du-te acasă la amiroana

sin

şi măcâţi

doili merlu aistu, şi. să ştii, că amiroana va s-facă un:fităr.25
Dicara giîse aușlu aiste zboare, s-feaţe nividiit.
Amirălu armase ca agudit di-k'icută, nu-şi ştiă, măratlu,
disi nu videă viîrnu vis, ma eră di ca-de-alih'a iute cîte [lili
zbură aţel auş cu barbă albă şi cu timbarea-! pisti umir și
cu cărliglu a lui di cornu ca di picurăr di tu munte, şi că30
- „aţel aş eră Dumnigă. După aţeă amirălu lo-ascumse .merlu

n-sin şi ncălică calu şi nki'si te-acasă. Amiroana ma ş-aştiptă şi ma s-mintueă la gonle a lei, la amirălu, care s-duse

tu mârdinea loclui, tea s-află Dumnigă. Tută noaptea ochi
nu-ş înclideă, mintea-l' eră la gonle, cîndu va s-toarnă? Tu35
nă seară, ca tu nada-noapte, s-avde că la poartă ţinivă bate;

di nă oară amiroana
Nu-ş

puteă,

s-duţe s-veadă, disi easte zonle aVei.

laea, di haraiă,

a Vei, gonle alea.

cîndu vigu,

că agumse amirălu

|
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Nîs scoase merlu diîtu sin, spuse tute cite l-aveă grită
Dumnigă, di la îîntîna ţea cu apă araţe, şi cara şidură, si

s-discurmădi pi cale, îşi la merlu, îl cură g'ine-mușşăt, şi-l
mică cu amiroana. Păjile a merlui le-arcară pitu firidă. Ună
5 moaşe, cari şideă tu uborlu amirălui, nu ş-aveă vigută, corba,

tu bană-l' meare;
„După

nîscînte

şi moașa

lo dim pade păjile şi li mică.
gile

armase

amiroania

s-duk'i,

că easte greauă,

greauă.

Aşi dicara, feaţe amiroana un fiăăr mușăt
10 ş-moaşa un fitdr nică cama muşât. Moaşa,
puteă,

tea

s-lu

ma

|

mutrească,

îl hărzi

amirălui,

ca îumeale a lui. Amirălu şi amiroana ş-eră

ca soarle, feaţe
dicara nu ş-lu
tea

s-lu crească

plini di harauăă,

că Dumnigă lă deade fumeal'e ta s-crească tu casa lor.
Ficorlu amirălui s-climă lulu şi aţâl ţi-l feaţe moaşa,

i5climă
qua,
—

Deli-Jorgu.

Doil'i

eră ca

niîscînţi

angiil,

crişteă

s-

cu

şi tuţi cîţi îli videă, ascuk'ă di trei ori şi giţea:
S-nu h'ibă di oclă...s-nu h'ibă di'oclu, ahît muşăți

eră.
Doili s-duţeă la sculie. și 'nviţă. Al Deli-lorgu mintea ma
2omultu l-acăţă, ma nîs nu alăsă lulu, tute cîte nîs li ştiă şi

li ţineă aminte, Vi li spuneă ş-al Iulă.. Ma tut cama s-videă,
că lulu nu easte ahăt dișclis ş-ahât ştiăt ca Deli-lorgu.
Amirălu

videă

aistă,

ma

giţeă,

că

va

s-cama

crească

şi

va s-dişelidă. Niscînţi oaspiţi a amirălui ună quă, cîndu
25 zbură ti ficori, cari easte ma mintimân şi cama nviţăt, disiră,
că Iulu nu ştie di itia al Deli-lorgu, cari li li Va tute ditu
“mintea al lulu, şi că ma s-nu h'ibă Deli-Iorgul deadân cu
Iul'u, lulu va ştibă cama multe.
Amirălu lo mintea oăspiţlor şi climă Deli-lorgul ună quă,

30să-! qică
Măratlu

s-ducă, s-fugă

di Doli-lorgul

ditu casa lui,

nu putea

tea

să-ș caftă

s-țină

altu

lăcriiile

loc.

qi du-

reare şi [amărătune.!?] ţi-l vineă, ma nu aveă ţi s-facă, lipsea
s-ascultă dimîndă&unea amirălui. Ş-adună strările tu disagă,
ş-la calu di căpestru şi fude ditu aţeă pulitie şi s-duţe 135 amare. AclO eră mare păzare şi s-lucră şi si nviță di tute
zînăturle şi si zbură tute limbile. Deli-Iorgul intră la un
mastur şi di cîte ştiă, acld nviţă nică di daţe ori ma multe

şi limbe multe nviţă.
Dicara

fugi

Deli-lorgul

din

casă, Tula

armase

singur,

ş-

AMIRĂLU

„aţeale

ţi li ştiă, le-agîrşi.

azguni

alăgă

FĂRĂ DI FUMEAL/E.

Deli-lorgu ! nu

tu

mulţi

Amirălu

ştiă

căsăbăţi,

cum

pîn

vidă
s-facă,

ai pre

897

cît stepsu
tea

feaţe, că

s-lo-află.

apoea

agumse

Dicara

ş-lă pu-

:

litia di l-amare. După multă căftare, lo-află şi-l! diîse, că .
vine maşi ti nîs, s-lu Va ti acasă. Deli-Iorgu s-hărisi multu; 5
nu s-amînă multu, ma di nă oară si ndreapse şi nk'isiră ti
Si
. :
acasă.
Cindu agimsiră acasă tută hoara lă işiră ninte, tea s-lu
veadă Deli-lorgul şi s-li gică «gine vinişi». Deli-lorgul eră

multu

vrut. lulu aveă

agîrşită tute cîte ştiă. Mu Deli-lorgul 10

îl lo şi-l! li nviţă tute cite ştiă şi Deli-lorgul. După nîscîntu
lk'iră, cîndu fizorli criscură şi s-feăţiră ti nsurare, vrea tea
s-dică amirălui tea s-lă da izine, tea si-și caftă nveaste, ma
si ntirseă di amirălu, te-aţeă ună guă disiră a moăşil'ei s-li
spună amirălui mintuirea lor. Moaşa îl spuse, şi amirălu 15

lă deade

izine.

Dup-aţeă

|

i

nîşi ş-umplură

cîte nă disagă di flurii, ncălicară

cal'i şi s-dusiră tu alte pulitii
ti h'il' di amiră. Seara
hane, climară hăngilu

pulitia ţea oamirii multu
că

spuse,

Hăngilu:lă

mări, tea s-caftă

nveaste

ca

aguimsiră tu.nă pulitie şi trăpsiră la
şi lu ntribară, disi cunoaşte nîs tu 20

|

nviţăţi ?

tu pulitia

ţea nu

eră

ahîtu

nviţăți.

După aţeă ntribară, disi se-află feate ca ti b'il de-amiră ? Hăngilu lă gîse eară, că tu pulitia lor nu s-află ahtări feate.
Alantă

quă

agiimsiră tu altu căsăbă nica cama mare 25

seara

ma şi tu aistu hănţilu lă spuse, că nu s-află ni oamiri nvițăți, niţi feate ca ti h'il' de-amiră.
A treazi agumsiră tu ună pulitie dip mare şi trăpsiră tu
hanea ţea cama di protă. Duriiră seara şi dimneațţa si scu-

lară şi spusiră a hăngilui, s-li ducă la oăminli aţel' cama 30
.
nviţăţi, cîţi s-află tu aţeă pulitie.
„ Hăngilu lă .dîse, că tu pulitia lor s-află aţăl' cama nviţăţi
di pisti dunatiă. Dicara s-dusiră l-aţe! anviţăţi, vidură, că

Deli-lorgul şi lulu ştiă multu
aţeă climară

feate bune
gilu lă gîse,

hănzilu

şi mușate
că nu

la nă

cama multu

parte

di cît nîşi. Dup-

şi lu ntribară,

disi suntu 35

tu pulitia ţea, ca ti h'il' de-amiră. Hăn-

suntu

dici't maşi

dao feate

ca ti h'il' de-

_amiră, ma nu easte cu puteare, tea s-li poată s-li veadă virnu
di cît maş cu izinea a dascâlălei la cari şed aţeale feate.
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Deli-lorgul şi lulu s-disiră acasă la ţea dascală.
eră nclisă.

Bătură

la

poartă

şi işi

dascala,

moaşe, lă dişclise poarta şi V-aştiptă
ti ţi lă easte vinita, lă dise:

5

ună

n-casă.

Poarta.
mul'are

Dicara

ni

— Feâtile suntu hi'ile di.prămătefţi ţii le-alăsară a îia,
tea s-li crescu ; nu easte tu puteare ta s-li veadă vîrnu gone,
Ma voi, di cara h'iţi h'il de-amiră şi dicara vreţi s-li vigăţi,
vă fac aistă hătîre;

ma

lipseaşte

maşi un cîte un şi tea s-nu

h'iţi cunuşciiţi, că h'iţi fizori, s-vă nveaştiţi tu straie

muli-

10 reşti. Altă turlie nu easte tiră, tea s-putăţi, s-li vidăți.
După ţi lă diîse aiste zboară dascala, nîşi si sculară,

s-

disiră la hane și-ş feâţiră strane mulireşti muşate. :Ma si
nviscii Deli-logul şi s-duse la dascală. Ahît g'ine eră adărât,
ți mizia

puteă

si-l cunoască dascala,

că easte ficor. Il deade

15ună numă di feată şi-l duse analtu, iu eră feătile a prămă
tăfților ;ul duse acld ş-lă spuse, că vine ună oâspitădi nă
hoară şi că va s-cama şadă nîscînte gile.
Feâtile

s-hărisiră,

că

lă vine ună oăspită;

u loară, u prim-

nară pitu tute ldcurle, zburiră multe și di tute; prîndîră de20 adim și nu fu di-căile, tea s-u duk'ască, că aţea oăspită nu
eră feată, ma eră Deli-Iorgu. Dicara şidură, s-dispărțiră, şi
Deli-lorgu, mplin di harauă, că lo-arisiră feâtile, deade cu

de-alagă la hane
„_

s-pitreacă

lulu,

tu

stranie di feată, ca

nîs s-li veadă.
25 : După ţi si nviscii şi lulu tu mulireşti
dascala. Aistă îl duse analtu la-feate, ma
Iulu,

că

nu

puti

tea

si-s ţină

ca

feată,

ş-

|
strane, s-duse la
nu știii cum feaţe
şi nise

îl dukiiră,

că nu easte feată, ma că easte ficor; ditră nîs dukiră şi ti
Deli-lorgul. Dicara-l cunuscură atumţea, I-streăsiră, tea s-lă
3ospună, ţi lă fu itia tea să si nvească tu strane mulireşti,
tea

s-vină

nadriptatea;

s-li

veadă?

lă gise că:

lulu

nu

şi steă

multe,

nîs

lă spuse

«Noi h'im h'i/. di amiră şi că nk'isim

di acasă, s-căftăm feate, ta s-li lom ti nveaste. Dicara nviţăm,

că voi. h'iţi bune

şi mușate şi dicara nu puteam

altă turlie

35 s-vă vidăm, ni nviscium tu strane mulireşti, tea s-putem s-nă
apruk'8m di voi şi s-vă cunoaştim cama di aproape.

- După

arisiră

ţi spuse

şi ţi ai

aiste
dipri

grae lulu, nise lu ntribară, dise leminte

s-facă?

Iul'u

lă gîse, că suntu

|
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arisite şi că au multă efharistise s-li Va ti nveaste. Atumţea
nise di'siră:
— Macă easte aşiţe, mîne dimineaţă, nică4 neapirită, s-trea.
ţii pi ningă firidi, s-bătăţi cîte puţin, şi noi va s-nă diştip-

|

şi va s-arsărim pi tu. firigi, s-fudim deadin.
aiste.

ţi lă griră

După

Deli-lorgu

s- vi spună,

zboare,

A

daoa-zi,

di

cu

di nă

alagă

oară

la

nîs bitisi lucrul.

că

Cîndu avgi Deli-lorgul, s-tudusi,
lăcrile.

Lulu

a

tăm

noapte,

cum di ndreapse lulu aşiţe
patru

ndreg

si scoală,

cali

buni şi s-duc pi ningă casa dascâlăl'ei. Bat nih'âm pi firidă 10
di ună oară arsăr feâtile, că nîse aștiptă ; dişelid firida, s-arucă

pi cal şi fug tuţi patru.
-

ua ntreagă, seara agimsira la hane; diImnară, imnarăcara miîcară g'ine-muşât, s-băgară s-doarmă, că era vătămăţi:
di pi cale. Tuţi durniră, maşi Deli-lorgu nu dură, nîs nu-l 15
acăţă somnul. Tu nagă-noapte avde nă boaţe, cari-l' vineă
din sus şi strigă:
— Deli-lorgu, Deli-lorgu!

—

Cai mi cl'amă, gise nîs?

—

Noi

şi bagă

h'im,

mirile,

tu minte:

Tu

s-ţă

vinim

oara

ţi va

spunim

un

s-agundiţi

lucru;

acasă,

ascultă 20

amirălu,

ca di giineaţă, ca di glăreaţă, va s-vă bagă fărmăc tu dulţe,
tu apă şi tu arăk'ie. Ma tine, cara s-vrei tea s-li ascâk' tuţi,
s-ti faţi ca zurlu şi s-li verşi tute. A doua oară, ţi va s-vă
da, s-beţi, că nu aii ţivă. Mutreă giine, s-nu spuni a virnii,25
ți avgi'şi, că ma să spuni, k'atră ş-mârmură s-ti faţi pin di
o
|
dinucl'e.
După ţi griră aşiţe, tugiră.
A doaiia-zi eară ncălicară cal'i şi seara agtumsiră eară tu
nă hane, iu s-băgară s-doarmă. Tuţi duriiră, maş Deli- -lorgul 30

nu dură. Tu nagă-noapte eară s-avde nă boate,

care strigă:

Deli-lorgu! -

—

Deli-lorgu!

—

Cai mi clamă ? ntribă

eară Deli-Iorgul.

Noi h'im, mirile, ascultă s-ţă spunim. Prîndul ţi va s-vă
da amirălu, cîndu va s-agungiţi acasă, easte cu fărmăc. Ma 35
s-măcâţi, va s-muriţi. Ma tine, cara s-vrei s-ascăk' pi tuţi,
s-ti faţi ca zurlu şi s-li verşi tute gtlile. A daoa-oară ţi va
s-vă da, s-mîcăţi, că nu va s-aibă ţivă. Ma si spuni, a viîrni, lW'atră s-ti faţipîn di mese.
—
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După aiste grae eară fugiră.
Alantă duă, seara, cîndu durnă
s-avde eară nă boaţe:

—
5

—

—

Deli-lorgu!
Cari

şi Deli-lorgul

şideă,,

Deli-lorgul

mi strigă?

Noi h'im,

tuţi

Deli-lorgu.

ntribă

nică un lucru.

s-ţă spunim

ta

vinim

mirile,

Tu seara di prota, cîndu lulu va s-bagă cu nveasta, va sVină nă lame s-l'i nglită. Tine ma s-vrei tea s-li ascâl,
s-şeqi pi căpitiilu a lor, cîndu va s-l-acaţă somnul. S-hiii

10cu ună coardă n-mînă şi cîndu va s-avdi ună suflare ca
vimtu, să ştii, că tu oara ţea vine lamna. Atumţea tine s-dai
cu coarda pisti nîşi

di pi deasupra cu mare vîrtute şi va s-li

ascâl!. Ma si spuni a vîrnăi, k'atră ş-mâărmură s-ti îaţi întreg. -

După ţi gisiră aiste zboare, mirile fudiră. Virnu no-aveă
15 avgită ţi s-aveă spusă al Deli-lorgu. Alantă quă si sculară,
ncălicară cali şi nk'isiră şi după puțin agiunsiră acasă.
Tută hoara lă işiră n-cale, tea s-i aşteaptă, şi tuţi să ndrideă ti numta, ţi va s-facă h'iti amirălui. Cîndu agumsiră

„acasă, amirălu ca di haraiiă, ca di jale, băgă fărmăc tu dulţe
20 şi tu arăk'ie şi cîndu verură tea s-lă da a goilor, Deli-lorgu
s-faţe zurlu,

ahurh'i

să strigă, arik'aşte. arăk'ia

şi dulţile

ş-

le-arucă di pi firigi în cale. Tuţi s-zudisiră ţi păţi măratlu
di Deli-Iorgu. Ma după puţină oară, s-feaţe eara mintimen,
căgă n-ginuc/e la amirălu, tea s-lu Vartă şi-l băşă mîna. A25 mirălu îl Virtă,
Cîndu băgară measă ti prindu, eară îl vine zurleaţa al
Deli-lorgu, că amirălu, cum aveă qisă mirile, avea, băgată
fărmăc ş-tu g'ele. Ma Deli-lorgu s-feaţe ca zurlu, virsă tute
g'ălile şi asparse tute căţinile di pi measă. Ma după puţin
3oeară s-feațe mintimen ş-căftă lirtare di la amiră. Viîrnu nu

dulk'ă, -ti“ţi li făţeă Deli-lorgu aiste glărinii.
După

aţeă s-feăţiră

multe

etimăsii,

tea s-facă numta cama

ninte al lulu şi tu stămînă ş-al Deli-lorgu. Tu seara di prota
cîndu

s-disiră

35 Deli-Iorgu

să

s-bagă

pe-ascumtă.

lulu

lulu. cu

cu

nveasta,

nveasta

intră

dură.

tr-odă

şi

Deli-lorgu

şigu pi ningă căpititilu a lor şi cîndu avgă ună suflare, trade
coarda şi agudeaște pi vimtu pisti lulu cu nveasta, cu ahîtă vîrtute, ţi tăl'8 lamiia n doauă bucăţi. Tu agudirea ţi
s-feaţe, s-avdă ună tucutire di cari s-diștiptară şi luVu şi n-

.
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Deli-lorgul

cu. co-

arda scoasă pisti nîşi, canda vrea, tea s-/i tale. S-aspăreară
şi ahurb'iră s-li gică, că ti ţi itie Deli-lorgul
va s-l'i vătămă,
faptă?

ți-V au

Ma Deli-lorgu nu ştiă, cum s-lă giîcă, că nu putea s-lă spună

că ma

s-lă

spuneă,

va

s-fiţeă l'atră

şi mârmură.

,

5

Nîs lă qi-

țeă, că nu vrea tea s-li vătămă nîși, ma că vine, aşiţe, tr-oda
lor. Nîşi

nu

vrea

tea să ştibă di aiste zboare.

teă s-li facă, tea s-pistipsească,
răulu a lor,ilă gîse:

Dicara

că nîs no-aveă
”

nu pu-

vinită ti a10

— Ascultăţi, macă easte așițe! Io va s-vă spun, ma să
ştiţi, că voi va s-mi k'irdăţi.
a
|
Şi Deli-lorgul lă spune, că tu seara di prota, -aveă disă
mirile, că tu dulţe şi tu arăk'ie amirălu va s-bagă fărmăc.
Cîndu spuse aiste zboare, Deli-Iorgu s-feaţe pîn di ginucl'e 15
K'atră ș-mârmură.
|

Iul'u şi nveasta ahurh'iră s-lu pălăcărsească, s-nu lă spună

că acăk'isiră, ma Deli-lorgul dise:
Ţi ni-u voi bana, cîndu am &itoarle di lk'atră?
„Dipr-apoea lă spuse ti measă şi di nă oară s-feaţe pîn di20
mese l'atră şi mărmură. După aţeă lă spuse ti lamiie şi lă
deade s-veadă şi daule bucăţi di lamne, ţi o-aveă tălată:
Cum lă spuse tute aiste, s-feaţe ivatră şi mărmură ntregşi
|
nîs 'şi nveasta lui, cu tute udăile ţi-ş avea.
„ Cîndu nviţă dunaoa di aţeă, ţi s-aveă faptă, multu si jili, 25

alte,

că multă vreare aveă tuţi ti Deli-lorgu
Tu noâiil' meşi, eră duă di Paşte; tuţi ş-eră la bisărică.
Noaptea, ca tu iagă-noapte, nveasta al lulu feaţe un nic
nat, un fi&uric multu mușât. Nîsă eră singură, cîndu avde
30
nă boaţe, cari-l' strigă:

—
—

|
Nveastă, nveastă!
Cai mi strigă tu aistă oară? ntribă nveasta.

„— Noi h'im, mirile! qiîse boaţea. Ascultă s-ţă spunim un
graiii.. Vrei tine s-ascak' Deli-lorgul şi soaţa-ţi? Vrei tine,

„s-li faţi eară cum
„ —

Avdi

nu voi?

ş-eră, s-li nvigi?
spunăţi-ii,

"35

ţi s-fac, că ş-bana mea s-hibă

di căile, ni-u dai ti nîşi, gise nveasta.
„—

Tale

guşa

sărmăniţăl'ei

pi Deli-lorgu şi pi nveastă,

ţi fiţăşi. K'ică

şi va să nviagă.

nîscînte k'icute

-

„1
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şi fugiră.

Nveasta nu stăti pi multă minduire, lo sărmăniţa, îl tăl'ă
caplu,. pruseulii cu sindile pi lk'atra-l Deli-Iorgu şi pi a nveăstilei a lui şi nîşi di nă oară s-diştiptară, nviară. Dipri a5 poea alik'i caplu a fitorlui şi. fitorlu s-feaţe, canda no-aveă
păţită ţivă.

Deli-Iorgu, după ţi s-diştiptă, ş-lo nveasta şi s- duse ndreptu
la 'biseârică.

Tuţi

armăsiră

tudisiţi, că nu ştiă di cudia, ţi s-

aveă faptă. O-alăsară şi bisărica ş-tut, ş-alăgară cu amirălu
10 cu tuţi acasă, tea să s-hărisească di nviarea-l Deli-lorgu (1).

102. Gonile şi feata din faşă.
Eră nă oară un Gone-muşăt şi gunăc. Mulţi ai aveă binată tu xeane şi cara lucră quă ş-noapte, amintă aveare
multă. Ţi s-mintui el atumţea? Să s-toarnă eară acasă tu
15 hoara' lui şi să si nsoară

aveă

tu oclu.

cu nă feată

mușată,

ţi di multu o-

Şi plică troară cîtră n-hoară-/. Narse cît farse

pînă ţe ntunică. Iu să s-ducă cunak'e? Cum stăteă el aşiţe, şi
“s-mintueă, na iu vigu, că nica ardeă lutina tu nă casă. S-duse
şi asună la poartă. Oâminli din casă L-dişel'isiră, şi-l trăpsiră

20 nuntru şi-l băgară pri measă. Eră tamâm ţina di trimeare.
Mîncă gonile şi bi şi s-hărisi ş-apoea s-culeară tuţi, s-culcă
ş-el. AţăV din casă duriiră, maşi nîs nu
cil. S-mindueă acasă la părinţi, la fraţi,
dueă ş-la feata ţea muşată, ţi u băgă tu
25 gonile avdi tu udălu a feâtilei, graiu di
dulţi, ţi canda nu eră-a oămiilor di casă.

„băgă

bană

puteă să nclidă ola: surări şi s-minoclu. Cindu na iu
graiu şi nişte boţi
Ţi eră? Mirile ţi

feâtilei! Ascultă el, lă băgă oara g'ine, ma, ţe

avde? Mirile I-băgară scriata, ca feata estă din faşă s- p'ibă
mu/area lui!
30
— Z-bînegi, giţea mirile, s-ti faţi muşată ş-calătihă, s-ai

ocli ca vioările din pădure
astă-seară n-cusa

—
(1)

Vai di

şi s-ti măriţi

mine! s-mi nsor cu feata

1. Neniţescu:

De

cu oăspile

ţi vine

voastră!

la

Români:

din

1895, p. 291. Aci basmul a fost transcris

Turcia

estă ? mintui gânile,
Europeană,

curat foneticește.

Bucureşti,

v

GONILE

S-o- astepta

surât?

pînă

ŞI FEATA

s-crească

DIN

FAŞĂ.

ea? să stai

-

io alit
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l'ird nin-

Nu

„ Troară si sculă, trică tu oda di didinde, ş-u lo dit leagăn,
apufăsit s-u vătămă. Işi cu fitica tu ubor şi vigindalui un
par spirlungos di gardul di grădină, u nh'ipse agonia şi îugi
citră n-hoară-l, fără să-şi toarnă caplu nîpăi.
Cu cîtă haraiă ţi-l aştiptară părinţi! şi cum lu mbrăţitară

cu căldură!

Gonile şi ntribă

di feata

ţea

5

mușşaţă, pri cari

ş-aveă arcată vrearea şi cu dureare nviţă, că s-aveă măritată. Cum apiri adoioazi, căftă el altă feată. din hoară, ma 10
nu-l vru. Căftă ş-altă, tot acşite. Căftă nîs nică ună şi nică
"ună, ma niţi nă feată nu-l vrea şi tute s--afireă şi fugea di
nîs ca di per di lup.
Cu suilitlu ntărmăcăt, s-dispărţi eara di părinţi, di frăţi,
şi di surări şi plică, tra s-nu s-toarnă nică nă oară.
15
— Va mi nsor tu xeane, acld va s-armin mintueă el calea
Şi eara agumse tu un hăsăbă mare şi s-băgă nîpoi pri lu-.
cru, s-feaţe multu avit. Gine ma niţi nă feată nu-l vrea, cu tut
că eră tinir, ş-muşât, ş-avât şi cu tute bânile. Trică un an,

tricură ţinţi, tricură dgaţe şi tut ninsurăt ş-armase.
Ş-u
căftă
di-ani
» —
eară

Nîpodi
că

20

băgă s-caftă nă văduă. Nu-l vrea niţi aestă. Ş-apoea
altă, ş-altă şi nu-l vor. Aveă tricută ca viîră ţisprăgăţi
ş-cama. Si s-mintui el?
Mîne-păimine me-agunge moartea... Ma g' ine s-mi tornu
l-a fei acasă, ta s-l-armînă a lor avearea, ţe-adunăi!
25

năpodi

înk'isi
nuptă

calea
n-cale,

tut

feaţe, ţi 'adră el,

n-hoară-i. Ţi

cîtră
tu

hoara

cari

tu

aveă

vătămată

feata, ţi mirile l-ursiră a lui, şi fără ştirea şi vrearea lui, loaduisiră

itoarle ndreptu

15

n-casa, iu cu

de-ani

năinte,

eară

ţina- de trimeare. 'Oamini buri a căsilei aiştăi, lo-aştiptară 30
şi di'calea estă. Troară ţi gonile intră n-casă, cunusci şcasa ş-oăminli și hire-hi ire îl tricură prit trup şi ma j-giţeă cu mintea :
|
» — 'Ţi picăt fecu cu mărata feată ! 'Torea vrea s-pi ibă măr35
tătoare!

Ma
_—

ş-părinţi!' a featil'ei îl cunuscură

Nu

ştii, ţi nă s-tih'isi noaptea

şi acăţară s-li spună:

ţi plicâşi di la noi, aşiţe,

fără spunire, cari-şte di ţe fudişi aşiţe! Vîrnu spindură fitica noastră di un par spirlungos di gardul di grădină. Di-
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mineaţa
gardu.

aflăm mărata-nă
Vru

Dumnigqău

di nu

Gânile arsări mprostu
Intribă:
5
— Cum

—
_

feata

Bineagă,

feată tu culupane
ş-o- află

şi asudori

arăiălu !

arăţi îl cură pri frîmte.

părinţii,

vru

ta

s-aducă

tura tri oaspe. Şi eră muşată cum
ca cireaşa

coaptă.

oăspile

aspuse

Şi cîndu
tute

Dumnigău!

Easte

mîncarea

şi biu-

nu si spune, şi naltă

ahîntu gone ş-muşăt, l-aruşiră. ș-cama
„ Atumţea

di

bîneagă?

apîndisiră

mărtătoare 'tora. lea-u ! .
Feata tamâăm întră tu udae,

10 arîimină

aspindurată

şi

mutri la nîs şi-l vigă

multu făţle.

ună cîte ună,

cum

avqi.mi-

rile, că-! ursiră tri nveastă un nat dit fașe, cum vru el s-u
nh'igă -tu parlu di gardu, tra se-aspargă scriata şi ursita mi5 rilor şi tute alante. Şi căftă feata. Oâminl'i buni l-u deădiră
cu harăuă şi feata l-vru troară şi tră nîscînte gile s-feaţe
și numita, și plică gonile hărios cu nveasta mușată di mînă
la casa părinţilor a lui. Vegi că așiţe eră scriitura (1).
103,

20

Li'ndura.

Eră nă mulare, cari, după ţe s-mărită, nu scoase zbor
din gură, trei ar, an cu an, şi aestă u făţea tra să s-pidipsească singură-şi, de-aţeă că, năinte di mărtare, îşi cătigursi

bărbatlu. Dupu ţe tricură

trei ati

di gile mpliti, bărbatlu

si nsură de-adoara, pistipsindalui, că mularea
25aveă

amuţită. Troară

ţe noaua

mulare

lui di prota

intră

n-casă,

acăţă

z-bagă ang'igi şi s-facă tirână a mulărilei di prota şi nîscînte ori u tirănseă de-adin cu bărbat-su. Şi ţe nu-l făţea?
L'i nh'igeă scîrpe di lemnu tu ungle ş-lă dădeă foc.... Li
_nțăpă

truplu

soprota

arăvdă

ma

cu aclu

cu

puteare

tu mârdine, nu

. (1) Neniţescu:. De
p. 288

sq. Povestea

și-l sîngină

tute

pută s-cama

pînă

ş-limba.

Mularea

di

lăeţle a mulărilei a doaua,
aravdă

şi cu

dureare

dqise:

Za Românii din Turcia Ruropeană, Bucureşti, 1895,
este

scrisă în dialectul

aci de noi în Aromâneşte.

Daco-Român

şi esta. tradusă

i

VIMTUL,

DERLU

ŞI SOARLE.

335:

Ai! ai! Lindură lae s-ti faţi!
.
Ș-pi tu călpitura (cărpitură) di ușe s-fugi!
Mine trei ani ti un zbor nu gril.
ş-tine

troară

cu

zăvonlu

„Nkisiși să zburăşti

Cîndu aşiţe gîţeă

mularea
pitura

pi faţă

şi agră s-ti: porţi?

şi blăstimă

5

prota, mul'are, na, di-nă-oară

lantă s-prifeaţe lindură-lae şi zburi "mdului prit căr-

di uşe, acăţă

să siisk'iră

și să zp'ilească

ca un puilu

tră picatlu ţe-aveă faptă ca mulare (1).

104. Vimtul, Derlu și Soarle.

10

Ună oară ună feată triţeă pritu nă livade.
|
Eră cître la mărginea primăveărăl'ei. Sum aumbrata unii

nuc, ţe s-află

pri

mârginea

di cale pr-iu imnă nîsă,

şideă

trei nicunuscuţi. Unlu eră vimtul, alantu dgerlu ş-alantu soarle,
Feata treaţe pri ningă niîşi şi lă da <«buna-quă» cu aeste15
zboare:
— Bună-duă a unui di voi treili.
Şi-ş imnă calea.
Vimtul, gerlu şi soarle acăţară să si ncate, gîcîndalui tuţi,
că a lui V-are dată feata buna-quă. Cama tru mărdine, vi-20
gindalui, că nu pot s-u scoată n-cale, s-mintuiră, că aţel cama
bun lucru ţe-aii tră făţire easte s-alagă după niîsă, s-o-azungă
şi s-u ntreabă a cure di nîși V-are dată bună-qua.
Zborlu dic şi nk'isescu calea.
„— A cure di noi treili l-ai dată bună- -dua ? u ntribară.
25

— A ma bunlui.., gîse nîsă.
„.—. Ş-care-i ma

bunlu?...

u ntribară.

— Vimtul... lă turnă nîsă zborlu.
— Stăi atuzţea, lea pirușană, dise soarle, nu va s-Vină
veara ? Am s-ti dugurescu ahîntu, că va ţă si tuk' ască car-30

nea dipri tine, cum s-tuk'aște umtul pri foc.
— Te-arigi, soare, l-gise feata; poţi s-me-argi cît ț-u vrearea, mași vimtul voi s-me-avreagă.
(1) I. Neniţescu: De la Românii
Textul este scris în limba română

scrise pe Aromâneşte
— după

din Turcia Europeană, 1895, p. 536
literară —afară de versuri, cari sunt

care a fost tradus aromâneşte.
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— Am cîndu va z-vină earna, dise atumţea derlu, va zdaii nă arcoare, că, ş-l'ătrile va s-creapă.
— Fă arcoare: tine, auș, cîtă vrei, maşi vimtul s-nu mi
suflă.
|
|
5
Avqîndalui aeste mintuite zboare, şamișdoli s-aplicară
şi-l urară: gua-bună (1).

| 105.

Ursu-g'ani.

Eră ună oară ş-un k'iro un preftu şi si nsură, mutriţi tora,
cu nă ursă. AclO l-băgă şutlu din vale. Cari u feaţe muşu10teaţa estă, nu tricii multu psîn ş-amintă un ficor, gumitate
„om, gumitate ursu. Va-l' dîţi, că ma multu pri ursu ş-o-a-

duţeă ca di pri
ma

om. L-pătigă

soţii ş-tuţi ciţi îl videă,

şi-l! băgă
l-băgară

numa

parasuma

G'ani.

Gine

Ursu-g'ani.

Ş-Ursu-g'ani l-armase tră totna.
15
Aţ&l Ursu-g'ani eră semnu! Mică cîte doâuă cireapuri di
pîne n-quă şi tut nu-s sătură. Tată-su eră avut, ma pri micarea h'il-sui, acăţă să si scadă quă di quă. Vigă, că n-cap
nu si scoate cu hiillu aestu, mutri s-lo-arug'adă . iu-va, s-l“află vîră lucru, ma cari îl loa? Mașşi tră pîne s-lu dădeii,
20 şi tut nu ţi-l apruk'ă vîrnă; că de, nu vreai poată s-ul hăr-

nească. Mintui,
Dumnigăi :
—

mintui

părintile

şi-l!

dqise

nă

quă

H'ilu, vegi, că s-nu-ţi h'ibă ai oclu, Wii sînătos,

tră miîcare, ma

estă nu

di la
ai drixe

va ţină multu. Noi parăgi no-avem,

25 s-mutreșşti s-te-acăţi di vîră lucru, că biii, vru Dumnigăucugămite-fisăr.
|
— Tată, ndreptu greşti. Parăgi no-ai tora, am di totna noavuşi.

„

—

De, hiilu, şi aţal' ţe-l' avăi, ni-l loară tu

30 cînlor,

cîndu

călcară

loclu

|

l'irolu a cap-di

aestu.

|

Aeste eră min&iuii, ma vru di li qîse preftul, naca-l pinde

aţă

c-un

tor, să z-ducă h'il'-su la cap-di-cînVi, tra s-nu s-toarnă

a doara şi cu aestă să-l si l'a furtia dipri slzinare.
Ahiît vrea Ursu-g'ani. N-tribă tată-su, ţe eră aţăl' cap-di-cîni?
(1) Bagav,

Cartea

de Alegere,

p. 121,

Bucureşti

1887,

URSU-G/ANI.

-
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Tată-su, V-gise, că eră nîşte agru-oamini, ţe călcară lăcurle
aeste, tăl'ară, vătămară, aspârsiră lume multă şi dispulară
tuți avuţiii, di plîndeă hi'il'i tu pîntica mumânlorqi jalea şdipirarea, ţe s-făţeă.
|
Al

Ursu-g'ani Lisi mută perlu di turbare, avdi 'ndalui aestă.

5

— Tată, dise, va s-mi dues-ni misiir boea cu cap-di-cînli.
Ma s-ni-adări nă veargă di h'er, groasă cît braţlu şi s-ii.
dai 50 di mule sînătoase, să ncareu avearea-lă, că ni-u băgăi tu minte s-l-astingu.
.
Tată-su aestă aştiptă, să se ascapă di nîs, s-nu-l aibă furtie 10
priste cap dua tută. L'i ndreapse 50 di mule şi-l' adră ş-nă
cumagă di h'er groasă cît braţlu. G'ine ma cîtu lo umaga

tu mînă
su l-adră

Ursu-g'ani ş-o-anduplică nădeamă, pac! feaţe. Tatăaltă

groasă

cît pulpa

tor. Ş-aestă

di

cum

o-an-

duplică Ursu-g'aii, s-frîmse ună-ş-ună. Atumţea I- adără una 15
di culil'e groasă cît truplu, ţe s-anduplică ma nu s-frîndeă.
Ahtare cumagă căftă şi Ursu-g'ani.
Ş-acşiţe Ursu-g'ani şi ncălică nă mulă şi nk'isi cu cărvanea

tu loclu a cap-di-cîilor.
Trică la nă hoară pri la un h'irâr.
—

Iu oară

bună, gone,

lu ntribă

|
20

hirarlu?

— Mi duc'la cap-di-cîni s-lă Vaii părazli a tată-nui.
.
|
I/-dise h'irarlu:

--- Cari si poţi s-frîndi h'erlu aestu, acşi va lău poţi a
23
a
”
cap-di-cînlor.
H'erlu aţăl eră nă grendă. Di trei ani o-aduse h'irarlu şi
nu putea s-u mină dit loc, tra s-u lucreaqă. Ursu-g'ani u
mută c-una mînă, o-andiiplică şi cumătite, cumătice ț-u faţe:
Li zgărli ocliV h'irarlu, vidindalui aestă, Qi ţ-ampăreă că
va s-ii bea. H'irarlu vru s-lu ţină la nîs, ma Ursu-gani ş-30
aveă scupolu.
lu ntribă:
]
După ţe vdi de- acld, agumse la nă moaşe. Moaşa
— Iu oară bună, gone?

— La cap-di-cînli, mae!
A
.
-— Am ţe s-adâri acd?
tată-nui.
a
parazii
s-Vaii
due
— Va s-mi
Moaşa l'-dise:
— 'Toarnă-te, h' i
Papahagi,—Basme aromâne.

că va-ți

l'ergi nâtile;

„85
ahi' Hi văsilâţi,
„22

338

-

PER. N. PAPANAGI

şg-ahiţi amirăți şi gorni-alepţi, ţe z-disiră, nu putură s-adară
țivă şi ş-alăsară oăsile acloţe ş-tine un singur vai adări?

Ursu-g'ani no-ascultă di vîrnu, ma ş-irapse calea.
N-eale astăl' un tiripăr. Aestu lu ntribă, iu z-duţe, şi niîs
5 aspuse,

ţe cură.

I

dise

tiriparlu:

— Cari s-poţi s-mîţi şase zireapuri di pîne şi z-beai şase
buţi di vin, acşi vai adâri lucru.
L-u intră.a pîilor Ursu-g'ani ca un Vuftă, glap-glup, glapglup!

li glăpui

pîn

di ună

șase

&ireapuri

10 năinte şi bule, cu un vin dulţe ş-ardș,
tute di no-alăsă k'icută tră nişane!

— E! gri nîs, pîne

—
va

15

di pîni.

Li bagă

şi ţuc-țuc!

li ţucui

altă easte? Vin altu avâţi?

Di mumă h'il faptu, gone, qise ciriparlu.
lă vini di hak'e a cap-di-cînlor.

Ș-trapse nîpdi calea

Ursu-g'ani

ş-agumse

Du-te, că tine

la pălatea

cap-

di-cînlor. Aeşti, cum îl vidură, acăţară s-arsară şi z-goacă pri
un cor, că lă vine un mizt tră micare. Şi iu-ha, s-aurniră

pri nîs, s-lu bea di vii!

|

— Nîpoi, cîni! lă greaşte Ursu-o'ani.
20 “EI ţivă! Z-duţeă ca vimtul pri nîs analtu. Cari vigă acşi
Ursu-g'ani, discălică şi cara sălg'aşte cumaga di W'er, dişi'i
îl culcă m-pade. U sălg'aște ningă nă oară, no-alăsă puil'ă
di cap-di-cîne.
Intră Ursu-g'ani apoea. tu pălate, ma aoaţe eră maşi auș!i

25 și fituriţii. De

aeşti

nu

V-eră frică

a lui. Cu

nă bață

gaţe

arucuteă m-pade. Cara-! vătămă tuţi, lo cl'eile, dişclise şi
ncărcă tută avearea adunată di cap-di-cîneantă pri 50 di mule:

- Şi o-aduse

acasă.

Preftul, cîndu-l viqă,

ş-feaţe cruţea: el nu :se-aștiptă s-lu

30 veadă altă oară cu oclil. Ma cara-l vidă ncărcât
di groși,
acăţă s-goacă di harauă pri-un cor. Ia
tuţi cîți vineă să-l

veadă, lă dădeâ cîte un pulmu di flurii,
Om di om, agumse numa-al Ursu-g'ani pînă
la văsilelu.
Pitrică văsi/'elu s-lo-acl'amă, s-cupăsească
pînă la pălate.
35 G'ine ma Ursu-g'ani avea cap di.-grij
şi cîndu u băgă tu
Sreaoa, vrea a lui să s-facă. De aţeă-l'
dise a pitricutlui di
văsil'ă :
—

Du-te

şi di-l' multe nclinăstini a domnu-tui,
că, ma doare

s-mi veadă, casa mea

dişc/isă-ă ș-tră bun

ş-tr-arăă,

|

URSU-G'ANI.

Vidindalui
cara

—

acşiţe

s-cunuscură

Ahtare

bîneagă

om

-
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văsil'elu, s-feaţe cama nic și duse. Apoea

ş-lig ară

cu

semnu

uspiţăle, l-gise

prinde

văsilelu.:

s-vină

tu hoara

mea,

ningă văsil&, tra s-da mîna de-azutor la văsilie.

Ursu-giani. o-alăsă

spindurată

luguria

şi qise:

-

z-

-

a

— Cum vai gică tată-nu, acşiţe vai adăr.
Preftul nu gise «nu» şi Ursu-g'ani trapse dadin cu văsil'elu.
Tamâm cît agiimsiră tu hoara. văsill'ască, lă vine hăbare, că.
Amirălu-Laiu lă călcă loclu ş-mută polim.
.
10 :
Şi zburi' văsilelu cu Ursu-g'ani, ţe s-adară.
— Nu te-aspare, qise Ursu-g'ani, alasă-l liicrulu pri mine.
Acşi, Ursu-G'ani lă pitrieii hăbare, i să s-tragă nîpâi i să
s-pridă, i tu guvă di şarpe-să s-ascundă, că loclu nu va li

ncapă. Amirălu-Laiu ş-arîse cu oămiil'ial Ursu-Gani. Şi niţi
15
vrură s-facă ţivă di cîte lă dimîndă Ursu-o'ani.
Pitricii ninga nă oară s-lă dică s-tragă mînă, că Ursug'ani easte anămisa, di va z-goacă aţă c-un cor. Nişi ? ş-mu-

treă hăvălu şi k'efea. Atumţea s-nărăi Ursu-g'ani, di-/ si zbărli
perlu

şi cara

s-aurii;

no-aștiptă

ni oaste, ni ţivă. No-aveă

anang'e niîs de-agutor. Amirălu-Laiu cîndu vidu, că vine un 20
singur să z.bată, nu puteă să-și ţină îliile de-arisute. Gina
ma, ari'sutle Li si feâţiră plingute ma napdi. Nu l'are l'ird
Ursu-o'ani şi astrage vearga di h'er nă oară. Dişi'i di oamini al Amiră-Laiu î/ culcă m-pade ca ţivă sk'icuri, cîndu
tradi Sicpanea. O-astrade ningă nă oară, cor di om nu ţi-35:
armase mprostu. Fugeă Amirălu-Laiu ca andornic di frică.
Acși, tră nădeăm di oară biţi lumta şi Ursu-g'ani ș-lo vearga din uniimirea şi s-turnă cîtră acasă. N-eale, aclo iu triţeă prit pădure, află un om ţe frîngeă neraţi (2),
30
— Gone om, hi'ii, îl” gise Ursu-g'ani.
— "e gone! guneaţă ş-aestă? Guneaţă z-dîţi al Ursu-g'ani,
țe s-alumtă cu cap-di-cîneanl'i ş-lă lo tuţi groș!'i.
— Am îo h'iă Ursu-gani.
|
— Nu mi vrei ş:mine cutine?
35
— Ti voi! şi-l lo cu nis.

Ma nelo află un om, ţe s-agucă cu bizbitile di nă sută diucăți una, cum te-agoţi tine cu abeâlile. Le-arcă nsus dinu
li videâi tu nidr şi le-aștiptă tu mînă. Ursu-g ani, ma-l vida;
zgărli oclil'-di cudie: şi qise:
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— S-nu-ţi h'ibă di oclu, gone hiii!
— "'Ţe tone, criştine
? 'guneaţă ş-aestă 2
Ursu-g'ani, ţe s-alumtă cu cap-di-cineani'i
— Am îo hiii Ursu-g'ani. |
5
—Numilai ş-mine cu tine?
--- Ti Ya. Numa ta?
— In gîe ş-ania Alumtă-W'etre.
Pădurea eră mare şi greauă şi vrea zore
acăţară niște agru-căpri, băgară căldarea

J
Guneaţă z-giţi al
ş-lă lo tuţi groşii!

s-u străbată. [ua
pri foc şi-l gisiră

10al Alumtă-h etre s-aveagl'e şi s-adară mîcarea, s-o-află measa
băgată tu turnată, Ursu-g'ani
l-avinare.
Cum h'irbeă

şi Frînde-neraţe trâpsiră nîpoi

|
tu căldare,

carnea

na, vine

|
din vale,

un drac

toarnă căldarea şi glăp-glăp, mică carnea tută, dinu ţ-alăsă
15 niţi cumătice. Alumtă-K'etre L-vidi, ma V-fu frică, s-li grească,
ţe adări aţia. Cari s-adră

fuşel'i

draclu,

feaţe nă

culutumbă

şi nivigut s-feaţe.
Tora

|

Alumtă-l'etre ţe s-facă ? Mutreaşte

căldarea, vilie ! O-

alimse draclu, di nu vrea altă lare. Fuga nîs tu pădure, pre20 a0ă, pre-acld, află un ţerbu vătămât, îl lo şi-l băgă tu căl-

dare, tra s-lu harbă. Nu tricii puţină oară şi s-turnară şi
soţii de-avinare. Scoăsiră mîcarea pri .measă nih'artă, tălăită, ca luplu s-u mică! Micară Văftean!'i, ma tut giţeă, că
țe anurgeaşte acşi, că ţe-i lae, că ţe-i crudă, că ţe-are voahă,
25 că ţe nu se-ascâpită. Cu dica ș-glăpuirea, u feâţiră g'ine, ma
nu-l" arisi.
Dua lantă armase la călivă s-adară micarea Frînge-nerațe. Ș-aestu păţi tut aţeale şi nu-l ţinii curdeaoa, să se-acaţă
cu

daraclu

şi s-nu-l'

da

miîcarea.

"Lut acşiţe ş-niîs află un gu-

30 mâr psoh'u, îl băgă tu căldare şi cîndu s-turnară ananţi di
l-avinare micară, ma-l mică ma multu, ahtare mîcare tră nivideare eră. Di-l, carne du gumâr, ş-agunde!
|
,
Anantă guă armaso Ursu-g'ani la călivă. Doli ananţi di-

siră avinare. No-acăţă

foclu

g'ino

şi nu băgă

s-h'arbă mi-

sd careu de-a muşătalui şi hop! arsare draclu dit culciș-i'i, faţe
nă culutumbă şi na-l, că trage, cum ş-eră nviţăt, la căldare.
Cit lo z-bagă mîna pri căldare, s-u toarnă şi vapl V-are

ună Ursu-gani cu vearga di ler, di l-u sică.
—

O

,

Iu to afli aoă, di bagi mîna, fără să ntreg'? şi lu ncupă

.

o:

.

URSU-G'ANI,

di tufă, îl șuţă nă

oară

nească

si-l” creapă

di pade,

tra

tu

vimtu

şi si

h'area,

ndrigeă

341

s-lu plăsci-

|

“Triscatăratlu li umplă zmeânile di frică şi acăţă s-plîngă
şi s-lu părăcălsească pri Ursu-g'ani, să-l artă, că va V-aspună,

iu

se-află

ginile

surări,

muşate,

cum

nu

s-află

alte

5

n-lume.
Ursu-g/ani I-gădilică, cîndu avdi, că-i zborlu di feate. Avea
agumtă ş-nîs tu anii şi lo-ariseă oclil Jăi. Nu-l asparse. Il
ligă pravatos di un cuţur şi arcă prisupră timbarea. Vimiră şi soţli de-avinare şi mîcară ş-tuţi disiră, că Ursu-g'ani 10
easte cama mastur tu adrarea miîcăril'ei. Ursu-g'ani nu-dise
țivă, ma-! pitrică: s-l-aducă tîmbarea, că V-easte c-arcoare.

-Cît trăpsiră tîmbarea şi deâdiră cu oclil'di zarzavuli, acățară s-aurlă şi s-treâmbură di frică, ca pirpiruna.
— Tr-aestă nu se-adră bună micare,
r
oăspiţi'i a mel', lă gise 15
Ursu-g'ani.
Apoea lo: draclu di ureacl'6, s-li spună, iu suntu qinele.
Eră la nă pigade (puţ.) Arucară .treili şeurtiţa, a cui vai
cadă, z-dipună nauntru si scoată feâtile. Il căgi al Ursu-

g'ani. Lu spingurară

şi gîr-gîr,

gîr-giîr, atumse

Ursu-g'ani20

ng'os. Aocă ţe s-ță veadă oclil'?.
”
Nă pălate tută de-amâlamă pr-iu ti şuţăi. Eră casa draclui şi-feătile le-aveă arăk'ită
nîs şi adusă aocă. Cîtu-l vidură

surărle lu ntribară
— Cum cutidăşi, gone-aleptu, s-ță bagi caplu tu tastru şi 25
s-intri aoaţe. Nu ştii, că aoaţe dumneaşte draclu ?
— Di drac nu ni-u frică ania, că-i ic Ursu-g'ani, ma

drac di tuţi draţii, ma ndrideţi-vă s-ișim tu lume.

Feâtile avgă şi nu pistipseă. Nîse di multu ş-loară curâtile,
tra s-veadă lume. No-aştiptară dică adoară. Si sculară și-ș30
loară ţe-aveă tră loare şi ună cîte ună li trăpsiră insus Frîngeneraţe cu Alumtă-lK'etre.
- Cîndu vine -oara s-arucă funea tra si. scoată s-pri Ursu'g'ani, aeşti, aoă fac soţii. Lo-alăsară acld, să s-moale ca niîs
țe nu va. Fucarălu di Ursu-g'ani nu ştea, ţe s-adară. Alagă 35

t-un udă, alagă to-alantu, deade di nă glăvănie. Mută scindura şi cîndu mutreaşte tu țilâr veade doi birbâţi: unlu
laiu, alantu albu.. Şade tora şi s--mindueaşie
dipună ? Dipuse.

: z- dipună ii s-nu
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Aţ&Y birbâţi V-aveă
z-ducă

tu

lumea din

draclu tră lucrulu aestu. Cindu vrea să
sus, ncălică

pri

albul,

şi, pînă

s-asculk”,

„na ț-ul iu vrea; ş-ma vrea să z-ducă tu lumea lantă din
g'os, ncălică birbeclu laiu.
5
Ursu-g'ani cum îl' diznirdă, ţe-! vine să ncâlică pri birbeclu aţăl lailu și di nă oară, canda fudi :oelu sum nîs şi s-află
tu lumea din g'os. Căgi tamâm pri casa unti moaşe. Moaşa
s-nărăi ş-işi afoară s-aurlă, cari l-asparge casa. Nisă ş-o-aveă
că-i om ară. Ma cara işi şi vigqă om dit altă lume, lu ntribă:
10
— Ţe caiîţi aoaţțe, h'ilu?
Ursu-g'ani l-aspuse tute ună cîte ună, cîte păţi. Eră avu
sit multu și cripă di scate.I! căftă nă k'icută de-apă, si-ş

astingă seatea. L/-aduse

moașa

tu nă scafă, ş-aţea eră ală-

cită, canda ș-lă draclu cămeaşa nauntru.
15
— Altă apă no-avâţi, ntribă ficorlu ?
— De! lai h'ilu! Aoaţe trădm multu

di apă.

Ca0e

guă

prinde z-dăm cite un om la lamiie, tra-s sălg'ască ăpile tră
doaiă-trei ori, ma estă nu ţine multu. Cit biţeaşte lamnia

di miîcarea omlui ş-nîpoi li ţine ăpile. Aoa-i nişane de-apă.
20 Na ! ăstăngi vine arada la h'il'a amirălui, s-u mică. Cama mare
nila ţ-easte di mușuteaţa lei, ma ţe s-adâri? Alumtrea moare
plasea de-apă. Măratlu de-amiră, cîndu ţi mintuești, ună
ştută are: aţeă feată, aţeă fior, aţeă s-ri poartă numa,
Ursu-G'ani ş-lo vearga di ler şi nk'isi troară la guva
di
25 lamne. Aoă ţ-află feata de-amiră, iu şideă pri un
cuţur ş-

aştiptă z-vină lamia, s-u mică. Ş-eră feata muşată, cu perlu

ca hrisafea. Ș-plingeă laea, plîngeă, ai ş-l'&trile di m-pade
i-plîngeă nila. Ursu-g'ani îl loară ş-nis lăcrinle..
— Nu plinge, muşata loclui, î/ gri nîs, nu plînge!
30
— 'Ţe s-nu plingu, gone-aleptu şi țe s-nu zg'ilescu cu
boaţe:
ţe bun me-așteaptă, tra s-nu plîngu?
—

Nu

te-aspare,

muşată,

că

nu

va

s-paţi

ţivă.

Ştii

halea

ioclui, ma fă-ţi înima, că lamna va s-aibă s-facă
cu mine.
II ca vine nideamă inima la loc a feâtil'ei. Ursu-g'ani
j35 băgă caplu pri ginuclul
feâtil'ei, s-lu cattă puţin în cap
şi-l” gise, cum va z-veadă că vine lamna, s-lu nţapă cu
aclu,cara z-doarmă. |
Citu s-culcă Ursu-g'ani, na-ii şlamna. Feata di frică nu
lu nţăpă, ma băgă s-plingă. Nă lăcrimă calaă cădi. tamâm
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pri îvîmtea-l Ursu-g'ani. Ursu-g'ani si diștiptă ş-mutri di cîtră
iu vine lamia. Aestă acăţă ssă-ş struxească dinţii”, cîndu vidi

doi în loc di un..
Ună

vinită lamia

Ţ-aflăşi să ngiţi!
tu loc o alăsă.
—
—

şi dişclise

Vap!

Dă ninga nă oară, gri căţaoa.
Nă oără mi feaţe mu-mea,
l-u turnă

Cari s-o-agudeă ninga
nu

gura,ssri

eră

di Kiruţii,

s-nu

ngVită di nă oară.

ună cu veargă l-are Ursu-g'ani şi 5.

Ursu-g'ani.

nă oară anviă nîpdi şi Ursu-g/ani
li ştibă aesti. Trapse apoea cuţutitlu 10

şi-l tăle limba şi inima ş-li băgă tu pungaâr, să s-află di bun
i de-arăi.

Ş-alăxi

nelu

cu nelu

a feâtil'eă de-amiră

şi-ş mu-

tri di cale. Cindu s-intră cîtră n-hoară, ţe si-l' veadă octil'?
Lumea s-pingeă, să ncăză cari di cari s-umplă cama-gona
văsile. Nîşi ş-o-aveă, că nîpodi vai astrăl'ască ăpile. Lă grea 15
el s-nu să ncace, că de aoă nculeă apile va s-cură totna, ma
cari lo-avqă.
Na-i şi feata l-amirălu! Aestu, cum u vidă, acăţă s-u ncate
şi s-u vărg'ască, că ş-o-avea taha, că vdi di la lamia.
— Nu mi neate, tată, gri feata, că ne -vdii, ne ţivă, ma-20

lomia u Virtă Dumnigălu.

anarga ş-muşât

Şi feata ună cîte ună l-aspuse

cum

vine

un gone-aleptu, cum u vidi iu plinge, cum îl' gise s-nu
plingă, că nîs va s-o-âpără, cum tu coadă trapse ş-u vătămă
lamna ş-cum tute alante.
Amirălu di harauă, gucă ş-arsăreă pri-un or ca un fituTic, avdindalui aestă. 'Tu oară scoase zbor, s-lo-află şi s-loaducă, tra s-lu facă dinire. Triîş cîndu gri aeste zboare, avqi
un viftu ; fuga deade la lamiie, u bili şi-l lo k'alea. Apoea

vihe la amirălu şi-l gise, că nîs u vătămă. Na! ş-k'alea!
—

Macă

tine, s-ti fac ginire,

qise

25

30

amirălu.

Feata ca feată, nu dise jivă de-arşine, ma plingea ca laea,
ca corba.

Ursu-g'ani s-turnă di la lamiie nîpdi la moașa şi-l” căităz-bea apă. Moaşa, ca mulare moaşe, nu putiă să z-ducă s-la 35
apă

di la

ţe si-l' da. IV gîse

şi no-aveă
arii,

pile. Moaşa

di

ca

la

şoput,

d-iu

nu-l” vineă

si-/

Ursu-gani, să z--ducă s-l'a

va hrisusita, că gurleagă

s-pistipsească

ahtare

cudie.

ă-

Ş-o-

aveă, că ş-aride cu ea. Cu tut aestă lo poătile ş-ună bucl'iţă

-
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și duse ntre-apă. Ţe si-l veadă ocVi ? Văzeă ăpile di ţi-aruş-ea -s-arsară pri-un
moaşa, că un gone-

acăţă
avdi'

peă urâclile. Cu tut Li auşatic,
cor di harauă. Di un de-alantu

ş-amirălu băgă zhor, să

aleptu acşi ş-acşi, u vătămă lamna
5 z-ducă si-l da h'i/e-sa nveastă.

că duse la amiră
tră numtă. Vine

Apoea nviţă, că aţăl gone-aleptu se-află,
şi că la amirălu băgară s-acaţă aloâturle

moașa

hărioasă

şi-l! aspune

ţe cură

ş-al Ursu-g'ani.

— Bre cum, feaţe Ursu-gani, cum se-află zonle- -aleptu,
10 cîndu io no-am hăbare?
— Em, d-iu s-ai tine hăbare, h'ilu? D-iu s-li ştii tine tute?
— Mae, io u vătămâi lamia şi s-faţe s-nu ştiu ?
— Nu ț-arîde, h'il'ă, cu mine; cari s-u vătămâi tine, tine
„vrea s-facă dinire amirălu.
Aduki Ursu-g'ani, că niște cură anâmisa. S-duse ş-el la
15
pălate.

La

poartă,

purtarii

nu

vrea

s-lo-alasă.

Nis

atumţea

îl Ya di-un cor și-l' zdupuneaşte di pade, di lă creapă h'area.
S-alnă analtu şi feata de-amiră ma-l vidiu, îl cunuscă, ma
cum z-grească tu ahănţi oaminii, că-i nîs? Vegi, atumţea lu20 mea erâ glară, avea arşine, nu eră ca feâtile şi nveăstile
de-aqă.
Viftul şideă n-coh'e cu cubul'a, mare-gros, ca niîs altu virnu.
Ursu-g'ani s-apruk'&: şi-l qise amirălui, că nîs easte gonilealeptu,

ţe u vătămă

Ursu-g'ani,

25 ciuii giţe

lama.

Viftul

acăţă

să

grească, că

şi grea:

— Nu vegi l'alea aoă nâăparte!
— alea ca
lamna limbă?

Cîndu
30

—

disică

Vau

|

k'ale,

gri

caplu

a lâmiilei, ved

mîcară

min-

ţivă

Ursu-g'ani,

verii,

dise

am

ea

mutreă-ii

are

că limba-! lipseşte.

viftul,

"

Atumţea Ursu-g'ani scoăse limba din pungaâăr şi dipu limbă
scoase

şi înima

Viitul,

şi-l scoase

fucarălu, armase

"ştea ţe z-grească.

oclil' a viftului

cu

viftu

cu nîse.

mbităt, aruşnât, di

nu.

Sărgl'aşte Ursu-g'ant, l-Va di tor și lo-arucă

35 nafoară prit firidă, cumăţi cumăţi îl feaţe.
Amirălu apoea a gise s-lu.facă dinire. Ursu-g'a ani lă dîse,
că nîs nui

trăt

s-li spună, cum
—

Noi

vream

lumea

estă, ma

cari

vor

s-l'i facă

un

bun,

poate s-easă tu lumea lantă.
s--te-avâm

aoaţe,

tra

s-ti hărisim,

că

bunlu

URSU-G'ANI.
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|

țe feaţişi tine, nu se-aciimpără şi niţi s-plăteaşte virnă oară.
Ma cari ţini multu s-eşi tu lumea nantă, .nveaţă, ca la nă
dipărtare di loc, vai -vedi un mînăstir aspartu; acld are”
cl'6i vamande şi nu poate, tra s-li la vîrnu. Du-te acld!

Ficorlu duse acld

şi tamâm

dipuse un ornu, ca s-la ţivă 5

carne. Ațel eră puilu di oriu şi ună vulpe vrea Il-mîcă, cara
s-nu u vătămă fitorlu. Viniră ş-oriil alanţi şi l-aspuse puil/lu cum easte luguria. Aestă vulpe cafe an, vedi, vineă ş-lă
mică puli. Lu ntribară oriil, ţe bun caftă di la nîși?
— Z-me-aduţeţi tu lumea anantă din sus, dise Ursu-g'ani. 10
— Greu lucru, nă căftăşi, ma cu numa-l Dumnigăii va .sfacă di'siră ornil”
,
Ş-apoea I-căftară nu ştii cîtă carne şi nu ştii câtă apă.
și crai! crai! lo-adiisiră tu lumea din sus. „ Calea iu iși, află
un aiiş. Lu ntribă auşlu:
15
—- Iu ti duţi, h'ilu?
|
— Tu si-ni veadă ocl'il”, gise Ursu-ani.
— Nu vrei z-vegi doauă feate mușate, cum nu s-află alte

sti lume. Aii trei anii ţe arucă tu semnu și vîră nu poate s-li
l'a. Ma vrei s-ti duţă ș-tine, prinde si-ţi badi vîră lk'ale di20
om, că acşi nu va ti vor.
|
— Nu-i ma g'ine, dise Ursu-gani, s-ti bilescu tine, ţe hiii pap şi să-ţi Vai k'alea, di cît s-Vati altu viră ficor gone pri
guşe ?
L-bili dicara, băgă l'ale di om şi duse s-tragă tu semnu. Ună 25
trăgeare ş-ună agudeare feaţe tu semnu. Apoea ş-lo doâule
feate şi cari l-acăţă, Frînge-neraţe şi Alumtă-K'etre, un di
un cor ş-alantu de-anantu di-l' aduse ună oară divarliga şi-l! astrapse năparte, unlu acăţă cîtră tu ascăpitata ş-alantu citră tu data soarlui.
- 80
Feătile le-aduse 'acasă. Ună u lo el nveastă ş-alantă u
deade a tatu-sui, că tut no-aveă.
De-acld vineâm şi ţi-aduţeam ună păreacl'e ai țărăh”, ma
cum . friţeăm pri la ună bară, avgii nîscînţă broatiţi e faţeă:
bacâ-că!

A

baca-că!

35

:

-

dia ni si pără, că suntu haldupearii şi ic:
|

brac!

Şi qi frică le-alăsâi

brac!

brăc!

ş-aoaţe me-ailăi.
(Spus

de C. Lagara

din

Băeasă,

Epir.)
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106.

Alba

şi Furlăni.

Tu nă hoară biînă un om mult avit. Nis eră cama marle
din hoară. Casa lui, grădina lui, poil'i a lui, muşuteţio' a lui,
nu le-aveă viră. Nă duă, tu misuhore, di zbor-zbor, acăţă

„5

cu alţi soţi a lui, acld iu tăl'ă groase, si-ș alavdă mul/area.
Un diţeă, că muYarea lui caste acşiţe ş-acşiţe, că nu cteagă
nintră nîs, altu, că a lui i niculviră, cum nu s-află n-lume;
cafe-un cum îl' vineă şi cum şi ștea. Tu coadă dişelise gura
ş-Furlâni, c-acşi-l' dîţeă, şi gri:

10

—

Tutâca

tute, ma

mulare

c-a meâ

nu

s-află, cu

ţeara

alăgi: muşată, niculk'iră ş-mintioasă. Aştirnată apoea,
z-diîţi.
Atumţea, un k'irât, un inimă lae, arsare şi greaşte:

15

s-

citu

— Tute binile va le-aibă Alba ta, maşi că da pîne a furlor.
Al Furlâni Ii dipuse tut singile n-cap, cîndu avdi' zborlu

aestu. Și ştea nîs tutiputa, cit tinisită easte şi z-vină un măscără, s-miîcă l'eire, îl vineă, s-plăscînească.
— Nu pistipseşti, lai Furlâni, că-i acșiţe, cum dic io?
— Nu maşi,că nu pistipsescu, ma h'im sigur, că miţi l'otre,
20că ni-u ştiii tutiputa. Maşi lăeaţa şi draclu dit inimă ti faţe
s-u zburăşti şi si scoţi foc din gură!
— Io me-acâţ stihimă, că mu/ari-ta se-aride, gise lailu

ş-corbul.

|

|

Furlâni

25 măscărălu
flilk'e ; cara

După

|

se-acăţă

stih'imă. Ţe

lă fu

acăţătura ? Macă

poate

a hoără/'ei, si-l l'a oara ali Albi, s-amintă nă cus-nu

poată,

să-l tale

caplu.

aestă măscărălu si scoală şi z-duţe la nă moaşe, de-

aţeale ţe ţin ăpile. EI îl diţe a moâșil'ei acăţătura cu Furlâni

şi-/ caftă mintea, cum s-facă s-lu scoată licurlu
30tăxi groși mulţi ali -moașe, cara s-adară ţivă.

n-cap. ll

Ma naintea duse moaşa, z-veadă țe mintueaşte Alba. Aestă,
cît arcă viră zbor di diparte, ţe nu eră n-cale și acăţă s-ti

„mutrească

cu

âgril”,

că

ş-eră

mul'area

di

binile

şi de-aştir-

nătile, nu-ş eră di lişoările şi di mul'erle neaştirnate. Ş-eră
35 nicuk'iră di protile. Var diţi, cum prinde s-hibă nă mul'are.
Cara vigă mușşica, că nu s-faţe lucru, cu arîderle ş-cu turnarea mintil'ei, s-turnă şi-l gîse a măscărălui a hoărălei:
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— Aestă-i mulare cu mintea tu loc. Si-! taţi
ţivă nu poţi
vîrnă-oară, nu mine s-pitrâţi, ma patru-sute ca mine. Mași
ună
putem s-făţăm: s-ti bag tu nă sinduk'e cu nă guvă, s-te-a
diie
acloţe şi cara s-h'ii dişteptu, va Y-u furi oara.
Măscărălu a hoârăl'ei arsări pîn di tăvane, cîndu avqi'
drăcuria moâşilei, ahîntu s-hărisi. Il 10 moașa, l-băgă
tu sin-

G

ALBA

dul'e şi z-duse la Alba.
—

Hila

mea, I-dise, îi

vine

hăbare di la h'ili-mea, (s-ţem

dim Pirvole), că nu poate şi viii s-alăs pîn tu turnată sindul'a cu asimcâdi la tine; nu ni-u vrei?
— Alas-u, mae, qise Alba.

i

Și o-alăsă moaşa. Dipu prîndu, ca tră mirinde, Alba scoase
oara di guşe şi u băgă pri sinduk'e. Măscărălu a hoâră'ei u

10
:

trapse cu un cărlig şi- u lo tu sindul'e, fără s-aduk'ască
niţi
draclu. Adoioazi vine moaşa şi-ş lo sindul'a nîpoi. Măscărălu 15
a hoârălei îl gise a moâşilei, că u: vidă gulişană, cîndu
z-dizvişteă z-doarmă, ş-cum îl fură oara. De-acloţe trapse tu
misuhore, apoea cYamă di nă mârqine pri Furlâni şi-V gîţe:
— E, ţe diţi? ţini ninga, că mutari-ta caste apă di liturgiie

ș-că nu s-aride.

:

20

— Pînă s-nu ved semnul, ţin cum ţin la mine, dise Furlâni.
Atumţea măscărălu a hoărălei scoate şi-l aspune oara.
— Va u furăşi, gri Furlâni. Nu-i semnu ţe s-mi umplă aestu.
Atumţea măscărălu a măscăraţior V-aspuse ţe seamne are
pri nîsă. S-cl/amă, că taha u băşă.
25
- Mărailu di Furlâni, cu curşumea s-trăgeai pri nis, sînde
nu l'ică, ahîntu grei il! vine. Ma tăci, no-aviă ţe z-dică,
Scoase şi-l” deade tuflik'a şi s-turnă acasă aruşnât, di lu
ngrupă loclu. Cum agumse acasă, îl' gise a mul'ari-sai, să se

nvească, că va s-easă a priinmare. Mularea troară si n-30
dreapse. Ningă hoara lor avea nă baltă. Şi calea Purlâni îl
giţeă, că va z-ducă nâparte di baltă. Intrară tu varcă şi nk'isiră şi cîndu agâmsiră tu mârdinea anantă, dipuse ma nain-.
tea Alba ş-cindu lo z-dipună ş-Furlâni pinge nă oară pravatăs cu lupatadi mârdine şi l/-u deade cîtră tu baltă, să 35
s-toarnă nîpoi. A lui îl' fu nilă s-u neacă, de-aţeă o-alăsă
singură tu irnie, s-află cum feaţe, cu tut că nu ș-avei niţi
un

stepsu,

Strigă,

cu

tut că

zg'ili mărata

ş-eară

curată

ş-curbişana

ca. Stămăria.

di Albă:

bărbate, iu me-
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alăşi, bărbate ţe-ţi fezu, di nu-ni aspiuii?. Aestu: necă ş--turnă
caplu cîtră nîpoi.
|

Eră to-ascăpitata soarlui. Ma: neld, tră nila -l'ei şi tra căsmetea

5

Lei, astăl'e un

— Picurare,

picurăr.

picurare, gri

nîsă,-la tine

ş-la Dumnigă,

na

fluriile, di di guşe şi strănile a meale, si-ni dai strânile a tale

ş-ună cumată di pîne cît tr-astă-seară.
Picurarlu, înimă bună, u ascultă şi feaţe cum vru niîsă.
Alba, faptă picurăr, trapse. de-acld, iu si-l! veadă oclil' ş-iu
10 s-u scoată coarle. Cara ntunică g'ine, ea se-alnă pri un ârbure

fundutăs

lujarlu

s-treacă

a treilor drați.

noaptea.

Seara,

Acl5,

cîtră

sum

ârburle

nadă-nopţi,

aţel

cîndu

eră

acăţă

s-cîntă cucoț/i, vineă treili draţi aoaţe şi-ş aspuneă drăcuriile,
țe-aveă

15

faptă.

ua

tută.

Aţăl ma

niclu

dise:

— Angi io fecu greaită lugurie: urgii amirălu.
— "Țe mare lucru feaţişi tine, îV/-dise marle. Aestă nu-i ţivă.

Urg'irea estă. z-vindică troară; îl tradi trei ori cu iuda
aiştăi ărbure şi videala: V-vine tu minât. No-adrăşi ţivă,|
qise şi-l' trapse nă baţă cărţînoasă, tra s-adară altă oară cama
20 mare lăeaţă.
Anantu di mese dise:
.
— Io asparşu nă moară, moara al L/ocă, s[dilţem.

— Ş-tine lucru mare nu feaţişi. Cu nă mînată di arină,
arucată,. vine zborlu, lîngă cânale, se-astupă avlak'lu și moara

25 lucreadă dizndu.
Şi vap! V-are ş-a lui nă baţă cărţînoasă.
— Am tine, am tine, șute, ţe urbarea-ţi feaţiși, griră doli
draţi cama fiţi. Ea z-videm|
„— E, ficoră, ascultăţi z-vă giîe, ţe am faptă io: Avăţi av-

30 dită di Furlâni şi di curata Albă, mulari-sa ? Na ţe fecu. Şi
bagă zarzavili şi lă aspune, cum îl pimse pri Furlâni tu misuhore, să se-acaţă stih'imă cu un măscără a măscăraţlor, cum

aestu duse la moaşa, cum moașa-l băgă tu sindul'e şi tute
alante ună di ună.
35 - Alba le-avdă tute dipri ărbure ş-niţi cărligă, s-nu u Ya di
hăbare draţ!i. Dimineaţa, cari fudiră draţi'i, adună nîsă frîngă

de-ârburle aţăl,

lo arina

moară și nki'si la moară.
cru no-adră.

scoasă

di

drac

Aclo: murarii

di la avlak'lu qi

tot s-pidipseă

şi lu-

ALBA

ŞI FURLÂNI.
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— Nu vă pidipsiți, criştiri, că ai gaba .Maşi io Vi ştiti sfina.
— Cum ? poţi, tine spîne şi stai cu mînle n-sin ? No-ai nilă
di noi cum nă pidipsim ş-nă vătămăm de-aări ahtare oară?
-— Vă u ndreg moara, ma s-me-aduţăţi apoea la amirălu,
gri spînlu.
5
-— Niţi zbor nu neape, că te-aduțm. Ţe mare lucru caste, |
noi nă o-aveâm s-nu cafţi ţivă groși mulţi, ma lucru lișor,
s-faţe.
Alba arcă arina tu loclu țe prindeă şi moara şi nlkisi ca

di totna.
—

S-hirară murarli di ştiutlu spîn! Cu nă minată de arină
s-u nk'isească moara. Tr-apurie!

Apoea

duse la amirălu.

10

Acld eră adunâţi Vatri dit vătrule

mărdiii a loclui şi vîră nu puteă si-l da cale a lîngoărilei.
Nis acăţă si grească pri sun casa amirălui:
13
— Al vatru, vatru! vatru di ocl'i, vatru di ocli!
Amirălu avgi şi lă giîse s-lo-acl'amă z-veadă, ţe ştie. Ananţi
vaţri, cu capelile pîn di tăvane, cîndu-l vidură, un picurâr

spîn, acăţară să-și aridă di nîs şi z-qică, ţe să știbă Y'irutlu
aestu di la oi! La mandră ş-la căşare el, nu la vitrăţile!
20
G'ine ma k'irutlu nîşte ştea. Taha s-aprul'ă di amiră, lmutri tu ocl'i, cum fac văţărti, lu ntribă, l-băgă să scoată
limba ş-alte multe. Tu coadă dise,că el poate s-lu vindică a-:
mirălu di ocl'i.
— Mutreă- g'ine, griră văţării ananţi, s-nu-l faţi cama laiu, 25
c-apoea nipărtică lae va ti mică. Amiră easte aestu.

— 'Ţe ţ-u căftarea? gri amirălu.
—

Nu

voi ţivă si-n

dic, s-me-alăşi

s-lă

dai, maşi doaiiă lucre: cari s-ti vin-

ncalţu

cîte

nă pâtală

la

cur a văţărlor

aiștor, cu capblile pînă nsus, ţe ş-arîd di mine,

şi s-mi faţi 30

păşă tu atare hoară,— s-cl'amă: tu hoară lei.
Lucru ţe s-faţe gri amirălu.
Văţărli ananţi s-lişină de-arisute!
Di-ună oară, trapse frînga dit tastru. Puţi vaţăeri diţea, că

va-l urg'ască cam-arăii, ma no-apucară z-grească și cît îl'35
trapse trei ori și amirălu. vigă cama g'ine di prota.
L/-acaţă spînlu.văţării, ţe ş-arisiră di nîs ş-un cîte un lă
ncalță

pâtala la cur,

tra s-o-aducă

aminte.

Apoea

ş-lo sem-

nul di păşt, groși cîţi vru şi oaste şi nk'isi n-hoară-l.

350:
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Ună agumtă aoaţe
di un om Furlâni.

—

şi intră

De! I-gi'siră oâminii,

tu pîne-l”, ntribă lumea,

nă

hale

greauă

l-căgă

ţe ştii

pri cap.

Acşi ş-acşi se-acăţă nă quă stih'imă c-un altu, că taha mu5 Vari-sa Alba nu poate s-o-aridă virnă. Cum o-aduse draclu,

că Eva tut Evă, aclo nu fum z-vidâm, ma nu ş-eră di mulerle ligate la cap. Ţe-i alih'a di tute aeste, un Dumnigăă
ştie. Gine ma Furlâni îș kiră cuflilk'a ş-mularea ş-agumse
s-ţeară.
0
Alba, adrât păşă, dimîndă, si-l! grească ș-al Furlâni ş-a
măscărălui a hoărăl'ei, mare-gros tora, om co-aveare. Cari
l-adisiră dof'i şi-l! griră ş-ali moaşe şi s-adunară lume, di
merlu s-arcâi, nu cădeă. m-pade, gri Alba:
— Ea spune, tine — cum îl! dîţeă a măscărălui — cum vă
15 fu acăţătura ?
Aestu băgă se-aspună minciuni, cum şi ştea. Atumţea Alba
ntribă ş-moașa. Ş-aestă tut mintună aspuneă. Trapse apoea
Alba cătula din cap şi alăsă si-l cadă perca:
— Io hi'ii, cîne ş-căţaiiă, Alba, nveasta-l Furlâni. Tine te-

20 alavgi, că mi băgâşi tu mînă ?s Tora
tal

caplu.

Măscărălu

si aspiuii alih'a, că-ţi

a hoărăl'ei acăţă s- adată guvojdi di frică şi trim-

bură ca vearga. Moaşa cît nu ngliţă di frică.
N-o avură ţe s-facă şi aspusiră lăeaţa, cum se-ascumse tu
25 sinduk'e, cum îl fură oara, cum-î!' vigii seâmnile, cindu z-dizvişteă, tute.
— Avdi, tine bărbate, ţe mi loaşi fără s-mi gudiţi și meadusişi la k'irire ?
Măratlu di Furlâni ţe z- gică ? Tăţeă şi ascultă şi nu-l vi30neă s-pistipsească: vis caste ? alih'a easte ?
Aţumţea Alba lo-acaţă pri măscărălu şi-l leagă di moaşa
şi cari lă da nă arucutire ca di la Sutira, pină s--agungă la
arii cumătice di cumătite no-armăsiră.
Ş-apoea dipuse nîsă di pri pinea di pășă ş -intră bărbatuzsu,

35 ca cum eră cama

ungită.

(Spus de Culușlu

al Cealera, Avela, Epir.)

ȚERBUL

DE-AMĂLAMĂ.
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107. “Țerbul de-amălamă.
Ună oară eară un amiră. Tu hoara ţe şideă amirălu
un aviit. Aestu eră ahiî't avit, s-(di)ţem ca di daţe ori ma
di amirălu. Nu acăţă vîră lucru amirălu, nu făţeă ţivă,
ntribarea aiştăi avut. Vegi, că-l! tălă ş-caplu avutlui.
ori vrea parâădi, si mprumută di la el. Nă guă amirălu
un lucru și nu lu ntribă. Avutlu s-năiri şi nu ştea cum
scoată. El si sculă şi z-duse la amirălu şi-l dise:
— Că-ţe nu mi ntribăşi la lierulu aestu ?

—

eră
aviât
fără
Cite
adră
s-u

5

10

C-acşi vrui, dise amirălu. 'Țe poţi si-ni faţi?

— 10 ştii, ţe va-ţi fac, V-u turnă aestu,
De-atumţea nîşi le-aspărsiră aloâturle şi nu ş-grea.
Amirălu aveă nă feată. Nis u ţîneă feata nclisă t-un caslru. 15

Castrul aestu era

adrât

tu mesea

de-amare.

Divariiga

de-

amare aviglă ask'ere, tra s-nu poată să se-aproak'e vîrnu
de feată. Apoea amirălu scoase zbor, c-aţiliii va u da feata,
cari

va-l'

aducă

semnu

di

la

h'ili-sa.

Vedi,

că

pînă

eră

pri

biâmile cu avutlu, aestu l-u căftă nveastă ş-amirâălu /-giîse20
tora, că: s-nu puteare s-l-aducă semnu di la feata lui dit
castru tră 99 di dile, să ştibă, că va-! bea curcubeta apă;
ş-cari s-aduţeare, a lui s-h'ibă tră nveastă.
— G'ine, dise avutlu şi s-duse acasă-!' şi stătea mintuit.
Nis avea un om ţe lu ntribă ş-tră bun g-tră slab, că di ntri-25
bare zihie no-aveă. un dise, ţe cură şi-l! căftă s-li da vîră
+
minte.
-— Aestă nu-i dip ţivă, l-dise ştiutiu. I/a-ni a nia 40 di ucăţi
di amâlamă şi dă-ni nă ni di lire, tra s-fac un ţerbu.
Feaţe avutlu cum lu nviţă omlu a lui şi aestu duse la un 30
hrisie şi feaţe un ţerbu, ţe ncăpeă un om ş-aveă loc s-ţină
ş-miîcare tră ma multe dile. 'Țerbul aveă doauă guvite, d-iu
omlu puteă z-veadă di nauntru cîtră nafoară, ma nu z-videă
din atoară.
Apoea,

cara

l-plăti

nila

di

lire a hrisielui,

că 10. adră

pri 35

dimîndate, îl lo ş-lo-aduse acasă. Băgă domnu-su nauntru»
Y!-deade mîcare, beare tră ma multe gile şi apoea lu scoase

m-păzare.

S-adunară

teă s-lu acâimpără,

tută lumea s-lu veadă, ma vîră nu pu-

că nis căftă trei-nil' di lire şi cari puteă
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z-da ahînţi parăţi?

Avdi' ş-amirălu

şi pitrică

s-lo-aducă

la

pălate, s-lu veadă, ţe tutipută di ţerbu easte? Cara-l vigu lo-arisi, că eră di mastur adrât! Lu ntribă cît caîtă? Aestu u
turnă şi gîse, că nu lo-are tră vindeare, ma cari va amirălu

5 poate s-lu ţină .ndoauă

gile la pălate, s-lu veadă pînă s-li

treacă .sivdălu.
— G'ine, dise amirălu, alasă-l, că de aoă nu Ier are
Nă huzmilară, ţe aţeă pîne a feătil'ei la castru tu varcă
ligată cu oara, îl' qîse, că acşi ş-acși, un ţerbu de-amâlamă
10 lo-aduse

un

om

la

tată-tu.

Si

vegi,

ţi si pare,

că

viu

easte.

Teata se-angrică multu a tată-sui, si-l! lu pitreacă la castru,
ira si-ş treacă oara cu nis. Tată-su, s-nu-l' aspargă k'efea.li
feată, Li! lu pitricură ţerbul cu huzmilk'ara. Feata, cara noaveă ţe-s-facă qua tută singură ca cuc, s-hărisi multu.ma-l
15 vidă şi qua tută se-agucă cu nîs, îl băşă ş- nu-l! vineă să
„z-dispartă di niîs. Avutlu dit ţerbu o-aveă biţită micarea şi
tora ţe s-facă ? Cîndu duriă feata, el mută susta și ișă nafoară. Apoea mică di mîcarea feătăl'ei și nîpoi intră tu ţerbu

şi se-acupireă

cu: susta.

20
Aestă u făţeă nîs quă-di-quă
“ agună. Atumţea nîsă: dimînqă

multă, că mîcă

şi mărata di feata armîneă
si-! pitreacă micare cama

ş-țerbul. Mă-sa-l pitriţeă cîtă căftă.

Nă dquă, cîndu feata eră
ţerbul, avutlu, di nă oară
25 s-aspăr prota, ma el u lo
„— Nu te aspare, că io
nveţi, că tată-tu no-are tu
ti vor, caftă semnu di la

teasă pri pat şi tut se-agucă cu
calcă susta şi ease afoară. Feata
cu bunlu ş-cu dulțeamea şi-l dise:
hi. Ştii cît ti. voi şi prinde să
minte s-ti mărită, că di la tuţi cîţi
tine, şi cari nu-l aduțe, lu șcurti-

lk'agă. Tut acșiţe-ni căftă ş-a nia şi-mi deade 99 di dile. Cari
30s-nu-l adăc, analtu pri 99 di gile, va-ii bea curcubeta apă,
— Ba! gise feata, macă-i, acşiţe, s-ță dai cîte seamne vrei.
Cari se aştirnură apoea dol'i pri bană, tricură 15 di dile.
pri miîcare, beare şi cimbuze. Dadin. mică; dadin bea, da-

dun duriă. După

15 di dile vine huzmil'ara

şi căită ţerbul

35 nîpoi. Ea I-lu deade.
Feata l-aveă dată a gdnilui nelu “a lei, oara şi peri din
„cap ş-ună carte ţe cîntă, că bînă cu nîs 15 di dile.
....

Omlu

avutlui era-l la amirălu

vint, si-ș

Ya ţerbul nîpoi

GUGU-GĂGĂ.

Cite-l' feaţe amirălu

:

:
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s-lo-alasă, nu vru ş-nu vru cu vîră trop.

Cara lo-aduse acasă, -dise:
— E, doamne, adrâşi țivă, i dusiră- rosti k' iri e
— Adrai ş-adrâi! groși acăţară loc.
Tricură 99 di gile apoea, ca 99 di ori şi-l aclamă amirălu.
s-lu

ntreabă,

s-easte-că

feaţe

ţivă.

Avutlu

semnu. Scoase prota nelu.

5

aspuse, "că are

Amirălu lo nelu tu. mînă, I-mutri di nă parte, de- alantă,
aduki i, că easte a hi'il'e-sai, ma dqise cu tut aeste:
— Aestu nu-i semnu sigur, Hrisiţii de-ăstăngi te-adară Ş- 10
tine. viă, nu un nel. Va-l ai adrată la vîră hrisic, Semnul
aestu nu-i bun. Altu ai ?
Avutlu scoase oara cu vula h' ilee-sai.
:
A mirălu nîpdi u mutri, vigă-că-i oara h'il'e-sai, ma tut îse: :
— Niţi aestu nu-i -semnu. Multe ori sun tu lume nă soe.15
Altu semnu ştii?
Avutlu scoase ş-aspuse peri.
— S-aestu nu-i semnu sinătos, gri amirălu. Multe îeate au

peri c-a h'il'e-meai.

Ma napdi scoase cartea. Nu puti z-gică amirălu, că nu-i20.
di mîna h'il'e-sai. Scoase şi-V/ deade.'ile-sa nveastă Şi feaţe
nă numtă amirărească, ţe pînă agi se-aspune.
La lumtă erâm ş-io şi-ni deădiră nă misură cu ariz. Cum mi duţeăm acasă s-lu mic, tricură nîște orni şi mi mutară
“nsusu, nsus, ca date gimii şi me-alăsară dapoea tra-s cad25
şi io di frică arcâi misura şi s-freade şi se-adră ţivale. Căqi ş-io şi-i mo-agudii şi di goadă vrea-ni crep. Acld iu cripâăm, vine un șoaric şi apării s-mi bată cu coada şi acşiţe
"ascăpâi di moarte. Cu tut aestă, suntu şapte sute de-ai i de-

atumţea şi torlu tut mi doare.
" (Spus de Toma

108.
Eră, ţe nu şeeră.
Eră ună oară un om

G'ine ma

E

30

al Bușa din Veria (Doliani), Macedonia.)

Gugu-Găgă.
avăt, avit că nua ştia iu - -are groși.

stres ş-eră nîpdi cum no-aveă faptă fisea altu. Un

Papahagi,—Basme

aromâne.

.

23

Cu
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pară nu-l vineă' se-aspargă şi groslu cum intră tu punga
lui, lurină nu ma videă altă oară. Di-/ stres şi scoate-l' ocl'iV.
Eră nă quă di păreasini. Dusiră tuţi se-aciimpără din pă-

zare, c-aveă adusă niște peşti, duse ș-niîs. 'Luţi acumpără, tuţi
“5să ndrigeă la plată, maş nîs, ma s-șuţă, vineâ:di varliga,

se-amvirteă
fucarălu,

și-l! păreă că suntu peşti!

că s-nu

picullu. Aştiptă

h'iriţească

ţivă

si scadă păhălu,

cu

scung'i.

viră

gros

Nu-l 'si' loa
cama

ng'os

tra s-aciimpără.

Aproapea di casa avutlui aiştiri stres bînă un om
fucară,
10că, cinuşe tu vatră no-aveă. U mică pînea tu doâule qile
nă

oară. Ma,

cu

tut aestă,

vîrnă

oară

nu s-plingeă

și

cîndu

agudeă cite viră pindară, ştea s-V-află loelu ; carnea
cama
buna, Vinlu ca ma .veclul.nîs vrea lo-acâmpără.
Țe dîţea
-nîs: ună bană avâm, un suflit are omlu, prinde
s-lu lom cu
"„15.bunlu..Dua, cari-ște cum feaţe, scoase
viîră cartu di mizit
și duse

m-păzare.

Cum vidi

plăteaște şi-l duţe acasă.
Avutlu

armase

un pescu mare ș-crehtu

.

cu gura

căscată.

are s-mică ș-acimpără pescul

'Ţe

aţăl cama

20 nîs şi lo-agumse:

— Nu ti ntreb, viţine, ţe soe di lucru

părâşi un

tine ?

pescu

.

ma

mare

Pa

cit

caplu-ți.

I-Va,

îi

soe?

aestu pîne

no-.

marle? Nk'isi dipu..
easte aestu?
D-iu

|

ahînți

Acumparâţi

-- Vindiui leămnile adi şi loai un cartu.
Patru groși ded
pescu, un gros Pinea ş-agunde, s-o-ardu
astă seară, să-l
si ducă andară. Ună bană avem, s-u

„25tră

—

bînăm cîndu putem.
Va z-vin s-mi fllipseşti ş-mine, macă-i
acși.

—. Vinu,

giîse fucarălu,

-

Fucarălu, cara viqă că avutlu

va-/ tiisească measa, s-nuw

30 s-aruşneadă, duse şi si mprumută la
hane cu vinlu. Nu-l
lipseă ţivă. Micară tuţi, biură,. o-ârsiră
cu arîdeare, cu cîntare ş-cu gucare.
Ă
— Nu ti ntreb, tine țe-aviiși astă seară,
V-tulkişi; mîne ţe
val mîţi?
|
Da
|

35

—:Mine? are Dumnigăi: quă noaită,
căsmete noauiă, diţe
părăvulia; va laii sapa, vai lucrăd
şi vai bînăq.
Cara s-mindui, s-mindui avutlu, gîse:

— Ma bună bană treţi tine
di mine. Di astăndi va mutrescu s-me-adâr ş-io ca tine.
Nveaţă, că io. am groși ş-flurii

GUGU-GĂGĂ.
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vutlu. Aestu li ţîneă fluriile t-un tâlare. Cit lo z-bagă mîna
s-la
mină
—
»—
—

un pulmu, şi na, că L- -ease un-arăp cu nă măţucă
şi-l dîţe::
Ţe cafţi aoaţe?
Ea, mi pitrică domnu-su S-ata un tastru di flurii.
Cari domnu ?

e

cu:saclu. Bana-iii tută s-mîc cu pulmul fluriile şi nu z-biţescu.
De-aestă va-ţi fac ş-aţia nă 'buneaţă. Na cleile şi du-te, umple
un'tastru di flurii ş-a tale s-h'ibă. Dure fui claea draclui!
Fucarălu ţe aştiptă? Arape cYaea şi:trade “tu ţilâr la atu

10

— Nicuk'irlu a căsil'ei.
Araplu
—

suntu

Găgă

arîse şi-l” dise:

Mărate,

mărate,

ţe

te-aride

mintea!

Aeste

flurii

nu

a lui. Nis le-adună tră Gugu-Găgă. Ai avdită di Gugu-

? A lui suntu.

” Fucarălu,

cu

nărle

15
spindurate,

s-turnă

acasă

ca

vîră

nel

agiin şi-l dise avutlui ţe cură anâmisa.
=
More cum, gri aestu ? Nu pot s-fac io ţe voi co- avearea.
„mea ?
— De! ştiri ş-io 2 'Țe-ni vidură oclil, aţeă asptuni
20
S-aprease avutlu foc, si scoală, si duţe acasă ş-acl/amă
doi masturi. El aveă to-avlie un ârbure mare, di vîră patrusute de-ati. [l tălă. Apoea li scoase pinea di nauntru şi-l
guli. Acăţă apoea și-l umpli cu fluriile a lui din ţilăr, fără
z-veadă măsturli. Trîş în coadă cu agutorlu a .măsturlor, 25
lo-arucă to-amare și diîse:

„— Na!

s-lau şio, s-l'a şi Gugu-Găgă!

G'ine ma ţe-i scriată să s-facă, va s-facă ! Grenda, cara lo
„amârea-amarea, u scoase undatu loclu al Gugu-Găgă.
"Gugu-Găgă ş-eră-un putrid de-avit. Aveă ahiîţi parăţi, că 30

no-aveă iu s-li bagă. Ş-eră bun ca nă cumată de amâlamă:
nu eră om dila Dumnigău,i avut, i oarfin ţe s-no-aibă turnătură la nîs. Tuţi mică, beă şi iugeă cu pintica adărată

țae. Aicunari'i prima o-aduţeă la nîs.
care;

tră

durnare,

că u duţeă

cu

L-aveă

căcula

udâţi tră mi-

scoasă.

Nă duă îicunarl'i s-priimnă pri buda de-amare.
o-arcă unda nafoară de-amare tamâm .atumţea. e

35

Grenda
lă vine

a lor, lucru no-aveă, ai s-u Va și s-o-aducă acasă la Gugu_Găgă s-o aibă ca pigul“i tră şideare. pica ș-fapta.
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Avutlu 'stres, cara o-arcă grenda mplină di flurii to-amare, vru z-veadă: grenda va z-vină la Gugu-Găgă i nu?
alantu

Acşiţe, ncălică pri un cal şi ntreabă un, ntreabă
Gugu-Găgă — cari nu lu ştea ? — agumse la niîs.
Ş-feaţe

cruţea di cudie. Ne

să-ș pistipsească

că nu-l vineă

ocViV. Gugu-Găgă

lo-aştiptă multu g'ine,

deade

După

Dumnigăi.

vigi fu grenda.

lucru ţe

tu avlie şi protlu

Ună agumse

5

cu tute

g'ine-muşăt,

ţe miîcară

di

biinile ţe
şi după

ţe

li cruiră lăh'le g'ine, avutlu stres îl' qise al Gugu-Găgă,
10 dipună pînă to-avlie.
Ma dipăsiră, qise pale avutlu stres cîtră Gugu-Găgă:

z-

—

Nu

ni-aspiini,

grenda

estă, d-iu

se-află

— Aicunari'i o-adisiră di pri mârginea
— Adu

nă

ţupată

s-u

discăm,

aoaţe ?

de-amare.

tra z-vedi nă

15 nu-ţi viqură :oclil pînă âstăngi.
Gugu-găgă
ma

nu ca

vrea

.

cudie,

cum

|

se-aspargă

gustul

a 5icunarlor,

tră l'efea oăspilui, s-nu-l' armînă hătîrea, străxi.
Tac! tuc! cu ţupata, discară grenda. Ună discare şi flu-

- viile s-aruvirsară m-pade.
"20

— Na! căsmete ţe nă vine n-casă, gri Gugu-Găgă.
a tale s-l'ibă, oaspe!
”
— Nu-ţi voi pindară, oaspe, diîse avutlu.

— Ma cum
25

— Un
— Ma
Ţivă!

s-faţe aestă?

Disile

|

lucru vrui z-ved; îl viqui ş-ahîntu atunde.
că va Vai, mă că nu s-faţe altă soe.
avutlu

nu vrea s-avdă

di loare. Atumţea

Gugu-Găgă

îl dimîndă a mu/are-sai şi-! diîţe, se-adară nă turtă cu ah„tare măsturile, că s-u umplă mașşi cu flurii. Nu va giîcă, că
mularea o-adără pri dimîndată.
|
30
Apiri ş-oâspile nîpâi şi ncălică calu ş-trapse. Cum easte
adetea, l-băgară ună altă tră cale, puil, gălini, pită ş-turta
cu flurii şi-ş trapse calea, oară-/ bună.

Gugu-Găgă

aveă

aviiie, şi cară

triţeă, avea dată

ahtare

zbor, că poate s-mîcă și s-a cîtă auă z-va. Viră nu-l! giţeă:
3ostăi ma neclo. Tricîndalui ş-avutlu, s-turnă to-avite să z-

discurmă

puţin,

pînă

s-frîngă

căldura,

că eră

nagă

quă.

Acld eră ş-niscînţă oamiiii de-al Gugu-Găgă. Aeșşti V-adunară
di cama buna auă şi I-u deădiră avutlui. Avutlu cu ţe s-Li

mească ? scoate

ş-lă

da

turta.

PICURĂRUȘLU.
Oamiili

îi'msiră
ntribă:
— D-iu
— D-iu
fu foame,

—

Nacă

—

Ba!

u loară, ma

cari

357

eră săturâţi pîn

di gură, nu u

şi seara o-adusiră acasă. Cît u vidă Gugu-Găga
o-aflât turta estă ?s-o-aflăm? Nă u deade
nu u miîcăm.

V-u furât ţivă?
se-ascapă

un

Vi-

călător, ma cari nună 5

|

Dumnidău!

di cîndu-ţi mîcăm pînea?

Tr-ahtări

oamină

nă

ştii,

|

Atumţea vii Gugu-Găgă, că nu-i di la Dumniqăi s-fugă
s10
fluriile di la nîs.
Ş-acşiţe nîşi armăsiră cu fluriile ş-cu groși ș--erâm ş-io
aclo şi-ni deadiră un tastru di flurii, ma cari nu fu sh ibă
aa meale, nipoi fără pindară armâș.
"
Părmid

şteam,

părmi0

aspiiş,

15

cît putii, ahît v-ari'ş.
(Spus

de Ghiţi al Muzi din

Selia

(Călive-Badralexi), Veria,

Macedonia.)

109. Picurărușlu.
Eră, ţe nu ş- eră.
Eră ună oară un amiră multu ştiut şi multu bun. La tută
lumea făţeă bunăţi şi s-V-armînă numa tră totna, băgă ş-adră 20
un scul'd, cum altu nu s-află pri lume. Acld vineă di nviţă
ficori ş-feate dit mârdginea lozlui.
Ntră ananţi ficori de aviţi, di domni mări şi de-amirăţi, mică
nă mîșcătură di pîne ş-un hi'iti di picurâr. Tu. taxea lui seaflă şi doaiă feate de-amiră, feata-l amiră Vearde și feata-25
al amiră Albu. Le-aveă pitricută părinţi! z-dişclidă ocl'i la
nvițătură.
A h'iVlui di picurăr îl giţeă Picurăriiş. Numa lui vai eră
altă soe, ma fitorli acşiţe-l! grea, că eră hili di picurâr.
Picurărușilu nviţă foc, ş-iu nu ştea doâule feate, l-aspuneă 30
nîs că eră drac din vale, di tute-l' tălă. Ş-feătile l-vrea multu
tr-aestă.
|
Nă quă, dăscalu lă gîse, cari di nîşi vai. veadă vîră vis
astă seară, s-nu lo-aspună a vîrnili, macă vor să s-facă vislu.

Picurărușlu

vidă tu vis,

că taha

ningă

patlu a lui vine 35
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moaşe.

nă

Apoea

Moaşa

ţineă

soarle Și to-alantă. luna.

t-una mînă

s-turnă. cîtră nîs şi-l dise:

— Picurăruş mușşăt, Picurărăş muşât ! Soarle ş-luna va-ţi
lunineaqă calea, soarle ş-luna va ţă ndulțească bana!
|

Fitorlu z-diştiptă

5

di nă

oară. pri

vislu ţe vidii,

ş-aduse

aminte di zboările a dăscalui şi stătea mintuit şi cîrtit, adunăât tu nă mârgine di udă, că ţ-eră nilă di niîs.
Trică mă-sa, l-vidă mvirinât şi lu ntribă:
— "Ţe-ni ai, h'ili, di stai mvirinăt ? Nu ni- aspinii ş-a nia ?

10

Şi cara nu vru z-dişelidă gura Picurărușlu, s-năiri mă-sa

şi lu scoase nafoară. Picurărușlu duse şi s-plimse la tată-su,
că măsa lo-aguni din casă. Şi cara nu vru s-l-aspună niţi
a tată-sui, s-năiri ş-aestu și lo-aguni din casă, să z-ducă să
ş-află altă mumă ş-altu tată, macă no-ascultă.
Ficorlu, ca ficor, ş-lo mintea la oare și I-u deade cîtră
15

de-am pladea, iu si-l' veadă oclil'.
Picurărușlu: eră mușât şi mintios şi grama, ţeu nviţă,
se-acăţă di nîs. Acșiţe că ș-tu carte nu eră de-aţăl' k'iruţi'i.
Calea-calea, agumse, tu amirăril'a amirălui Vearde. Vizirlu a20 mirălui,

cum

zburi'

cu

nîs

eră vîră di lișuraţi'i, fumeal'e

şi: vidă, că

no-aveă,

eră

di

greili

şi nu

îl lo tră h'ilu.

Nă quă era-i' aclimăţi la amirălu Veardela measă. Feata
amirălui, s-aveă turnată di la scuVo, că loară pafse şi avea
adusă. cu niîsă şi soaţă-sa, h'ila ămirălui Albu. Nîse

25 cură di
părinţi!
u băgă
lo-acaţă

l-cunus-

nă cale, cari. easte, şi lu ntribară, că ţe lo-aguniră
de-acasă ? Picurărușlu dîse, cum sta lucrulu ma cum
tu greaoa,.di nu vru se-aspună vislu necă amirălui,
aestu şi-l bagă tu pudrume.

Feata-l amiră- Vearde.li si feaţe nilă di nîs şi di muşu30 teaţa lui și pe-ascumta l-aduţeă hrană al Picurărăş, fără

zborlu a tată-sui. Adu

inima

tră nîs şi pînă

Ahîntă vreare băgă

adi, adu mîne, feata, acăţă să-l bată
s-nu-l videă

doauă ori în guă, mureă.

tră Picurăruşlu

a Vei.

Tora, feata-l amiră-Vearde ş-pitriţeă cărți dipriună - cu
35 feata-l amirt-Albu. Nîse di multe ori s-tucuteă tu cărţi şi-ş
băgă

ntribără,

Feata-l

amiră

Vearde

tu minte, nu-l tălă caplu ahîntu,
cama drăcuroasă ş-ma piră.
-

eră

ş-aţea-l

cama

groasă

amiră

Albu

vedi

eră

PICURĂRUŞLU.
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Nă quă li serie .feata-l amiră Albu și-l! dîse, cara poate
s-angutască şi z-disleagă treile. aeste ntribări:
1. Cu ţe si zicseaşte peaja di:oii? 2. Apoea-! pitricii doi
cal' azburători, s-aleagă cari i bunlu şi să-l” pitreacă slablu
niîpoi; 3. şi cum va s-facă, ţe, cîndu s- avujaseă eapa: Vei. s-:5
avdă mîndul di l-amirălu- Vearde ?
Feata-l amiră Vearde cripă şi plăscîneă, că nu ştiă, ţe apândise z-da. S-feaţe ca di fărmăc; tută noaptea nu o-acăţă
somnul
mintuindalui-se la :ntribări şi tut nu puti s-lă da
cale. Dimineaţa vite cîrtită la Picurărușlu a Vei, s-l-aducă 10
miîcarea tu pudrume. Aestu, ma u vigi loată la faţă, u ntribă
ţe păţi, di easte cîrtită, canda-!' si nicară cărăvle?
- Feata-aspuse, na ş-na ţe cură.
— Tr-ahit crek', lai mărată ? Am na! l'a peaja di oi bag-u
tu pălandă ; la ş- tară dila mortu, un h'ir, cu treile deâdite, 15
bag-u de-alantă parte di pălangă, şi biţeă co-aestă.
:
— Aestă g'ine, am alantă ntribare cu cal'i?

— No-are lucru cama lișor. Adară doauă hîndăk'. şi bagă-l
se-ansară doli cal. Ațel ma inimoslu ş-ma bunlu vai ansară;
îricoslu va se-aspară şi va s-tragă nîpoi.
20 .
„— E! şraestă g'ine, am anantă?
„— "Tr-anantă nu me-acâţ, că prinde s-h'ii ş-io acel.
Feata feaţe cum u nviţă fitorlu, zicsi peaja di oit cu ţara
di mortu, ţîni calu aţăl bunlu şi-l pitricii nîpăi aţtislablu.
Apoea feaţe cum feaţe, lu scoase Picurăruşlu din pudrume 25

ş-l pitrieă la feata-l amiră

Albu, si-/ da apândisea ş-la niri-

barea din coadă.
Ună agumtă tu amirărila al amiră Albu, Picurăruşlu lă
dimîndă a oâminlor a lui şi lă qise: Iu vai. vidăţi cîne, să-l
vătămâţi! Agungînda nîs la pălate to-avlie, scoate cumbura şi 30
o-aprinde pri un cîne amirărescu. Ask'erea di nă oară săr-

gliră şi lo-acăţară. Apoea

lo-adisiră

la feata-l

s-lu gudică, că nîsă tată! no-aveă: şi dumneă
ntribă, că ţe arcă pri cîne cu cumbura.

amiră-Albu
singură. Lu

— Cum s-no-ariie şi cum s-nu-l vatăm, că luk'i agămsiră 35
tu munţi: s-mîcă picurarli di vii şi a lor nu li si bate ureacla dip aoaţe?:
— Nu ti mintueşti

şi luk'Yi din pădure?

tine, d-iu vrei s-avâă. cui, nîșii de- a0ă

:
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ntreb,

Macă

cînli

cum

de-aoă

no-avdu:ţe

caiţi tine s-avdă

s-faţe

mînqul

tu pădure,

di l-amirălu

cîndu arujaşte eapa ta de aoaţe?
“H'ila-l amiră Albu nu s-aştiptă' s-o-acaţă ; vidă

5 mintea şi-l ţinii

acloţe tră

bărbât.

dimineaţă,

10 amâlamă
— Na!

cîndu-!

putea

că-l feată

amiră

s-facă

fără

nveaste.

turnă să s-la una cu ibriclu

ş-alantă cu ilenea de asime:
dise nîs, aestu fu vislu ţe nvisăi;

h'iţi voi doâule.

ti

Vearde,

G'ine ma feata-l

Vearde l-vrea ș-cama multu şi cara nu
nîs, si sculă ş-apiri la soaţă-sa.
Tra- s-nu l-aspargă lk'efea, li lo doâuli

Ună

nu

luna

de

cu soarle

|

Ş-acşiţe armase nîs pri scamnu şi le-adră doâule: amirări! ună singură şi bînă nă etă ntreagă, cu tute biinile ş-cu
„stute muşuteţie dipri loc. Cindu ișă a priimnare tu caroţă,
una di nă parte şi alantă de anantă parte, ş-nîs tu mese,

tuţi gonl'i lI-zilipseă şi tute feâtile li susk'iră.
Acld erâm şiio şi-l viii cum di un picurâr agumse mare
amiră. Me-apruk'âi di nîs pre-agalea-galea și de-aoă do-acld,
20 cu zborlu I-fegu si-ni da şa nia nîscînte flurii. Năs, om bun,

“nu dise «nu-ţi dait>, ma bigă mîna n-gepe şi scoase un pulmu

şi-ni li deade. Troară ded fuga m-păzare şi acumpărâi aci
nă cileah'e, a cui nă căsulă noauă, a cui un brîin,acuil nă

flueară, mal di mușutăţi.

Tu sone

acumpărâi

ş-un cal şi li

25 ncăreâi pri nîs, ncălicăi şi trapşu z-vin în hoară. Agumşu
pînă la Barbări şi cari acăţară cîil'i să s-aurnască pri mine,

vrea mi bea. Trade

unlu

di căcule,

trade

alantu di

brîne,

— aţăl' ş-o-aveă că suntu h'icate, — ni le-arăpură tute ş-io
di frică, cu de-avia putii s-me-apăr cu măţuca şi z-vin aoaţe,

30 gol ca tufel'a.

|

.

|

(Auzit de-la

mama

mea, Avela,

Epir.) .

110. Ficorlu de la artă.
Eră nă oară, ţe nu ş-eră.

|

a

Nă oară, tu vecl'ul k'ird, va h'ibă adi cari-ște cîte sute
de
ani, bînă tu mărginea loclui un criștin cu mul/area
lui. Nişi
35 aveă noauă ficori. După noâu!'-ficări, mularea
armase greauă

năpoi şi cara s-umplură

gilile, îi vine s-amintă.

Cara

Ş-a-

FICORLU DE LA ARi'U.
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mintă criștina, tu îvaile seri viniră mirile să-l” bagă căsmetea.
Mul/area, cari aveă un jar di tumeaYe, lo| -aştiptă aestu cu
alăsare mare. Acșiţe, a treea seară, ne turtă cu nare, niţi
miîcări, niţi vin, niţi measă nu ndreapse tră qîne. Aeste,cara 5
viniră ş-aflară measă
nibăgată, s-nărăiră multu şi acăţară
s-l'-u toarcă qua niiclui maşi pri h'irlu aţăl lailu. Şi ţe-V băgară ?
Să-! moară tată- -su, să-l moară fraţi, noăul', şi s-armiînă
nîs coblu ş-lailu, ş-cîndu va-l' vină oara să si nsoară, să-ş10
Va mă-sa nveasta. .
Muma curbişana, cîndu avdi' scriata maârilor, cămeaşa di-

pri

niîsă Ii si cutrimbură

şi somnul nu ş-u

acăţă

pinătu

apirită. Mindui, mindui ţe s-adară, şi pîn tu coadă apufăsi
să se-ascapă de aţăl, ţe s-nu se-află cama g'ine. Si sculă mă-15
rata şi-l lo tu poală şi duse mărdinea de-arîii, s-lo-arucă
to-apă şi s-lu neacă. Gine ma, muma tut mumă: u duri şi
nu cutigă. s-lo-arucă to-ariii. De aestă lo-alăsă pri buda a-

rîului, s-l'ară di singur.
Cit

fude

lăita de

mumă

și na iu treaţe

pre-acld un

om.20

Avdqîndalui zg'ic di ficuric, îl lo şi-l duse acasă-l. Aţăl om
eră dit altă hoară ş-că lo-află l-ariă, V-băgă numa: Fitorlu
di arii.
-.
Vu

casa

aiştiii

om,

Ficorlu

di l-ariiă,

criscu

şi s-feaţe gone. Cari azumse omlu cu mintea
şi ntribă tată-su şi-l: qîse:

—

Nu

Ai-aspîni, di ţe ni-u numa

duă

di duă

coaptă, nă quă 25

Ficorlu di l-arit?

Tată-su nu vru s-l'-aspună ma naintea, tra s-nu-l cîrtească,
ma cara Ii se-angrică multu, multu: «va ni-aspăni, va ni-aspinii»,

!-aspuse
S-cîrti

tute, că .nîs easte ailât, cupilău arcât l-arîii.
ficorlu

şi si mviriră,

aflindalui cum

"80

sta lăcurlu, ma

no-avii ţe s-facă. Si sculă, își băgă nă cumată di pine tu
tastru şi nk'isi să-ş află părinţi. Agumse tu hoara tată-sui.
Aoaţe, di sărmîniţă loat, niţi cunuştea vîrnă. Trapse ş-niîs
35
la nă mu/are moaşe.

- Moaşa

estă no-aveă

fumeale.

Lu ntribă de-aoă de-acld şi

nviţă, că ş-nîs nu ş-are părinţi şi apoea, l-deade di nă parte,
V-deade de-anantă, să-l facă h'ilu şi s-lu:nsoară cu nă văduă
mușată. II qise moașa, vedua estă easte avută, că avu noauă
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ficoră şi-l muriră

măraţ/i

-

ş-apoea-l'

muri. ş-bărbatlu

ş-ar-

mase singură ca vai di ea. Că nu-V intră cor di om în casă.
şi cara z-va nîs, ea poate s-/-o adară nveastă.

Fisorlu, minte di fizor, cara-l cîntă şi-l discîntă
mușica.
5 cari şte cîte -dile, Li si şuți: mintea și si nsură
cu vădua.

Avea tricută ani mulți și mărata di văduă, ţe ş-o-ave
ă,
că ficorlu a lei din coadă easte nicât, agîrşi di scriata
mi-

rilor. Cara

s-mărită, di zbor-zbor,

vina? Ficorlu dil-arîtă ş-aspuse

lu ntribă

nîsă, d-iu L-easte

tute cîte și ştea di la omlu

10ţe-l criscă, cum tora ş-ahîţi ani lo-află l-arii,
cum îl lo, cum:
îl criscă și cum, .cara ş-agumse cu mintea coaptă,
vru să
știbă, că-ţe-l băgară ahtare numă ș-tute cîte
şi ştea.

”-

Mărata di mulare, cu cit aspuneă și grea Ficorlu dil-ari
u
cu ahîntu-ngălbinei, și-l arăţeă gl'eţ sîndile tu
vine-/. Pîn
15 tu sone, cîndu z-biţească ficorlu de-aspuneare,
îl! vine .arăă
şi cădi

stog îm

pade, strigîndalui:
Tine h'ii flăorlu

Şi acşiţe, ţe fu băgată ai mire, s-feaţe.

a mel.

(Cules din Turia, Epir.)

“111. Somnul, şoariclu și bubuliclu.
Eră

ună oară

un

Arumîn.. Nis, cari no-aveă

aveare,

cari

20 no-avea oi, se-arugă la un celnie şi s-feaţe picurâr.
Trei ani
di gile î păscii

25

oile a celnicului, fără

caîtă

aruga.

Celniclu

şi de

băgă di nă
anantă

oae.to-an şi-l gîse.a picurarlui:
— Ficorlu

a mel;

parte

parte

no-am viră plingu

băgă

trei

ni qi Sroşi,

trei oi,

cîte nă

di tine, că-ni

lucrâşi.
cu trup ş-cu suflit di primansus ninga.
Io vream si stai
ninga, ma cara nu vrei, cu zorea s-ti țin
nu pot. Aruga ta
aestăii
:

35

di nise

Domnu-su, ! vine grei, că z-dispartă de ahtare
gone picurăr, ma cu zorea s-lu ţină tut nu puteă.
Vine fitorlu să-și

cite nă file to-an
30

să z-dispartă

Ş-fără ca s-avdă zboare di la domnu-su. Aestu
no-aveă iu
s-lu bagă, că eră multu mbistimân. După trei ani
di dile, îl!
vie dor di casă şi di soe-/ şi vru să z-ducă n-hoar
ă-l!.

vrei treile ni! qi groși, vrei treile

oi Vai.

Picurarlu căgă tru &udie mare.
— Ţe soe, domnu-iiu ii-giţe voi'treile
ni di groși, voi

SOMNUL,

ŞOARICLU

ŞI BUBULICLU.
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treile oi s-au? Niîs va ştibă țivă,. ma că..li tiniseaşte oile
cît treile ni!' di groşi.
Picurarlu, vrei. minte şcurtă,- qi-l, cum vrei git, aleapse
oile. Li băgă năinte cu cărliglu şi nlkiisi cîtră whoarăie
Calea cum z--duţeă astal'e un aiiş. Auşlu aestu s-hibă Somnul.
IV. deade buna-! quă picurarlu, ţe tut cîntinda z--duje, ca-n
duă.di Paşte.
— Bună quă, fărtate, /-u turnă Somnul. Tu oară bună cu
oile.
-—- Acasă, lalo! Eale suntu aruga mea di trei ară di dile. 10
— Nu tal! ună s-u frid&m, s-u mîcăm, tra s-nă făţem fărtăţi, că ş-io va-ţi fac vîră bunăteaţă, cari s-o: aducă. oara.
— Cari diîţi tine, lalo, s-taliă, u tal.
Ş-picurarlu' u tăl'& nă oae,u fripse, u mîcară doVi cu
cîntiţe şi cu: vreare şi s-feăţiră fărtăți.
15
Apoea z-dispărţiră.nîpoi, Somnul V-u deade cîtră di nă
parte ş-picurarlu ş-lo calea.cîtră n-hoară-l. Ma. nclo, cari eră
tu avia căloăril'ei, li băgă doâule.o0i to-amirid şi s-tease ș-el
sun aumbrată. 'Acld iu duriă, ease un şoarie și cara-l diş20
;
tiptă dit somnu, acăţă să-l gică:
— Nu tal' nă oae s-u-micăm, s-nă făţem fărtați, că Ş-i0,
cari s-o-aducă oara, va s-ţă fac vîră g'ineaţă.
Picurarlu, vrei inimă bună gil, vrei ahit l- azungeă, a-a
căţă ş-tălă nă oae'tră hătirea șoariclui. U îrpsir, u mîcară. :
25
şi s-feăţiră fărtăţi. .
Apoea ş-lo oae ţe-l! armase, 0--adună năinte cu cărliglu
şi agumse t-un loc, iu astălă un bubulie de- ag “e: adară
g'ilangră di bălidi.
Cara s-cunuscură, 'V-acăţă vaca bubuliclu, si-l tale oaea,
s-l-u facă uspâţ, că ş-niîs va-l facă viră buneaţă. Picurarlu 30
s-mindui, că. ş-co:aţeă ş-fără de-aţea. O-acăţă, u îripse, u
miîcară şi s-feăţiră fărtăți,

Ş-armase

picurarlu

mași cu. cărliglu.

Calea- cala,

cîntin-

dalui ş-imnîndalui, agumse tu nă hoară. Tu hoara ţea s-fă-35
ţeă nă 'sărbătoare mare. Ţe eră- -sărbătoarea: țea ?.
mărită:
s-u
dîse
Feata de-amiră aăumse to-ari şi tată-su îl!
vai
_— S-mi mărit, gîse feata, ma nu va Lai di cît aţăl ţe
facă
poată s-mi facă, s-arid. Şi cari va se-acaţă şi.nu va mi
palmă.
s-arid, să-l şeurtik'ăd nă
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Di tu mărginea
lepţi, goi

muşăţi,

loelui
unu

se-adunară
ș-unu,

h'il' de-amirăţi, goiii-a-

diştepţi,

drăcuroşi,

ma

viră

nu puti s-u facă s-aridă. Ș-tora băteă timpina di trundueă

o

loclu, să se-adună lumea.
,
Picurarlu, ţe lucră trei ani di gîle ş-amintă maş trei oi, ţe,
ş-ațeale li mică luplu, Vine grailu, avgindalui cum bătea

10

dăul'a, ntribă, ţe s-h'ibă? I! apîndisi vîrnu, că h'il/a amirălui va mărtare cu ligătura s-u facă s-aridă, că di nu, să-!
tale caplu a gonilui ţe va s-acaţă.
|
Picurarlu

s-mindui,

să-ş caftă ş-nis

căsmetea,

că poate

s-

easă ţivă. e ştii? lăpurle arsare d-iu nu te-aștepţi. Duse
zburi ş-nîs co-amirălu, că se-acaţă. Citu-l simnară tu tiftere
şi susk'iră grămăticlu nă oară:
— L'a-ţi curătile ş-tine gone. Mlaşi, că nu lk'are lumea cu
15 ahtări ca tine, că k'irură acă nâparte goiii, nu gucăreale
.
Picurarlu trapse de-acld tu grădina feătilei. Feata şideă

pri balcone ş-nîs tora prindeă s-u facă s-arîdă. G'ine ma pi-

curarlu niţi şi şteă ţivă drăcurii. Feaţe nîs ndoi șicăți
cu
mîna, li scoase limba, s-șuţă, ma îu vrea să ştibă feata
di
20 şicăţi di la hane. Nîs ma multu nu şi ştea şi cari
eră puţin
curmăt, s-tease. Atumţea somnul di nă oară vine
şi-l aplucuseaşte. Duriă vai diţi, ca dipri lumea lantă.
Tr-oară agunde şi şoărielu cu bubuliclu acld.
Tora ţe fac
aeşţi ? Şoariclu se-alină pri mer şi arupeă cîte
un mer şi-l
25 lo-arucă di g's a bubuliclui, Aestu, lo-acăţă
merlu şi arucutindalui, arucutindalui, i lo-aduţeă-n gură
şi picurarlu
I-mîcă tu somnu.

Feata amirălui s-ţină cîtu s-țînu di arideare, ma tu
sone,

cara

deade

s0iile. Aride

35

di

plăscîni

nă oară,

feata, di feata amirălu,

s-lişină,

di

nu-l si ţîneă

di la amiră - acăţară

s-

arîdă oâmiiVi a pălătilei, şi di la aeșţi lumea
din afoară,
că maş arîs și lişinare eră tu hoara tută, Atumţea
troară:
trapse somnul mînă di la picurăr ş-aestu unășună
z-diştiptă
Ş-u vidă cum feata arîdeă di s-căhtea.

Tută lumea

Gine ma
amirălui

băgă

tut atumţea
îl' vineă

să grească: a lui s-h'ibă, cu nl'erdu.!
trică pre-aclo un gone aleptu şi cum

grei, cum

s-u da la picurâr,

că taha feata o-arise gânile-aleptu.

scoase

zbor,

După multă

ncăare

ȘOARICLU. ŞI BUBULIGLU.

cu picurarlu, «ba,

«ba, că io» alantu, amirălu
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că io o-arîş> unlu,

angrică tră gonile-aleptu.

U lo ş-u ncrună cu el şi măratlu di picurâr
Sulta cu ucnălu, nveastă adrată ş-nibăşată.

G'ine ma

picurarlu ş-eră

di mumă

armase

faptu. Nîs nu li băză

ârmatle m-pade di nă cale. Acşiţe, cara ș-feaţe.zbor
nul,

Şoăriclu

şi

Bubuliclu,

o-aflară

ca

g'ine

s-aşteaptă

o

SOMNUL,

cu Somndoauă.

qile ninga.

— Taţi, dise Somnul, nu ţ-u mică inima, că feata tut a ta
va s-hibă.
10
Cîndu
na-ţ-ul

gonle-aleptu
somnul!

sprăving'iţi

Îl

vine oara
lo

di ori pri

băgară. L-mină

pri

să s-culcă

gone

somnu,

di

guşe

cu h'il'a de-amiră,
şi

di giţeai, că ţară

ţi-l

ţină

pa-

di mortu

I

feata, I-pruscukii cu apă să z-dişteaptă, nîs

bugum! Feata, ţe s-adară, s-culcă ş-nisă ningă niîs şi durni.15
Şoăriclu z-duţe ningă lăitlu gone şi grîţ! grîţ! l-arupe
zmeana, cămeaşa şi strânile. Apoea deadin cu bubulielu îl
băgară peâtiţle n-gură, tu faţă lo-aumsiră şi-l feaţiră tră ni-

videare.
To-apirită, cîndu-l veade nveasta-l' pri ţe hale easte, ș-acăţă 20

narea.
— Nu ţ-o-aruşine, V-faţe, va ti mică goărigy'i di viu şi nu.
te-adulv'eşti dip! Faţă-lae!.
Anantă quă măratlu, ş-udă oclil' cu apă araţe, lo ergi di
ninsumnare, feaţe omlu ţe nu cama putu, ş-băgă cămeaşe 25

şi zmeane

di mișine, ma

n-cot! Cu şoăriclu ş-cu somnul-va

te-acăţi. Păţi' ş-cama laea, ţe ni tr-aspuneare nu easte.
Acşiţe păţă măratlu dipriună,'că pîn tu sone s-nărăi ami-

rălu

ş-adulki

c-aestă

va

h'ibă blăstâm di Dumnigă, că-l lo

pri guşe pri măratlu picurâr. De aţeă !-deade bărdetca a 30
gonilui-aleptu şi u ncrună cu picurarlu.
Atumţea feăţiră numtă di văsilăţi şi de-amirâţă, ş-micară
şi biură lumea cu căcula scoasă..
(Spus

de

Martul

al Cionga,

Călivele-Badralexi,

Macedonia.)
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112. Linăvoslu.
Ţe

vidit

şi ţe avgit:

e

Eră nă oară e nu

ş-eră, va!

eră di se aspunei.

„Eră nă oară un om linăvds. Di leane multă ţe-veă, niţi
s-miîcă nu mică. Aştiptă tute n-gură
ca viră puilu orbu. Ș-

cum ninga? S-h'ibă mîcareă de-aţeă e aliinică pri gărgălân,
că. l-angrică acămatlui şi s-o-aroâmigă. Vai giţi: greaţa-lo-

clui.

„„ Avdi' amirălu că tu amirărilalui bîneadă un om di pri
10-mansus, că ţe bun aveă lumea di nîs? dimîndă s-lu spindură, z-da ibrete la dunauă, s-nu la ş-alţi calea lui.

Lu ntribară: ninga

nă

oară oăminti

amirălui,

cîndu

lo-

aduţeă la spingurare, s-easte că se-acaţă di .lucru, s-nu lu
spinqură. G'ine ma niîs, mină caplu ş-lă feaţe semnu, că nul
15 Z-dişelidă gura să zburască, îl fu leane ş-atumţea. Lo-ancupară oămiili, l-băgară „pri nă sazmă şi hai! s-lu spindură
,
Aclo iu-l duţeă s-lu spindură tricură pri su casa. unbi a"vute. Aestă tamâm. ş-erâ-pri balcone. Cara vidă, că adăc
un
om tra s-lu spindură, u curmă nila. Stătă ş-lă gri a oâmiilor
:

20

—'Țe-adră

—

25

"e s-aibă

ocârfînlu ai-l aduțăţi la spinqurare ?

adrată, criștină, că-i linăvos, cum no-are faptă

fisea, gisiră oâmini'i. L/-u leane și s-mîcă. Tute n-gură
le-aşteaptă. Ma nclo nu s-mină tră nă șile-lucru. |
—. Şrtră leanea lui s-li spingarăţi, easte amărtie.
—.E!

criștină, nu

greşti acşiţe. Aestu

și cari s-lu mătrică,

ştii ţe soe di.om linăvâs. easte, .de-aţea

şi s-mică /-easte -leane.
că :aşteaptă

Cari s-li poartă

n-gură ?

„Ali avută Vi si feaţe nilă di nîs şi dîse:
— Aduţăţi-lu la mine. Am nă ambare di nuţi și di puximăzi
,

20las mică qua tută, că de-acld, nu va scad
io. Las h'ibă tră
siflitlu a tată-nui, Virtatlu, „buneaţa: estă.
II gi'siră oâmiil'i a timbelui ţe' urhare deade
sti. nîs, cum
avuta lo-ascăpă ca di pri h'ir di la spindurare.
Ş-lu ntribară :
— A, țe giţi! Ti duţi, s-bînăgi ca viră căţel
orbu, ţiţă n35 gură ?
|
.
|

Timbelu ş-mută ocl'i!' cîtră la balcone şi ntribă:
— Nuţle-s frîmte? puximăzle-s mulate?
|
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Avuta nu c-avgi g'ine şi ntribă ţe giţe::
„— "Ţe z-qică, nicuk'iră ? Aestu nu ş-easte om ; aestu ş-easte

greaţa-loclui. Acşi ş-acşi, ntreabă, s-easte-că nuţle suntu frîmte
o

şi puximăzle mulate. Nu. vegi, c-ai s-faţi c-un mamă. n-gură ?
Oaăriiînă de-avută, ţe mutreă s-li facă .un bun, cruţea şfeaţe, avdindalui ş-aestă:
— Am niîs nu poate s-li Îrîngă nuțle şi s-li moale puximăzle ? ntribă avuta.
|
,
Avdi, ţe diţe nicul'ira estă, il. gisiră oămiili nîpoi. Linăvoslu, necă dişcl'ise gura z-grească, ma lă feaţe semnu s-l0- 10
tragă la spingurare.
|
— E! gise -ş-avuta, amirălu ţe ursi s-lu spindură, nîşte
minte ma multă vai aibă ca-noi mulerle.
Las să-şi află, cumu ş-faţe. Vah' acşiţe !-fu scriata.
_
Ş-nîpoi oăminl'i -lo-arcară din antimirea şi ndreptu-la spin- 15
urare lo-adisiră. Tră năh'âmătă di oară, ş-lă draclu curlu
cu niîs.
"
Ş- -acşiţe s-cură lumea di un . timbăl.
Părămi0
Nu

şteam, părămi

ştii cum

(Spus

feciă, ma

v-aspuş

|

nu v-ariş.

:

i

20

de Mia-al Adam, din Avela, măritată la Vlaho-Clisura.)

113.

Statu

şi vuipea.

Eră, ţe nu Ş--eră.
Eră nă oară ş-nă zămane, tu eta cinda „părieclu s- aplică să
ncâlică cămila, un om cu numa Statu. Tută-l' avearea ţe-aveă,
eră nă avine. Casă no-aveă, dură pr-ău agundeă.. Cîndu 25
s-cuţeă auăle, măratlu -ş-o-avea dor, că nu trițeă quă di la
Dumnigăii, ţe s-nu-! se-arucă to-aviie,ba om, ba pravdă,
ba zlape. Arucă-te ăstăndi, arucă-te mîne, nu ş-adună la
avidmare niţi gărnuţ. Ş-cum s-făţeă, cu tută a lui aviglare,
nu puteă s-acaţă vîră.
30

“"Ţe s-facă,

ţe s-adară,

că nacă pin tu
trule toare.

Noaptea
mică

sone

acaţă di bagă nă princă

creapă. luplu şi se-acaţă

furlu di pă|

ţea, cari-ște cum, nă vulpe cum

auă, ca cum

(păvidă),

ş-eră nvițată, se-acăţă

vine

noaptea s-

tu princă. Si scoală 35
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Statu

—

veade

şi ţ-u

dimineaţa

iu s-uhtă

cumbara,

nicurmât.

Ha! V-faţe Statu, tine iii furlu!

Şi V-u intră

cu parlu

căşi avina! Dădeă

na!

că-i

micâşi

ca dipri gumăr.

aia, na

Mărata

că-ni

di vulpe

mi-

apării

5 s-lu pălăcărsească, s-nu da acşiţe, că ş-nîsă va-l' facă viră bun.
— A bre, om-om, ai nilă qi mine şi nu-i me-agudeă acşiţo

că doare,.că ş-io va-ţi fac viră g'ine.
— Ca ţe g'ine, va-ni faţi tine, nă vulpe?
— Nu di acşiţe, că d-iu nu te-aștepţi nîscînte ori, de-acloţe
10 arsare lăpurle.

»

— E, spune, ţe bun poţi să-i faţitine a nia?

— Cara s-mi Verţi, io va s-ti fac dinire di văsilă.
—- Mare lucru tăxişi, di me-aspăâr, că nu va-l adări.
—

15

Ba, că va-l

adăr,

maşi

s-mi lerţi.

Te-acşi u lirtă Statu.
Vulpea: lu nviţă

apoea paraţi'i

V-adră

di migit. Apoea

,

ţe s-facă tora. L-băgă

Mara

ndoi
si

di vindă

avina, ş-

lire, ndoi, migiţi și ndoi carturi

scoală

și

z-duţe

la

văsilelu,

s-lă

caftă tăgarea, tra s-misură groşli aţă! mulţi! al Statu. Nisă
20 ştea multe. Cîndu s-u toarnă tăgarea, alăli di fundul di
tăgare tute lirile cîte aveă.
— More, gîse văsi/elu cu mintea-l”, aestu cari-şte cîtă a-

veare.va s-aibă!

Aestu va s-hibă cam-avut di mine!

. Cara tricură nîscînte dile, nîpdi vine cumbara s-caită tă25 garea, tra s-misură miziţii al Statu. L/-u deâdiră şi cîndu
s-o-aducă nîpoi, alăk'i ndoi migiţi di tăgare.
— More, mindui văsil'elu, aestu mplin di groşi easte!
Ş-tut acşiţe feaţe ş-eu cârturle di migit. Văsilelu l-băgă
tu ocl'u, s-l'i da feata nveastă, că ş-o-avă, că easte miliu-

30 nistru, şi vru
aclimă vulpea
Mara

s-nu z-ducă. avearea :al'urea.. Tr-aestă nîs şi u ntribă, ţe soe di om vai h'ibă Statu.

noastră ştiţi, ca ţe-l qise. Lo-alăvdă, l-mută pînă la Du-

mnigăi. Tu minuta ţea.nclisiră lucru
s-li dică

al Statu, s-easte

35 murafâţi, că Statu

aestă

şi armase

ca va să si nsoară,

Aeste

ş-avină. Vine vulpea

ca vulpea
tute

şi-l qîse,

eră

că

biţi lucru. Tora cum s-facă di ţe-i lipsită tră gambră al Statu.
Niîs n-o avea di cît strâtile dipri nîs şi e strane? Arupte,

cîtră nalurea;

V-eră frică, s-nu Va hăbare văsil'elu,.că easte

partăl, ș-cari s-lo-acăţă tu praşi, că no-are pindară ş-că tute

_

|

STATU

ŞI VULPEA.

.
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suntu curcubete, i Ştiută ţe-l aştiptă. Bună ma vulpea . eră
ningă nîs şi-l făţea inimă, s-nu-l' si bată dip peana di oclu,
că nîsă va li da tute cu h'erlu.

Nk'isiră dof'i s-V/a nveasta. Agumsiră

trîş ningă hoara vă-

silk'ască. Acld, ningă un arîi si zburiră s-armînă Statu l- 5
arii și vulpea să z-ducă năinte, s-l-aducă strane di gambrd

di la văsil'elu. Apoea

vulpea, cara s-mul'd to-arîti, di s-feaţe

amol'ă: păpâl'i, trapse la casa văsil'elui. Nisă frîngeă coaste
ş-făţeă năji să s-alină analtu la văsil'elu:
—- Cum s-me-alin-pri halea ţe h'iii io 2Nu mi ntribâţi z -vă 10
aspîm, ţe păţim ?
Şi vulpea, ne ună, ne doauă, la crui nă mintună gurgul Utoasă. Acşiţe taha vineă vîră optu- -sute di cuscrişi aclo iu .

vineă. cîntînda şi aurlînda, -lă ișşiră furl'i. n-cale;

l-acăţară

calea, îl' dispul'ară, alţi-l' tălară şi gonile vidă ş-păţi, pînă 15
s-ascapă,.faptu tiptile, cu nişte strane arupte, ca partăl.
Văsilelu, cari avdi;, ţe-aruşine păţiră tu văsilia lui, îl! vine
greu şi se-aspăreă s-nu s-nărăească giniraclu de-asparge
numta, ş-aiştăi cum îl”: faţi. apoea ? De-aţeă Il-părigursi. ş-lă
Qiîse, că nu-i ţivă, că aeste suntu lucre ţe s-iac, ma s-nu ş-u-20
mică inima.
Apoea scoase nă păreacl'e di strane văsilk 'eşti, li deade : a
viălpil'ei şi le-aduse la Statu.
— Moree! gri Statu, mare mălăgară tuş ? Cum feaţişi di-V

ligăţi oclil'?
— Nu-i
curată.

25

luerulu

“Ţâpătă-ţupătă

a tău,

mutrească,

Vulpea
ma

mutreă tora

s-mi scoță. cu faţa

agiimsiră la văsil'elu. Lă băgară measa

mică, că era-! curmâţi
mutreă la strane, ca om

tare armată.

ma

nîs

s-

şi nimîncăţi. Lut mică gonile, şi sţe nu ş-aveă vigută altă oară ah-30-

pri su measă ma-l' făţeă semnu, s-nu snu

ş-adulk'ă,

cu

tută

călcătura,

ţe-l călcă

pri cor.
Văsiloana, ţe-l băg ă oara, îl cutură pre-:-agalea tu ureacle
85
a bărbatu-sui:
tu
eriscăt
-tră
şavât.
tră
oclul
l'a
lu
nu-ni
aestu
— Omlu

muşutăți. Nu-l mutreşti, cum nu şi-l! mută oclil' dipri straie,
canda prota oară si nvisei tu hrisăh'. S-nu h'ibă vîră tiftu?
Papahagi,

—Basme

aromâne.

24
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Mara adukiiQi nă. oară, ţe cură şi.cara Statu tut s-mutreă,
cu -tut seâmnile ţe-l' făţeă, dise: ..

—

Cuscră, s-nu

cum, că

cari-şte

loaţi

u

diniraclu ş-mu-

treaşte strânile. Am ţe s-nu s-mutrească? Ahtări strate nis
5 nu li purtă necă quă lălătoare, necă quă de- aradă, ş--tora
curbișanlu-şi se-adară gambrod cu nise!
Văsil'elu şi văsiloana: s-mîşcară de-arşine ș-tăcură. Avea
s-facă. aoă năparte cu vulpea, nu şică!, Aestă află căpak e
la tute.
10 “E, neise! loară nveasta şi K'insiră la'pălăţle a zănilui, ţe
no-aveă necă nă călivuşcă. Statu tut o-aveă. aspăreată huzmetea, că şi ştea măratlu, că no-are niţi iu s-li.-tragă, ni ţe

„ s-lă da s-mîcă, ma tută ilpiâa l-eră la vulpe. Năsă. nacă-l”
„pieată țivă mintea, că el nu-l! tălă caplu tră ţivă.
. Vulpea s-prifeaţe, că z-duţe să ndreagă şi trapse năinte.
Calea cîte cupii di oi, cite turme
tălă, s-turnă ş-lă qîţea:.

di irg iti cîte văcării as-

— Măraţii ş-corgiil, mutriţi g'ine, cari z-vă ntreabă oastea
amirălui a cui suntu oile, eăpile, văşle aeste, se-aspunăţi, că

„

20 suntu al Statu, ădlaiclu,
vă-l tal'e.
|

că

di nu,

va

vă

li.Va ă

caplu

va

- Picurar!'i, vălmaţi'i şi. văcarli, oamiti din afoară, ţe prota
oară videă tu loclu a lor ahiîtă oaste, ţe vrea: k'ară, că vrea
dică, cum li nviţă vulpea ?
25 Cuscărti s--gudiseă di ahîntă avuţame al Statu, celniclu:
Tu coadă s-apruk'ară. di nîşte pălăţi. Pălăţle aeste eră A ali
lamiie. 'Tute eră di amâlamă şi de-asime.

-

Vulpea vine ş-aoaţe. Cit avqi' lamia, că „tor xen- calcă tu

loclu .a Vei, strigă:.
30 — Cari-are doaiiă

căpite, di: cuteadă

si-ni calcă loclu?

-—"Loclu- vîrnă nu ţ-ul calcă, gri vulpea, ma io viţina ta,
ţe mîc nă cumată

di

pîne

tu Toelu

a tău, vinu

„ştire, că ask'ere greauă vine s-te-astingă.
Lamia li umplă i frică di minsuna vălpil'ei,

s-ţă dau! tu

cit di ini-

35 moasă eră nîsă.
=
Am ţe s-mi fac tora?
— 'Ţe s-ti fați? Intră tu puț pînă s-treacă furtuna estă,
c-aestă. ask'ere no-are tu minte si sta; ea vai treacă şi cari
nu vai veadă vîrnu, va ş-mutrească calea.

STATU ŞI VULPEA.
Lamia, aspăreată, feaţe cum
nîsă, na- I şi cuscărl'i, că viniră.

u

nviţă

871
Vulpea,

Cît

intră

— Tora, lă dîse vulpea pre-agalea, adetea loclui u va, sarcăm tuţi cîte nă K'atră tu puț ș-apoea s-n-alnăm la. pălate.

Ş-cu arcarea ţe feăţiră cuiscăriii cîte nă k'atră .tu puț, mă- 5
rata di lamrie deade cleile şi nu dise gih!
Şi acşiţe Statu aţăl partalu, armase cu pălăţi cama muşate
şi di cît pălățle a văsil'elui. Ş-tute -aeste mași cu şiritlik'a
viulpi/ei.
|

Nă quă, cara tricură ndoi ari, îl gîse vulpea âl Statu.

10

— E gone, viduşi cîte bunâţi iți fecu? Tine, cara să nclid
oclil nă quă, cît va mi plingi?
.— Trei gile, ş-trei nopţi, qise Statu, pri un plîngu va stai,
şi trei ari di dile vati jileseu, că tine-ni. îuşi: ma di mumă,.
ş-ma di soră.
15
Mara vru z-veadă, s-easte-că aeste sun grâire dit inimă.
i maşi din gură. Tr-aţeă nă guă s-tease şi s-feaţe. moartă.
Bărbatlu dgua ţea eră-l avinare. Cîndu s-toarnă: Y-diţe muVare-sa.
„_— Bărbate, bărbate, duse mărata di vulpe, îl! deade doi 20
a. prăftului.

„ —.S-cari îl deade, la darâţi să z--ducă, gri Statu. G'ine-că
n-ascăpăm di nîsă.
.
Ș-apoea u lo di un

or

s-o-arucă priste gardu,

m-vale,

— Ba, gise vulpea, aestă-ţi fu plingul şi aestă-ți fu jalea 25
di trei ani ţe vrea-ri faţi? Aşteaptă z-vedi, cum te--aspn la
mul'are-ta, di ţe palu soe hi'ii.
„.—

Macă

cu mintea ţea îi duţi,na! V-dîse Statu şi-l aprease

nă cumbură după cap. Mărata vulpe atumţea Vi ncl'ise ocl'il'
tră. tona şi feaţe laea tic!. 30
Ş-acşiţe vulpea muri de-ag “nealui şi-armase Staiu cu pălăţle a lâmnil'ei ş-cu hi'iVa di văsilă nveastă. Aeste ș tute, ş"erâm ş-io-acld ete.
(Spus de Stamula al Cealera din Avela, Epir.)
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cu

meările

de-amălamă:

_'Ţe vigut şi ţe avgit? Ascultăţi, si v-aspim un părămid bun.
'Eră ună oară un -amiră multu avgit şi multu avut. Bu-

nile a lui, mârgine no-aveă. Aifoară de-aestă, ţ-aveă nă gră5 dină, cum puţine suntu tu lume, cît -veade albui soare. Ţe
no-aveă acloţe ? Di iţe s-căftăi. Poni di tute soile. Ţ-aveă ciîtră
tu fundul di grădină un mer, semnu mare! maşi meare deamâlamă ş-făţea. Care li videă, li zilipseă, ca mul'are greauă.
Ahtare mer ş-eră.
10
Cu tută aestă, amirălu tamâm di merlu aestu eră fărmăe,
că

ş-nu
“un

di cîndu

criscii

li hărseă
zmei

merlu,

măratlu,

şi-l!” sună

no-apucă

s-mîcă

că trîş cîndu

meările,

mer

cu

aţel nu făţeă niţi ma multu niţi ma

un

s-cuţeă
mer

mer. Le-aveă

meările, vinea

dipri

mer.

puţin di noăuă

Merlu

meare.

15 Meările aţeale s-cuţeă, cîndu lă vineă k'irolu, adi un, mine
anantu, păimîne anantu, di cade quă cîte un.
Tamâm acăţă un mer s-aruşască şi să s-hrisusească, cîndu

amirălu s-priimnă prit: grădină

şi-l vigi.

Ştii,

acăţară

s-li

cură bălile amirălui. Canda I-făţeă cu oc/ul merlu, acşiţe
„20 părea. Atumţea V-curară doauă lăcriii amirălui, di sum ge-

ana lui, ca doaită prune. Apoea

Ficorli

a lui, ma-l

vidură,

uhtă

dit fringile dit h'icate.

că lăcrimeagă

prit inimă canda nă coardă.

|

şi uhteagă,

I- tălo

— Părinte, gisiră nîşi, ţe-i aţeă di tine ? 'Ţe dureare ț-arde
„ 25şi-ţi frige inimă, tra s-verşi lăcriniă şi s-uhdăgi ? No-ai loc vit
prinde ? nu te-ascultă lumea ? te angură vîră ? ţe-ţi lipseaşte?
No-ai tute biinile ai sti loc? ȚȚe ti faţe, s-nu ț-arîidă buda?
— Vru Dumnigăii di tute bimnile di sti loc le--am, ma-camă
gine nu mi ntribăţi. Durearea mea, ponura di sti înimă nu
30 poate viră s-ni-u scoată.
Ba! tată, gîse ficorlu cama mare, ahîntă dureare şi s-nu
o-aspuri. Vai aspiăii, că ţe ni-u voi bana, macă s-nu -pot
s-ti vindic.
|
Apoea tot acşi Ii s-angricară amirălui ş-alanţi doi h'il, se:
35 aspună, că de! cîtu s-l'ibă, iişureagă omlu, cîndu lu scoate
.
foclu, cîndu nu-l ţîne s-lW'arbă tu el nauntiu!
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Cari vidă amirălu, că ficor!'i ţin s-l-aspună, tra s-nul cîrtească cama multu, lă dise:
— De, h'il! vidâţi merlu aestu? di cîndu deade, nu s-are
avdită om di fumea/a noastră s-aibă mîcată .mer dipri' nîs.
Niţi gustul nu-/ cunoaştim. No-apucă. să s-coacă şi noapiea 5
căipe s-faţe .merlu di pri pom. Ţe cură, un Dumniqăiă știe.
— Tr-ahi't mad, ţ-u mâîţi inima, mărăt tată, şi nu aspiui ?

Vai aveglu

astă seară s-lo-acâţ furlu tu praşi.

„Acşiţe gri fisorlu âţăl mare, apoea, di cu quă ş- țimse ârmatle, ş-aştearse apala, aştirnă sun mer şi z-băgă s-aveagl'e, 10
frătile a-nei. Tamâm eră oara, cîndu un mer tu noaptea ţea
şi s-cuţeă dip di gine.
Aveagl'e fitorlu noaptea niduriit, ninsumnâăt cu apala
scoasă, aşteaptă z-veadă viră om, vîră price, vîră puii că
vine, ţivă! Ascăpiră z-veadă merlu, merlu pri pom. Loa s-15
ăpiră. Citră tah'ină, cît la s-ereapă quă, ea, ţi-acaţă nă ploae
minută, dulţe şi supţire, cu un ca nidr, ca negură, că nu videâi ntră tine. Şi ţe ploae şi ţe nâgură vai giîţi? Maşi tindeare, căscare şi somnu aduţeă. Ficorlu-de-amiră di nă oară
agirşi şi durni, canda biu earbă di somnul Ună duriită nîs,20
na-l zmeilu azbuirător, arupe merlu aţăl coptul şi o- aştearde
de-aclo.
Cît fugi zmeulu, s-trapse şi ploaea ş- năgura şi fitorlu deamiră z-diştiptă. Cum z-diştiptă, mintea lui la mer îl fu. Li
misură, li scoate optu.
- 25
„S-cîrti nîs şi si mvirină, ma n-cot, că nu puti s-adulk 'ască
țivă.
—

Nu

traspuneâm

ți-u dai!
Atumţea

vine

„.— Tată,

bunu

io, h'il'lu-ni, ir

mișacă' (nolgicanlu). ŞI-Y
ş-mare

hiii,

di zborlu

işii, țţivă pute nu-ţi căftâi, ş-tora vine
s-me-alăşi s-aveglu ş-io nă seară.
—

Del

tine cum
s-ță vegi

hi'ilu,

dise

nu

putu

frate-tu

amirălu,

diîse:
a

tăi

oara

cama

că n-cot

30
viîră oară.nu

s-ţă caftu nişte:

mare

s-adară

ţivă,

vai faţi ? Ma s-nu-ţi aspargu k'efea, dată-i di mine, 35
căsmetea, vidăm ţe puil' vai acâţi!

Ș-nolgicanlu” păţi” ca frâtile ma-mare. Aviglă cit aviglă şi
n-coadă, to-apirită, păţi' ca frate-su.
Atumţea

vine

arada îiclui.
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“Cara-/ cădă multu a tată-sui, «va me- -alăşi, va me-alăşi,
s-ni ved ş-io căsmetea», lo-alăsă amirălu.
Aestu eră foc. Nic, ma drac. Aduk'i nis, că nişte cură
aoaţe, macă fraţii cîtră to-apirită u pat. Durii gua disi
5 sătură di somnu ş-apoea duse s-aveagle. Acăţă loclu şi

aştiptă. Pină cîtră de-adoară,. ne cipit di om i di prise nu
z-vidă. Cîtră n-gare, na c-apîriaşte nă ca ploae ş-ea negură.
Aduki fitorlu c-aestă nu-i bună
s-ascuk'e n-sin, tra s-nu se-acaţă

10 puti 's-avină somnul,

ş-acăţă să-ş facă cruţea şi
amaea di nîs. Co-aestă nîs

ţe tut lo-aţeă divarliga. Trîş atumţea,

ea-l şi zmeulu s-aurii ca oriul pri merlu aţbl de-amâlamă.
G'ine ma ş-u păţi, că gonle-aleptu, ni ună, ni doauă, îl lo
la ocl'u şi-l sădită pri diditic, cîindu lo z-bagă mîna pri merlu
coptu de-amâlamă. Ună goadă ş-aoă fac soți zmeilu; fudi
15a nidrihta,
Cari apiri g'ine, misură gonle-aleptu meările, veade, că nu
lipseaşte vîrnu. Arupe merlu coptu, l-bagă tu na tavlă deasime ş-lo-aduţe la tatâ-su.
Aestu no-aveă iu s-lu bagă h'il-su tr-ahtare guneaţă. Il
20 băşe, îl hărsi, lo-alăvdă ahîntu ş-altu ahîntu. Apoea lo amirălu un cuţit de-amâlamă, tăl/'8 merlu, lo-adră ahîte filii,
cîţi inşi eră şi mîcară tuţi cîte nă filie. Dulţeamea merlui,

muscuvulsirea

lui.nu

se-aspune.

Tută

pălatea

aniirizma di mer tră totna.
Ă
25: — Tată, gîse iclu, lăcrulu adrât di mine,
mi Vai dipă torlu a furlui z:ved, iu duse,

nu i ntreg. Va
di se-ascumse,.

Tatăl, ca tată, nu vrea s-lo-alasă, s-nu pată
“s-angrică multu, lo-alăsă. Cu nîs dusiră şi dol'i
S-loară nîși sîngile-sîndile ş-agimsiră ningă
30 dăs. Pînă acld aspuneă torlu, ma nclo nu. Aocă
duiră

îv căgu

el. G'ine

s-intră

ma

cari

marle.

s-intră nauntru?

L-băgară

tu

armase cu

ţivă, ma cari
cama mări.
un puț ahînva h'ibă.min-

Arucară

şcurtiţa,

nă cuşoră, îl ligară cu

nă fune şi-l deădiră cale tu puț. Cum a&umse cîtră tu mese
di: puț, acăţă s-u mină funea şi z-grească s-lu scoată. Ananţi
35 trâpsiră şi lu scoăsiră, că-l vidură, că nu-l ţine iti curdeaua.

Să-l videâi, cîndu iși tu quă, galbin ca ţeara eră-l.
Arucară năpâi şeurtiţa, îl' căgu,
— Staţi, gîse el, z-vidăţi a cui
frate-nu ma mare.

s-intră nolgicanlu.
dic.gone! Io nu h'iă ca
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G'ine ma, alăvdărle maşi fură di niîs. Cit îl băgară şi bagă
să zgiilească şi s-mină funea, s-lu scoată nafoară, că l'are,
că moare! Scos afoară ş-aestu eră galbin, mortu ca€ din sun
loc.
Niclu ne se-alăvdă, ne ţivă, maşi cît lă gîse:
— Sărgliţi-me nauntru şi cîndu vai min funea, atumţea
cama multu s-me-alăsăţi cîtră ng'os şi cîndu va u trag,

tumţea

s-trăgăţi cătră nafoară.

Aestu ş-eră
Giîr-gîr-gir!

5

|

gone, nu şică.
gîr-gir-gir! fără

să-l

si bată

peana

di oclu,

1

agumse ficlu pîn tu fundul di puț. Aclăţe ţe s-li veadă ocli' ?
Pălăţi-pălăţi! 1/ vine săflitlu la loc, ş-feaţe inimă ş-intră nauntru. Ş-păscii oclil' divarliga nă oară şi-l! 'si loară oclil' di
ahîntă muşuteaţă, ţe videă! Dişclise şi intră t-un udă.
e z-veadă? Nă feată muşată ca luna, cuseă cu kinare1ă.

dipriună,
ma

s-ţă fugă

mintea.

Ţă si păreă,

că

nu-i di mînă,

pîngă di pangu. Ahîntu minât lucru!
— Bună-ţi oara, feata mea, gri gonile-aleptu!
— G'ine vinişi, gone- aleptu, ma nu ti ntreb, cumdi vinişi,

aoaţe?

20

—
Cum, vină. cum nu vinii, toata mea, Juerulu a mel! Maş
acşiţe s-ni bînâgi, nu-ti aspiunii: aoaţe easte un zuzul,— om,
drac, ţe vai h'ibă nu ştii,—ţe vine di fură meările de-amălamă dit grădina a amirălui? Voi si-l! ved năveamă faţa,

25

tra s-ni misur boea cu niîs!
: —

Aestu-i. zmei,

gone-aleptu,

ma

treţi tu udalu di didinde

la .sor-mea, s-ţ-aspună.

Tu udălu

di didinde

ţe să-l!

veadă

Nă feată ca.

oclil?

soarle ş-ma muşată. Şideă şi mplăteă ţerlu cu stealile,. s-lu
30
vegi şi s-nu pistipseşti. că-i di mîni qi om.
- Tut acşiţe ş-acă, şi sora nolzicană ul pitrici „tu udălu alantu, la sor-sa cama nică.
Nica tamăm ţăseă to- arăzboiă, că nu se avqi, cîndu dişclise uşa gonile-aleptu. Mintea omlui k'are mutrindalui, cum
țăseă

nica,

cu

sufii

sufii,

loclu

cu luna ş-cu steale, ş--amarea

cu

floare,

ţerlu

cu

soarl, 33

cu „mărgăritare, cum maș nîsă

ştea s- ţasă.
U ntribă, iu Ya pîne zmeilu.

Aestă

acăţă

s-lăcrimeadă,

cîndu-l vidă ahtare gone, cum vai K'ară. Ma. naintea

mutri
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_s-iu facă

ma

să s-toarnă,

cari nu

doarme

aspuse, că zmeălu

gânile, |-

iuvaşiuvă

vrea

didinde „ş-easte

multu nărăit, că
-

s-turnă lăvuit ăstăngă di l-avinare.
Cît dişelise uşa şi z-diştiptă zmeiilu.

5

Cindu se-anăupară, frătic, unlu cu gura, cu îngl ile ş-alantu

cu coarda, să z-dinică ş-altă nu! Nu ştii, cum îl vine di
mînă a h'il/lui-de- amiră şi cîndu V-are ună, crîşt! I'i lu scoase
eaplu.
— Dă ninga nă oară, gri caplu di zmei.
— Nă oară mi feaţe mu-mea, l-u turnă gonile-aleptu.
10
Cari z-dădeă doauă ori, anviă nîpoi zmeilu. Vedi. acşi
easte la el.
Cara

biţi

află aoaţe!
15 amiră, cum

cu

zmeilu,

trici

la feate

şi li nteibă,

Aspiisiră feâtile,. cum nîse
le-arăk'i şamiştreile zmeiilu

“pute -s-le-ascapă vîrnă. Apoea l-bășară

cum

di

s-

ş-eră trei feate deşi cum nu s-aştiptă

şi-l” disiră, că sclave

a lui 's-h'ibă, macă va, că nîse buniu aestu va-l' lo-aibă tră
cunușteare pînă z-bîneagă.
|
Ficorlu lă giîse,. s-l/a cade ună, ţe va dit pălate şi ai s-li
20 scoată nafoară. Le-aduse la gura di :fundul a puțlui. Băgă
ună tu cuşoră și trapse funea. Trăpsiră frații ş-u scoăsiră
şi cîndu

brescu,

— Aostă;
frate.

25

Apoea

feață!

dise iniclu,

Eră

marea

arcară nipoi cuşora

cama

marea.

s-hibă

nveasta: cama

marlui

şi işi feata nolgicană.

„.— Aestă, nolgicana, gise niclu,

s-hibă nveasta

nolgicanlui.

Nîpoi arcară cuşora și scoăsiră şi feata ţea nica. Aestă eră
„semnu: cu soarle tu frîmte ş-cu
— Aestă, nica, gri nîs, s-hibă
Mamărl'ifraţi, vrei di ergu, vrei
30
ma mușata feata,-ţe -zburiră, ţe
şi z-diisiră acasă z-qică, că niîşi

luna tu l'eptu.
nveasta mea.
de-arşine, vrei di ţe niclu s-la
feăţiră, că. lo-alăsară tu puț
îl vătămară zmeiilu,
că nîşi

le-ascăpară feaâtile. S-nu ţivă di feâtile aspiin amirălui, li băgară pri

gurât,

25 lumea lantă.
Aşteaptă îiclu,

s-no- aspună,, pină

trage

funea,

iv. Cu

ahintu si sărglă, că pîn tu sone,
că l-u gucară fraţi.

căpărle,

s- turnă

nu

va

s--toarnă

cît trăgea

niclu

ait

funea, co-

u trapse tută. Adukii

nîs,

tu pălate cîrtit, canda- Y fudiră
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- Fraţi apoea, diţea nîs! ma lăi di duşmâni!
-"Ţe z-dic? Si mvirnă ahîntu multu, cît nu plîngea. Ma omlu

cîndu-l' vine g'iderea, va s-u tragă.
ş-feaţe inimă

Cum

alăgă

şi s-alăsă tu mîna-l

Ş-adună

suflitlu cu nîs

Dumniqău.

prit udăţi, udă di udă, deade

|

t-un loc, iu eră 5

doi birbâţi, unlu laiu ş-alantu albu. 'Ţe eră birbeţii aeşţi?
Cari să ncălicâăi pre-aţăl albul, pînă s-ţ-aştergi oclil, ti scuteă tu lume; ma cari s-ti pindeă draclu să ncaliți pre-aţăl

lailu,

te-ahînduseă

tu

lumea lantă

-

di sum loc. Cu birbeţii

aţel' eră şi-un cal cu .perlu ca mătasea. Calu maşi oase aveă 10
ntră nîs, tra s-miîcă. A gonilui aleptu Vi si feaţe nilă di el,
şi-l lo oăsile şi-l” băgă earbă. Di-ună oară dişclise gura şi
gri calu, că eră cal cîntât, cal cu gură:
Si-ni biînădi, gone-aleptu, di bunlu. ţe-ni feaţişi; cîndu
—

va hiii vîrnă-oară

mare, na

to-angusă

un per di perea mea,15

|
s-lo-aprinqi şi di nă oară acld va me-aflu.
Apoea l-aspuse calu aţel cîntăt, cu gură, că ma va s-easă
tu lume, să ncâlică pri birbeclu

aţăl albul,

că si ncălicare pre-

aţel lailu va s-află tu lumea din g'os. Acşi păţă j-draclu.
Aestă aştiptă şi gonile-aleptu. Birbeţiii şideă un 'ningă a-20
nantu. Gonile-aleptu lo să ncâlică pri aţăl albul, ma cum feaţe
cum adră, că V-ascăpă corlu şi s-află n-calâr pre-aţel lailu.
Pînă s-ţă freţi ocl'il, s-află tu lumea anantă ! L/-u deade cîtră
nelo ş-nîs s-easă tu viră hoară. Calea-calea cum z-duţeă, astale nă feată. Aestă şideă singură pri un cuţur, suskiră ş-25
plîngeă,

că

ti curmă

nilă

mare.

A

lui Ii

si feaţe nilă, cindu

u vidă, feată to-ariă, mărtătoare, di fumeale bună, ca cum
z-videă dipri ștrânile a Vei angligate tu hrisăh, și u ntribă,
+
țe are?.Ţe plinde tră îilă?
— Am ţe s-hibă, gone-aleptu? Acşi ş-acşi, după -niseîndă,30

oară, nă lamiie va. vină.s-mi.miîcă..Apile li. ţine
li sărglaşte, pînă ţe nu-ş
Astăngi vine arada mea.

"—

Nu

mică

tăinea

n-quă,

lamia şi nu
cite un

om.

te-aspare, feata mea, qise gonile-aleptu, pină bîned

: 85
|
io ş-aştearde-ţi lăcrinle. .:
-.
A feâtiVei îl' vine înima puţin la-loc.
Pină z-vină lama, gonile ş-băgă caplu pri dinuctrul a feătiVei, s-lu caftă. Curmât eră, ninsumnăt eră, |- fură somnul di
nă cale. Na.tu oara ţea,iu deade cap ş-lamia. Ea s-hărisi
.
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că tu loc di un vai.miîcă doi. Ali feată apirri să-l bată înima
tic-tic! di frică şi lăcrinle acăţară să-l' cură ca dit doauă fintîneale dintr-ocli. Nă lăcrimă cădă pri frîmtea gonilui-aleptu

z-diştiptă și viqu lamna,-că vine. O-alăsă di

oară

şi di nă

5 s-apruk'ă, ma -cît lo z-dişcl'idă gura, ună l-are co-apala n|
cap și nâparte Lil lu scoase.
gri pîngîna.

oară,

Dă ninga

—

Nă oară mi feaţe mu-mea,
ş-mul/'ă

Feata

lu turnă fizorlu.

văzeă urâctile.
Gonile- -aleptu

.
de-acloţe

z-dişclisiră

cVeile,

s-arupă, -s cură

âpile

ape ş-acăţară

pri păltărle

tu oară anang'e. Citu ş-lă

curlu-.di lamiie, .plăscîniră

draclu

urmă

şi-ş alăsă

tu sînde

mîna

aleptu, tra să-l cunoască

10a gonilui
di

nă

—

şi

n-hoară:

trapse

gurile

di-ţi

z-gurleagă,
la nă

şi-l!

moaşe

15 căftă nă scafă co-apă, că-l eră seate.
"— Apă şl'etre, dîse muşica. Noi tră apa țea, nă I'irom
fumeal'a ş-tine cafți apă. Macă ţ-u seate, du-te j-beă, macă
ţ-u ţine curdeaoa, di la lamiie...
IL gîse ficorlu, că lamna muri, că ariurle si zgrumă . di
20apă multă, nîsă a lei! Atumţea ficorlu la poslu cu zorea

şi-l bea pin tu fundu. Aurlă moaşa,

vărvi,.blăstimă, ma cari

o-avqă?

.

Moaşa
Atumţea

si duse s-lu scoală l-amirălu, că ţe si-l bea
uveă g'iză mare, cari fură apa di la vîrnă.

apa.
Vine

25 moaşa, ma ţe z-veadă? Feata amirălui vie. Avde ş-nîsă că
de-alih'a lamnia u vătămă un gone-aleptu şi că âpile de-acă

ţinute tu c/'ae. S-hărisi: maea

h'ibă

nculeă.nu va

şi-l pări

si. ncăcă. .
ară di blăsteămile ţe deade. Ş-tora singură
La

tuţi gonli ş-tuţi

muşaţii

lume,.că

adunată

Se-aveă

amirălu

30 cădeă m-pade. Ţe eră?
bunlu aestu, z-vină să-l

merlu

se-arcâi

prindeă

s-treacă

pri la pălate,

si-l veadă h'ili-sa, s-cunoască, cari easte gonile-aleptu.
cură tuţi şi
35 pătă-țupătă

nu

Băgă zbor amirălu, c-aţăl ţe feaţe
da hi'ili-sa nveastă şi tuţi alepţil,

feata nu cunusci
gri, că ş-la niîsă

tra

Tri-

vîrnă. Atumţea mușşica, ţiacasă: easte un.gone, un a-

grească ş-alii, ursi ami-

leptu, ţe-l' biu apa cu

zorea. Să-l'

mintea.

vrea să z-ducă, ma cari se- angricară

rălu tu minută. Cîndu viniră să-l. grească di l-amirălu, îl
cuţeă aestu un somnu. adincos, cum nu poţi s-ţ-u bagi cu
Ma naintea

nu
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vidută şi-l cu-

di palmă

ţe-l

feaţe cu sîngile ali lamiie.
— Aestu-il gri ea,
— Maca-i aestu, a lui s-hiii, feata mea! gri amirălu.
5
Cîndu-l' giîc a lui, tră nsurare, lă .giţe, el, că-i ligât cu altă.

L-aspuse

apoea ţe cură, d-iu

vine, a cui ficor easte şi tute

cîte are faptă ş-cîte are păţită.
— Maşi un lucru voi di la voi: si-ni daţi trei uţră mplini
cu apă şi trei birbăţi mări, tra s-mi scoată vulturii din de- 10
. ană pri lumea nantă.

— Aestă-i ţivă, dip, gise amirălu şi-l! deade.
Agîrşii s-aspân. Cindu fi&orlu s-turnă di la lamiie, tricii
prin geană. Acld eră un pom analtu şi pri pom.un cuibâr
di vulturi. Tu cuibâr eră puiti di vulturi. Puili dit cuibăr 15
ţiură şi z-dipiră, canda j-viaeă moartea-cu ocli/. „Ţeeră? ună
nîpîrtică lae s-angărlimă pri pom, să-l mică. Gonile- aleptu
nu k'are oară, ma trage apala şi-l! la caplu a. nîpîrtică/'ei
Muma puilor din nidr, cum azbuiră, cît vigă om la cuibar-l'i,
s-aurii ca curşumea s-lu dinică. G'ine ma, di -nă oară puili 20
şuirară şi-l disiră, s-nu-! facă ţivă, că el l-ascăpă bana.
— Bre! diîse vulturlu, tine ţe-ri adrăşi bunlu aestu, caftă
ţe vrei, că va ţi-u fac. Di cîndu h'iii nu vigui fumeale ntr-

ocli, nu hărsii fiţi di ponda

|

di nîpîrtică aestă.

— S-poţi s-mi scuteari pri lumea nantă, easte singurlu lu- 25e
eru ţe caftu, gri ficorlu.
— Greii lucru, ma s-faţe.
Apoea L-căftă trei-utri cu apă şi trei birbăţi mări, s-aibă

miîcare. şi biutură

pri cale. L/-aduse

fiorlu şi li ncărcă

pri

30
vultur. Il qîse vulturlu:
«pi»,
să-i dai carne, cîndu vai gt
— Cindu vai die cra
să-ni dai apă.
aproape di loc. ArZbuirîndalui, zbuirindalui, agumsiră

mase puţin di tot. Carnea s-aveă biţită. «Cra» faţe vulturlu.

Fitorlu tale nă buca di la nis şi-! da. Faţe puţin ma. nclo 35
«cra!» nîpoi vilturlu. Tale nă bucă şi di.la torlu anantu

şi

Y-u da. Cumulinda,

tumulinda vuiturlu, agumsiră

pri loc,

tu lume. L-dipune vâlturlu pri gone-aleptu şi cîndu mutreaşte,
ţe si-l veadă oclil'? “Tut sînge. I/-aspune aleptul e cură.

-

_
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nilă. Tra

s-li ţină

sindile,

lo-aunde

c-o asculât, ş-tu oară sîndile stătişi fiorlu z-vindică.
Apoea z-dispărţiră, vulturlu s-ahîndusi tu lumea nantă şi
figorlu-de-amiră armase pri lume.
5
Calea-calea agumse la nă fucurină. La fucurină nu-eră
vîrnu. Vîră picurâr. vai aprease foclu ş-apoea va ş-trapse
cu turma to-altu loc. Acld ş-aduse aminte niîs di lăeaţa fraţ-

lor, cum lo-alăsară tu puț. Ş-aduse
Lu

scoase

şi-l aprease

10 duire şi un

troput

di

puţin

şi

aminte şi di perlu di cal.

di nă

oară

calu

cua perlu

cal. Eră

s-avgi nă

trun-

ca mătasea,

cîntât ş-cu gură:
— Doamne, ţe urseşti, gri calu.
Ficorlu, ş-freacă oclil, z-veadă: vis easte ? nu-l arîd oc/il'?
Viqi, că-i cal ca tuţi cal'i; vidă că nu-l arîdeă oc/'il'. Ir dise:
15 '— Tu minuta estă s-me-adiţi în hoară-ri.
* Ună dică, ncălică şi calu tease peânile bu vimtu şi. di nă

cale n-hoară-l. se-află.
.
Tamâm. eră qua cîndu prindeă să s-mărită feata ţea nica
cu soarle tu frîmte ş-cu luna -tu k'eptu. Ea vrea s-mărită cu
"20frătile aţel marle a gonilui-aleptu. S-feaţe: ncrunarea şi cum
easte data loclui, scoăsiră nveasta n-cor, s-tragă corlu. Cara
gucă niîsă, lo s-tragă. caplu di cor: şi gambrolu. Niclu vid
şi nu putit s-cam-aravdă:
|
— Tute ca tute, qîse nîs, ma estă nu s-miîcă! S-arsă scafa!
25 pîn aoă ş-ma nelo nu!.

Troară aprinde perlu di cal, şi ncâlică aroibul, u' zmulge
apala şi ca vimtul si nh' umuseaşte și-l Va caplu a frati-sui.
Apoea niviqăt

s-feaţe..

“Tută lumea s-&urtui

[irtui] di nă cale. Şişţimară

mare s-

30feaţe şi vîrnu nu ştea ţe z-gică. Plimse amirălu, z-dipiră amiroafa, ca niși ţe nu vrea!
S-agîrşască foclu a fitorlui mare, vrură să nsoară nolgi-

canlu. Ma ş-aestu li plintă, că:
«
i-l da nica nveastă, i nu să

nsoară dip.
35
Tată-su, s-nu-l' frîngă înima. c-armase unu ș-tut la părinţi,
“nu ise: nu! U vrea ş-el fica cama di mărle tră noră. |
Loară s-acaţă aloâturle,: ndreăpsiră tră numtă, şi nîpdi vine
oara h ncrunare şi. seoâtirea nveăstălei în. cor. Trapse
corlu

nveasta

şi-l”

vine

arada 'ş-a

gambrolui.

Cit lo

z-vină

GRĂDINA

CU

MEAĂRILE

DE AMĂLAMĂ.
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nă oară divarliga şi na ţ-ul ficlu, cu calu azbuirător, îl feaţe
cum ş-a frati-sui ma mare. Ţe z-vă gic? jalea şi dipirarea
părinţilor mâărgine no-aveă. Să nclise amirălu, tu strane di

jale, n-casă, sărgli barba

pîn di brîn şi cu meşii nu ișă. Nu

vrea el z-da ocli cu loclu, iu s-feaţe semnul ş-nişanea dila 5
Dumnigău. Singura lui părigurie eră maşi feata ţea nica,
tră cari s-feăţiră tute seâmnile aeste. Cari agîrşi puţin foclu
a fitorlor, acăţă să s-mintuească la g'inea feâtilei. 1! zbur î
tră măritare şi nîsă laea nu vrea s-avdă:
— Un vrui î0, tată amiră, ş-aţel, macă nu s-turnă pînă10
tora şi de-aoaţe.şi .nclo nu va-s-toarnă. Apoea nu ni-u vidiuă
căsmetea mea di cătrane j-di milane qi doauă ori cu goti
ca soarle?
G'ine ma amirălu |- intră aridă, ca să s-mărită, 'să-ş facă
arada, cum easte ungită. S-nu-l' aspargă hrisusita [inimă] 16
a amirălui gise feata:
—

Maşi

atumţea -va:s-mi

mărit

mine,

cîndu

va

s-s-află

un

gone, ţe s-fi facă nă armată cu ţerlu, mplin di steale, cu
loclu mplin. di floare ş-co-amarea- cu. mărgăritare, te s-poată să ncapă tu:nă alună..
20

Vai gîţi, că ţe băgă ahtarekă dică feata? Se- -aspiin, „că ţe. Ea,
cîndu z-dispărţi”, di nielu h'ilu de-amiră, nu lo ţivă di la zmeiilu,
di cît maş aluna co-armata di dină. e eră aestă armată? nă
fustane minutăca pînga di pangu. Pri fustane. eră lucrată cu
aclu ş-cu cunâil'lu di mîna Vei ţerlu cu .steale, loclu mplin cu 25
floare ş-amarea cu mărgăritare. Aluna.estă, îeata, tu oara
cari vrea s-intră tu cuşoră, l-u deade a niclui şi-l” qise s-u

ţină g'ine, că va-l' lipsească viră quă. Ş-tora cara muriră doli
h'i!

de-amiră,

ţe-ş gîse

"Băgă k'ădica estă ma

nisă:

multu

Altu

gone

tră mine

s-armînă nimărtată.

nu

faţe!

. -

30

_Amirălu scoase zbor,că nica cu soarle tu frîmte ş-cu luna tu
k'eptu easte tră mărtare. Cari vai poată s-l-aducă nă armată,
ţe să ncapă tu nă alună şi s-aibă ţerlu mplin cu steale, loclu

mplin

cu floare

dăsească.
“S-urdinară

şamarea

cu mărgăritare,

aţăl va:u nk'ir-

35
goni, h'il'

de-amirăţi,

goni-alepţi,

cu filile, ma

vîră nu putii s-aducă ţe căită feata. Triş în.coadă ş-aduse
aminte şi gonile-aleptu de-aluna dată di feată. S-pusputeaşte
n-sin, lucru

tră &udie!

O-află

aluna. Fuga

pri calu azbuiră-
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ş-nîs prit.h'ili

di domni

mări.

şi di amirăţi.

Niîs aveă strane de-aradă şi calu păreă viră pa/u-cal arînds
şi cîndu-l vidură mărl'i s-“afireă di niîs, ca di lepră. Il șupără
şi-l! giţea

5

e:

— Tuţi z-duc, si duţe ş-arinoslu la feata cu soarle tu frîmte
şi: cu luna tu k'eptu.
k'ară tră nîs!

Si ştiţi, că

feata,

cum: val veadă,

vai

Aeste tră șupăâr ş-tră peză li giţea.
Gine ma cît agumse şi feata-l cunusci.
10

:—

Poţi tine

s-ni. adâri

dimîndata,

gîse

ea.

"— Ştii ş-io? diîse gonile, s- mutrescu, z-ved, poate că u tih'isescu.
Scoate apoea luna şi l-u da. Cindu trage armata, te z=2
veadă ? 'Ţi-loa oc/il'.
15: — A ta s-hibă, gri ș-amirălu:
Apoea, cara s-feaţe numta, după numtă. s-aştirnă measă
n
a-

„mirărească. La measă

băgară s-aspună

tuţi cîte un părămi6.

Cari aspusiră. tuţi, vine arada ș-a. gonilui aleptu. Aestu părămide nu ştea ş-acăţă di ş-aspuse bana lui, cum eră un h'ilăi

20 de-amiră, cum
după
căgi'
şi tu
—.

avigl'ă merlu cu meările de-amălamă, cum s-lo

zmei, cum vătămă. zmeiilu, cum. armase tu puț, cum
tu lumea lantă și. tute pin tu. coadă, fără se--alasă ţivă
sone gise::
Ş-tora, macă vreţi să ştiţi, care easte aţăl zone aleptu,

25 nviţăţi, că h'iă io ş-amirălu ni-easte tată.
Sărgliră

apoea, z-băşară cu amirălu şi s-argîrşiră tute făr-

măţile. Apoea
—

30

Ac

dipuse

erâm

amirălu dipri scamnu şi se-alnă h'il-su.

ş-io. şi

cîndu

amirălu'aţăl

doare, azungînda la mine, mi ntribă:
— Tine, criştine, nu pari dit loclu aestu.
—

noilu : mpărță

e

De, diş io, io h'iu dit Turk'ie, de-Avelă, ma avdii,

că s-

faţe numtă mare şi vină z-ved, tra s-am se-aspin la cusuriii
ş-la soe.

- Mi ntribă amirălu, ţe s-ni da s-ado a. voauă, tră aduțeare
35 aminte ?
» — De! giîşii io, cîte nă păreacl'e di frăh aroşe, cari si-n
dai, arăi nu vai faţi.:
Şi el măratlu, ţe nu-ni deade ? Ţăruh, bri îne, calăvete; că-

,
GONE-ALEPTU

cule, di tute bunile. Gine
sărgliră
cu mînle

|
ARĂNOS.

ma, cît azumşu'la

cînl'i şi arape unlu una,
goale.
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Barbări, iuha!

arape alantu alantă, „armâș

(Spus de Filpa al "Beza, 'Avela, Epir.)

115.
Eră,

ţi nu

Gone-aleptu

arănds.
3

ş-eră.

Eră un-oară un amirău, cari eră :multu avgăt tu iroălu
aţăl. El aveă trei fitări. Doli ma mări eră multu muşăţi, ma
niclu eră. arănos.
'Fitorli, ca ficori de-amirăţi, ş-aveă udălu cade-un, iu ş-durnă. Amirălu vrea cama multu pi aţl doli cama mări şi-l'10
mutreă -multu g'ine: lă .dideă mîncare cama bună, li nvişteă cu strane. ma muşate: şi udăile a lor eră. cama nviscute şcama muşate. A niclui îl' dideă tut ţi eră cama urăt şi udaea

lui eră murdară. Noaptea

tu. udăile aţilor mâărlor. ardeă gaz,

eară tu: udaea niclui -ardeă nă cîndilă. nică, ţi-cu de- -agia 15
(mizia] lunină ca dipi. mortu.
“Aist amirăi ş-aveă n-grădină un mer,.care făţeă niîscînte

mere

multu muşate

de-amâlamă

Di la un k'irdii şi coa ami-

răălu nu aveă mîncată niţi un mer, că tamâm. cît criştea
20
nh'amă şi vineă un puilii, di li mîncă. .
izăne,.
căftă
şi-V.
tată-su
la
duse
aţăl.niclu
Nă dquă fitorlu
ca s-lu vâtămă, ma tată-su I-dise:
— Arupe-ţi-u,: arănoase! ahtare :ca tine va-l'vătămă!
Alantu an căftă izăne marle ficdr, ca s-lu vătămă şi amirăiilu îl dede. Cît s-duse el tru grădină, nu țricii multu 25
Yk'irdi şi-l acăţă somnul. Aşi, puillu vine, mîncă mările şi fugi. EL nu duki ţivă.
păţă.
Tut aşi feţe şi aţăl nijlucanlu şi tut aşi, ca frate-su
arimulte
după
și
Anlu alantu căftă eară izăne aţă ficlu

ză,

îl dede.

Fitorlu

ş-lo

nă -tufeke, nă turtă caldă şi nă 30

ploscă cu vin şi si duse-n grădină. După ţe mîncă şi biuvinlu ah'urh”i s-l-o acaţă somnul. EI, ca s-nu doarmă, lo un
ruglu
rug, şi s-culcă pi el, aşi că ma a 1oă s-doarmă, lu sk'ină
şi s-diştiptă.
35
Nu trici oară multă şi vine ş- puillu. Fizorlu avqă vreavă
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pi pom şi mutrindalui, angări puiliu. Il lo la oclu cu tufek'a, ca s-lu vâtămă, ma cara-l vidi ahăt muşât, îl fu silă.

De-aţeă se-alnă anarga pe-anarga sti pom şi-l acăţă di coadă.
Puillu si zbăticu putere, ascăpă, -azbură şi fi&orlu armase
5 cu coada tu mînă.
Ti aestă el eră nărăit şi foc, că nu pută s-lo-acaţă.
Amirăilu duse n-grădină şi. viqi, că mările suntu tute şi
s-hărisi multu. Seara, urănoslu scoase coada puillui şi u
puse pi measă, ş-aţea-l' lunină tută oda.
10
Fraţii ali, vigindalui aistă lunină, s-dăsiră la tatăl a lor
şi s-plimsiră, cum a lor lă da gaz cama puţin ş-arăiioslui ma
multu. Tată-su hăbare. no-aveă. Nâs ş-tora-l!. dede ca tute
gilile. Vru ş--amirăălu s-veadă sibepea. Mutri şi ca de-alih'a,
“oda luţeă di lunină.
-

15.

II gri dimneaţa tată-su, lu ntribă sibepea și fitorlu spuse tot.
Aimirăilu, cari avgă aşi, gise, că puil'lu aistu este. al ahtare

amirăă' Și nă
- Fur-că-i aşi,

este multu duşmân,.
gise arăioslu, va s-mi. due

la amirăălu

duşmân şi nu va s-mi tornu pînă nu va. s-adăc puillu vită
20
După nă lungă cale, astăl'ă un om mult auş. S-cunuscii deaproape cu aușlu, şi-l” spuse ţi aveă dipi minte s-facă. Auşlu
lu nviţă, cum lipseşte ta s-facă şi-V gîse, că va s-li da mînă
de-azutâr şi nu va s-dispartă di năs, pînă cîndu nu va-ş
bitisească,

25

ţi-ş

băgă

cu

mintea.

Seara agiimsiră tu căsăbăilu, Iu şideă amirăălu
Năşi durniră lă nă hane aproape di casa amirăilui.

lu nviţă auşlu pi

&one,

cum s-facă. Il dîse,

dușmân
Noaptea

că puil'lu este

_t-ună căfase ş-căfasea-i spinqurată di dureclu ditu k'oșe.
— Tine, I-gîse auşlu, s-nu lai puillu cu tută căfase, ma

sos-arăk' maşi puil'lu singur și s-fugi.

|

Ficorlu intră p-iu lu nviţă auşlu, ma. vru s-lu Va cu -tută
căfase, de-aţei că eră căfasea multu: ma muşată ca puil'lu.

Giine ma, cît băgă

mînă pi căfase ş-aistă ah'urh'i să strigă,

că. şeră căfase cîntată. Işără- huzmile' arl'i, ţ-ul acăţară
ş
35 ţ-ul dăsiră l-amirăuă.
Lu ntribă amirăiălu, ţi vru s-facă ? Dîse năs:.
— Mine gone mi cVamă şi frica nu Ştii ţi turlie este..Trică pe- aţia şi cum vidă puillu aistu cu căfasea ahîntu
mu-

,
GONE-ALEPTU

şată, vrui

s-li Vai

şi

de-aţia

ARÂNGS.

nu

puil'lu aistu.

.

va sug

pînă

385

s-nu-ni daţi

Amirăilu: ş-o-avi, că va glar este. De-aţeă să scapă. di
|
|
năs ăl' dîse:.
— A tău s-h'ibă puillu, fur-că va s-poţi s-l'ai cîsli al a- 5

|

|

Laiu.

mirăi

Aestu amirău avea nişte cîrii, ţi no-aprulză vîrnu şi stea,
că nu va s-poată s-l-aducă.
Ficorlu s-ligă s-l-aducă cînl'i. Apoea s-duse la auşiu şi-l
spuse, ţi cură. Auşlu îl! qîse s-h'ibă cu inimă, şi s-nu easă 10
di zborlu a lui, că năs va s-u facă.
Imnară, imnară şi aguimsiră tu căsăbăulu aţilii amirău.

Auşlu lu nviţă pi ficor s-V/a maşi cînl'i şi pi şingire mînă
s-nu bagă, că va s-pată cum păţă cu puillu. G'ine ma năs
minte di ficor: Ma vidgi, că cînl'i păreă arăndşi şi şinăirile 15
eră maşi mărgăritări, vru s-li la cu tut şingire şi feţe vreavă
mare, aşi câ avgără şi lo-acăţară.
Lo-adusiră n-faţa amirăilui Laiu ş-aistu lu ntribă :

—

s-facă ahtare lucru ?

put

Cum

fia gone-ri die, frică di vîrnu no-am, tricili pe-aţia 20
vigii cînl'i aişti, băgăi mirak'e şi vrui să-l Vaişi

— A
şi cum

nu îug qe-aoaţe pînă s-nu-l' Vai.
Amirăălu Laiu

mintui, că l'irât

macă

este,

greşte asiţe.

di năs ă/' gise:

Se-ascapă

— Fur-că tine eşti ahtare gone, du-te la amirăilu Arăş 25
să-l Vai calu aţel azburătorlu şi atumţea ş-cînl'i a tăi s-hibă.
Fitorlu vine l-auș, cu nărle frîmte şi-l spuse, ţi cură. Auşlu,

om cu mintea ntreagă,
nviţă

s-ascultă. G'ine

ma

tut ca fior şi păţă cum

nu lo-aspăr? şi nu lu ncăcă&, ma lu
şi

V-amirăălu

aistu fitorlu s-purtă

păţă şi la alanţă

amirâţă.

Se-ascapă di năs amirăilu Aroş ă/ gîse:
— Maş atumțea va ţ-ul daii calu, cîndu

va s-aduţi

Mu-

|

şata-Loclui.

Fitorlu mvirinăt
Aușlu

„80

-

năpdi

ăl'sspuse

lu nviţă

cum

auşlui, ţe tih'isi.
s-facă, şi-l” spuse să

s-ducă la 35

“mă fîntînă, iu vVineă Muşata-Loclui di să scăldă. Lu nviţă să
sta ascumtu

pînă

cîndu

va's-acaţă

s-arâk'”, gîse aușlu, di-ună-oară
Papahagi, — Basme

aromâne.

să

se-aspeală

taslu,. săpunea

ş-atumţea

și l'&ptinle.
25
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Ea va z-g'ină după tine ca mînăr şi va ti plăcărsească multu
să-l li dai, ma tine s-nu faţi aşiţe.
Așiţe feţe fitorlu şi Mușata-Loclui s-țineă di nîs ca minarlu. O-aduse l-amirăiilu Ardş şi cara vigi, c-aestu este

tut frîn dit

cu

îl' dede calu

ţi spune,

5 gone-aleptu, ţi faţe,

-

tută înima.

Tut așiţe li si dădiră şi cînli di amirăălu Laiu şi tut aşiţe

şi puil'lu.
„Apoea năs, cu tut că-l ţineă

s-

la năși, nu vru

amirărajii

10armînă şi trapse acasă-l':
— Ş-io escu: h'ilii de-amirăi, gise nis, şi lipseşte si-ti ved
părinţil.

și agumsiră la loclu iu s-aveă adunată

Imnară căt imnară
cu aușlu. Atumţea

5

dise aușlu:

— E! h'ilă, pîn-aţia fum de-adin. Ti nviţăi şi te-ascăpăi
Qi multe, de-aoă nculeă s-ti avegli singur s-nu paţi ţivă;
dişel'ide-ţi ocl'il' ş-fă.
băşșă

Fitorlu s-aplică qi-/
dispărţă de-auşlu aţă.
Imnă, îmnă ş-agumse
20
s-doarmă puţin. Năinte
girlu şi căfasea t-ună
aiste eră aşiţe fapte, că

mîna,

tu loclu a
să s-culcă,
groapă şi
ma ascăpă,

plimse

năh'amtă

şi

.

s-

lui. Il lo somnul şi s-culcă
puse săpunea, frînlu, şin- s-culcă pi ele. Că lucrile
s-turnă la loclu a lor ş-cu

nîse fugeă şi Muşata-Loclui, calu, cîit'i şi puillu.
5
E!

Nu tricăi oară multă și tricură pe-acld fraţi a lui cu oaste,
s-turnă di l-avinare. Cît ul vigură, lă vine multă nărăire;

ma

multu

cînli

cîndu

vidură

şi Muşata-Loclui.

Ţi tih'a lui, trică

'S0aţia, ma vru

c-aveă

EV

băgară

pe-acld

s-veadă,

s-nu-l'

aușlu.

ningă

niîs

şi puil'lu, calu,

şi-l tă/ară bucăţi-bucăţi.

Aistu

nu-l”

eră

calea pi

si tih'isească ţivă a gonilui-a-

leptu. Cit îl vidă, gise:
— Di ţi: mindueâm, no-ascăpă.

Dup-aţeă
“vie
—
35
--iu-ți

adună

bucăţie, bucată cu bucată, lă turnă

apă-

şi lu ung'iă. Cit angiiă, gri:
Multu durnii! grei somnu duriii!
'Ţi durnişi, mărate, că tine erâi tăl'ât bucăţi-bucăţi! Am
sîntu puil'lu, calu, cinli ş-Muşata-Loclui ?

Mutrește ficorlu, no-află ţivă.

H'IW'LU

—
„nle

Căfasea,

DI OARFÎN

șingirlu,

ŞI PĂRMĂTEFTUL,.

frînlu,

le-ai?

săpunea
cu

-

taslu

887.

şi k'ăpti-

Mutreşte fizorlu tu groapă, le-află acupirite cu tîmbarea-/.

Timbarea, cara eră vlek'e [vecl'e] nu u mină vîrnu
din loc
şi lăcrile armâăsiră acloţe.
— Aide, dise aușlu, 's-lă işăm ninte şi cum va s-lă spuni
lucrile aiste, pui/lu, cîăl'i, calu ş-Muşata-Loclui va să g'ină
nî-

5

poi la tine.
„ Aşi

şi feţe

şi

eară

s-turnară

lăcrile

la

năs.

Şi. ncălică

apoea pi cal şi troară si duse acasă.
10
Tut tu aţeă quă li mpărţă părinți! tă suflit, că năşi pi-

stipseă, c-are moartă, ma nu s-turnă ținţi ani di gîle. Cîndu
l-vidură, n-loc să mpartă tă suflit, acăţară s-facă numta lui
cu Muşata-Loclui. :

„ S-apoea

gonile li spuse

a tată-sui tute cîte-l' si făţiră, cum 15

feţe: cu ,puillu, cu cîsili, cu calu, cu Muşata-Loclui, cum sturnă acasă, cum îl făţiră bucăţi-bucăţi şi cum eară angiiă
Şi-ş vine acasă.
Tată-su atumţea s-dipuse dipi scamnu şi-l băgă năs sdumnească ş-fur-că nu muri, bîneagă nica.
20
Fraţii a lui atumţea ţe s-facă, că lă eră frică, s-nu lă facă
cum îl' făţiră. G'ine-ma el fu om cu suflit bun, îl Virtă şi-l

țină pi ningă năs.

.

- (Spus de Spira Dimoane, din Ohrida, Albania.)

116. Hillu di
“Ţi ş-iră,
ma

nu şriră.

oarfîn şi părmăteftul.
Să

Iră unoară un bărbât şi ună mul/are, oarfîni ş-cu multă
fumeal'e. Cu mizia putea s-l'i hărnească, cîndo, na, Dumnigă

lă da nica un fitor.

25

e)

“A treea seară, cîndo s-faţe puguniclu, vine la nîşi un părmăteitu. Nu cunuscă vîrnu tu hoara ţea, că atumţea z-duţeă 30

ti prota oară, ma oaspe veclu aveă pri tatăl a fi&orlui. Te- -:
aţeă trapse la niîs cît ti nă seară. Seara mîcară şi-l filipsiră
” g'ine, apoaea tuţi din casă z-băgară z-doarmă. L/-acăţă somnul
tuţi, maşi

părmăteftul

tih'e va-l scriă mirile a

nu vru ta

z-doarmă şi. vru s-avdă, ţi

fi&orlui, că atumţea

iră a trea seară.35
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Şigii părmăteftul disciptât pînă ca tu şăsile di noapte, cîndo,
ea-le şi treile mire. Nîse tora acăţară si zburască ti tih'a
ficorlui.
Cama marea gîse:
— Ioit die, că aistu fitor z-biîneadă şai-găţi di ani şi s5

IN

h'ibă oariîn ca tată-su.
—

Nu-i

g'ine

qăţi şi s-h' ibă
—, Nu

s-faţe,

aşi,

gise

nolgicana,

trei-

g'ine z-biîneagă

ma

avut,
ni

ună,

ne-alantă, “strigă

nica,

Aistu

om

va

10 z-bîneadă multu şi va să nl'irdăsească tută avearea aisciii,
părmăteftu.
Aşi armase, cum gri nica, că totina, cum dîţe nica, aţeă
s-faţe. Fugiră mările ş-părmăteftul căgi pri mare minduire.

15

— Cum, își dise nîs cu mintea, un ahtare fisăr di oarfiîn,

un om ţi no-are s-miîcă pîne, si-ni si facă nicukir pi avearea mea, ţi o-am amintată ahîţi ani cu ocli cripăţi? Stăi,
că ţi va-l' fac mine.
Si scoală tah'ină ş-lă qiţe a părinților a fizorlui ::
20
— Va vă caftu ţivă, ma s-nu-ni turnăţi zborlu anâpuda.
— Ţi-i aţeă? grea!
— Ea ţi: Aistu fitor ţi nî-l deade Dumnidăă, cara s-hibă
cu puteare, si-ri lu daţi a îia îi hi'ilu.

S-ţ-ul dăm, gisiră părinţil. Vru
25 un jar di fumeal'e.
—

II lo părmăteftul

Dumnigă, de-avâm noi
”

şi fugi cu nîs. Inși

din hoară şi agumse

după nih'âm di oară tu nă pădure. Cît intră tu pădure şi-l!
dîse
—
30 sesti

a ficorlui:
Ascaptă tora,
tine

avearea

.
h'ilu di cîne, z-vegi cum

va ni

nkirdă-

mea.

II lo apoaea şi-l spinqură di un ârbure ş-lo-alăsă acel.
Naclu, car-armase singur, acăţă s-plingă, s-plingă, să z-disică.

Ti tiwa lui treaţe pe-aclo nă ursă. Aistă aveă fitată şi-l
' țineă puii tu pădurea ţea. Ursa cît ul vigă fi&orlu, îl' fu
35filă di nîs,—că aşi iră scriată,
lo cu nîsă, şi-l hărneă deadăn cu
Agumse fizorlu mare, ca di 12
nu .aveă inşită. Ună quă, niscînţi
“cum

feăţiră,

ş-u

dulk'iră

guva,iu

ta s-nu k'ară fisorlu —, îl
puil'i di ursă.
de-anii și dit guva li ursă
avinători di urse, nu stii
doarme.

* Te-aţeă

nîşi

avi-.

H'IL/LU
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glară, cîndo nu iră ursa acld, apoaea intrară tu guvă
ş-loară
puili di ursă cu tut fitor. Ma cîndo-l vidură aistu om
gol şi
z-bineagă deadin cu puili di ursă, multu s-udusiră..
Lu

—
—
—

ntribară.

Cum ti cl/amă tine, bre fitor?
Ursoplu.
Am d-iu esti?

— Di la ursa.
Alte zboară nu

şi s&iă.

”

5

Ti tute alte ţi lu ntribă nîs giţea :

di la ursa. Il loară apoaea, lu nviscură cu strane şi-l dusiră 10
la un mînăstir di pi miintile de-aproape de-acld. Călugării:
îl eriscură ca fumeate a lor.
Nu treaţe multu l'ird şi tut
lăsată fitorlu îm pădure trici
doarmă ună noapte acld. Nîs
cunoască şi niţi că-l triţeă pit

va

s-ascăpă dim pădure.

grea Ursoplu.

aţelu-şi părmăteftu, ţe-aveă
pi l-aţăl 'mînăstir şi şidi zul vidă fişorlu, ma diău să-115
minte vîrnăoară c-aţăl fi&or

Videă

mași, că tuţi

călugării îl.

să

— No-are altă numă aistu figor, ntribă părmăteftul ? Că-ţe
tuţi îl' dîţeţi Ursopl'u?
20
— Aistu ficor, îl gisiră călugării, no-are altă numă. Niscînţi avinători lo-aflară îm pădure tu guva ali urse, ş-loadiisiră la noi. Te-aţeă V-diîţem Ursoplu..
Părmăteftul îl păli peana. Tora -nîs acăki'isi, că aistu iră
naclu ţi lo-alăsă spindgurât tu pădure.
25
— Lele, nipirtică ţi mi mică, îş gise nîs cu mintea; dealih'a că aistu ficor va nk'irdăsească tutiputa mea; ma stăi,

că eară nu va lo-alăs arihate.
|
|
Dua lantă părmăteftul lă dise a călugărlor:
— Nu-ti lu daţi a ia aistu ficor, ta si-ni lu fac h'ilu?
—

Ţ-ul dăm,

gisiră

nîşi.

|

30
|

Il Va părmăteftul şi fuge di la mînăstire. Cit feăţiră ndao
titoare ma nclo, părmăteftul îl' dise a fitorlui: — 'Tora va s-adâr ună carte şi va ţ-u dai, s-u duţi acasă,
ta să stibă, că vin, că mine va s-armin nica puţin.
35
Şade apoaea părmăteftul, adară nă carte şi scrie nauntru
a mul'are-sai: cîtu z-vină fitorlu cu cartea s-lu vătămăți,

s-lu faţiţi bucăţi, ţi s-no-armiînă niţi un os di niîs.
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acasă. Fisorlu aclo

L'-u Ga cartea la fitr şi-l pitreaţe
imnă, află un călugăr multu nviţăt.

—

iu

Iu ti duţi aşi ficor?

carte, ta z--dau

— Ea, mi pitrică domnu-iiu c-ună
5 acasă că vine.
— Nu-ni dai cartea, s-u ved?

hăbare

U lo călăgărlu cartea, u dișcl'ise Și o- aleapse tută. Apoaea
s-toarnă

cîtră ficor

şi-l! diţe:

— 'Ţi-i cartea istă ? Tine ţi porţi moartea n-sin, corbe! Ea
10 ş-ea ţi serie

to-aistă carte. Ma

căligărlu cartea ea

Arupe

«Aistu fizăr
ti nveastă»

stăi, că nu

va te-alăs

ași.

şi scrie altă carte şi diţe:

s-lo-aprul'ăți multu

g'ine

şi s-l'i daţi h'il'i-mea

U bagă fi&orlu cartea n-gepe și z-duţe acasă la părmăteitul
15 şi mu/are-sa, cum scriă bărba-su—al'ei îl! si păreă că bărbasu scriă—feaţe. Lo h'ili-sa ş-u ncurună cu fitorlu. Părmăteftul şideă tora cu inima arihate, că-l si păreă, că ascăpă di
fitor. Şigă nica cît şigii tu xeane şi z-duse acasă hărios.
Inşiră s-lo-asăaptă mulare-sa, h'ila cu tută soe. După ţi
20z-băşară şi z-g/inuiră, părmăteftul Ii ntribă:
— E! cum triţeţi aoâ?

— Multu gine, multu gine, ma

vîrtos cu ginirle, ţe- atlăși

ti feată.
— Ţi dinire ? cai dinire? strigă. părmăteitul

şi arsări

ca

25 muşcât di vîrnu şarpe
—

Cum

cai dinire?

Jinirle

ţi-l pitricăşi

cu cartea.

Şi-l spusiră şi cartea scriată di călugru. Părmăteftul dukii,
că V-o-alăxiră şi focu s-feaţe di inate, ma nu aveâ ţi s-facă.
Nu lă gise ţivă aţilăr de-acasă, niţi a ginirlui, ma după
30ndao

dile

dîse,

că

va

s-facă

nă

mare

beare.

Narse

la oi

taha s-aleagă vîră birb&e aras, ta s-tal'e şi lă gîse a picurarlor:
— AȚI ţi va -ină mine dimneaţa, ta z-vă caftă vîrnu

birbăc, s-lu vătămăți fără altu zbor.
35

S-turnă acasă şi-l! gise a dinirlui:!
— Mîne s-ti duţi cama di dimneaţă s-V'ai di la oi birbeclu,
ți lă işi foii a picurarlor, s-lo-adiţi ti beare.

— Mi

duc, qîse

fiorlu, fără s-l'i

treacă-prit

lăeaţă. Vine s-ăpiră şi fitorlu no-aveă

minte

viîră

să si scoală Narse

FICORLU

soacăr-sa

s-lu

CU PERL'I DE-AMĂLAMĂ.

dişăaptă

şi-l

vidă

iu

39!

dură

cu

nveasta

di

guşe ahit g'ine, că-l fu arăi, s-l-aspargă dulţeamea somnului.
—
Aşi
cîtu-l
Si
„ —
„—

Ai, dise
feaţe.
vidură,
sculă şi
Z-duse
Nu!

nîsă, s-nu-l dişteptu şi s-pitrăc hi'iViă-nu.
Z-duţe hi'illu a părmătăftului la oi şi picurarli
cum l-aveă dîsă părmătefttul, îl vătămară. :
5
părmăteftul ditu somnu şi ntribă mulare-sa:
ginirle la oi?
.

dise

mularea,

că

durnă,

te--aţeă

nu

" teptu, ma pitricăi h'il'-nu.
— Ţe-ai faptă, vătămată di Dumnidă ? Duse!
fitorlu.
— Cumu, ntribă muVarea?

Cum

vrui

s-lu

diş-

ni-l vătămară: 10

si-l! spună părmăteftul ? Ma cum s-nu-/ spună cară ?

Stăti
şi-l” spuse ună cîte ună tute, cum avqi' mirile,
vru s-lu k'ară iiclu, cum nîpoi lo-află ş-tute pe-aradă.

cum
|
15.

Atumţea 'mulare-sa s-toarnă şi-l! gîţe:
— El bărbate, ţi-i scriată, aţeă va s-facă. Citu z-da omlu,
nu poate, s-u scoată n-cap. Aşi fu tih'a, aşi va s-armînă.
Ma, tora ţe armasim fîră ficăr, ai s-nă-l av&m ginirle ca fitorlu'a nostru şi s-nună băgăm contră cu Dumnigă, ta s-nu 20
nă k'ară!
Cum dise mul'area, ași ş-feaţe.
(Spus

de Sia ali

117. Fisorlu

cu

Hareme în etate

de 54.ani, Cruşova.)

perii de-amălamă.

Iră, ţi nu ş-iră. Iră nă oară un fior, tinir ş-muşăt, ma fără
părinţi şi ahîntu oarfîn, că no-aveă pîine s-mică. T-ună duă, 25

cum

imnă

cu k'el,

pit nă

agru

pădure

şi care

mică

veade un Arăp,

greao,

carnedi om.

Araplu

anvisciut.

vigindalui

ficorlu,îl vine foamea şi si ndrigeă s-lu mică. Ma ninte vru
sa s&ibă, cari iră şi d-iu vineă.
Fitorlu îl' spuse tute derturle şi păţirle a lui, ca cum ş-30
mureă di foame di marea lui urfarie.
Ca ti cudie Araplu nu-l mică, îl vine. nilă şi-l Virtă pi fitor. Apoaea- -l lo la pălatea lui şi-l feaţe huzmik'ăr și-l deade
s-mîcă pîne firmintată cu.cinuşe.
Fisorlu iră multu lucrător, ti aţeă după -niscînte ile di 35
-
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la vinirea lui, Araplu l-deade tute cleile di daă-spă-gaţle
di udăi a pălătilei a lui şi-l gîse, ca s-li dişclidă tute udăile,
maş

aţeă

di

dausprădaţe

dișclise 11, ş-băteă

s-nu-o

dişclidă.

Ficorlu,

după

ţi

caplu, s-află, că-ţe aţeă di 12 s-n-o diş-.

5 clidă ş-pi niîsă. Ficorlu nu cama putit s-aravdă, şuță cl'aea .
„ş-u dişclise; cîndo ţi z-veadă? Nolgica di udae iră nă fintînă, pr-iu cură apă de-amâălamă. -Dicara ficorlu no-aveă hă- bare de-aistă, băgă deaditlu n-apă, mea di-nă-oară geăgitlu
li si nveascte cu amâlamă. Ți ş-cum s-facă s-nu-l veadă A-"
i0raplu? După multă mintuire ş-leagă. qeaditlu şi dițe, că-l
doare.

Araplu lu ntreabă:
— Cai te-agudi ?
— Measa, dîse fitorlu.
|
15
— Că-ţe lo-agudişi fitorlu, measă, ntribă Araplu?
— Nu-l agudii mine, gri aistă, ma-l agudi ușa.
,
Araplu ușe di uşe, pîn agumse la uşa di udaea daisprăgaţe. Aistă-l' gise, cum easte luguria. Fitorlu aspăreăt spuse
şi el driptatea, di frică. Araplu di foc,.tu minuta țea, lo20 arăk'asce pi fitor 'şi-l h'ide cu caplu n-apa de-amâlamă, că-l
si feâţiră tuţi perl'i hrisusiţi, de-amâlamă.
— Altă oară, cara s-eşi di zborlu a nieii, gri ar aplu, să
stii, că ti mîc.

25

Ficorlu şapte-optu Ii si duţea.
L-ună quă Araplu fugi dila pălate şi alăsă a ficorlui cl'eile.

Ficorlu

eară, canda-l

pingeă

vîrnu, cara

dişelise tute udăile

dișclişe şi aţeă di daii-sprăgaţe. Ma tora nu minti apa. Mutri

aclo şi află
băgă earbă

30

un cal.
s-miîcă.

— Ti bunlu

Calu

mîcă

aistu, Acor-mușăt,

oase.

Ficorlu

lo- oăsile şi-l

caită-ni ţi vrei, că vaa s-ți

dai, gri calu.
— Ţi s-ţă-daftu? S- putearii s-mi duţi la părinţi, că am arii
di cîndo nu-Y vigiii.
_—'Bagă-ni şaoa și. scăriţile şi aide ncâlică, gise calu, că
:35 nu-i oară ti astiptare. S-vineari Araplu di viă va s-ti mîcă.
Lo fitorlu ţi putiu, ncălică pi calu- -cu-peane şi fugi, s-nu
n-agungă.
Araplu

di

diparte

acasă. Caftă fizor,

iu

ş-iră,

avi;

şi

— no-are! caftă cal,
.

cu

mare-alăgare

vine

— no-are! Si nh'umusi

CU PERL/I
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după nîşi. Cit-cît s-l-agungă. S-turnă fitorlu şi mutri citră
năpoi. Viqă, că iră multu aproape şi-l' dise a calui, că grei
|
o-ail.
|
Araplu se-aproal'e.
mina tu ureacl'a di
bagă
ma
— Nu te-aspase, gri calu,

gi

FICORLU

ndreapta şi scoate taslu cu untulemnul şi arucă-l după tine.
Fitorlu feaţe aşi şi cît căgi m-pade untu-lemnul, s-feaţe
nă baltă dip mare. Araplu cu tut-aistă, cara iră vîrtos zone,
u trică cu lişureaţă şi eară'alăgă şi s-aprul'8 s-l-agungă.

gri calu, ma bagă mîna

— Nu te-aspare,

tu ureacl'a mea 10

stîngă şi scoate nîşte k'eapţini ş-arucă-l' după tine.
Fitorlu arucă k'âpţiiii şi s-feaţe tu minută nă pădure
ahiît stufoasă, ţi niţi un puilii nu puteă s-azboară pit nîsă.
Araplu cu guneaţa -lui u tricii şi eară după niși s-V/-agungă:

Cît lo

care
.

sarea,

din coadă
nţăpătoşi.

Araplu, cu

pi

fior, aistu

s-feaţe

sk'ini

mîna Araplu

s-tindă

că-l!

tut

si feâţiră

avină-avină, l-agunge

nîşte

titoarle

arucă din
dip

maşi

nîpoi şi tinde mîna

oară 15

kipitoşi

şi

sînge, tricit şi

s-l-acaţă. -Ma din

noară loclu z-dişelise şi fitorlu cu tut cal s-hipsiră nuntru.20
Patrugăţi di gile şi patru-găţi di nopţi nu z-bătu Araplu
dit aţăl loc, astiptindalui, s-easă, ma n-cot. Di aistă, vidă, ţi
“nu 'viqi şi tru mărgine, ş-o-arupse Araplu de-acloţe.
Cîtu z-vidură ascăpăţi di Arăp, inşiră tu lume. Atumţea
25
Ia
”
calu gîse a fitorlui:
;
dispărțim
s-nă
lipseaste
Tora
.— Pînă tora fum de-adin.
Ca

s-nu

pi mine

lumea

ti scibă

şi

cîndo

va

cai

s-mi

esti, alasă-ţi

vrei

mine

strânile

Ge-amălamă

şi strănile, ţine

perlu

aistu di coadă şi s-lo-ahulesti, că mine di-nă-oară va s-me-

30
“aflu tu loclu aţă].
nişi
amălamă,
di
perli
aveă
cari
Ma
Ficorlu z-dispărţi”.
vrândalui s-lu cunoască vîrnu, băgă un pîntic în cap şi cai
îl videă, îl strigă: k'eleş, l'eleş!
După multă alăgare, aoă şi aclb, fitorlu a nostru deade
di un preitu nilăds şi intră ca huzmik'âr, s-pască pâtile.35
cu
Aistu preftu aveă nă grădină mare multu şi-n viţinată

pălatea unii amiră. Cîndo-! si păreă a ficorlui, că nu-l veade
vîrnu,

ahuleă

perlu

di coadă, aclimă

calu, si nvistă

cu stră-

file de-amălamă, ncălică şi u priimnă: tută grădina. . -

.
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Feata ţea ma îica amirălui îl vidă di pit firida qi pălate
şi după ţi s-ăudusi di ahiîtă muşuteață, îș băgă tu minte
slu Va ti bărbăt.
Vine

oara

ţi amirălu

si-ş mărită treile feate.. Ti aţeă dise,

5 că tuţi oâmiil'i din amirărita lui, s-treacă pi ningă
pălate şi
pi aţă ţi va s-agudească feata cu un mer, si-l Va
bărbât.
Tuţi tricură şi daiile feate cama mări ş-aleâpsiră
cîte un
hiliă de-amiră, ma ţea ma nica no-aleapse vîrnu,
că nu trică
ficorlu cu. perli

10

Amirălu

gîse

de-amâlamă, ţi-l vrea

s-treacă nica nă

nîsă.

oara, ta

s-aleagă şi nica.

Tricură, ma di aistă oară iră:şi ficorlu a nostru,ţi-l strigă
.tuți KW'eleş. Nica nitricât g'ine şi feata nică
amirălui amină

„merlu ş-lo-agudi n-cap. !
_— Oh! dise fitorlu, ţi mi doare!

ți-ni ţă fesu io, un om

15 oarfin şi k'eleş.
a
|
II gîse feata că aşi lo-aleapse ti bărbăt.
Amirălu s-nărăi multu ti ahtare aleăgire, ti
aţeă o-azguni
di la pălate.
”

Nu tricii multu

2Ontribă, îl! qîsiră,

25

şi amirălu

că, maş

lîndid

cari s-mîcă

şi urgii. Tuţi câţi vatri

carne

JBinirle aţăl ma

niclu

aţeă ş-climă calu și-l!
greață,

I-află.

Ficorlu

avdi ş-nîs

ti lingoarea

socru-sui,

spuse ţi cură. Calu aistu fără
aduse

carnea

acasă,

„bucată di târ şi acăţă să strigă prit hoară:
30

di cal ți azboară,

va z-vindică.
|
Amirălu climă doili mări şi-l” pitrică s-/-aducă
carne di
cal azburător. EI, după alăgare multă, nu putură
s-află şi
s-turnară acasă cu miile goale. |
apoaea.lo

altă

|

-— Carne di ocli, carne di ocli di cal azburător!
Dinirli, cari avdiră, z-dusiră s-acumpără, ma el lă
dise,

că n:o vinde cu pragi, ma cara z-vor.s-li-da calu
a lor aţă
cama bunlu.
i
ra

Vrură nu

vrură, feăţiră cum

gri şi cu alăvdare iiărsiră

l-amirălu cu carne,ţi lă si păreă, că-i di cal azburăt
or. -A35 mirălu mică ş-tu loe să z-vindică, s-feaţe cam-arăă.
Dinirle ma nic pitrici mulare-sa la pălate cu
curnea di
cal azburător. Ma nintea, huzmik'arli nu vrea ta
s-o-alasă
Şi s-o-aproak'e, că ași aveă zbor di la amirălu,
ma după

multă

arigae, o-apruk'ară și z-duse

ti

multă

analtu. II deade a tatu-

-

|
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sui s-mică carne di cal azburător şi di unoară îl viniră
ocl'il, dişclise şi vigi: lunină.
Amirălu, cudusit multu, ntribă feata, si-l spună, d-iu află
nisă carnea, cîndu doi diniri gofi şi avgîţi multu nu putură
s-află ? Atumţea h'ili-sa spuse tute, că bărba-su o-aduse şi
apoea spuse, cari easte aistu şi ţi gone avdit şi putit easte.

“Amirălu

vigi nidriptatea

e

ARAPLU.

şi duk'i, că nica fu cama știuta,

că nu mutri omlu tu muşuteaţă, ma tu guneaţă ş-tu minte
şi de-aţeă u Virtă şi dipuse dipi scamnu şi băgă ginir-su

cama niclu şi pe-alanţi doi cama mări, ţi-l! deâdiră di mîcă 10
carne di tar, îl' băgă s-pască pâtile, că aşi lă lipsea.
Părmit sciăm, părmifu
nu stii disi.io v-ari'ș.

spuș

(Cules de d. N. Baţaria,

118

Cruşova, Macedonia.)

Araplu.

Tu veclul k'ird iră un. amiră şi-ună amirăroane. El avea 15
maşi un fi&or-muşăt. Aistu amiră eră mult gone şi avdit în
tute părţile, ma şi nu puţini nioaspiţi avea. El muntreă cum
di cum s-lu l'ară. Ma Dumnigă nu lo-alăsă, ca s-k'ară di
mînă di om, că-l! pitricii nă lîngoare greao şi după ţi dicu
puţin, trapse tu lumea lantă.
20
Nioăspiţil” l-aflară oara, ca s-alină el zi scamnu. După

moartea lui, azguniră dit pălate amiroana cu tut fitor şi sfăţiră el' amirăţi. Amiroania lo fitorlu di mînă şi acăţă sfugă cîtră iu-/ loa oclil'! Seara agiimsiră t-ună pădure ndi25.
sată. Avea ntunicată și el' nu stiă, iu z-ducă.
— Ţi s-faţim? iu s-nă duţim, dise amiroana nvirinată, cum
z-duriim to-aistă pădure, noi nviţăţi cu tute biinile ș-cu tute
muşuteţle? Va nă mică agrinle.. Ai s-imnăm nica puţin și
Dumnigăii s-nă h'ibă agutor..
.
Ah'urh'iră s-imnă co-ahulirea pit pădure. Nu s&iă citră iu 30
z-Qucă, calea nu z-videă; di multe:ori ş-ucuteă vîrtos că-

pitle tu ntunearic. di arburi. Ma, după
amiroaia -vede

— Este virnă
s-k'irem.

dinăinte

ună

ţi imnară multă oară

lunină.

casă i călivă, strigă nîsă cu harao.Nu
|
|

va
35
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Viderea

istă lă dede înimă. Cu tute că iră căpăiţi, cur-

mâţi, e! aziimsiră ti oară la loclu di iu inşă lunina. Acld
iră ună pălate multu mare şi muşată. Amiroaia şi fitorlu
___acăţară să strigă şi s-asună,
53 ma vîrnă boaţe nu s-avgă.

ca

s-easă

vîrnu

om

di nuntru,

— Bre! disiră el, to-ahtare mare pălate s-no-aibă
«
oamini!
Intrară

nuntru,

tăţeare

mare.

Dişcl'isiră

cu

arada

tute

ă-

dile, ma om nu z-videă. i videă ? Maşi lucre scumpe, tute
de-amâlamă şi di vamande, ma vîrnu suflit viă nu băteă.
10 Z-dipăsiră n-ţilâr. Cîndo imnă pitu ntunearic, avdiră, că dit
„un loe ascumtâs inşă ca zgicuri şi plinguri di om. Z-dăsiră
după boaţe şi vidură un arăp ligât.
— 'Ţi esti aţia, îl! gri amiroana?

15

— Mi ligă Si-V-creapă-numa, dise el.
Il dizligară şi inşiră nafoară. Puțin cite puţin acăţară să

z-vor amiroana cu Araplu. Şi zburîră să s-la doil'i. Ma cum
s-ascapă di fitor? Ş-u băgară, s-facă iţe s-facă, şi s-lu lk'ară,
Aflară ună mincună. Amirăroana s-feţe că-i lîngită greao
şi-l! qise a h'il-sui, că maşi atumţea va z-vindică, cari s-/20 aducă apă dit paradis.
Fitorlu, cari u vrea multu măsa, ascultă şi duse s- aducă,
că el. nu sciă, că tite suntu, ta s-lu k'ară.
Pi cale află nă qînă. Aestă eră Năreurea.
— Iu ti duţi ficor, ntreabă ea?
25
—-Tu paradis, ta s-lau apă ti mamă-mea, că nu poate.

-- — Ti duţi la moarte, fităr,

c-acld ş-este nă lamiie,

ţi duă

ş-noapte şade cu gura dişc/isă.
— Nu-ni.dai nă minte, ţi s-fac?

—

Du-te ma

nclo la sor-mea

Vitirea, că ea va ţi spună,

30 ţi s-taţi.
.
“Ficorlu harse la . lantă gînă şi-xy spuse, că-l pitrică sor-sa,
si-l da nă minte, ţi s-facă.
Vinirea l-deade doi fitori de-a Vei şi-l pitricii s-Va apă cu
niîs dit paradis.
35
Agimsiră după multă alăgare şi intrară tu paradis. Parădislu ca paradis, cu tute muşuteţie, ma ficorlu nu V-imnă
mintea

la muşuteţi;

el ş-căftă cum

di cum

s-fură ndao

k'icute

di apă. Ningă gura di fîntînă şideă lamna cu gura dişclisă,
di ti loa frica, cindu mutreâi. Atumţea fizorl'i di qînă loară

ARAPLU.

ş-arucară

pi nisă

ţară

di moarte

397

şi

lamna

duri

tu minută

şi nu puti s-li duk'ască. Loară şi nividiiţi s-f6ţiră de-aclă, că lă eră s-nupo z-distaptă şi-l! mică.
|
Cîndu vidă araplu cu amiroaina, că ascăpă cu bană ficorlu,
s-năiriră nicama multu şi-ş zburîră, ca s-lu pitreacă a daoa oară.
Aşi, după ţi amiroana bit apa dit paradis, qiţe, că-i cama
wine, ma tut nu va să scoală, nu va să s-facă sînătoasă,
cara snu mică dao mere dit paradis.
.
fitorlu
dise
mere,
şi
adiic
— S-ţă
Tut

aşi

ca

duriă

Lamna

ma

ninte,

arse

aumbra

sum

cu

di

fitorli

H'ili

merlui.

gînă

tu

di qînă

eară apă di moarte şi ea durii. S-alinară

apoaea,

5

paradis. 10

l-arucară

adunară

cîte mere vrură şi fuga. Cu alagă multă. Z-disăaptă lamia,
nâmiră morile şi află că lipsescu. S-h'umuseaste după niîșil,
ma el' aveă tricută semnul ali lamiie, că nu putii s-l'-acaţă. 15

7-duse

fitorlu

cu

mările la mă-sa. .Di

puti s-aravdă cît îl vigi că Vine viu,
să- tal'e caplu. Ficorlu Il-dise:
—

'TaVe-mi,

fure-că

vrei

s-mi

ma

tal,

aistă, Araplu

ma scoate
Ma
după

ţi mi

nu

coarda,
tal,

bu-.

căţle s-le-adiuii t-un sac, saclu aistu s-lu ncarţi pi un cal şi 20
s-lu sălăg'esti calu, iu z-va, să nargă. Maşi aistu bun voi
—

e

îi

qi tine.

G'ine, gîse Araplu, aşi s-hibă şi dindalui ună cu coarda,

năparte

arsări caplu

a fitorlui.

Lo apoaea truplu, îl dinică bucăți-bucăţi, adună bucăţlea5
Y-aveă gisă
t-un sac şi lu ncărcă saclu pi cal. Feţe ca cum
ficorlu.
la gîne.
Calu lo calea năinte şi imnă-imnă, V-u dede cîtră
Loară
fitorlui.
a
Aiste, cum vidură, cunuscură, că este truplu

cum lă eră 30
tute bucăţle ş-li ndrăpsiră bucată ningă bucată,
cu apăloclu. Apoaea nîsele aruvinară [pruscul'iră) bucăţle
di-bană

şi s-alăkiiră,

cum

ş-iră

ma

ninte. După

ţi băgară

nviă. Lă
un mer cîntât şi discîntăt, tu gura fitorlui, aistu
de-Arăp;
cânile
caplu
spuse nîs cum păţi; şi cum îl tăvă
pi Araplu
tută mintuirea lui eră cum si scoată ahtea
mă-sa. Aistă V-ardeă înima; foclu aistu ş-aveă.

1

dede buna gînă nă flueară şi lu nviţă aşi:

şi pi35
E

[:

Ea scoate ahtare
_—-Na! aistă flueară di la: maea Vinirea.
tiptile şi pade.Fă-te
îm
boaţe, că tuţi cîţi avdu, lişină ş-cad.
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du-te lă pălatea lor s-u baţi fiueara. EI atumţea va s-lișină şi
va s-cadă ca morţi şi tine va lă faţă, ţi va z-vrei.
_Fitorlu aşi feţe. Si nviscii tu strane di orbu şi z-duse

pălate, iu
5

boaţea

lo-asăiptară nuntru.

lei, Araplu

ş-mă-sa

Acăţă

lişinară

morţi. Di un-oară figorlu, Va hoarda

z-batăcu
şi

căgură

la

flueara. Di
m-pade

ca

[coarda] şi-! tal'e capu

al Arâp. Di vreavă amiroaia z-distiptă.
— Mi vedi, gise fitorlu, ioi escu h'illu a tăi, ţi vreai s-mi
Ieri ş-mi pitriţeai la k'irire. Vinii, ca s-ţă discumpur tute

10 cîte fi-ai faptă.
Vru z-Qîcă ţivă mă-sa,

ma

ficorlu hîrștă! ună cu

coarda

şi l-impărţi' caplu di trup.
Apoaea, vor z-gică lumea, că fitorlu s-turnă eară. tu loclu
a tată-sui şi-! azguni tuţi amiraţii alanți dipi scamnu cu
15 gunăticlu a lui, şi nîpoi s-alină pi scamnul dumnescu de-amiră şi dumni tu loclu a tată-sui, ma aistă cai u stie, s-u
spună.
Ioii ahît sciui, ahît spuș.
(Cules din Bitolia, Macedonia.)

119. Feata di celnic.
20

Eră, ţe nu

ş-eră, cari s-nu

Eră nă oară un celnic

eră nu

multu avăt;

se-aspuneă.

no-aveă iu s-li bagă

parazii. El aveă un hiili ş-ună hiile. Cara trică di vristă,
îV vine să s-facă hagi. De-aestă nk'isi cu mul/are-sa ş-cu nril'-su
tră la hăgzilik'e. Feata o-alăsă acasă cu nă moaşe şi nsăr25 ţină un preftu, tra s-/-aducă ună ş-altă, di ţe va-/ lipsească,
Tu plicare îl dimîndă a h'i/e-sai s-h'ibă cu minte şi sascultă.
Cara fugi călniclu, ai sinur-sinur, di amirăril'e-amirăril'e
şi di cărave-cărave, agumse după noaiiă meşi la hăgilik'e.

30

Preftul aduţeă acasă la feata di tute cîte lipsea. Duă cu
duă preitul cu cit u videă feata, cu ahintu cama multu u
„vrea. Tu nă guă ş-u băgă s-u la nveastă, cu tut că nomlu
nu u dădeă. EI îl' disea moăşilei, s- aspună la feată, tra sfacă cum va preftul. Moaşa-l' gîse. Ma feata cum avgi' aeste

35 grâire, gri

către

moașe:
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— S-nu te-avdu, că greşti ahtări Ju irturi ninga nă oară,
că ti pingu dipri seară, s-mîșşti loclu.
Moaşa ascăpită nodlu şi-l” giîse a prăftului, că lucrulu aestu nu s-faţe. Preftul u băgă să-l” grească ninga nă oară
şi să-l' gică, z-va, că di nu, moartea va s-0- aleagă.
5
II! qise moaşa, ma feata s-năiri ş-u pimse dipri scară n-

gos, u scoase

nafoară

ş-Vi nclise

uşa. Şi, cara nclise ușa,

„nu dişelideă la vîrnă. Tră micare şi tră beare părăcălsi nă
viţină s-l-aducă şi-l gise, că tu turnata tată-sui, va-l u plă:
tească di primansus.

Preftul cripă tu k'ale.

10

Să-ş scoată ahtea, adră nă carte şi

u pitrică la tată-su-a feăti/ei; tu cartea estă grea, că feata
lui easte neaştirnată și alte multe minttuiă.

Gălniclu, ne ună, ne doaită, li lo tră bune cîte Vi ngrăpsea
preftul

şi multu

s-aprease.

Tu

oară

pitricii -h'iV-su şi-l gise 15

s-u vătămă, că l-aruşnă casa şi s-l/-aducă şi semnul.
Ficorlu ascultă şi duse. Cît agumse acasă, da s-intră, poarta
nc)iisă! Asună să-l! dişclidă, feata nu va..
— Stăi s-ti ved prota, cari h'ii ş-apoea s-ţă dişelid, dise ea.
20
Ma-l vigă, că V-u frătile, îi” dişclise.

După

ţe z-vidură, ntribă feata aspăreată, că-l vigă singur :

—. Di

bun

—

Apoea,

ne di bun.
—

vinişi,

singur ?

frate,

tata

Iu-i

ş-muma

?

Di bun, dise fi&orlu.

De!

cara

z-dusiră

analtu,

Frătile l-aspuse
frate, tu mîle

atale

ntribă

feata

cu ţe nsărţinare
hiiiă, macă

pale, fure- că

vi-

vine.

25

vrei tale-mi, moare-

mi, fă cum 'vrei. Io-ni h'ii curată ca Stămăria.
Frâtile ca frate, avi nilă di soră şi u sîndină maşi puţin

la geadit, s-Va puţin sînge tră semnu. Apoea fiăorlu îl” gise |
a sor-sai, ca va u la la hăzilik'e. Mintea lui eră s-u k'ară,30

s-o alasă tu viră pădure. Ncălicară doi ca! şi trâpsiră. Agâmsiră tu nă inte. Şigură să z-disecurmă, că multu eră vătămâţi. Feata şigă to-aumbrată şi ficorlu duse să sărgl'ască taha
s-pască cal'i, ma fugi ş-o-alăsă tu pădurea iricoasă ş-ermă.
Mărata di feată armase singură ca laea, singură ca corba. 35
Vîră ndoaiiă gile avi ţe s-mică, ma de-apoea Ii biţi tute şi

s-hărneă co-amure

di pri arăg: Ma nclo, ma nclo li se-arip-

siră şi strănile ş-armase dip aruptă-aruptă.
T-ună duă un h'ilă-de-amiră de-a loclui işi avinare tu pă-:

400
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durea, iu s-află feata. CinVi, cum deâdiră di urma feâtilei,
acăţară s-alatră ham! ham! S-loară avinătorl'i cu tufek'le

5

mpline după avinatic, că nişi nu s-aştiptă s-află om acloţe.
H'illu-de-amiră băgă mîna pri arcu s-tragă, ma ţe z-veadă?
Aţeă ş-eră feată. Prota li umpli ş-niîs, cu tutăa lui guneaţă, -s-nu h'ibă vîră aumbră,

că ş-o-avi

era goalăcă feata,gisim,

gulişană. Feata-! gri, s-nu u vâtămă, că easte om sk'irdât tu
irnie. H'illu de-amiră îl' deade capotlu să s-anvălească şi oaduse la soţi.
Feata, cu tută-l' păţirea, cu tută nimicarea niduriirea:i,
10
eră ahîntă muşată, că giţeai:
— Dă-ni, Doamne, ninga doi ocli s-u mutrescu! Nu di
gaba preftul ş-aveă k'irută mintea tră nîsă. M'i/lu de-amiră

ună viqută

ţe-l' feaţe

de-aproape

şi dqise:

aestă

h'ibă

va

„15 nveasta -mea, cu tută c-alanţi îl gîţea:
—. Aumbra estă va lai mul'are, tine h'ili di domnu?
— Aumbră, ni aumbră, aestă-ni fu căsmetea, gise niîs.

O-aduse a casă. Părinţi! tut acşiţe: «Cum s-u Vai mul'are,
că nu prinde tră .h'iVit-de- amiră, că nu faţe, ca nu narge,»
cari l-avgă ?

20 ma

Feăţiră numtă

şi părinţi! tut cuu gelu

ta inimă eră, s-nu

h'ibă vîră aumbră. Nu trică anlu şi feata feaţe un fitor.
Maşi atumţea vidură părinţi, că-i om feata şi s-hărisiră multu
și di marea haraiiă muriră dol'i. Eră ş- auşi multu. Se-alină
25 pri scamnu h'i/lu-de-amiră.
Aiştii îl vine să z-bată c-un nioaspe viţin, ţe-l' călcă loc-

lu totna. Plică la polim şi l-alăsă

„arăvdare.

Tu

polim

nîs l-u

puti

zbor:a

mulare-sai, s-aibă

a- dușmanlui

şi di

marea

haraiiă pitricii s-aducă ş-mularea cu fitorlu.
30
Căpitanlu ţe vine s-u la, cum u vidă ahîntu muşată,
căgă

—

tu înimă

L-

şi-l! gîse:

S-alăşi amirălu s-mi Vai mine bărbât, că di nu, ti tai

deadiin

cu h'il-tu.

— Aestu lucru nu s-faţe pută, dise niîsă, si ştii, că lumea

35 l'are. lo h'iă armînă!
|
Căpitanlu s-năiri şi-l tă/8 fitorlu. Apoea /-dise dizndi,
s-ul la bărbât, că di nu,ccalea fitorlui va Va. Nisă, nu-! si
turnă mintea.
Căpitanlu o-alăsă să s-mintuească, nacă dipune minte cum

FEATA
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va niîs. Ma, tra s-nu fugă, u ligă di tor cu nă fune. Mul'area
s-feaţe, că ease

să-şi facă

apa. Acld

nafoară z- dizligă şi ligă

unea di un cuţur și ea feaţe nâăparte şi iși la nă turuşte.
La turuşte eră un picurâr aș. Ea V-gise, că s-k'iră tu loclu
aestu, şi-l părăcălsi s-o-apreadună tră nă seară, z-doarmă. - 5
— Nu maş nă seară, ma ş--totna cara „z-vrei şi cara s-tearisească, !-dise auşlu.
Nîsă şigi maş pînă dimneaţa şi to- apirită si nviscă cu
strane di picurăr şi trapse. Di om-om, agumse tu loclu a
tată-sui. Aoă intră picurăr la tirmile afendu-sui şi vîră nu10
„u cunuscii. Tuţi u vrea, că niîsă făţeă di tute, ţinea căşarea
curată, arneă, anisl'i irseă, că-ţi dişclideă înima s-intri tu
căşare.
Nă duă u băgară s-l-adară micare. O-adră, ţe s- i-alingi
şi deaditle, ahîntu nostimă. Tr-aestă &dlniclu o-acl'imă acasă 15
s-lă adară mîcări. Cum mică di mîna Vei micare, gise:

— Acşi le-adră mîcărle şi feata mea, Virtata!
Tora

s-o-alăsăm

feata

la tată-su s-adară miîcări şi s-triţăm

-

" T-amirălu.
Căpitanlu, cari îl fugi amiroana,
a
ss-turnă şi-l iso amiră- 20
lui, c-aţeă ş-eră aumbră, fântazmă si fugi dintr-ocl'i: cu fisorlu de-adin.
Di jalea lei amirălu j-băgă 1ăile, și tute cîte eră divarliga,
castru,

Trică
facă

pălate,

le-adră tu lăi, ca înima-l'i ncl'isă, lae ş-cătrane.

puţin kiird

ş-amirălu vru

s-acumpără

S-nu-l

duse

strane! la oaste.

aridă,

lină,

tra s-25

singur z-veadă

cu

oclil' tutiputa. Oara-l pimse la &ălniclu, tatăl a feătil'ei.
După

ţe-acumpără,

&ălniclu-!

adetea la acumpărări. Aclimă

deade

nă

pe-amirălu

measă, cum

cu tută

easte

taifa lui.

Eră tu taită ş-căpitanlu aţi lailu. Dipartea tdlniclui eră la 30
measă

moașşa, preftul ş-alţi cunuscuţi ş-oaspiţi.:

,

Cît 10 s-mîcă amirălu ş-ună lăcrimă gurgut'utoasă- l-cură
tu faţă,
— Ahtare miîcare tăţea şVirtată- -mea mulare, uhtă nîs.
— Am şa ia, dise binielu, nă feată ţe-aveâm acșiţe- -ni 35

măviripseă.
Tra s-treacă oara, cari “ mîcară și biură, băgară
cade-un cîte un părămi0.
Papahagi,—Basme

aromâne.

s- aspună

26
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Vine arada z-gică şi spînlu. Acşiţe-l' giţeă tuţi a feâtilei
țţe-adră mîcărle, că no-aveă ne h'ir di mustață.
Spînlulă spuse:
— Părămidlu a mel

5 facă

apa,

- s-easă.
După

s-easă

easte

ca

tora, c-apoea

mare,

de-aţeă,

nu va h'ibă

cari va să-ş

lirtată la viră.

,
ţe toţi

îşile şi vîră

işiră

s-nu

și viniră

s-mină

nîpoi,

spînlu

dit loc. Ş-acăţă

dise, să

nclidă

apoea, anarga ş-

mușăt se-aspună, cum ş-eră un elnic, cum vru să z-ducă
10tu hăzilik'e ş-alăsă feata acasă şi tute căte-l' si tih'isiră şi

cîndu agumse
«în

Vine

să zburască

di preftu, preftul di nă cale gri:

s-es nafoară!». G'ine

ma

spînlu

îl tă/ă grailu şi

gise:

--

— Nu va s-easă.vîrnu nafoară, cum diş, pînă s-ascâp di
15 părămi.
|
Apoea qise -cum preftul pitricăi nă carte minâunoasă la
„tată-su ş-tute alante. Cindu vine s-aspună, cum vine fitorlu
dit hăzilik'e s-u vătămă -ş-nu u vătămă, frati-su acăţă să si
zgrimă n-cap, acld iu nu-l mîcă.

20

Cîndu lo s-aspună cum o-află amirălu m-pădure, gri aestu :
—

Am

tine, spîne, d-iu li ştii tute aeste ahîntu g'ine, canda

erâi acld ? Ea gi, gi, că. muşât părămi6 easte.
Apoea
duse

dise,

amirălu

cum
tu

o-aduse

polim,

25 cum aestu îl! vătămă

cum

acasă,

cum

pitrică

un

fitorlu şi vrea

feaţe un
căpitân

fitor, cum

s-o-aducă

ş-

s-u la nveastă.

Amirălu tora ascultă di maş urecli eră. Vidu c-aoă nîşte
cură. Cîndu agumse părăvulia la căpitanlu,. aestu s-feaţe,
că-l' Vine s-easă nafoară, ma spînlu nu lo-alăsă, cum lă fu
„zborlu di ma naintea.
O:
-"”
,
30
Aspuse ma nclo, cît u plîmse amirălu, cîndu-l' crui min-=

cuna căpitanlu, cum j-băgă lăile. ş-tute. Apoea u ntribară, ţe

s-faţe feata?

— Feata,
„duse

dqise

la stîna-al

spînlu, de-acld
celnic şi de-acloţe

35 cum băgă s-adară mîcări şi cum
tu coadă

gri cu plingul

duse

la un auș, di l-aiş,

vine

uhtă

într-ocl'i :

aoaţe.

amirălu

Apoea.

dîse,

ş-celniclu şi

|

— Și tora, macă vreţi să ştiţi, cari easte aţeă feată. bă-

tută şi pimtă

di

oâminti

arăi, nviţăți,

că h'iă îo..

DIŞTIPTATLU CURULĂ,

Ma

multu

nu

pută

z-aspună

și-ș lo di guşe amirălu,
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și s-arcă m-brăţile a tată-sui

Amirălu tru oară acaţă moaşa, preftul
l6agă pi cade un di doi cav- agri şi cari

pristi căpul'e, făşi-făși li scoăsiră.
Apoea

ş-u lo nîpdi amirălu nveastă şi feăţiră

şi bîneagă
(Spus

“

de

ninga, cara

Nicea

ria, Macedonia.)

Nicolae,

s-nu muriră.

elev

o

ş-căpitanlu
lă da cîte

și-l
ună

5
altă fumea/e

-

în cl. I. comercială

din Salonic,

din Ve-

”

120. Diştiptatlu Curuli.
Eră un-oară un aş oarfîn, aruptu, care aveă 12 qi fitori.
El nu puteă s-li hărnească, aşi că nu ştiă, ţe s-facă cu e/.10
— E! gise el pînă ma napoi, altă nu me-aleage | va-l a- .

lăs şi va s-fug, va-ni la

perl'i,

iu s-ni

veadă

oclil. Nu s-

poartă, nu si scoate n-cap. Fumeale V-am și-i si ditică înima,
cîndu mintuescu aestă ţe va s-fac, ma nu s-faţe al/'umtrea;

ma

gine

s-nu iii, di per-că s-lă .ved nila qua tută. -

15

Auşlu feaţe cum dise. Ună dimneaţă ţi si scoală, nidată
soarle, şi aoă fac soţii! cîtră iu l-u deade, Dumnigăii ştie.
-Aţeă ţe ştiii, easte, că ficorli, dupu ţe-l căftară tu tute guvile şi nu-l aiflară, cădură pri mare şi greaiiă minduire. Vine
oara s-prîngă. Ţe s-mică, că no-aveă ţivă n-casă ; cu păl'urlu 20
s-trădeai nu se-acăţă di ţivă n-casă. Tu căpisteare niţi mîş„cătură di pîne, niţi un h'ir di făiină; s-cădeă şoăriţii ş-arupeă zverca. Ţe s-facă, ţe s-adară, minte n-cap no-aveă.
Tu mârdine, .s-no-arucă pâtalle di foame, tră semnu, gi'siră
s-iugă şi z-ducă să s-arug'agă tră pîne, nu tră altu ţivă. Si25
-sculară tuţi, al Dumniqă să s-facă, ş-loară calea. Imnară cît
imnară și na iu astale un om t-un agru. Aestu ş-eră aţăl-

-din-vale,

Şutlu, pri numa ţea marea Draclu. Ficorli d-iu s-lu

cunoască ?
|
— Bună dua-ţi, lalo! griră nîşi citră drac. Nu nă lai ar-30
găţi, cît tră nă pîne? nu-ţi.vrem altu ţivă.
: — Vă voi, lă qise Şutlu, m-aspuneţi-ti: carte ştiţi?
— Vru Dumniqăii, di știm, him ocli dişelişi tr-acșiţe, noarmasim orgi, gi'siră unsprăgaţi di nîși.
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Maşi niclu cu numa Curuli, cu tute că ştea ca apa, dise,
că nîs hăbare no-are, ţe-i cartea. Aestu eră şirăt, drac di
sum punte.
— G'ine, gise

Zarzavuli,

voi

5 na cartea estă, va s-l-u daia
mâri, s-ti- torni

—- Multu

ma

troară,

11

staţi aoaţe

mulare-meai.

şi tine

Curuli

Mutreă

s-no-a-

avgi?

gine, dise Curuli.

Vai fac după

vreare-ţi.

Lo carteaşi ş-o-arupse cu nîsă. Cît feaţe |nîscînte tape
ma rclo, dişel'ise cartea, z-voadă ţe cîntă? Cindu aleade, ţe
10z-veadâ ? «Nveastă, scriă draclu, arsare şi goacă nh'amă,

că bună k'ilipure nă căgi: 12 di fitori tiniruşk'i ţ-adăc, ma
bagă căldarea pri foc s-h'arbă apa, tra s-li hirbăm astară
şi s-li glăpuim.
— Ahiît s-armînă di tine, cît va s--apâţi, corbe, s-nă glă15 pueşti, qîse

Curuli.

Ş-tine

drac

din

vale, mă

ş-mine

nu cad

cama ng'os.
Tu

oară

o-arupse

crui nă carte, cum

bucăţi-bucăţi

mași Curuli

cartea: dr aclui şi şidă di- -

ștea. Scriă şi gise:

_ «Mulare, omlu ţe vina easte un
20ni-are faptă multe bunăţi. Tale-l un

oaspe
birbăe

bun a mei şi
şi dă-l' s-mîcă,

z-bea, s-nu s-plîngă di ţivâă.>
Ş-ea-lea!

ţi-azunge

ca un

oii

ardş

zborlu a draclui nu iși; feaţe cum
mică ţe vru și z-bea
25 ş-Ouruli. Apoea, cari

la drăcoana.

Aestă

di

cîntă cartea. 1! deade s-

di vinlu aţăl cama veclul. Aţeă vrea :
o-adră k'efea, si scoală şi z-duţe, tra

să se-adună cu fraţii.
— Fraţi, la şăiptură ascumtişalui nîs, ea ţe păţim cu omlu
aestu. Aestu ş-fu si-l/'-cveapă-numa, carne ş-oase! El z-duţe

cu mintea s-nă mică, ma s-o-angiînăm căţaoa de-aoaţe, ună
-30 oară cama n-vie!
Ea-l iu-ţi îug tuţi, aguni, tălăiți ca laili ș-tihiilaili! Imnînda-imnînda

ş-agămsiră

la casa

— Nu nă vreţi tră nă cumată
„bară el' la poartă.
35

amirălui.

di pîne, z-vă lucrăm? ntri-

'— Purtarlu ţe s-lă gică? Z-duse s-l'a mîna amirălui. Amirălu dipuse pînă m-pade, s-l'i veadă, ţe tutipută di oamiri

suntu ş-ca tră ţe fac? Unăsprădaţii vigă, că nu fac parăgi

şi-l băgă ss-pască

pâtile. Pri” Guruli

îV lu lo oclul tră diştip-

DIȘTIPTATLU CURULĂ.
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tăt şi-l ţină la el, s-lo-aibă tră ncoa ş-tră nelo
la lucre. Loapruk'ă tu odă-l, l-băgă pri measă, că ş-o-află ca
g'ine Curuli.
Fraţii, cîndu vidură. că niîşi pascu pâtile şi
bîneagă ca
lail'i ali lae, eară Curuli mîcă j-bea cu cătula
scoasă, deadân |
co-amirălu, somnul nu Y-acăţă ci ergu. Lă intră dracl
u tru 5
inimă

şi dua

facă, cum

tută

nu

lă eră

mintea

la altu

ţivă, ma cum s-

s-adară, s-lu l'ară. L/-aveă seate mare.

|

Triș atumţea îl! psusi (supsi) calu aţăl cama. mușşatlu a- - irâlui. Altu ahtare cal nu se-află lișăr-lişor. Fraţial Cu-

ruli ştiă, că lamia

aveă

el. L'-aflăm

Curuli,

oara-l

un cal ş-cama bun

de-aţăl. Işi gisîră 10

s-lu k'irăm.

Fuga l-amirălu să-/ la sihărik'e, canda
mirălu lo-aclamă pe Curuli şi-! faţa:

|

vrea-l' mească. A»

— Avdii, că h'i gone, cum altu nu-i. Va ti duţi şi vai
furi calu aţăl bunlu di la lamna, că di nu va ti spinqur. AvQt? 15
<avdu> qi!

Li umpli
di la lama,
„spindurarea.
"— "Va mi

Curuli, că ştea nîs: nu-i şică s-ti duţi s-furi calu
ma ţe darăc s-adară? 3-nu z-ducă, lo-asţiptă
Cum poţi s-te-acaţi co-amirălu.
duc, gise, şi tîngăr-mîngăr! iu s-easă, z-beasă !20

Agumse la lamie
ş-intră n-ţilâr îu ş-eră ligăt calu. Pre. aharga-narga, apărni s-li dizleagă căpăstrulu, ma calu, cît
vidă om xen, acăţă s-arujască. Avdin dalui arujirea di cal,

agumse lamia n-ţilăr. Mutreaşte ncoa, mutre aşte nclo, z-veadă

cari

intră

tu

ţilâr,

din

cot!

Iu

eră Curuli

nh'iptu

tru

guvă, 25

nu puteă niţi nă sută di lămni s-lo află. După ţe s-frîmse și
s-mîşcătură lamna de-acld, op! ți-ease ş-Curuli,
dizleagă calu di căpestru. Aestu, vă ş-o-află
şo-află, dizndă arujaşte şi diznoi ţi-azunde
Veade, mutreaşte, caftă, ma nu ş-află ţivă.
dişcl'ise loeclu di l-ascumse.

d-iu eară h'iptu,
de la Dumnigăii
lamnia adoară.
Curuli canda z= 30
,

„

_

O-acăţară draţii nă oară di urecl'i lamiia şi-l! qiţe a calui:
—- Puştane şi ca-di-cîne, tine ţi-ari'gi cu mine! No-ai ţe sîaţi qua tută, ma tut arujeşti! S-amuţăşti, că ţ-u deade amuțalu, şi z-baţi nă K'atră n-gură, că âi nu, oăsile, va ţi li misiur 35

os di os!
“S-lo

--

zverea

|
de

acld

şi

z-duse

n-casă,

să-ş

mutrească

lu-

crulu. Aestă vrea ş-Curuli. No-amînă, ma dizleagă căpestrul.
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Calu di frica lămnil'ei,-tăci mutus-citus, nu cărligă
Curuli ţ-ul la, lu ncâlică şi-l! strigă a lâmnilei:

ne gîhl

— Şedi cu siînătate, lamne, Curuli ţi-fură calu. Lamia seastrapse dipu nîs s-bagă mînă, ma Curuli azbură ca vimtul
5, şi după nă minută agumse la pălate şi lamnia V-lo fumlu.
„ Agumse sînătos. Tora-l' diţe el amirălui dupu ţe discălică.
— "Ţine, Doamne, calu di la lamia, Calu-ni căttăși, cal
„ți-aduş. Ma nclo ţe urseşti?
|
„ Amirălu criscă di harauă şi loclu nu lu ncăpeă vidi'ndalui
10 semnu di.cal. Maşi a fraţlor lă vineă criparea şi nu: ş-află:
loclu 6: ergu c-ascăpă Curuli cu bană dit ungla li lamiie.
Ea s-lu pitriţem ninga nă oară, di'siră nîşi, videm, ascapă ?
— ŞI-I gisiră amirălui, că lamna are nă cergă ahărzită ?
tută mușnţită cu mărgăritări, guvaire şi muşutăţi, ţe mintea
15 omlui l'are !
I! greaște amirălu al Curuli și-l gîţe:
;.— Gerga lâmnilei s-ni-adăţi, că di nu, 0- aspărqăm uspiţăl'a
şi ştii ţe te-așteaptă! Funea şi săpunea!
Ţe s-facă Curuli ? goacă preftul di bilă. Ş-faţe cruţea,
l'a
20un cărlig şi ndreptu la lamia, cu numa-l Dumnigăii. S-alină

pri casă şi tinde

cărliglu.

Lamia

durntă cu mulare-sa.

Cu-

„vuli acaţă terga cu cărliglu ş-u trade cîtră nsus. A lâmiilei li si păr, că mul'are-sa u trade cîtră nîsă. 'Trapse şlamâa doauă-trei ori, ma eara vigă, că nu o- alasă. Na! gise,
25 a-i, sătură-te! şi apoea s-șuţă pri mîna :stingă ş-acaţă s-hărbulească şi s-h'arbă făsule,
Curuli ţe altă aștiptă? U l'a terga și ea-lea, cu nîsă dinanămirea, vine l-amirălu.
„_— Bravo! Curuli, dise amirălu. Tine fuşi drac di sun
30 punte,

bre, ş-io nu

ti şteam.

Acșiţe-nii

ti voi.

Amirălu ş-cama l-mutreă ş-cama-l vrea. de atumţea.
- Fraţi a lui h'ările mîcă di foc şi di vinate.
-— Ascăpă cînile şi di oara estă di gură di moarte, ma
pîn tu treile, vai creapă vara!.
35
II gisiră nîpoi amirălui, si-l pitreacă s-fură ârmatle a lămiilei. Vru, nu vru Curuli, duse, macă amirălu I-pitrică, ma:
d-aestă cale, I'i se-aspârsiră amăile ş-u păţi' muşuteaţa, s-nu-l

dic pri numa

mare: lăeaţa. Citu-l' călcă

iu-ţi-l ancupă

lamna

di tufă:

torlu n-casă și na,-
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— Tine hiii, Curuli, ţe-ni furăși calu, tine h'ii Curuli ţe-ni
furăși cerga ! Cu ţeara s-ti căftâm şi nu te-aflâm. Tora va-ţi, .
aspân io, cum s-fură calu şi terga di la lamiie, cîne ș-pîngîne!
Cîndu li scăreică nă oară dinţi! şi-l zgărli nă oară ocli!!
citră Curuli, șapte-optu.l'i si dusiră aiştii. Nu cărligă niţi 5
dau! Li Ktiră di frică lailu. Il leagă vîrtos g'ine'cu nă fune
cît braţlu şi-l da mu/are-sai, să-l frigă tu tireap di vii.
— Frige-l, îl' gîse lama, şi pînă s-mi tornu s-h'ibă ndreptu.
Va-l' trag nă miîcare, cum Âi ani no-am miîcată. Acşi să știbă
Curuli!
10
MuY'area lo-arse di şapte-ori i direaplu ş-apoea vru s-lo-arucă :
pri Curuli nauntru
= Nu mi dizogi puţin, îl dise Curuli, cu boaţea- plînguroasă, că vedi acşiţe nu mi ncape.
MuV'area, poale lunge ş-minte şeurță, u pimse si-V-creapă 15
numa, s-ul dizleagă.
-— Aoă ti vream, îl dîse Curuli, şi cara l-da ună pingire,
o-arucă pînă tu buriclu di cireăp, di s-arse şi s-fripse, cum :
lipseaşte.
Ţ-u scoate apoea di nuntru, ţ-u spinqură n-casă di un 20
cărlig di puliţă, la armatle ali lamiie, şi vine di li da tu
mînă amirălui.
Seara, na-i,
mică carne di

iu vine
Curuli.

lamna

hărioasă,

hărioasă,

că

va

s-.
ui

— Il fripsiși Curuli, mul'are? groaşte.
25
Greaşte, ma cari s-li toarnă grailu ? Mul'area dipri cărliglu .
di puliţă?
— Ma, ţe.va s-feaţe mularea ? gise lamia. Ţe.-u: pato?, Iu .
la draţi să z-duse? Ea nu ca. işă din casă?

„Ma €îndu se-aproak'e di puliţă, u veade

nh' iptă di cărlig, 30

friptă, scrum.
— Ah! strigă ea, tut tine cine, tut tine blăstimate
ruli ri-u feaţişi aestă, ma s-nu-ni qică lamie, cara
beail sîndile!
Amirălui multu l-pără g'ine de- aestă

guneaţă

di Cus-nu- ți |

al Curuli, ma 33

s- feâţiră şi$
traţii, cum Li ştiţi, ma
muitu lă pără arău.
— Bre! diţeă eV, nu are moarte aestu om ? Cum faţe, cum
adară, ş-lucru bun scoate și sînătos vine. Ma, s--creapă araclu
lăf' Qi cum

eră ma nainte
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și viu

nu

aducă

lamia,

lo-alăsăm.
s-lu

Feâţiră, cum

Amirălu

Ea

s-li gîțem

vidăm

cum

vu

amirălui,
s--ascapă

s-lu pitreacă s-

?

u cruiră.

pitreaţe

eara Curuli,

ca

s-/-aducă

lamiia, nîsă

5 ntreagă.
— U păţiii de-aestă oară, mintueaște Curuli ; cuin: va so-aduc lamia ? Aestă, cum va s- mi veadă, ţivă nu va s-alasă .
di mine tră cîte-l' feci.
Z-băgă pri mintuire mare. Acaţă di si nveaşte cu1 nişte
10 strane mpiticate, se-afumă tu faţă ca corbul, Ş- apoaea la un:
tăpor, ş-faţe cruţea și giţe:
— Dumnigă s-ni agută!
Trapse tu gărdina lâmiil'ei. Acăţă s-tale un k'ipariş.
— 'Ţe tal' aţia, pri nintribată ? greaşte lama.

15

— Talit nă scindură, s-adăr ună k'ivure tră Curuli.
—
—

Cum? ul cunoști tine, cari easte Curuli ?
Cum s-nu-l cunoscu, cîndu.ri-are faptă ahiîte

ş- ahite a-

rale? Ni-are. arsă casa, vătămată fumea/a ş-cîte alte nu ?
Și taha Curuli sculă cămeaşa, să-ș aşteargă oclil di lăcriti,
20că-l' vineă taha s-plîngă ş-aţăl arîdeâ pri sum mustăţă.

— E? gîţe lamia, ş-a ia nu ma puţine fi-are faptăi Ni-

are furată ahite

lucre

scumpe,

ri-are murită

mu/are-mea,

că ş-io îl portu multă seate aiştiii. Ma, s-lo- ailarim

beau ntreg di vii.

iuvă, va-l

25

Apoea,l-agută și lamna-al Curuli g- u feăţiră k'ivurea troară.
După ţe u.bitisiră, Curuli giîse:
— Nu ştim, va-l! vină g'ine? ea intră puţii n nauntru, z-vidăm, cumv-ţi 'Vine a ţia, că ahit cît tine eră şi Curuli.
Lamia intră, fără z-duk'ască, iu băteă şi ţe-/ si crueâ..Di30 un-oară Curuli trac! căpak'a, doaiiă pânure sînătoase şi-l” giţe:
— Ș- -ţă facă
g'ine tora.

g'ine, lamiie,

că

mine Wii Curuli.

Va mi beai

Deade lama, pimse di ună parte, de-alantă ca s-frîngă
k'ivurea, ma iu s-u frîngă, că Curuli o- avea adrată, țe hă-

35 bare s-no-aibă

scînaura.

Ma vidă, că u păţi, acăţă s-lu Ya cu bunlu,

— Ascapă-mi, scoate-ni-mi,
ti fac amiră pri lumea tută!

că va-ţi fac mare

buneaţă,. va

FEATA
“Tute

k'irute!

co-aeste

DIT CURCUBETĂ.
nu-l

arîdeâi tine

409:
Curuli,

diştiptatlu

|

Curuli. U Va de-aniimirea şi ț-o-aduţe la amirălu.
"— E! doamne! gise nîs. Calu-fi căftăţi, cal ţ-aduş; cergă
vruși, cergă ţi-adiş; ărmate disăşi, ârmate ţ-aduş. Tora, pălăcărie mare ţi-am, s-ni-aspitii d-iu Vin tute aeste, cari ti bagă 5:
pri goclu aestu? Aoaţe prinde s-h'ibă viră nţăpătură.
L/-aspuse amirălu, că fraţii.
„Nis s--cărti multu, că tamâm d-iu nu s-aştiptă, de- acld s-u
pată. Ma cari V-eră fraţi şi cari l-eră nilă de.el, îl lirtă.
Cînd o viqi aistă guneaţă amirălu, s-cudusi. De-aţeă el10.
inşi dipri scamnu şi tu loclu a lui intră Curuli, că deade
seamne, că ştie cum s-ţînă căpăstrulug'ine şi că nu k'are ună
amirăril'e, cîndu u dai to-ahtări mîni..
Fraţii a lui pînă tu dua di agă pascu pâtile, că tră ma -

bun lucru, nu fură buri.
Părămio vrut, părămi0

15 v-aspâș,

cari ştie came: bun, s-as.

pună.

121.

Feata

dit curcubetă.

Ţe viqut, ţe avdi't?
Eră nă oară, va h'ibă tora vîră file de-an, nă văduă. Ea 20
fumeal'e no-aveă. Bină singură ca laea ş-ca: corba, mărata.
Cari cripă dua tută, că no-are ş-ea un hiili, să-l dişelidă
casa şi s-nu h'ibă singură ca cuclu, s-culcă, si sculă, cu zborlu
n-gură:
:
— Dă-ni, Doamne! Aă-it un suflit în casă, să-ni dişel'idă 25
casa

și s-am

“Dumnigăi,

cu cari s-ni treacă oara!
de-! cum si-l! da la mulare

văduă!

Ma

cari Vi

se-auri' ş-el multu di ea, o-avdi” nă guă, că-l qiţe:
— Dă-ni, Doamne, nă feata şi las h'ibă ş-curcubetă!
Dumnigăi îl deade nă curcubetă ! 'Ţe-că, vădua no-aveă, 30
iu s-u bagă qi haraiă, ahîtă vreare-l. purtă.
Nă quă feâtile dit viţiname nk'işiră ntre-apă la arii. Curcubeta, c-acșiţe-l' băgară numă, îr dîse a mă-sâi, că va zducă ş-nîsă cu feâtile.
35
— Am, cum s-ti duţi, h'ila „mea, că tine nu poți s-imii ?
—

Nu,

că

pot,

mamo!

410
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Cari vidi mă-sa, c-alumtrea nu s-faţe, tra s-nu l-aspargă
k'efea, u pitrici.
d
- Arucutindalui-si, arucutindalui-si agumse Curcubeta cama
troară di anante feate. Nisă acăţă, l-ariit, un loc cama nelo
5 di anante feate. Feătile, cari la, cari aspilă, cari alg'ă pînga,
cafe-ună cu licrulu-/. Curcubeta şi scoase faţa şi ţe z-vegi?
Aţeă nu ş-eră curcubetă, că eră dină ş-ma muşată! Faţa!
albă ca spuma, perlu-l' hrisusit ca fluria şi-oclil' lăi ca masna!
Ș-aroşe, aroşe ca trandafia, tră semnu-mare. Apăriii Cureu. 10 beta să-şi misură neâlile dit qeădite şi z-gică:

—

Un.niluș,

Cit

ascăpă

doauă
di

nilușe, trei niluşe...

misurare,

s-turnă

eară

di

|
la cap:

«un niliiș

doauă niluşe...» Neiălile aeste eră tute guvaire scumpe şi .
cum s-agucă.
cu eale, -căgi un nel to-arîii. Feata să nh'ipse
i5to-apă şi pusputeă s-lo-află prit l'itriţealile arîălui.
“Tu oara ţea, na iu vine h'il/lu-de-amiră, să-şi adapă calu.
O-aduse oara s-lo-adapă iu s-agucă Cureubeta. Feata, cit
avdi, că om vine, nu işi dit apa arîiilui, ma z-deade de-a

fundu ş-armase

20

Da
25

acld, tra s-nu u veadă hiillu de-amiră.

Da hil'lu de-amiră s-lo-adapă calu, da, nu-i cu puteare ;
aestu cît ş-aplică caplu şi s-trădeă nîpdi aspăreăt.

— Bre! ţi-are calu? greaște W'il'lu de-amiră, di se-aspare?
năpâi

s-lo-adapă,

iuva-ș-iuvă ! Calu

s-trăgeă

năpoi.

_— Bre! si-l mîcă luplu, si-l mîcă! ţe-ni are calu?

|

Vru amirălu z-bea nis ma nainte, nacă V-anurgeaşte apa
țivă şi cîndu s-aplică, nişane mare! Nviltă faţa Ji Curcu„betă cama. di soarle! A lui îl si loară .ocl'il, ahîntu luţeă

“ Cureubeta !
IV

3ocum

greaşte

o
nis

s-easă

dit

arii,

u

ntreabă

ţe

l-u numa, fute. 'Ţe s-află feata ? dise, că-l! cădu

intră s-lo-află.
o
„_— E, gri hillu de-amiră, că di neale nu mi
deade

35

caftă

Dumnigăii

cîte nu

aclă,

nelu

şi

plîngu, îti

vrui!

„Ţ-aflăşi s-easă! Cite:! feaţe, cîte V-adră ţivă.

Atumţea hiil/lu-de-amiră. duţe şi aclamă
poate s-o-arîdă şi s-u scoată. Vie moaşa

şi taha bagă

căftă z-bagă
—

.nă moașe, nacă
la buga de-ariti

s-la. Ma ţe lare? Cupana u băgă pri dinţi şi

apă nauntru, tra s-la.

Nu acşițe, mae,

gri Curcubeta,

nu

s-la

acşiţe!

FEATA

"—

Am

cum

Curcubeta

s-la, feata

u

nviţă,

DIT CURCUBETĂ.

mea,

că nu

ma moaşa

puda.

—

Nu, acşiţe, mae,

nu s-la

411

ni ştii ? grea

maea.

drăcuroasă făţeă tut :ană-.

acşiţe ! grea

nîpoi Curcubeta.

—: De! feata mea, cari nu îi ştii ! Nu vită s-ni-aspunii puţin.

Feata

tut s- aprul! ă

s-l-aspună

5

ş-pîn tu coadă iși dip dit

ari. Atumţeă h'illu de-amiră arsări d-iu eră ascumtu Ş-0acăţă: Apoea.- o-aduse acasă și-l dise a mă- sai, că vau la
nveastă.
|
.
-— Ba! h'ilu, gri-mă-sa, di-ună hoară mplină di feate no-a-10
îlăşi altă feată s-alăgi, ma vrei s-ti nsori cu Curcubeta!
-Strigă mă-sa, gri,-.vărg'i, ma fitorlui nu-l! si şuţă mintea
Ştea niîs, ţe nu ştea vîrnu ş-ahit agundeă!
Vru, nu vru măsa, după ţe z-dipiră şi-ş frîmse. mârile cât.
nu ma putu, fără s-poati s-li.şuţă mintea, nc/ise ocl'i, ş-lo-15

alăsă s-facă, cum îl' tale caplu!

Lumea
glărimea

|

s-moară şi să s-lişină de- arîdeare, cîndu avqtră di
l'illui-de-amiră, că si nsoară cu cari? cu nă Cur-

cubetă! Tuţi diîţeă, că vai k'irii de minte. A/umtrea cum s-u
Vai luguria ?
|
20
S-feaţe numta. Ţe numtă vai gîţi? di k'isă ş-di cătrane,
n-loc di gucări ş-cîntări, plingutle
Seara vine să s-culcă nveasta
scoase cămeaşa di curcubetă şi
şuteaţă di feată ş-ahîntă prindeare,
ne

cu

cundil'lu, ne

acă,

ne

şi dipirărle ali mumă!
cu gonile şi Curcubeta şi
mutreă torea! Ahîntă munu se-aspune ne cu grailu, 25

iuvă!

Atumţea feata l'-qise:
— Mutreă g'ine, s-nu ti cîrtești di cămeâșa mea, că -va splinqi cu lăcrini lăi.
Acşiţe nîşi binară ani mulţi. Niîsă aveă ngătân s-o-ascundă 30
-cămeaşa di curcubetă sun nă bondă. Nă quă fură aclimăţi
la nă numtă dumnească. Amirălu co- -amirăroaria să ndreapssiră să z-ducă.
-— De! gise amirăroana cîtră hilii, tute cii nurări la numtă,
maşi io fără noră, că cum s-mi due cu nă curcubetă dipu 8

mine.

.

- Ficorlu nu

dise

ţivă.

şi scoase cămeaşa,
cor

ningă

nveastă..

Cari dusiră

si ndreapse

tuţi la numtă, Curcubeta

şi duse

ş- -nîsă și s-acăţă n-

-
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Lumea

5”

tută

s-şiştisi,

cari

s-h'ibă

feata

ţea?

caste?
şi nu

_— Mutreă torea muşuteaţă di fată” Aţea prindea tră hiiblu

a nostru!

şi-ș aştearse cu mîntila

H'il/lu o-avde

nă lăcrimă dintr-ocl'i,

şi-l qiîţe:

— Nu ţi-u mică inima, mumă, c-aţeă i nveasta
—

10

Om

dînă easte ? ţe easte? Maşi un singur ştea, cari easte
lo-acăţă loclu di haraiă.
Amirăroana Y-u deade cu cotlu amirălui şi-l” dise:

Cum

di-i aţea?

Am

curcubeta

— Curcubeta-i sun bongă!
Fuga
cubetă.

muma
Aprinde

mea!

țe u feaţe?

acasă, caftă sum bongă ş-află cămeaşa di curapoea

un

foc mare

ş-o-arucă

n-foe,

„ Feata dit Curcubetă, de-aclă țu &ucă n-cor, V/-anurdi scrum
şi di nă oară azbuiră ciîtră a casă, grindalui, zo'ilindalui:
15

Cămeaşa-nii, cămișița-ni,
Că ţe Ai-o-arsiși măniţa-ni!

Di cripare mare,
puil'u. Gina-ma

Curcubeta

h'i/lu-de-amiră

plimse-plimse pînă s-feaţe un
lo-acăţă

ş-apoea

cu cîntare

- ş-discîntare ş-cu amăi, I-teaţe nîpdi om şi armase cu nîs pfnă
20 muriră, s-fure-că ;nu bîneagă ninga.
Părămiv şteam, părămiv aspuș,
Cari ştie cama mușăt, s-aspună ş-niîs,
(Spus de Ceama al Mitre al Tole.)

122. Mușata-Loclui-dit-mer.
Eră, ţe nu
25

Erâună

ş-eră.

oară un gone-aleptu,

„cit trage earba.
"arcă tu steauă
sata-Loclui dit
Tu mărginea

h'il/'u-de-amiră. Nis

30 tea un mer. Merlu aţăl făţea mași
„ meare

urseă

loe

Cara-/ vine oara să si nsoară, gănile-ale
ptu
şi-l se-aspusi, că nveasta lui va s-hibă Mumer.
PI
loclui eră nă grădină. Tu grădina ţea
criş-

se-află mușata-loclui.

trei

meari ş-tu unlu

di

Avdi gonile-alept
u nelo se-află Muşata-Loclui
cîtu

și nu-l
se-aspăre oclul a lui. Aveă nîs
cal azbuirători, ţe mică 1oclu și bea nior!'i, s-lo-aducă acld,
Criparea l-eră cum s-facă,

35 că acld eră un amiră-arăp, amirălu Laiu, ţe
o-aviglă grădina.

MUŞATA-LOCLUI- DIT-MER.

Di cripari şi
Cari îl.vidură

di-nvirinari
părinţiV,

gonile-aleptu pîni nu-l! si mică.

că slăg'aşti quă

ţe-ari- di-i ca: di fărmăc?
El prota

s-aruşnă

413

di quă,lu

|

z-dică,

va nsurari.

ma

cama

ntribară,

|
năpdi lă u tălă, că nîs

o

|

— Macă vrei nsurari, îl gisiră părinţil,ahîntu cama gini
Cari nu va s-aibă nă noră to-auşatic. Aestă: s-h'ibă lîngoarea.
Ş-acăţară părinţi s-V-aducă feati, feata al Amiră-Albu, al
nic, al mari ş-al nu ştii cari. Ficorlu mină caplu, nu! că, vîră
_nulu ncălgă. Tu coadă lă disi:
10
— 'Ţe li vreţi ş-aţeali ş-aţeali: Tuti feâtili sun buni, nuli
cătigursescu, ma mintea mea azboâiră largu multu. lo voi

„ Muşata-Loclui dit mer. Na, aestă voi io nveastă.
Ştea părinţi!” ţe-i cu Muşata-Loclui dit mer şi vrură si-l”
toarnă mintea, că di câţi z-dusiră, vîră nu s-turnă, ma n-cot 15

tuti lă fură.

|

|

— Nu bune, nu slabe, mută-ii mintea, că s-nu paţi ca mulţi
alţi, ţe duseră şi nu s-ma turnară.

Ţivă? Loc no-acaţară.
Cari vidură, ţe nu vigără ş-părinţil, îl! deădiră urăcunea 20
-ş-lo-alăsară z-ducă. Ma g'ine z-ducă, di per-că să s-tuk'ască
ca ţeara ?]
|
Gonile-aleptu trapsi to-ahuri, s-aleagă un cal. Acld nauntru eră cal! sute, cari di cari ma muşăt ş-ma piră. Niîs îl

trică tuţi şi s-apruk'ă la un cal
di

earbă. Gonle-aleptu

earbă

ş-apoea

lu

nşiuă

arînds,

îl hărisi cu mîna,

ţe mică

oasi

n-loc25

îl' lo oăsili şi-l băgă

şi acăţă si-l! gică:

|

— I! Murgu, i! că lungă cale-avem şi cum vau scutăm ?
Calu s-turnă şi-l qîsi:
— Si-n bîuăgi, gone-aleptu! Suntu ani, ţe nu bigă mînă 30
văsill'ască pri mine vîrnu. Tini nu te-arușnăşi s-mi dai di
mîneâr,

ma

ş-tine-arăii nu

vai vegi

di la mini.

Di nă oară si scutură arînioslu şi cîndu scoasi nîști peani,

oclil iţi loa.
— Neâlică, dîsi calu! că lungă-i calea, greauă easti, ma cu 35
muna-l Dumnigăă, va u scutâm în cap. Multi ni-ari traptă

|
k'alea, ma ş-multi-ii poati oslu!
Ş
dile
După
mintea.
ca
vimtul,
ca
calu-cu-peane
_ Azbuiră
meșşi di pri.cale, agumsiră, vru Dumnigăi, tu grădina Araplui,
tu grădina Lailui-amiră.

4i4
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Șidură prota şi z-discurmară di cali ş-apoea gonile-aleptu
ţimsi ârmatli, ncălică şi-ş feaţi cruţea, s-li-agută
aţăl

de-analtu. Se-arcă di nă oară tu grădină şi mutri afurişalui,
s-arupă merlu cu Mușata-Loclui. Aestu mer eră pri pomlu
dit
5 mesea grădinăl'ei. Virnu nu putea să s-aproak'e nivigăt
deAraplu,

că de-avarliga

di pom

eră

loclu gol. Ş-făţeă

merlu

„mași trei meari, ş-tu unlu di eale eră Muşata-Loclui.
Cit lo să s-aproal'e gonile-aleptu, z-diştiptă Araplu
şi. s-aurni. s-lu bea

di viii. Şi s-acăţară, frâtile a mei,

di tufă; gă-

10 nile-aleptu co-apala tu mînă: ş-n calăr pri ealu-cu
-peani, trăqeă tu carni. Ma ş-Araplu
nu s-alăsă pri padi, că nh'igeă
unglili cît ma putea adancă, ca laiu,
ca corbu, ţe eră.
Dă un, dă alantu, nu ştii cum feaţi
gonile-aleptu şi lo
vimtu cu calu-cu-peani și cîndu se-astr
agi pre-Arâp lu n-

15h'igi pîn di ginuc/e tu loc, Araplu. tora
z-băteă, ma nu
puteă să s-mină. Scoase atumţea coarda gonilealeptu. şi-l
tăl'&

cărăfeta.

Cură, frătile-a

mel, atumţea,

cură

sîngi

laiu ca

mura, di ţ-agungeâ pîn di călțăvetă.
S-alină apoea gonile-aleptu pri mer,
adună treili meari,
"20 ncâlică dizndii pri calu-cu-peani şi nk'isea
şti citră-acasă. Cit

agumsi mârginea

di un arîti

scoati

meărili

unlu, no-ari ţivă; tale alantu, nîpăi -ţiva.

din

sin.

Tale

Acăţă să-l bată înima qi frică a gonilui-aleptu
; ş-o-avă, că |
"n-cot îl' fu zahmetea. Ma calu-cu-peani,
ţe li ştea aeste, arideă
„2 pri sun nări; calu cu peani sţea, că
merlu țe-armasi, o-are
“Muşata-Loclui. ,
Tale ş-treilu mer, ţe să-l veadă oc/i!” ?
Muşata-Loclui nvil-

că ca soarli. Gine

ma cum feaţi,

că

tu

tălarea

merlui,

îl,

sîndină diditiclu. Tr-oară acăţă si-l! cură
sîndi şi ficorlu ş-u
30 deade alaga s-află țivă ergii, si-l bagă
la diditic, s-nu-/ cură.
Cit fugi nis de-acld şi vintiră nîşti o'ifti.
Ma u vigură, o-.
acăţară cu zorea, şi hige-l aţi și zahură
h' prin cap, mini,
toari, se-adună Muşata-Loclui şi s-feaţi
nică cît un pescu.

Pescul aestu eră tut hrisusit. Ningă

„35 duvâi, sternă, nu

ţin

g'ine-aminte.

Lo-arcară

tu buduvâi, tu sternă, ţe eră! Apoea

Muşate-a-Loclui ună

arîălu aţăl eră un bu-:
giftile pescul

nviscură co-armata li

di nisi ş-o-alasără ș-fugiră. Cîndu s-turnă

gonile-aleptu ş-u vigă ahîndu lae, se aspără.
Ea
şata-Loclui ? ş-frică oc/il!

s-hibă Mu-

MUŞATA-LOCLUI-DIT-MER.

415

— Aestă s-hibă Muşata-Loclui? Nu ungeaşte dip.
Țe mintui nîs?
— Poate acşiţe-i Mușata-Loclui şi va s-afumă s:mi cătăpă-

"țească, s-fure că ţin la nîsă.

:

-

--

U lo! Ma, năinti ţe să ncâlică şi s-tragă, aprâs di seati 5
cum. ş-eră, s-aplică z-bea apă din buduvâăi, z-diţem. Cum saplică, vii pescul hrisusit şi vru s-lo- -acaţă. Intră dicara tu
buduvâi şi, după nîscîntă oară, lo- -acaţă şi-l Va cu nîs acasă.
Părinţii, cari vidură nora ahîntu lae, să nfărmăcară şi

si ncimirară

[numirară]. Nu s-aştiptă, s h'ibă Mușata-Loclui 10

“ahîntu lae tră nivideari, ca nă viftă. Lă disi ş-fi&orlu, că nu
eră ma naintea lae, ma cum s-feaţi di nă cali, nîs nu ştie:
-— Ma cara-fi fu căsmetea s-u Vai, va u ţin,

Seara fiorlu scoati pescul şi-l da s-lu tigănsească. L-curară mul'erli şi sk'iil'i V-areară n-cuprie. Acld crisci un k'i- 15

pariș muşât-mușăt, mașş cu frîndă di flurie tră semnu! Cîndu
trițeă amirălu, amiroana şi h'i/lu-Qe-amiră, s-aplică k'iparişlu
„pînă di padi şi-l h'iriţeă, şi-l! bășă, tră nişani. Ma cîndu
triţeă g'ifta, s-mută cîtră n-sus şi s-cutrimură tut,
Aduki giifta, că Muşata-Loclu vai crisci acloţe și-l dîse a 20
bărbatu-sui, și-l tale k'iparişlu, că lă ţine aumbră.

— Cum să-l tăăm, criştină, ahtari muşuteaţă di k'i ipariş,
: ţe noi lo-avâm şi lumea nă-l zilipsescu?
Nisă

a lei:

i vă-l tal, i nu s-faţi.

Se-ascapă di ngrîna

mulărilei, că-l mîcă dua tată, îl tăl'e& 25

- Cum tălă argaţiii, cădi nă scîrpă tu. cdariclu a uniti argăt
diş. Aestu no-adukii tu oare ţea, ma cîndu vine acasă şi z-diziviscă, cădă scîrpa şi muscuvulsi udălu tut. Moaşa o-adună
»- scîrpa şi u bagă tu dulape să s-află. Țe era estă? Ş-eră Muşata-Loclui. Cîndu aușlu cu moaşa durnă, si sculă ea şi ndri-30
geă tuti lucrili din casă şi to-apirită ş-intră tu dulapi.
|

Aușlu

cu moaşa, tudie mari, s-mutreă

li ndreadi

tute

aesti. Moașa

"g-o-aveă, că moaşa, ma
—

Multu

prindi

s-mi

ş-o-aveă

dof'i şi nu ştea cari
c-aușlu

că nu va s-l-aspună.
va

auşlu,

macă

si

li faţe, aușlu

Moaşa

scoală

giţea:

de-adară 35

ahiti lucri noaptea. L/-u silă di mini.
Aușlu nîpâi:
„„_— Mare lucru di moaşi! U şteam alumtrea, ma, arî's fui.
Nu

vegi, cum

li ndreagi

mușşiea

tuti?
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s-apruk'ară

strane

Pâăștili. Muşata-Loclui ţe faţi?

tr-aușlu,

tră

moașa

ca de-amirâţi. S-

"&uduseă ş-nîși d-iu ahiti lucri ş-ahîti muşutâţi!
—

5.

Tine

va

le-adâri,

moaşe,

aesti, ntribă

nă

quă „aușlu?

_ — Ba, îi si pari, că tini le-adări aăş, ma nu ri-aspiuil.
G'ine mu vigură, c-aoaţe
tea la scîrpă.

EI, s-li bagă

nîşte cură, ma

nu lă si duţeă min-

strânile, s-nu li bagă, şideăşi s-mintueă, că

lă eră, s-nu li ntreabă amirălu la! băsearcă, d-iu le-aflară,
„10 nîşi oâmirii scăgiţi, oarfini, fără bubotă tu căpisteari, străniile

aesti de-amirăţi? Nu li băgară

şi z-dusiră

cărăreştile a lor straie,

l-anastasi cu fu-

|

|

Ună fugiră din casă ș-Muşata-Loclui aștirnă casa cu vi„lenţă ş-cu 'ilini s-ţă fugă mintea di mușuteaţa lor.
Apoea
„15 adră mîcări, pite, pui fripţi, dulțări, gădăih' ş alti, ţe s-ţ-alingi
"geâditle, cîndu s-miţi, ahîntu bune, ahîntu năstime.
Auși'i, tu turnată, lă vine s-nu intră n-casă::

— Aoă

intru.

20

Tine

|

vai goacă viră darăc, gise aușlu. A nia-ii vine s-nu
cum

ţi-u va mintea?

— De! aiş! Omlu arătă nu-ți faţi lucri buni ş-aoaţi
ved slăbinţă, ma cum ursești! bărbât hiii!
|
Ş-feăţiră înimă ş-intrară ! Feata no-aveă anăsk'irs
ită

nu

di tuti

şi tutu ndrideă tu udălu aţel bunlu. Ma u vidură
auş!i griră:
—

25

Cari hi'ii tin,

h'il/e?

Feata, cari o-apcară, şadi şi lă mbâiră ună
cîti ună, că
nisă-i Muşata-Loclui. Apoea spusi cum h'il/lu
de-amiră oascăpă dit miile Araplui, cum niști gyifti
co-amăi ş-cu aţi
u
feăţiră pescu

haraoa n-easă!
301! gisiră

ş-tuti

ananti

Arsăreă

s-şadă

cîte

aspiş

la niși, că el' figăr no-aii

multu di oclil din cap. Mușata-Loclui
H'illu-de-amiră,

cara

greauă şi nu miîcă, nu

pînă

aoaţi. Auș!'i,

pri unlu &or, di g'ini

ndisi

ţe lă păreă.

ș-că va

u vor ma

armasi.

cu giifta,

lo-arcă

tu

lîngoari

beă, nu-! si băgă ţivă n-gură. L/-a-

- duţeă piti di feati virvinadi,
35 nu-l si dișclideă orixea.

măcări

soe-soe,

ma

n-cot,

că

Atumţea avdi Muşaţa-Loclui şi bagă di adară
nă pită cum

Ștea nîsă, bună
„Cu

moașa.

Viii

şi dulţe, s-ţ-alasă

moașa

la pălati,

gura: apă, şi l-u

ma

pitreaţi

cari u dădeăqi mînă?

OARFÎN

ŞI H'IL/U-DI-DOMNU-MARE,

Niţi că o--alăsă s- intră la poartă.
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H'ilu-de- -amiră

avdi

de-

analtu şi greaşti, s-o-alasă s-intră.
|
«Cum vigi pita estă, îl si dişclisi orixea ş-mică. Apoea L
dise a moâşil'ei, s-V/-adară ninga ună. Cum mică şi de-aestă,
s-feaţi cama g'ini. Moaşa l-aduţeă cae-duă şi duă di guă 5
h'illu de-amiră lo tră năinti şi s-feaţi dip sînătos.”
U-ntreabă nîs moaşa:

—

Nu

fi-aspâni, tini

li faţi

pitile

aesti,

i ai „Vîră

noră,

vîră feaiă.

—

10

Del h'ilu, le-adară feata-ni.

Atumţea

h'illu de-amiră

u ntreabă,

iu şadi, că va z-vină

s-u veadă, s-l'i facă nă vizită. Gini ma muşica, plină di bubuliţi, îl! qiîţi, că casa Lei taha easti plină di verni ş-plină
di bălidi. Las h'ibă, gîţe amirălu, că io vai vin. Acşiţi si scoală

şi z-duţi s-l-aducă nă âoară a feâtilei tră pitile a Vei. Aoaţi 15
țe z-veadă ? Casa li mae, lămbriseă ca parădislu. Tu loc di
verni, mași l'etri şi k'itriţeali di vamăndi. Tu loc di băligi:
“vasilcâţi, trandafli şi garoafli. Muscuvulseă tută căsica li
mae, Ş-nauntru ţe să-li veadă oc/il'? Muşata-Loclui, cum fi
ved și cum mi vegi. Sărgli di u băş şi u băgă, s-aspună 20
şi-l! aspusi tuti.
:
cum îl Y'iri dintr-ocli. Ea nu disi <nu>
HiiVlu de-amiră o-aduţi la pălati şi cîndu ți-o-caţă giiftă,.
“i-o-aundi cu cătrani şi-l' da foc, no-armasi &or di ea!
Apoea el si nsură dizndi cu Muşata- Loclui dit mer şi feaţi
25
numtă dumnească, di goi pînă goi.
Erâm ş-io acloţi, gucâi, ansării, pînă diîşi dure. Tu fugă ţe
s-/au ? Ai z-v-acumpăr cite nă cătulă ş-cîte n tileah'e aroşe.
G'ine ma cum triţeam pri la Cărăvinăţi, sărgliră cîili şi-i

Je-arăpură. Cari va s-li Va, s-facă nă turtă, ună gălină iriptă
Ş- -ună

cofă cu vin

si z- -ducă

şi

s-li Va.

.

-

30

i

(Spus de mamă-mea, Avela, Epir.)

123. Oarfin

şi h'ilu-di-domnu-mare.

Eră un amiră şi z-duse a priimnare pitu hori. Vrea să ştibă
cum

binează

lumea.

nă hoară, ta s-ăpiră
aistă asună
Papahagi,

Nu

ştii

cum

acld. Amirăulu

s-feţe, că armase

năs

tu

nu ştea, iu s-tragă. Di

la nă -uşe, la nă casă oărfiînă ş-cu multă fumele. 35

— Basme

aromâne.

97
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Amirăilu, după ţi apiri, zburi cu p(ă)rinţii”, să-l da ficorlu
aţăl, ţi este ma dişelis. P(ă)rinţi! a ficorlui. îl zăsiră amirăiilui:

—

'Tută fumela, Doamne,

a ta este. Macă

vrei, la-ă.

— Nu! nu! eii va s-Vaii aistu fior mași, că rii-ul lo oclul
5 ti dişclis multu. .
L/-ul dădiră.

Amirăilu

Va fizorlu aistu şi-l duţe.cu

nîsa

casă. Aţia niîs.

ul pitreţe la sculie să nveaţă carte. Fizorlu, dişel'is, nviţă
__multu şi eră durât di amirăilu şi di amirăroana.

10

După
feata
Mini,

ţi bitisi sculia, amirăuilu vru s-lu nsoară

lui ti nveastă, că nîs
agalea z-vidăm, zăse,

muntreă omlu,
ţi va s-zăcă şi

ş-a lei este feata.
“Ntreabă amirăroana, aistă cu altă minte. Cum
15 pi om di aradă! Nu s-faţe căbule, că-i arușine.
—

Eu

voi s-u

daii feata

mea

şi să-l! da

nu soea omluiamirăroana, că

s-u mărită

ti h'ili de domnu-mare, zăse

ea, nu pi om de-aradă.

|

Amirăălu zăţe c<eii nu voi», amirăroana «ş-ei nu voi vizură doil'i, că nu pot să s-acălzisească, ţi s-facă? Zăse ami20 răiilu aiste zboară:
a
— “Ta s-nu s-facă l'efea niţi a nia, niţi a ţia, atumţea s-fațim ași: . Si-l pitreţim doili fiori şi h'illu.di domnu-mare
şi oărfînlu a nostru pi amare. S-lă dăm căte ună pampore

şi pragi

25 oaste

cîte

dao

și cari va

ni! di napulidri pi insu şi aviglitori

di

z-g'ină di năşi doili cama cu ma mulţi pradi,

aţulii va s-l-u dăm feata. Amirăroana

zăse: g'ine-i ași.

Atumţea amirăroafa, şireată, ţi s-facă? Ta să-l si facă a.
lei k'efe, clamă h'i/lu di domnu-mare și-l! da ascumtă nică

alte dao nil'e di napulidri, ta s-hibă nîs cama mult-amintăt,
30 ta s-lu da feata lui.
|
Li climară

şi

după

ţi lă spăsiră,

dreapta, lantu la stînga.

ţi ş-cum,

unlu

feţe

n-

H'iV/lu di domnu mare eră hrao mare, că aveă pragi
ma
mulți. Năs fuzi diparte, ta s-agungă ma aguia şi s-toarnă
35 cu cama mulţi pragi a casă.
Ma nu ştii, ţi ni-ul aştiptă măratul!
Cum fuzeă năs aguria, după născînte zăle, ajunse
t-ună
altă

amirările,

năs

trapse

la

ndreptu

hoară-amirălui.

la văsiloana,

Ca.h'il/ă

că

văsilă

di

domnu-mare

no-aveă.

”

OARFÎN

ŞI IVIL'U-DI-DOMNU-MARE.
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Aistă văsiloane eră di aţele ţi mutreă s-ti fură dintrocli. Cum măcară, biură, ă/ zăse a fi&orlui di domnu-mare:
—
—
—

Ştii ţivă ?
Ţi să ştiu?
Va s-ţă spun

—

Spune-ri, să-ni bănăză!

ţivă,

ţi no-ai vizută.

fitorlu.

Am ună cătuşe, care sta pasprig'ing'iţi qi săhăți pri &ioare
- şi joacă ş-arăsare şi ţine doa luminări tru tigoarle a lei di
ninte. E! ţi zăţi di semnul aistu?

— Ţi s-zăc, că tine mi Vai ti om
aistă vîrnă-oară?
— Mine zăc, că poate

și fure-că vrei s-nă-acăţăm cu baste

(stă'imă].
— Me-acâţ, zăţe ficorlu.
Pi ţi? ntreabă

fără minte: poate s-h'ibă 10

văsiloana.

|
-

|

15

„._— Pi ţi ai vrere, ficorlu.
— Iu voi pi toată-ţi averea.
— Ş-io voi tot aşi, zăţe ficorlu.
Ma, ta s-hibă doil'i siguri un de-alantu, ş-fățiră, cărți și i igături, ta s-no-aibă zboară ma niîpoi.
20

Ficorlu s-hăriseă,

că di-ună-oară,

fără

alăgare mare, va

s-facă avut. Măratul nu: ştiă cu ţine are s-facă!
U climară cătuşa şi c/amă şi un tîmpînâr şi-l li da doale .
țeri tu mînă aprese şi acăţară si-l cîntă. Năşi ă! cîntă şi
pusta di cătuşe jucă ca om! Jucă, jucă tamâm pasprig ing iţi 25
di săhăţi, cum lă fu zborlu. Vigi fitorlu, că k'ere.
Văsiloana, după bastea ţi aveă, l-amintă tută averea îitorlui şi măratul arămase gol ca tufelk'a. ȚȚi s-facă năs măratul di ficor, si zbură la ună furnă, s-poartă apă cu tălarlu
30
şi arămase acld.
Tura s-acăţăm, ta si spunim şi ti alantu fi%or, care îu pitriciit şi năs pi amare, ti. avere ta s-iacă. Năs, cum fuzi, li

iri

plânurle, ţi V-aveă dată amirăilu şi l-u dede, iu s-easă,

las easă! Cum fuzeă năs aşi ajumse, dupu niscînte zăle,
ningă nă pădure, nolgica di amare. Năs armase tudusit di 35
aistu loc. Zăse la oaste.
— Staţi ficori, să zăptăsim aoaţe pamporea.
U zăptăsiră. Daporpoea inşi fi&orlu armirăiilui, s-duse pi

locul aţă], să s-priimnă. Dede

di ună l'atră mare cu patru

490

...

cărtele.

|
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oastea dizndi şi lă zăţe, s-acaţă

di cărtălă, si

scoală amindoili ploata. Acăţară ş-u sculară “ți z-veadă ? ună
odae nuntu-n-loc. Intrară nuntru, vizură un aş cu barba
albă

şi-l vizitară.

Aușlu

li ntreabă,

că di

iu

viniți

şi Iu

5 nerziţi. Fitorlu Ii spuse pi aradă toate, cum aveă şi plânurle;
ţi-l aveă dată tatu-su, di li k'iră.
—

Nu-i

ţivă

zăţe

aușşul,

şi-l

spune

ţi cale

s-la

şi pi iu

s-l-u da. După ţi fiorlu Ii spuse, cum este pitricât di tatăsu îi avere, aușul Ii zăţe aiste zboară:
10 — Na! istu şiş cu giitrii. Acld iu va s-nerzi diparte, va
s-afli amirăilu a loclui lînzit di noa ani. Vărnă g'atru, vărnă
moașe nu-l ari vindicată. Tine, cîndu va s-ti aprok' acld, va
si scoli flămbura şi va si striză, că g'oă, g'aturlu aţăl mare
gine. Va si-/ dai amirălui cîte trei ică cîte patru-ţinţi W'icute

15 s-bea şi el va s-vindică.
Daporpoea fitorlu îl! başe

miră şi faţe

cum

lu nviţă

găţări'i, di ţi V-este

mîna

și. fuze, s-duţe

la-aţăl a-

auşul. Lu ntribă prota, cum fac

lîngoarea,

daporpoea

îl' dede, s-bea. A-

mirăiilu după niscînte zăle s-feţe sînătos, her,
20 Il! zăţe amirăălu:
„_— Ţi vrei, caftă, că tute a tale-s.
— i ai vrere, aţeă dă-ii, zăţe fizorlu,
25

— S-ţru dai pi h'ila-mea, s-ti' fac pi tine n-locul a ne.
— Aistă nu pot.s-u fac, fără ntribarea tată-nui,
Atumţea amirăiilu, Vi ncăreă pamporea de-amâlamă.
şi g'a-

mante

și di

„pitireă

tute

binile şi li nvisci

a casă-/. .

oastea g'ine-muşăt și-l

G'ine ma aușul ă/' zăse a fi&orlui:
— Cîndu va s-ti torni, s-dai pi aoaţe, ta să mpărţi'm a30 verea. Auşul vru ta s-ul veadă, di-si este om, ţi s-ţîne.di
zbor,

că

nu-/

eră

pi l-auş, si-l! da

alui

di

— Nu-ţi voi ţivă, h'ilu,
mintea..

35

avere.

partea di avere.
zăse

Fizorlu

aușul; vrui

dede

tu

maşi

turnată
să-ţi ved

La fugă îl! dede aușul cu barba-albă ună cutie nicăză
şi-l

Zăse:
— Na cutia istă
s-u dișclizi cutia.

şi cîndu

va

s-vezi nai cama

— Fitorlu u lo .şi u băgă n-sin.

marea zore,
|

'

FIGORLU-DE-AMIRĂ,

Tura l-u dede năs,
mare, cătră iu s-află.

AMINTÂT

di domnu.
aşi

cum

cu

COARDA

N-MÎNĂ.
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s-ul caftă pi soţu-su, h'i/lu di domnu
Ajumse tişi acld, iu eră năs. Trapse

ș-năs ndreptu la văsiloana
-Tut

CU

h'illu

şi nu ştiă di aţele ţi păţă h'illu

ai

domnu,

văsiloana

ă!

zăţe

după

5

measă, că are nă cătuşe aşi ş-aşi,
Ficorlu nu vru s-pistipsească şi s-acăţară, ică să-! da tută-l
averea; ică năs s-l'a averea văsiloănil'ei tută.
Acaţă cătuşa, că V-o-aduse Stămăria, s-joacă cu ţerle tu
mină pi doale titoare, s-muntrâşti şi s-ţă faţi cruţe!
10
Tricură aproape tresprig'ingiiţi di săhăţi şi tîmpînarlu !
cîntă şi cătuşa jucă. S-apruk'ă s-treacă şi săhatea armasă
şi ficorlu minte n-cap no-avsă. Tiş atumţea ș-aduţe aminte di
pisk'esea ţi-l! aveă dată auşul, s-u dişelidă tu zore mare. Bagă mîna n-sin şi disfaţe cutia şi ease di nuntru un ŞOa- 15
ric nicuz. Di-ună oară cătuşa da di pade ţerle şi apoea ş-u

da alaga după
Viză

șoaric, ta s-ul acaţă.

atumţea

văsiloana,

După ţi lo ş-averea

că

liră

şi fitorlu

di la văsiloana,

amintă.

cum lă fu

ligătura,

alăgă ş-află h'i/lu di domnu-mare, cari purtă apă la .nă furnă. 20
„Lu scoase di acld, ul băgă qi s-lă, s-k'iptină şi-l lo cu năs şi-l

dede nîpdi pamporea

şi oâminl'i ţi avea kK'irută. -

Ajumsiră acasă; pamporea oărfinlui fizăr eră maş cu amâlamă şi muşutăţi şi oastea-! anviscută ca dit oii, şi pam-

porea' h'illui di domnu
aruptă.

ş-amiroatia,

atumţea

Vidi

mare vecl'e şi goală şi oastea-l tută 25
Se
că

nu

sk'in

trandafir

şi

feata

ti nveastă

a

di

arăsare

trandafir

oârfinlui

şi apoea

băgă pi scamnu pi dinir-su.
de Nastas

(Spus

124.
«

Ficorlu-de-amiră,
.v

”

.

x»

s-caftă

lipseşte

cu cap, că după cum
ma va s-hibă ş-omul

fumel'e,

zăţe zborlu: di

skin. L/-u

s-dipuse

dădiră

amirălu

ş-ul3o

|
Papa-Goga din

amintăt
..

+

cu

Gopeşi, Macedonia.)

coarda

n-mină.
A

>

Eră, ţe ş-eară.

Ună oară ş-un
meal'e.

lua

tută

k'ird eră

un amiră. Amirălu nu făţea fu-

să

la

nclină

Dumnigă

şi-l!

giţeă

s-li da 35
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ş-a lui un ficor şi la s-hibă arăi cum no-are faptă fisea, că
năs va-l. aşteaptă cu. brâţile dișcl'ise.
Dumnigăi îl! deade un h'ilu. Aestu cîndu s-amintă, s-află
cu coarda tu mînă și crişteă, 6amă! qua ş-anlu. Apării fi5 corlu să z-ducă la sculd şi di cîţi ficori află n-cale, trăgea

coarda ş-lă loa-caplu. Cavâi, cari îl băgă draclu s-li dică
țivă, i s-li toarnă zborlu, i s-mutrească cîtră nîs cari-ște cum,

că tu minută

trăgea

coarda

și-l tăă.

Măratlu de-amiră nu şi ştea ţe s-facă! Di tute părţile vineă
10 plînguri, tră fizorlu amintăt cu coarda n-mînă.
S-ascapă di nîs, îl lo cu bunlu şi-l” qise să z-ducă s-află
Muşata-Loclui. Fiăorlu ahi't vrea

Calea cum
puteare,

şi nl'isi calea nclo.

z-duţeă află un on, semnu

că loa un

munte tu na mînă

mare! Aveă ahîntă

ș-un

to-alantă

şi-l cu-

15 cuteă şi-l' si păreă, canda no-aveă ţivă. Ahît gone ş-ahît putut.
-Lu

ntribă

duţe.
— Mi duc,

20

fitorlu-amintăt

diîse,

cu

a
c-avqîi, că

coarda
tu

s-află un

mînă,

gone multu

— Am io-h'ii aţăl.

z-

şi voi

Ri

Ma-nelo

deâdiră

di un

gal'amân

di'om,

di un

Lu ntreabă fitorlu de-amiră. iu oară-! bună ?

— Avqii di ficorlu de-amiră amintăt
mi duc s-lu ved, ţe soedi omi!

— Am

30

iu

să-l ved. Numa lui easte: Fizorlu amintăt cu coarda tu mînă.
"— Macă tine h'ii, mi vrei ş-mine s0ţ?
— Ti voi; cum ţ-u numa?
|
— ii gic s-a ia nă palu-numă Mută-Munţi.
— Muşată numă.

25

cîtră

.
diriă,

cu coarda n-mînă

şi |

io h'iă aţăl ficor.

— Macă hiii tine, mi Vai tră soţ!
— Ti Yau! Numa-ţi ?
— Soarbe-Amare!
|

— Am ţe numă-i aestă, criștine? Că ţe ţi pătigară acşiţe?
|
— Ţe s-h'ibă! Liăcurlu a mel easte să sSorbu amarea cu nă
.
35 surgiire ; cîndu voi: o-astrăk'escu, cîndu voi:
u umplu.
Şi cum era acld ună vale mare, s-apleacă Soarbe-Ama
re,
bagă caplu tu vale și ţuc-ţuc, u surg'i tută valea.
— Ea cum mi păţigară, ori nîs.
Hillu de-amiră: apurie mare.

FICORLU-DE-AMIRĂ,

Il lo ş-aestu

la pălatea

AMINTĂT

şi calea-calea,

unii

amiră.

La

CU COARDA

N-MÎNĂ.
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cu cuvendă, cu şicăţi, agumsiră

poarta

pălătilei eră un.stur di

h'er, cari-şti cîte ni! di ucăţi. Amirălu avea băgată zbor, că
aţă], cari vai poată s-lu mută, va-! da hiiVi-sa nveastă.
„5
Atumţea fitorlu de-amiră î!' faţe al Mută-Munţi:
coarda!
cu
ş-io
ţi-agăt
poţi,
s-nu
— S-ti ved, gone! Cara
A cui s-agiţi? Mută-Munţi s-aplică nă oară ş-lu mută maș

viîră şile, vără palu.

cu digiticlu, canda mută

Amirălu scoase şi-! deade hi'il'e-sa nveasta.
10
s-asparse
pînă
şidqură
Soarbe-Amare
și
Fiorlu de-amiră
vrea
Mută-Munţi
s-fugă.
vrură
numita, mîcară, biură ş-apoea

z-ducă ş-el cu nîşi, că l-eră grei şi-l” vineă
di soţi. Gine ma V-umpli caplu fitorlu de
s-armînă la nveasta, că si nsură şi easte
Mută-Munţi, ma viqi acşiţe, armase, că
nivistica.

ca g'ine ningă

Tu dispărţire ş-alăxi nelu cu fitorlu

z-vegi, că nelu

Ma

|

|

di amiră şi gise aestu:
—

arău să z-dispartă
amiră, că prinde
gambro nou.
ş-a “lui îl vineâ15

va sindineagă, s-alădi

s-mi .cafţi, că

arăă va-ni h'ibă.

Calea-calea cum z-duţeă, agiimsiră do!'i soţi la pălatea unili 20
alt amiră. Amirălu aestu aveă altă. Scoase zbor, c-aţăl ţe vai
poată s-astrăk'ască nă baltă di ningă pălate, s-l'a hile-sa
Atumţea

—

că

Vedi,

nveastă.

Soarbe-Amare!
no-apucă

Soarbe-Amare
Vru,

nu

După

|

25

Aocă ţ-u fana.

să soarbă g'ine-g'ine

şi o-astrăki

a

balta di nă cale.
vru

mare.

zhie

diţe a soţu-sui:

de-amiră

fitorlu

S-ti ved,

aduţeă

balta estă vai

amirălu,

feata.

nveastă

l-u deade

ţe s-feaţe numta, fizorlu de-amiră ş-lo quă-bună di

la Soarbe-Amare,

tra s-fugă. Gine ma

aestu cum să z-dis-30

ficorlu
partă di nîs? îl vineă zore. L'-umpli caplu ş-aiştii

Ge-amiră,

că

prinde

s-armînă

cu niveasta,

s-u hărsească.

Ar-

neâlile
mase, ma tu dispîrţire tut acșiţe, scoăsiră şi: alăxiră

şi dise fiorlu de-amiră:
— Gindu nelu va sîngineaqă,

o-am greii.

Calea 'ş-cărarea

fitorlu

”
s-alădi

s-mi cafţi, că va

o

de-amiră

agiimse

tu mâărginea

s-35
di

a feâtil'ei
loc, trîș aclă iu s-află Muşata-Loclui. Amirălu, tatăl
i-adetea,
cum
nu vrea s-u da şi-l giţea,-tra s-facă, ma naintea,
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cari-şte cîte lucre 'greale. A ficorlui de-aeste l-ardeă ? Stătie
şi-! gise amirălui:
|
— Ni-u dai Muşata-Loclui nveastă, ună oară!

— Nu ţ-u dau!

amirălu.

— Ni-u. dai di doauă ori ?
„—

Nu

ţu

dai!

„_— Ni-u dai pîn tu treile ?
Amirălu tut «nu ţ-u daii.>
|
— Macă nu u dai, na ş-tine diîţe fitorlu şi cara scoate
10 coarda şi acaţă s-tal'e prit pălate, pri nafoară, cari videa Ş-

cari astălă. Co-andreapta tălă ş-co-astinga adună.
z-duţe l-amirălu pali şi-l dîţe:
— E! tora ţe:mintueşti?u dai, nă oară?

15

Apoea

Amirălu no-aştiptă altă gîcă şi V-u deade.:
Feâţiră numta şi armase ninga vîră ndoauă ile ficorlu di
amiră acloţe. .
|
|
|

Ach prit vătămăţi eră şi ficorlu a unti moaşe. Aestă-nu-l
se-aștindeă foclu a fizorlui şi nu dură, nu nvisă cum di

cum

s-li l'a sîndile

20 clui şi cum
deade

a h'il-sui.

ştiii moâşile, cu

de-aoă,

îl

a fitorlui-de-amiră

Z-deade pri ningă

zboare

deade de-aclă
sta, mutreă

Ţe faţe moașa ? Noaptea,

dulţi şi cu

ş-află
tora,

cum

Muşata-Lo-

minciună,

îl

că suflitlu şi vîrtutea

n-coardă-l.

dură

fitorlu

di-amiră,

l-u

fură şi l-u arucă to-amare. Tu oară căgiu gonile grei lîngit.

25 'Tu oara şi neâlile si sindinară și qoli goni
Soarbe-Amare ş-u deădiră Vie-mare, z-veadă,

Mută-Munţi şi
ţe păţi' soţlu ?

Lo-agâmsiră cu gură, ma galbin cu ţeara. Cit-eât îl bătea

30

inima şi putea z-grească cîte viră zbor. Lu ntribară,
di ţe-!
vine lingoarea? Niîs l-aspusedi coardă.

De-aoaţe, de-acloţe nviţară, că coarda o-arcă moaşa
to amare. U soarbe amarea gonile Soarbe-Amare
şi Mută-munţi

intră şi apărnaşte s-caftă. coarda. Acâ s-o-află, acld
s-o-află,
nu z-videă iuvaşiuvă. Tu sone veade mași caplu,
k'ipita di

coardă sun nă guvă tu fundul amărilei.
Ninga k'ipita ţea
% să s-acupireă şi fitorlu de-amiră vrea-l
da dol'i a prâftului.

Trage

Mută-Munţi

di

l'ipita

di

coardă,

coarda

nu smină dit loc! 'Ţe vrei tine? Un munte
ntreg eră de-asupra-l.
— More, ţe staii di lk'er oara, gîţe el,
ș-nu-l mut mântile
ntreg
?

|
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Şi cara ş-băgă plătărle Vuftă nă oară de alantă parte loarăsturnă. Lo coarda de-apoea şi o-aduse la fiorlu-de-amiră

şi ma l-u băgă

tu mînă,

anvid ună-ş-ună.

O-acăţară apoea moaşa şi u băgară pri-un arug şi cari îl
deădiră foc, ninga arde, tra să ştibă muşica cu cari are s-facă.
Apoea treil'i soţi se-adunară la un loc cu nveâstile a lor şi
băgară amiră fitorlu amintăt cu coarda n-mînă şi bînară
ş-bîneagă ninga, cari s-nu muriră.
(Spus de mamă-mea

125.
tu eta cîndu

ră

oăminVi.

Bănă

Maşi mincuna
Dumnigălu

atumţea

un om

Despa, Avela, Epir.)

:

faţe pradi.

imnă

şi zburăcu 10

pade

pri

multu oarfăn, un dirviş. Aestu

nă hoară criştinească şi vidii.nă casă ca
harse nă quă
porţi de-amăpălatea ş-cama muşată: tută cu stururi ş-cu
cu tute mulamă, ş-uborlu aştirnăt tut cu muzaic. Grădina
tu

i ş-cama, 15
şutuţle ali lume! Oamiri, huzmilk'âri ca vîră Vingiiţ

cari adăpă

lilicile, cari arneă,

biră, cură, di făţea

care

s-ti tudiseşti.

aişți huzmik'âră maşi

prin casă,

nâriqeă

Și tu

ti un lucră, maşi

ti un s-pidipseă,

dispotă! Aţea eră mitropulea lui.
Ţi turlie, mintui

„—

spul-

aișți oaminii, tuți

dirvişlu? noi păne s-mîncăm

ti:

a

no-avem,20

duc s-lu ntreb, cum
şi nîs muntreă ţi muşutăţi are ? Va s-mi
|
adară de-amintă ahăţi pradi?
|
|
şi lu ntreabă:
Cum

qăse,

aşi feţe. Intră

voi ahăte muşu—"Ţi turlie, dispoti-afendi? cum li faţiţi _

tăţi? Aiste

toate tale

pradi mulţi?

Dispotă ariîse şi-l qăse:
—

Cu ari'dere

ş-cu

mintini, fizorlu

mori di foame tu lumea istă.
— Nu cu tih'a?

|

|
a neă;
|

s-no-ai păne
„— Ţi tih'e? cu tiha azungi
tine?!
derea, om, ş-cu mintuna, no-avqă

cu nâriptate

a
s-mănţi
|

,
cu ari/- 30
LL

şi acăţă s-iacă minDirvişlu u băgă n-gepe spusa-l Dispoti
s-hargă ma, g'ine
va
lumea, ta z-veadă: nu

zâni şi s-arîdă

25

|
|
tih'a lui? .
ă. Acld tamâăm aveă 35
ărtoas
's-dip
_ Agumse t-ună hoară mare
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moartă cumnatlu -a-unui domnu-mare. Ți feaţe dirvișlu ?
Scoase zbor, că vine din paradis şi trică pi la firida aţiliui
domnu-mare şi strigă:

— Dit paradis vinii. Aduc şi duc hăbări dila morţi la vii

5 şi di la vii la morți.

Avde mularea a cui frate aveă moartă Şi cari
l-eră inimă
jilită şi friptă şi lo-aclamă, s-lu ntreabă, di-se-l
cunoaşte pi
frate-su.
— Cum s-nu-l cunoscu, greaşte dirvişlu: frate-tu
ni easte
10 oaspe. S-nu-ai gailee, că treaţe g'ine;' măncă,
beâ tu paradis

di tute bunile. .Mași

di ună l-angusă,

că no-are

pragi să-și

acâmpără cîte ţivă şi-i qăse, cara s-trec pr-aoaţe
s-ţi-aduce
aminte, că multă vreare v-aveâţi.
— Vreare cătă ma multu! şi mul'area acaţă să-ș
așteargă

15 oclil' şi s-plîngă şi s-l-aducă aminte tute bimnile şi
tute muŞuteţlea frate-sui. Scoate apoea şi-l da nă pungă
mplină

20

cu flurii s-l-o aducă a frate-sui tu paradis.
Vigă dirvișlu: un ţigărât di K'ihlibare, ţi părea
cu oclul. I! găţe a mulârilei: —

S-no-agiîrşescu, nclinăcini

dai și ţigăretlu, că-l

că-l faţe

multe di la frate-tu, qăse

vine dor di năs,

si-ni

|

Il Va mularea şi-l da.
Cum s-toarnă cătr-aşi, veade dirvișlu nă oară de-amâl
amă:
— Ş-oara-ni, qăse să-l pitrăți.
i

25

U Ya ş-oara ș-u da a dirvişlui.

Li lo tute dirvişlu şi să ndreapse s-fugă. La ușe
vidă nă
păreacl'e di tijme,; tute lucrate, și tute afumate cu
amâlamă:

— Şi cijmile, criştină, să-l li pitrăţi îi qăse.
„II li deade mularea şi &ijmile şi apoea I-băgă tu trastu
-

so nă

pită, dulțăni,

poame

şi-l găse

s-li da

tu mîna

frate-sui.

Ți vrea cama giine dirvișlu? Li 10 şi fugi, s-fugim pănă
nu

nă loară

di

hăbare.

Nu treaţe multă oară și vine acasă bărbatlu

— Bărbate,
35 z-vedi!

Vine

a mulăril/'ei:

bărbate, ţe-arăii, că nu fuşi acasă,

un om

dit paradis

Şi-ni

aduse

s-avdi și

sțire di la

arsul

Şi friptul a ne frate şi-ni spuse, că treaţe g'ine
ş-că easte

tu grădină

mușată. IV pitricăi 'ş-mine

punga lui cu flurii,

țisăretlu, oara, &ijmile, că vegi, lailu, li caftă,
Y-u dor di eale!

—

Cum,

mulare, că ţi-o-aduse Hristolu, că ţi-o-aduse Stă-

“
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măria, ţe-ai faptă ? Te- arîse! Dă-ni ărmatle, şi spunei
iu 'feaţe!

—

cătră

Ş-ârmatle li lo s-le-aducă la Virtatlu.

— Cum aşi, că ti tăl& lîngoare! Dă-ni atunţea calu!
Neâlică calu şi fuga ampâturlă după dirviş. Dirvișlu, cum '5
ş-toarnă oclil!' năpâi, veade că vine un călărăţ ecu avuseală
şi mintueaşte, că ti năs va s-hibă;
— Fugi, găse, aspeală-/'i, dirviş. cama troară, că nu z-ved
seamne bune. Vă-ni me-aduk'iră.
Tude dirvişlu şi agunde la nă moară. Murarlu şideă 1a 10
poartă.
— Ţi faţi, îl! găţe, divvişlu a murarlui? ascîindi-te, că vine
un

K'işigi

cu

ărmatle

s-ti

— Iu s-me-ascundu,
di frică.

iu

vâtănă.

s-mi

nh'ig, strigă murarl
1
u

mortu
15

— Avu, alină-ti sti plup, c-alumtrea ţă si bitisiră gălile,
pănă adi îţi fu scriată.
Pănă z-Qăţi ţinţi murarlu s-angărlimă 'sti plup şi dirvișlu |
s-aumse cu fărină pi faţă, tu măni, pi strane şi işi la poartă.
Agumse ş-omlu cu calu:
20.
— Iu z-duse omlu, ţi tricii pe-aoaţe, lu ntribă.

Dirvişlu s-făţeă, că no-avde şi-l dăţe:
—

Grea ma

—

Omlu,

sănătos, că trade moara

omiu!

ţi tricu pe

aoaţe,

di nu s-avde.

iu z-duse?

-

— Napa cafţi omlu, ţi s-alină pi plup, qăse dirvişlu?
25
Omlu apoea discâlică şi narge tu grădină z-veadă. Mutreaşte pi plup, îl veade şi ! greaşte z-dipună. Ma, cu cît
“aistu grea z-dipună, cu ahăt cama multu murarlu s-alină
ma tu lipita pluplui.
Cara

viqu,

ta s-lu dipună
s-alină

că nu

z-dipune

cu zorea.

ca 'pîn tu

mesea

cu bunlu,

Dirvişlu
pluplui

s-alină

năs pi plup,30

ţi altă vrea? Lo-alasă di

ş- apoea

Li ncălică

calu şi-l

-Jăţe :
— Nu ti pidipseă n-cot, mărato, că io escu aţtl ţi cafţi.
Aţă ai pi plup g-easte fucarălu di murâr. Ca să nveţi minte 35
va-ţi Vaii şi calu tora, s-ti torii pi pade.
Nigrită g'ine, dirvişlu îl' da ună ampaturlare (ampăturare).
a calui și fuge acasă.
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Ş-armase omlu ş-fără cal, ca ţel dit ploae, cu gura căscată di nu ştiă ţi s-facă,
Cindu s-turnă acasă nîs, lo-aștiptă muVarea la uşe.
— Lo-acăţăşi bărbate, ţi fiţeşi? Calu iu lo-ai?
„5

De-arşine bărbatlu ţe z-gică:
— Ştii ţe mulare? Mintuii, că poate omlu de-alih'a vine
dit paradis şi de-aţeă că-i calea lungă pănă, acld, îl ded şcalu: z-ducă n-calăr.
Mularea o-află bună, c-ahît îl tăl/ă mintea.
10
Ș-aşi dirvişlu, cu mincuna ş-co-ari'direa, pută de-atumţea
-s-adună aveare, ma tut pi Dispâti s-lo-agungă nu pută, că
|

niţi ahăte mintuni

nu ştie.

(Spus

126.

Gucătorlu

i
de loan

al Babă din Vlaho-Clisura.)

di cărți şi Hristolu.

Eră nă oară un hartupezi, un agucătăr-carți cu numa Ba15 cola.

Aeștu

di

cărţile. Gucă
mintă.

Acşi

lă deadi

cîndu

dişelise

ocli,

dit ficureaţă,

s-află

cu

multu ș-cu tut-aestă ma multu k'ireă de cît a-:
nîs

tuk'i

avearea

sti z-vercă a oilor, va

tată-sui,

mică

căsili

la

cărţi,

diţi, nu l-armasi pindară tră

scuteari ocl'i. Armasi cu cămeașa dipri nîs ș-tu pungă
20cu nă cărăntană!
Tu kirolu aţăl imnă Hristolu pri padi.

maş.

Bacola. cara Y'irdă tută-l avearea, disi:
— Nu mi duc s-mi ntreb la Hristolu, ţe va-ni si facă hala.

„mea? Pînă cîndu

tut va l'er la cărţi. Io om arăă nu-i h'iă,

„25 Slăbinţă la oamiti no-am adrată, că-ţe mi
nigău ? Şi niţi mincăni la goe nu fac.
Arondu-arondu dusi la Hristolu.

pidipseaşti, Dum-

___— Doamne, mare și bun! nu-ti aspiini, că-ţe nu-ni agută.
Dumniqălu pută la cărţi? Io om slab nu h'iă, arăii no-am
30 faptă la vîrnă, că-ţe no-amintu ? Nu-ni da nă vluvie s-nu k'er ?
Hristolu

tumţea,

ma

multe-aveă
nu-l

vidu
. ş-multe
tă

si tih'isi

vîrnă-oară

să s-plingă, că no-amintă. L-mutri
lo oclul tră om bun.

avea-avgită
ca

un

pînă

gucător di

di la cap la coari
|

a-

cărţi

și-l lu.

v

GUCĂTORLU

—
tine

Du-ti

acasă,

astară.

criştine,

Atumţea

va

DI CĂRŢI

ŞI HRISTOLU.

şi ndreade
s- ţă

dai

measa,

ş-ună
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că va

s-ţin la

vluvie.

Bacola fuga-acasă t-un suflit şi-V/ qîţe a mul/'ari-sai să ndreagă şi s-anisk'irsească, că Hristolu va lă vină la țină.
Mulari- -sa ş-niîsă suflet bun, aștiptă oaspiţi, ma cîndu avqi 5
numa Hristolui, aruși tu faţă, că de! cum s-lo-aşteaptă și
ţe si-l' bagă pri measă? EV eră fără di ţivă.
— Nu ţ-u mică înima, mulare, că nu va n-aruşneagă Dumnigăi. Şi scoasi cărăntana dit pungă-l, V-u deadi s-acăm-

pără ţe-l' tale cărăfeta.

10

Mul'area, om cu drăfi, cu nă cărăntană acumpără ndoatiă
oailă, ş-un pescu şi cu ţe-aveă n-casă, ndreapsi mîcari cît
tră trei inşi, tra s-easă cu faţă curată.
|
Cătră seară, cîtu ntunică, na-l şi Hristolu cu dosprădăţi

di apostal' dipu nîs.
<Ţe

15

ti faţi gramenă,

iu ţă scoţi caplu tora?> mindui

mu-

VYarea, ca .ngrupată tu loc de- -arușine, Apoea Y-u da cu cotlu
a bărbatlui şi-l gîţe:
— S-ti ved ţe va lă dai tora, că

va h'im pri measă:

tine

Bărbatlu ni l'a, ne alasă şi-l' greaşte
— Doamne, nu nă fu zborlu, că va
Noi

maşi

tră

trei

gîţeii,

că mași

trei

Hristolu, tini ş-mini.

inşi

ndreapsim

20
a Hristolui:
vină şi cu apostalii.

măcari.

— Nu cărteașşti, diţi Hristolu, iu vai mică trei, vai mică
ş-ninga dosprădaţi: Nu di gaba-ni .qic Hristo.
25
O-adusi mu/area micarea pri measă, u vluisi Hristolu:'screască pri leamni ş-pri Y'etri! şi agumsi la tuţi, s-eră ş-ninga
alţi ahînţi inşi. Micară, biură, zburîrăşi s-culcară, di-l' coâpsiră un somnu, mari lucru! Z-videă că duhlu a Hristolui
mplăteă n-casă.
30
To-apirită Hristolu - -Qîțe-al Bacola:
— Tora caftă ţe vrei, ma nu ma nsus di trei lucri.
— Doamne, l-vegi merlu dit avlie? Faţi niîşti meari s-ţi-

alingi geâtitle. Cu tut aestă nîşti draţi di fitori îi le-adună
noaptea, cîndu acaţă să s-coacă. Fă, doamne, car-ţi să s-alină 35
analtu şi vai gîc: alăl'ă-ti! să s-alăk'ască.
Hristolu sum-arîsi şi gîsi:

„—

Bacola, cum

greşti acşiţi s-hibă!

430
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— Fă, doamne,
„adi totna k'erdu.

„__— Ş-aestă

s-amintu,

di căti

ori goe cu cărţili, că pîn.

|

acşiţi s-hibă,

greaşti

Hristolu.

cărţi. -

„5

— Ninga
—

Intrât

S-aplică

ună

S-eşi

totna

la

va-ţi caftu! Dipu moarti s-intru tu paradis.

s-h'ij, faţi Hristolu.

Bacola, I-băşă mîna

z-goacă pri-unlu tor. De-acld

şi ma

fugiră oăspiţii

acăţă

ndreptu la goclu di cărți. Cu

câți gucă, totna işă. Goacă adi, goacă mîne, guleă dipriună,
10 tră nîscînţi ani agumse avit de-avuţ!'i.
Nu eră gucătăr dit mârdinea loclui, țe s-no-aibă vrută ztoacă cu Bacola şi s-nu cadă! Il fură dintr-ocli nîscînţi,
a-

lăxeă cărţi, scuteă ună, băgă altă, mutreă patnilu, ma Bacola
nclideă

15 Tuţi

ocli.la

dîţeă,

că

tuti, că nîs ştea că tu sonea sânil'ei vai easă-

Bacola

ari

draclu

tu

cărţi,

Mași Bacola grea ndreptu, cîndu giţea:

20

c-a/umtrea

cum!

|

— e drac și ţe darăc! cît k'iro mi duş cu nîs,
totna k'irăi de-agumşu tiflu-pendar. Aoa-i harea Hristolui,
nu fana
draclui.
|
.

Cara tricură arii cari-şti câţi, vine oara-l Basola s-li tindă.

Șideă

nă duă

l'a n-gură,

anangi

cu corlu un s-ti alantu pri

fără

avea?

cripări,

fără

g'idări,

pigăl'ă, cu cubu-

qi-) duţeă

bană!

aveă n-casă di tuti bânili ş-muşuteţii.

Ţe

Acld na Yini un aâș şi- greaşti:
25

—

„=
—

Bună-ţi

oară,

Gini vinişi, ma
Io h'iă harlu.

Bacola.

nu

ti cunoseu,.

Bacola avdindalui numa

estă,

acaţă să seâmină

frică. Ştea el, că maşi tră bun nu ini moartea.
30
— Nu ti ntreb, fați Băcola, ţe ţ-u vinita?

— Mi pitrică Dumnigăă

Bacola făţi-făţi scutea.
— Del îţi năs, cari va

am. Alină-ti ş-adună ndoaăă

35 cali, că nu

arodv di

s-ti Vaă.
mi

Vai, VYa-mi, ma

meari

ştii ţe dulți suntu:

ună

arigae

ţi-

dipri mer, s-le-avâm pri

s-ţi-alingi

geâditli.

Harlu să-! facă dorlu dit sone a omlui, se-alină
ca un hahă

ş-acaţă s-adună meari.
— Tora, greaşti Bacola

cîndu

va

qic

s-ti

dizlăk'eşti,

a-.
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tumţea vai dipări dipri mer! Vegi, a lui nu-l ardea ai
meari şi harlu s-alălkii tu minută. Apoea ţe faţi?
— Acşiţe ti vream! îl gîţi Bacola şi cara-ţi Ya un Şcop,
îl erueaşti un sumâr, cum nu vii pută harlu;

„_— S-tora aşteaptă!
ş-a nia.

cîndu - va dipâni de-acloţe s-fi

spuni

Plîngi, zgi'ileaşti harlu, ma . Bacola: tragi moara, di nu-i,
avdu! sur dul gic! Ș-apoea cade talna îl crueă cîti un școp.
» — More, ţe-ni-o-aflăi, strigă măratlu har, aestu va me-astingă tră semnu!
.
Il părăcălseaşti nîs să-l da cali, că nu va-! facă ţivă,
ma Bacola, co-alui: tragi moara, di nu s-avdil Ul la cu
bunlu, ul Ya co-arăiilu, avdi k'atra, s-avdă ș-Bacola ?.
E, tu coadă vidi Bacola că ş-fără moarti nu-i gini.
Lumea s-mulţi, că loclu.n-o:ncăpeă. Z-băteă oăminl'i tră
nă cumată di pîne cavâi di nîși,. Tr-aţeă nă dguă, după ţe
băgă harlu z-gură, că nu va-l la, îl' crueaşti ninga un şcop,
„şi cara sărg'aşti cînli dipu el, nu vigqi cum fugi de-aclă.
|
Arădeă di s-lişină Bacola di păţirea harlui.
Agungi moartea la Dumniqăi ş-u ntreabă Hristolu:
— Iu lo-ai Bacola?
-— 'Taţi, Doamne, nu mi ntreabă, că ţe-ât trapsi. k alea cu
Bacola, maşi io ni ştiu.
ŞI-I spuni păţirea tută.
: După ţe tricură ani cari-şti ciîţi, li se- adună ş-toara-l Ba.

5

10

15

20.

25

cola şi prindea să s-Vartă di lumi. Vini nîpăi harlu pitricăt
maxus di Hristolu tră nîs. şi-l gîţi, să si ndreagă. Aestu nîpi, cu tut auşatielu-l, nu-l vineă s-alasă lumea. Nîpdi cu

boaţi dulţi, părăcălseaşti harlu

să

s--alină

meari dipri mer. :
— E, cap-cap! diţi harlu. Nă oară trec
caidi pasaportea şi aide! “Pîn aoaţi ţi-fu.

Vru nu vru măratlu

s-adună

niîscînti

- 30.
min&uil'i, ma fă-ţi

di Bacola aplică caplu.

Apoea nîs alasă. sînătate a mulari-sai ş-fugi dadun cu
harlu. Tu fugă no-agărşeaști Bacola s-la .şi cărţili di goc, 35."
hărtăk'li.
* Lipseaşti să ştiţi, s--agungi n-ţer, va s-treţ nă punti di per.
Maşi aţă! ţe pot di trec pristi puntea estă,: vor z-dică, că
z-duc tu paradis. Cari cadi di pri puntea di per, s-află tu
z-
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lisă ş-tu cătrani, tu colasi. Di nă parti şi de-anantă di punti
sun cari-şti cîţi draţi, ea. spruna ş--c-arina. :Aeşti no-ai altu
lucru, ma cît ved citi un suflit, acaţă ş-trag cari di cor, cari

di mînă
5

şi strigă:

— Ai la noi!

Easti

de-a

nostru! şi cara s-h'ibă omlu ncăr-

căt cu amărtii, l-trag daraţii tu lk'isă.
|
Ună agungi Bacola, acaţă zarzavăleaiti s-lu tragă di cor
di :mînă

şi să

strigă.

- — Alasă-l, har, că-i de-anoştri! Alasă-l că-i tră la noi. Nu-i
10 gucător di cărți? Cari hartupâxi ari intrată tu paradis pînă
tora, s-intră ş-nîs?
G'ini-ma harlu ţineă

sînătos

şi nu

vrea

s-l-ul da,

că lo-

aveă număţită Hristolu trît paradis. Vrea-l' scoată mădulările al Bacola di trăgeari. Pîn tu soni gîţi Bacola:
15

—

Ea

—

Cum

staţi, şăteanl'i, puţin!

ţişi di goclu

—
20

E!

tră

ţe h'iii de-a voştri?

s-nu h'ii? gri un kK'irătă, bana-ţi tută ţe altă feacu hărtăk'le.

greaşti Bacola

Avearea

nu

ş-cari agucăi

tu cărți

pri

o-amintăşi ?

ndriptati, nu pri

strîmbu, cu agutorlu a vostru. Acăţară năpdi s-aurlă, să si ncati şi z-gîcă, ba co-anostru
agutor. Nu vrea că vîră trop s-lo-alasă s-treacă puntea. Li

se-aveă ngărlimătă

ca gini cari-şte ciţi si-l-creapă-numa di

miîni, di &oari, di guşi.
|
Lă gîţi Bacola tu mârdini:
25
— e li vreţi ș-ațeali ş-aţeali; macă vă da

mîna,

ea iu-i

padea, s-l-arcăm un goe şi cara să ştiţi voi ma g'ini di mini,
va z-veadă.

Cari

s-es io, s-ti daţi

dosprăgăţi

di sufliti

dit

k'isă, s-le-adiăc. tu. paradis, ş-cara s-işiţi voi, a vostru s-h'iă
„tu cătrani,
30 : Draţl'i s-acăţară. Tac- tus! tac-iuc, cu tuti aspunerli, cu tuti
seămnili, ţe făţeă aclo-s-lă-h'ibă,. “işi Bacola. A draţlor tic!
lă vineă, s-facă.
“Intră Bacola tu colasi ș-aleagi 12 di inşi, cusurini, fraţi
| “părinți, soe di cam-aproapea şi hai cu nîși tu paradis.
'35 - Agundi la poartă. Asună şi apostalu Petru ică Pavlu, | -dişclidi poartă ş-lu ntreabă, ţe va?
"-— 'Țe? nu ştii tini ţe caftu ? S-intru tu grădina-l Duminigi.
— Cari hiii tini? -
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mi cunoşti ? iNo- al

cată la mini?
Tu oara ţea na-l şi Hristolu. acloţi :
-— Alasă-l s-intră, greaşti Hristolu, că V-u ded io!
Intră Bacola şi cît loară s-intră ş-alanţi, păr i să

siră di nă cali. Bacola

mî:

ncli- 5.

ntreabă:

— Că-ţe, Hriste-ni,nu-ni alâși soea s-intră ?
— Că io maşi aţia qiş s-viii tu paradis, nu diș 8- acţ
s-alţă ?
— Ma ţe zbor easte aestu ? Ş-io maşi aţia dis, tra z-vini 10
la ţină acasă, ma tini adusiși şi 12 di apostal ş-cu tute-aesti:
nu lă ncliș ușa.
L'-acăţă gura Hristolui: cu aestă, no-avă țe z- dică și V-a-.
lăsă s-intră.

Părmid şteam, părmi0 aspiș,

|

.

15:

cît putiăi, ahît v-ariş.
(Spus

de Lușa

ţal-Sterie

127,
Eră

nă

oară,

Papahagi,

în vîrstă

de

30 ani, Avela,

Epir.)

Patru-u-dăți di frați.

ţe nu ş-eră,

cari s-nu

eră,

nu se-aspuneă.

Eră un-oară un văsilă. El avea 40.di h'il. Tuţi îl vrea ca
tată, tuţi îl dureă, ma cama multu dor ş-cama multă vreare 20
avea pri niclu. A lui mindueă, după moarte-l, s-l-alasă .
scamnul
Di uestă fraţii alanţi nu putea s-lu veadă şi mutreă cum |
di cum: s-lu K'ară, s-ascapă di nîs. Nă duă qi'siră-a tatălui lor:
— Tată! dă-nă partea, țe nă cade şi s-fudim.
25

Tatăl aestă aştiptă. Scoate, lă da partea de-avears la cadeun şi lă giţe s-fugă, macă „vor. Năşi să ndrideă tră fugă.
Niclu, cara

eră nviţăt

cu mulţi

fără ai frați, caftă ş-el di la
z-ducă

şi cara

nu

putea

z-bîneagă

tată-su să- I' da partea, că. va

cu fraţi'i.

Avdindalui
fugeă fitorli.

30

aestă

tată-su,

fărmăe eteaţe

că

di nîss sibepe

„II .greaşte di nă parte s-V-umplă caplu, ma nîs no- asculţă
şi u ligă, că va z-ducă, iu z-duc și fraţii.
Papahagi,

— Basme

aromâne.

28
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- Măratlu di tată, cari vigi, că nu poati s-li toarnă mintea,
lă greaşti

a tutlor

şi lă diţe:

— Oară-bună, fl&orli a mei! Dumnigă z--v-aducă g'ine nipoi şi z-v-aibă angătân. Doaiiă lucre va vă dimîndu S-no5 agîrşiți: Tu işita din hoară, vai agungăţi. t-un loc, iu să
mpartă călurle n-doaiă. Una cale apucă a ndreapta, alantă
acaţă a-stînga.
Macă va l-u

.
dăţi a ndreapta,

vai

agungăţi

sînătoşi tu pu-

litia, iu vreţi ; se-apucariţi la stînga, de-arăii vai daţi. Ma nain„otea vai astălăţi un platan. S-nu durniți sun "platan, ma smisurăţi trei strmate di la nîs diparte ş-acld z-vă culcăţi.
Cara s-nu faţiţi acşi, lăeaţă mare va păţiţi. De-acld, haide,
haide, vai daţi di nă guvă. Tut acşi: s-misurâţi nîpoi trei
stromate diparte di guvă- şi aclo z-vă culcăţi. S-nu me-ascul-

15 ţariţi, lăeaţă mare va păţiţţi. Dup-aestă,

vai daţi di nă pă-

late, iu s-află un dirviș. Aestu dirviş are putearea z-v-arapă:
lutina dintr-ocli; ma voi, s-easte că năs va tindă mînă, snu

I-u tinaăţi dip.
Acși greaşte

nvirinatlu

tată, V. başe

tuţi co-arada, lă da

20 urăcunea şi-l” pitreaţe: oară-lă bună!:
Agungu ficor!'i la loclu, ii z--dispartu căl'urle n-doauă. Niclu- fvate lă qiţe:
“— Fraţi, s-nu işim di grailu a tătălui şi s-„apucăm a ndr căpta.
Viră nu vru s-lo-ascultă.
25 "— 0, lai:şctine! va lom sirmaă
grâile aușlui! dîţe marle.

Şi loară a stînga. Seara agungu

la platan, un platan cu a-

lumăl'le tease șapte urgiii largu. Ncăpeă sun nîs cîţi oamini s-cafţi:. Frătile aţăl 'niclu lă -giţe, s-nu doarmă sum niîs,
- ma tuţi tu nă boaţe l-griră.
30
— Ştii tine, pr-iu s-k'ișe gălina!?

“Tăcă fratilo: aţă

nic, ma scoase coarda şi băgă s-aveagle,

că ştiă el, cum că tată-su niîşte- nişte ştiă, cîndu lă dimîndă
s-nu s--culoă sum platan.
“ Tuţi fraţi acăţară s-l'arbă făsule, cum eră vătămăți di
35 cale, maș, iiiclu nu! După nîscîndă oară scoate caplu un
stih'd galamân dit nă guvă di platan. Ună scuteare caplu.

şi niclu trage apala şi-/ lu tale!. Ună

clide şi tu guvă

eră nă-pălate

tă/are, şi loclu z-diş-

cu nă sută di udăi, pline de-

avuţame. Aestă avuţame eră adunată di la lăiţi'i di călători ţe
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triţeă pre-acld şi-l pinqeă aţăl-din-vale z-doarmă acloţe seara.
Nielu arcă caplu a stih'olui tu guvă, şi o-astupă.
Dimneaţa si scoală alanţi fraţi şi-l! giîc:
— E! vegi tine cu mintea ţea multa, că nu nî mică vărn?
Vedi, că drac no-avum ?
— Drac no-avim, dîţe nielu, ma tut cama gino s- ascultăm

di grailu a târălui.
Plicară pale.
ridă ş-lă giîţe:

—

Imnă-imnă,

AI s-aseultăm

agungu

la „guvă.

grailu a părintilui

Niclu lă sta a-

şi s-nă

culcăm

trai 10

stromate diparte, că nu cîrteaşte.
Nipâi fraţi:
— Urbarea-ţi! Acşiţe pistipseâiș- aseară, ma nu deade draclu
di noi.
S-culcară ningă guvă. Niclu nîpdi nu vru 7-doarmă. Scoate 15
coarda ş-aveagte. Citră tu cîntarea cucoţior di c-seară, na
vine nă mae. Cum u veade niclu, adul'aşte, că nu vine maea
!
a
|
tră oaiiă aroşe. U ntreabă:
—

Diău hiii, mae?

—

De-aoaţe, hiilu;

şed

aclo

ng'os şi vinu s-l'ait apă dit 20

guvă.
Aţeă eră moaşa draclui. Nă să vine z-veadă, nu vine ntreapă. Ma ng'os di. guvă eră nă pălate cu 49 di draţi. Maea
eră maica lor. Tu turnată muma draclui lă dîţe a draţlor;
— La guvă suntu 40 di fi&ori, tuţi tiniri, nilăşi. Duţăţi-vă 25
s-l-aţăţi aoăţe s-li scutem făşi-făși, maa fielu s-ni-l tinati
|
tră mine, că no-am dinţi.

Nielu s-aveă loată după

mpuşc/ata

di mae ş-avqi” tute di

după uşe. Scoate apala şi l-acaţă calea la poarta di pălate
şi cum loa s-easă un, crîşt! cu apala îl tăă caplu. Crîșt!30

a unii, criîșt! anîntiui, ţă-/ feaţe tuţi păpară.

N-coadă, puş-

cV/a di moaşe, muma-draclui, scoase caplu prit poartă zgrească a draţlor s-V-aducă cama agona. Crișt! ş-a lei ună,
u pitrică s-află hiili!

Niclu intră

apoea tu pălate ş-umple

gek'le di părăţi. Tu 35

nă udae află 40 di mușate arăliite di draţi. Tute eră, s-lă
Vai caplu. Nîs, după ţe li ntribă cum lă-i numa, li isuseaşte
cu fraţii a lui ş-lă dîţe s-aşteaptă pîn tu turnată. Aţeă cama
nica ş-cama muşata di tute, o-adră nîs.
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Pute. aeste li făţeă niclu noaptea, fără s-la di hăbare fraţii,
ţe durnă ca dipri lumea nantă.
|
Si scoală dimineaţa şi-l! die a niclui fraţii:
— E! nic! vedi, că nu păţim ţivă! Vegi, că drac nu deadi
5' di noi! Nu diţi tine, cari cuteagă să s-aproal'e di 40 di goni?

Niclu tăcă, nu l-aspuse
Şi nl'isiră

calea

ţivă.

şi cîtră

di

seară

eaţă-l la

dirviş!

Dir-

vișlu V-aştiptă tu pălate ca mări-groşi şi-l' băgă tu nă udae.
Apoea lă tease mîna, tra s-lă la videala, ma nu puti să-şi
10 agungă scupolu, că niclu frate l-trapse pri dinăpdi cu ahîntă
puteare, că fraţii armăsiră cu mînle tease.
— Mare ţ-u putearea, gone! greaşte dirvișlu. Avăşi tih'e
di mi trapsiși

vă la!

Tora

pri

dinăpoi,

să ştii, că him

c-a/umtrea

draclu

oaspiţi buni.

15 adări un lucru, va te-am cama di frate.
-— Aspune, qiţe gonile, ţe lucru cafţi di.la

—

S-ni-adăți

din

vale

vrea

Cara s-poţi s-ii,
mine €

mușata-muşătilor, ţe vrui s-o-arăp

di fil di

ori și nu putui. S-lu făţeari aestu lucru, va-ţă dai, ţe inimați vai caftă.
a
20
— Lucru ţe s-faţe! Maşi di fraţi s-nu cîrteşti, dise niclu.

S-ligă dirvișlu, că nu lă faţe arăă ş-că va-/ ţină pri palme,

maşi muşata-muşătilor s-V-aducă.
Ficorlu l'a di ţe-i lipsită, un cal ş-ună giscă, date di dirviş şi pleacă! Agunde tu loclu ali muşate.: Acld z-duţe la:
25 un tavru şi dimîndă s-li facă-trei armate di strane; una saibă : loclu cu lăludi; anantă: țerlu cu steale; ş-alantă:
amarea cu peștil!. .
După ndoauă ile vineă Păștile. Tută lumea eră la băsearcă, cu văsilelu, văsiloana şi h'iVa lor, muşata-mușşătilor.
30Să nviscu gănile tu nvișmintul cu loclu cu lălăqi şi duţe la
băsearcă şi șade n-faţa mușâtilei.

Tută lumea mintea k'ireă pri: nîs, cîndu-l viqură ahît
adrât. Tuţi s-intribă, cară s-hibă? d-iu vine? şi viră nu pu-

tea z-da cale. Muşata, nă videare şi apării s-u mișcă busă riclu ! Ahtare gone-aleptu și nvisă mărata tu somnu. Il' faţe

a mă-sai ş-a tată-sui, că vreare mare are pri gonile-aleptu,

ma

s-facă cum

s-facă, să-l! lu da.

A doaoa-ză nvisci armata țţerlu cu steale și duse la băsearcă. A trea-zi, anantă armată: amarea cu peştil”. Mușata
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loclu

nu

o-aveă.

la gonile-aleptu. Ma

Nu

durnă,
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nu

mică,

că mintea

viqă văsiVelu, că feata mică h'ârile

V-erâ

tră

nîs, pitricăi s-lo-acl/amă la pălate. IV diţe văsilelu
:
— Gone-aleptu! feata multu ti va. Io l'ădică nu bag, ma
ca părinte prinde să ştiii a cui u dai. De-aţea voi să
ştiu,
cum te-ajli ? Ai aveare, no-aj, qi!
|
|
— Macă vrei să ştii, ca ţe-aveare am, dă-ni 40 di cămile

şi s-ţi-adie ţivă, giţe gonile-aleptu.
II' deade

amirălu

şi gonile

5

|

duse şi ncărcă

di sum

platan

tute cămilile maşi cu flurie! Apoea le-aduse la văsil'elu şi-l 10
dise: la-le doară din partea mea! Văsilelu ş-frică ochit. Di

- cîndu

eră

văsil'e nîs

ahtare

avuţile

nu

/ viqură

oclit.

(Sfârșitul pierdut.)
128. Birbicușa.
Ş-eră ţe nu ş-eră, cara s-nu eră, nu se-aspuneă.
Eră un-oară ună amirăroanie c-un amiră. Dumnidăii l-aveă 15
dată toate muşuteţle şi buneţle a loclui: aveare, mările şi
sînătate; mașşi di un lucru s-plînqeă, maşi un lucru lă nvirină

suilitlu iţi-do oară. Aistu lucru eră, că Dumniqăi nu lă deade
fumeal'e

ş-a lor.

Cite

pălăcărsiri,

cîte nclinări la Dumnigă,

la biseriţi, cite bunăţi nu făţeă pi la măraţii
putiâţi, nacă al Dumnigăi
n-cot lă fură!

oarfîni şi ni-20

Ii si faţe nilă ş-lă da fumeale, toate

Ficorlu aștiptăt cu ahăt dor nu vineă!

|

Tra s-nu se-agirșască numa lor după moarte, că no-alăsă
-vîrnu di dinucl'ul a lor, adărară tru multe locuri, n-hoară,25
n-ţitate, pitru căluri, iu triţeă călători, fîntîmi multe şi seriară numa lor. Nolgică di n-ţitate adărară nă biseărică multu
mare
ş-multu muşată, ţi u climară Stămăria. Di nvarliga
di Stămărie dospră-daţe di fîntîni virsă apă araţe cu gă-

leata.

”

|

30

Toţi ciţi triţeă pr-acld şi bea cîte nă apă araţe ca gleţlu,
ură cu mînă şi gură: s-lă da Dumnigă g'ineţle a loclui, aţilor ţe feâţiră buneaţa estă.
“Un anu ntreg tricii, ş-al Dumnigăii i si feaţe nilă di pă-

reacl'a amirărească.

Pitrică

nă duă

Stămăria,

nviscultă. ca 35

,

4.38

|
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mul/are, z-bea apă la fîntînă. Di cara intră n-biseărică,
si ncl'ină, inşi la fîntînă, şi spilă mânile și biu apă.

—

Oh!

Dum-Yartă-!' părinţii, gri Stămăria, aţiliii ţe-adără

fîntîna istă muşată!

5

Ună moaşe, ţe umpleă gumătile şi poătile cu apă s-toarnă
cître Stamăria şi greaşte:
— Amiroana cu amirălu.a nostru, —s-ul ţină aţăl din sus!
„li feaţe tute cîte vedi, s-nu-l' lk'ară numa vîrn-oară | Ma şe ş-aii un nod la înimă: no-aii fumeal'e măraţi'i.
10
Atumţea Stămăria scoate din sin un mer ardş, ul dali
moașe

și-l diţe:

”

—

Du-te, mae, dă-l aistu mer amirăroânil'ei şi spune-l'
că easte di la Stămăria. Gumitate s-mică năsă și gumitate
amirăilu

15

Cum

şi sigură

s-hibă,

că va

s-armînă

sârţină.

diţe aiste grae, ca vimtul s-feaţe şi liră din vigută.

Moaşa narge cu merlu ardş şi faţe după dimînaăctune.
Dicara mîncă amiroana şi amirăilu, arămase di nă cale

sărțină. După noaiă

meși di gile, feaţe un muşât ficăr, albu

ca neaoa,

tru k'eptu

cu soarle

20 vine grailu şi-l pătigară

ş-cu

luna

tru

frîmte,

cum

și-l cl'imară:
- Birbicușa!

Fitorlu diznirdât, crişteă ca floarea, nviţă ca foclu, şi sfăţeă gone-muşât. Cindu mări şi umpli Vingiiţi anii, vrură
părinţii,

năinte di moarte, z-veadă nă harauă di gonle-mușât

25 şi mutriră s-lu nsoară. Aleâpsiră feata ma muşată

ţe s-află

atumţea, h'ile de-amiră avqi't și putăt, cu numa Belica, eară
feata-l:u climă Levina. Deădiră semnul, alăxiră neălile și

dupu trei meşi feâţiră numta.

a

Seara di numtă viniră, s-adunară oaspiţi dit pătrule părți .
30a limil'ei. Micară, biură, ca la numtă amirărească. Ură lumea de-astiptarea bună, cu daole mini:
— Dumnigăi s-lă da bană, sînătate ș-fumeal'e, tra z-gucăm
ş-la pătigune!
După micare [mîncarej, mutară meăsile şi acăţară corlu.

35

Feâtile nimărtate feăţiră un cor şi goili ninsurăţi feăţiră

altu cor de-anvărliga di corlu fitescu, cama mare. Cîndu
feătile cîntă cu gura, goi trăqeă corlu şi cîndu gonl'i cîntă
cu flueara, feătile gucă ca părumbe, s-ti la haraoa!
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Vine oara s-alil'ască nveasta nao cu gonle n-cor. Feătile
nica no-aveă loată g'ine cînticlu, cîndu, ca furtuna, z-dipuse
din ţer un nior laiu ca kisa. Ditru niorlu laiu inşiră. nao:
gîne, albe ş-muşate ca neaoa, arăk “iră gonile şi azburară ca
.
.
vimtul!
Toţi cuscări'i si nvirinară multu ; părinţii, canda l-agudi
sfulgul, ş-mărata di nveastă nao, adărată şi nibășată, cu

5

plîngul tru ocl'i, ca mârmura-armase.
Cu jale, cu nvirinare ş-cu plingul tricură şase meși di
gile. Părinţil, cari cama ninte toate g'ineţle le-aveă şi nu 10
'ştea, ţi s-cVamă nvirinare, dup-aistă pliscută ţi lă vine, sfeăţiră ca loclu. Nveasta”loclu nu ş-află; somnul Ii si lo şi
guă-noapte pri plîngu grei eră.
— Taţi, lea hi'il'e, nu Dlînge, nu lăcărmeadqă, nu ţi-asparge
muşuteaţa! îl! dîţeă soacra. Toate sun tru mîna-l Dumnigă
; 15
noi oămiil'i ţi putem s-faţim? El deade, el lo, şi poate eară
s-aibă nilă di noi, s-nă-l pitreacă năpoi, să nc/'idem ockil
hărsiţi, şi s-nu murim cu înima arsă ș-friptă! -

—

Mamă!

dise

nveasta cătră soacră, mine ri-u băgăi, s- .

hergu s-caftu gdnile a ne! Va s-mi duc di hoară-hoară, va 20
să ntreb di casă-casă şi va s-lu caftu tru părţile toate. Cara
s-nu-l aflu, mor, ma nu jilescu. Tr-aţeă, dimîndăţi ună păreacle di ţări! ş-un tueâg di b'er și dao părecti di strane. .
Cite nu feăţiră socri! să-l” toarnă mintea, tute n-cot lă
fură. IV gisiră să-l h'ibă nilă di eY, oamiră auşi, că nisă. au 25
fior, nîsă feată, nu vru s-armînă, nu vru!
Dicara nu putură s-u ţină, li ndreâpsiră cite căftă şi după
ţi ş-lo oară bună, nkiisi.
Acăţă s-cutriviră loclu ntreg, şi să ntreabă tă zone, vîrnu
nu puti s-/i da graiu, s-u scoată n-cale, tra să-și află Birbi-30
cuşa. Agumse cu ntribarea în mârdinea loclui. Acld eră hoara
din coadă şi cara ntribă di casă-casă, di om om, agumse tu
călivuşea dit mârginea hoărălei. Acld eră nă moașă, agîrşită val di moarte. Cara I si feaţe hilă ai tinireaţa, muşu„85
teaţa şi plîngul a nveăstăl'ei dipirată, îl dîţe:
căfcu
Vîrnoară
io?
spun
— H'iVe! me-avgi tine, ţi va ţi
Dumla
tarea ta din cot, nu va s-afli Birbicușa. Tr-aţeă, du-ti
nigălu Soare. El lunineagă loclu tot, el li veade toate, el

lipseaşte s-lo-aibă vidută, iu-l dusiră gînile.
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— Ma, iu s-lo-ailu Dumniqăilu a Soârilui? ntreabă
'și jilita nveastă cu plîngul tru ocl'i.
|
— Casa lui easte pri Deana-Aripidină.

lăita

:: Nveasta bașe mîna moâșşil'ei şi-şi Va oară bună.
Cu ntribarea ş-cu imnarea, deana, aripidina, după trei
5
meșşi di dqile, agunde la poarta di pălate a soărilui. Asună
di trei ori la poartă şi-/ .dişelide ună moaşe. Aistă, cara
mutri nveasta tr-ocli.u ntribă:
|
*—Ţi miră-arao te-aduse aoaţe, mărată feată, tro-aiste lo“10curi, iu puilu nu azboară,iu cicor di om viii nu calcă?
— Vah' amărtiile a meale, bună mumă, diţe nveasta, cu
lăcrîma tru ocVi.
I! spune nveasta toate .păţirle și scupolu tră cară vite.
„A moășilei. îl fu uilă di grăile aţeale nvirinate şi di pă-

15ţirle ali nveaste, ţi-l aruk'uşură din gură ca mărgăritără şi-V
faţe n-coadă:

A

> Intră! scumpă, şi ţine perlu aistu tu mînă. Ciudu astară va s-avdi c-asună hiillu pri poartă, tine ahuleă periu,

“s-ti faţi mătură ascumtă
20curmât ş-agun, cu foame

ca om,

după
mare,

ușe, că el cum vine seara
va s-ti mică, cara.s-ti află

Seara, amînât tru murdiş, Dumnigăilu
asprimtu şi di nă-oară, cum îl dişclide

boaţe 'sînătoasă, di bumbuniqă
25.

munţi!

.
a. Soărilui agunde
mă-sa, strigă cu

toţi:

— Mamă, mamă, ți-ni anurdeaşte a om!
— Hilu, cari. lai om, cari lai puilu tru aiste locuri,
iu
titor di om.nu calcă?
|
Apoea ca un lup, arucuti, un dup-alantu, trei &ireapuri
di pîne şi biă trei cupăni di apă araţe. Di cara
ş-umpli
30 pîntica, şidă să zburască cu mă-sa. Năinte di
culcare, moaşa
suflă perlu şi scoase niveasta nintea h'ilă-suj, Ea
Vi spuse
mărata, tute cîte păţi: Soarle o-ascultă cu multă
jale. şi-V

dise cu înimă nfărmăcată :
—

Hile,

nu-ni. cunoscu

|
di lăcrulu

aistu, că io maş

35 lutindd şi Birbicuşa fu loat noaptea. Maş

qua

ţi pot s-fac, easte

s-ță dai un anvăţ. S-ti scoli s-ti duţi la qîna
Lună; sor-mea
Năsă şade to-alantă mârdine di loc, pi mântile Mare.
Niveasta - ş-lo oară-bună „şi de-aoaţe și narse-narse,
ca
ma ninte, pînă .agumse acld, la mintile «Mare».
Tut 'aşiţe
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la Dumnigăilu a Scărilui asună,

clise şi feaţe
I-dise :

—
ma

Scumpa
cîtră

iu-l

ş--alante

mea,

ca

la casa

ştii şi viqii

dăsiră

nu-ni

vigii.

inşi nă moaşe, îl diş-

Soărilui. Apoea dQîna Lună

cîndu

ţ-ul furară

Tr-aţeă,

că

dînile,

bătişi calea

Q

ca
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pînă la mine va-ţi dau nă minte: 'du-ti la Dumnigăilu a
vimtului. E], nu va vîrnă diîcă, va ți spună Yu se-află gonilemuşât Birbicuşa.
Plimtă şi nvirinată apucă cîtră la Vimtu mărata niveastă!
După multă și lungă cale, deade Dumnigăi şi agumse la10

poarta

di pălate a Vimtului. Il! dişelisiră şi ţi-o-aștiptară ca

la lună. Ca la soare, vine Vimtul agin seara, mică trei tireapuri di pîne, bi trei cupăni di apă, apoea şidi cu mă-sa
s-fringă alune. Moaşa suflă perlu și scoase niveasta di după

uşe. Lii spune
cu

lăcărmata

arislu. n-gură,

pîn la şile. Vimtul15

şi plimta tute

îl' diznirdă perea, o-avră nih'ăm şi-V cîntă:

Nu-ni ti nvirineadă,
şi nu-ni lăcărmeaqă,
niveastă

mușată,

E

adrată. ş-nibășată;
ț-ul ştii gănile-a tăi
ş-cu numa-l Dumnidăi,
curundu va si-l vedi!

nu plinde, aşi z-bindqi!

|

20

-

Feata făţi-făți aroşe .acăţă să scoată la grâile aiste. L/-25
arîdeă truplu cu tute strane mărata.
Ra
U nviţă Vimtul şi-l'.spuso:
— - Armiîne, feata-nă, la mine 40 di gile. Di cîte ori va ținăm,
arupe cite ună muşcătură di pînea mea şi bag-o tr-ună oală;
di cite ori va z-beaii vin, mpartă cîte nă l'icută şi di cite 30

ori va-tă l'aptin 'mustacă,

arupe cîte

un per.

Cindu va s-

adini patrugăţi di muşceături, patrugăţi di l'icute di vin şi
patrudăţi di peri di mustacă, să ştii, că mușatlu- -gone Bir
bicuşa easte-aflăt!
|
Livina li feaţe toate aiste pîn tu per!
35
— "Tora, giţe Vimtul, leagă-ţi ţăruh'le ş-adun-o ciiră a
mar6.:După trei gqile cale de-aoaţe, va s-afli patrugăţi di
căţale mări turbate, moarte di foame. Năse va s-arucă pri
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tine s-ti disică, ma
cătură la cae-ună.

tine's-nu te-aspâri şi s-arăți cîte nă muşEle va să-ţi facă cale şi tine va s-treţi.

oi

Cama nclo va s-afli patrugăţi di ariuri mări c-amarea. Arucă cîte nă k'icută di vin de-arîi şi arîurle va strălk'ască,
s-treți.

Aide-aide,

ma

nclo

va

s-agundi

la

pălatea

ginilor,

naltă pîn tru nidr, cu 40 di udăi, cu uși di amălamă. ş-cu
firigi di gamande. Cu perlu di mustacă va s-dişel'iqi toate

ușile

şi tru

oda

din coadă

easte

muşatlu-gone

Birbicuşa.

Livina, cu inima dişclisă di toate cîte-/ spuse ş-u nviță
10 Vimtul,, di cara bășt mînă, ş-lo oară-bună şi nl'isi. Trică
di căţălile turbate, trică di arîuri şi agumse la pălatea gini-

lor. Doamne! Doamne! ți: vigi?
* Toată pălatea erâ di fildiș, cu l'etre di g'amande, ţi luţeă
ca soarle.
a
15
Cu perlii dişelise îşile, ună cîte ună, toate. Se-află acloțe
toate muşuteţle di sti loc, ţi cu spânirea nu si spun, cu cundillu, nu si scriă. Tru oda ditru mărgine eră Birbicuşa.
Cum z-vigură, s-cunuscură, s-loară di guşe şi plimsiră di

_harao!: Stătură ori

20 ahuleă,

z-băşă

N-coadă,

şi nu

ntregi ca muţii, fără
dîţeă

că suntu

graiu, z-videă, s-

de-adiin.

n-coadă scoate graiu Birbicuşa, u ntreabă

cum

vine, u ntreabă tră mamă, tră tată, toate. Tru mărqine-/
diţe:
— 'Ţe-ni vinişi, lea' vrută, tru aiste locuri, iu areăpită di
puilu nu zboară, iu itor di om nu calcă? Astară gînile,
25 cîndu va s-toarnă, cîtră iaqă-noapte, pilbire şi sare
prinde
s-nă facă doi''i, cara s-te-află aoaţe. Ma cu tute-aiste, nu-ni
“Plinge, părumbă, nu-ni ti nvirină, dudie! Dumnigăti i mare!
EI ţi-ni te-aduse pîn-aoaţe, s-n-aflăm ca dipri lumea alantă,
va s-nă spună calea tra s-inşim şi s-ascăpăm di tru locurle
30 aiste, şi s-nă nardim eară la părinţi, iu s-nă biînăm
ca lu-

mea, cu tute binile ş-muşuteţle.

Di cara dqise aiste zboare, ahuli punga, suflă nuntru şi
mușata Livină l'iră ditru videare. U feaţe un aspru ş-u

băgă tru pungă.
|
35
Dinile, ca totuna, la naqă-noapte, viniră și după ţi mutriră pitru firidă, că şade la loc Birbicușa, ș-loară perl'i,
cai
știe cîtră iu!

Curundu

dup-aţeă,

ori și ăsprulu

Birbicuşa scoase

s-feaţe om, cum

ş-eră. .

punga,

suflă di trei
.
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— S-fudim, s-fudim!
aiste blăstimate!

|

gri Birbicuşa.

S-fugim
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ditru locurle

Ună gri aiste grae, asună pri loc trei ori c-ună tueagă
di her cîntată şi s-aflară n-călâr pri doi ca/-co-ar eâpile, ţe
zbură ca siulgul. Neapirită s-aflară la vatra. părintească.

Cindu

vidură

părinţii, că lă s-toarnă fiori,

5

ţi-l! avea ca

Kirăţă tră totună, l-băşară, V-diziirdară, cu lacîrăii tr-ocl'i.
Apoea gri Birbicuşa:
— S-nu k'arim oară, ma pitreaţiţi tru toate părţile a loc-

lui s-caftă,

dit ună

mârgine pîn tu

numa Marie şi s-le-aducă
din ţer şi s-ţasă nă pîngă

nagă-noapte
Dinile,

tru

z-ducă

erâm

oda, iu

cu10

di

ţi:

şi nu

va

Şi ea

ubor.

nvească” ndlgica 'di

s-ni-u
va

ma

alantă,"nao surări

aoaţe pînă astară, s-cîntă cîntie
di Vin, tra s-facă nă cămeaşe şi .
ascumtu

s-me-află, va mi caftă cu ţeara tru loclu tot! Ne-aflindalui- 15
mi pîn tro-apirită, va s-cadă ca moarte nvărliga di mine,
va

s-creapă

să s-facă

şi va

di greață

ţea mine va s-escu

sînde

ascăpât şi va s-nă bînăm

și profi. Atum-

de-adun pînă

la moarte. Di nu, s-me-aflare gînile ni nviscit tru cămeaşa
20
țăsută di năole surări, fil'e di bucăţi va s-mi facă.
Amirălu telu bătăi troară şi surărle cu numa Marie s-a-

îlară, după multă ntribare ş-căftare şi fură aduse avu cu
cai co-areâpite al Birbicușa. Băgară arăzboii, țăsură, cusură cămeaşa cu h'ir ninudăt
tarea ţi lă dimîndă.

şi nviscură

tot loclu şi triş tro-apirită

cu cîn95

sun kiicute, căitară tru

ţi nu-l aflară acasă,

Dînile, după

Birbicuşa

cripară di greață

ș-angusă nvăr-

liga di Birbicuşa.
Aşiţe Birbicuşa ascăpă âi qînile aţeale 'blăstimate şi bînă
ună bană de-amiră cu toate mușuteţle şi buneţle a loclui şi 30

“cara s-no-aibă moartă, nica bineagă
Livină,
Părmiv

şteam,

părmitu

de-adin cu muşata lui

spuș,

|

Nu eră de-alih'a, ma vrui di v-ari'ş,
di strare ncl'i- 35
“Vă aduţeâm di la gîne cîte nă păreacl'e
peri, ma îi ledi
îilengă
cu
cătulă
gate tru hrisafe, cîte nă
turtă ş-ună
ună
aducă
s-lă
arălsiră căţălile turbate. Cari va

ploscă di vin, va li Va nîpoi.
“(Auzit

de la Mărăcine

M.

din

Părleap,

Macedonia.)
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Me-arde,

mi

păleaște,

feată tu sifere.

Eră nă oară un om aș. Aestu avei trei feate, şamiştreile
mărtătoare. Nă quă tatăl şideă pri nă K'atră dipu casă, cîrtitu, nvirnât, ca di fărmăe.
5 marea şi-l dîso:

Acld

iu. şideă,

—

Nu ni-aspîini, tată! ţe crek'?

—

'Ţivă, hiile!

*

Şi nu vru tatăl s-li spună.
Va

«va

tricii feata ţea ma

ni spuri,

va

ni

spuni,

Ma, cara se-angrică multu pi itră

ţe me- -ai feată,

tră

bun,

cum

s-mi

10 şi tră arău», gîse auşlu:
„— 'Ţe poţi s-faţi tine nă feată? niputearea mea caste scutură
—

bărbătească.
Va Ai spuri,

.
vacii, spună

nîpdi feata, [i spuse.

— Ia ţe-i: me- aclimară tu sifere ş-io om aș,
15 due? s-aveâm un gone, nu vai cripăm acşiţe.

„
20

— Ba! gumare, iu i-o aveâm,'că mintueşti s-mi măriţi
Ş-tine crelk', că te-aclimară tu sifere?
Aușlu spingură caplu ng'os ş-acăţară s-li cură lăcăriiile.

Treaţe

după nîscîntă oară ş-feata ţea di mese. Lu ntreabă:

—- Nu ni iţi, tată, e crel' şi plinqi?
—. Alasă-mi, feata mea, nu mi creapă, că nu-i fitescu lucru!

—

Nu, tată, va ii-asphuiii, nu s-faţe! Feată me-ai:

ş-arău. T-ată-su
marea. Nu vrea

tră bun

s-aspăreă s-nu-l dică ş-aestă, ţe-l gîse 'ş-ma
z-gică. Ma tu sone, cara Li se- angrică multu,

25 multu, s-ascapă di nîsă I-dîţe:
—

De,

h'il'e, ţe s-hibă 2 — me- -acliimară tu sifere.

— Ba, gumâr

ziți şi tine cre”,

mare, io ii-o aveâm

că crek', cum

că te-aclimară tu sifere ?

s-mi mă-

„Di ţe s-aspăreă, nu ascăpă!

„ O-ascăpită ş-aestă măratlu di tată, ş-aplică caplu tu l'eptu
armase minduit.
După puţină oară, trică pre- acloţe și feata țea nică. Lu

ntreabă:
—

35

Nu-ni

spuni,

tată, ţe cel!

acși ?

Tatăl, friptu di doâule surări ma
teă. Păreă că are gura cusută.

mări, niţi graiu nu scu-

|

ME-ARDE,

MI PĂLEAŞTE,
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— Tată, tată, aspune : a hivivei criparea ta, că ţecă- ni hi
feată, tu oară greailă fităr mi fac.

Tatăi mut!

cu cleaştea nu-l' scuteăi graiu din gură.

Gine ma nica li stăti n-cap, pînă ţe tată-su gri:
— Alasă-mi, h'ile, că dure fi-u criparea ţe-am!
„— Nu te-alâs, tată, si ştii, că k'iametea s-faţe, pînă

spunii. criparea.
— Aspilş ş-a surărlor

a . tale,

ma mi băgară

va i

cua caplu. tu

loc.
— Nu! tată va ni spui, că nu s-faţe. Ia nu pri ii c-alante, 10
țe-că le-am surări.
S-ascapă ma multu di nîsă, di cît să-/ veadă năirea, gise
auşlu:

—

"e s-hibă, hi'ile, acşi ş- acși, me-acl'imară

tu sifere. ş-io

om aş cum s-mi duc? Ficor s-pitrăe tu loc-iii no- -am, cum 15
s-nu crep?
— Tr-ahiîtă lugurie, tată, ţ-u mîţi înima şi crel $? Nu creapă
Şi nu ti nvirină, că mi duc io!
—

Am

cum

va

ti duţi

tine,

hil'e

că

hi'ii feată!

—

Las hiă! Adară-ni nă păreacl'e di strane guneşti, dă-aii 20
un cal s-nu s- țină, ârmate, apala, nă căculă şi s-trag.
Aușlu, Y-arîdeă barba ş-urtclile di. guvairlu di feată! L/adară nă păreacl'e di strane pri trup, s-u vedi şi z-qiţi: «ma
pri gone ţe easte! gone tră ţingeare apala!». l/-acaţă un cal
„dit eape, cama gonile, ţe mică loclu şi bea niortii, îl! l'ică 25
armatle, apala, tufel'a, di guşe şi-l giîţe:.
:
— H'ile! dișclide-ţi ocl'il' s-mi.scoţi cu faţa curată. Mutreă
giine

s-nu

ti dai.

di pade,

că

hiii

feată,

că s-ti loare

di

hă-

bare, arşine mare! Acld iu va s-ti duţi tu vîră apulitie, mutreă s-tragi lu cuţitări ş-la tufictăţi, ma nu la neale ş-la bil-30 _
găl', la veri şi la guvaricale. Dișclide-ţi ocl'il, feata mea, la
numţi! s-nu ti bagi la mul'ări, ma s-ti amvîrteşti prit goriă!

Ş-u nviţă

auşiu

ună

oară cu

oara

şi

feata

ascultă ş-li

băgă tu curcubetă, că tute cîte grea aușlu, zboare cu Vimeal'e
-eră şi tute tră bunlu a Lei. Şi carau nviţă,u nviţă, îl! deade 35
urătunea ma napoi şi-l” diîse:
„— Du-ni te, feata-ni, oară bună, Dumnigăii s- te- aibă tu

mîna

lui şi s-ți-avdiîm bunlu!
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Feata s-aplică di-l!' băşă mîna auşlui, cu lăcriile ntr-oc!'i şi
s-alipidă apoea căvală.
— Stăi s-ță ţin, gri tatăl, stăi s-ţă ţin să ncaliţi, ma pînă
z-Qîcă nîs, ea ş-aveă ncălicată.
Paplu, vidindaluio ahîntă goană, qise cu mintea-l!: Aestă
Ştii,că nu me-aruşneagă! Aestă-i cama di fior.

5

Ș-loară ninga nă oară mîna şi z-dispîrţiră.
Agumse feata dupu multu la pălatea amirălui. II gri ami-

rălu şi u ntribă:
10

— Tine

ficor,

|

tine gone,

d-iu nă

cupăsiși?

Gri feata :
—

Io, Doamne,

h'ii h'iVlu

al Meşcla,

domnul

a minţilor.

“Tată-iu di aușatic nu pută z-Vină ş-mi pitrică mine tu sifere. Gonli cama s-lipsescu de aşi tu polim:
15

Amirălu

o-arisi

ună

ş-ună!

«Aestu

va h'ibă gonile

lor», mintui nîs. «Z-veade dipri cuvendă.»
—

Priimnă-te,

s-cupăseşti,

fisorlu

qise

a mei,

vegi-nă

a gon-

hoara Şi la measă

amirălu.

Işi ficorlu deadin cn h'illu de-amiră. Dipusiră di g'osşi
20feata acăţă să s-poartă cama di fiădr, Ună dipusiră cu h'illu
de-amiră, îl! faţe aiștiui:
|
— Nu-ti gîţă, ca! avoştri, iu-/ ţinăți.
—:Al s-te-adiie s-li vedi, gise h'illu de-amiră.

Cum z-duc acld, feata drăcuroasă ! s-aprul'ă di aţă! cama

25 viţearţil, s-nu da şubee dip! Ştea nîsă, că maş gonl'i a gonlor
lă ţine s-intră la ca! arăi.
H'illu de-amiră, după boaţea feâti/'ei, după duhlu a lei,
după muliruşca-! faţă, nu-l vineă s-pistipsească Yuva-ş-iuvă

„că-i fitor.

_

|

„30

Seara duse la mă-sa şi- giîţe:
— Mumă! aestu fităr nu-ti lu va oclul s-hibă. fior. Aestu
feată pare că easte.
— Nu ri spuri, cum vite, ntreabă mă-sa, iu trapse, di ţe
ntribă ?
35
— Di cal'i ntribă, di cal'i aţă ma arăili s-aprulă, ma cu
tute-aeste: me-arde, mi păleaşte, feată-i tu sifere.

Mă-sa lu nviţă s-u cătăpăţească, cîndu va z-ducă

păzare, iu va
aducă zbor.

s-tragă ? la lucre

tu viră

mul'ireşti i la bărbătești, si-l

ME-ARDE, MI PĂLEAŞTE, FEATĂ

TU SIFERE.
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Haide-haide, tută ask'erea duse tu “polim.
Feata totna mutreă s-hibă n-caplu asl'ăril'ei! lu cădea tufel'
le ca grinqinea, aclo să nh'igeă nîsă şi zg'ileă, dădeă
inimă la goni, s-nu
fugă, masă si nh'igă tu foc. Guneaţa. ei, inima
lei, nu se

aspuneă.

|

Di nisă sibepe,

azvimsiră, -

L'-faţe h'illu de-amiră, ţi nu să mpărţă
— Fărtate, tră guneaţa

— A, gîţe feata.

H'illu
cu

neale,

de-amiră
cu

veri,

di nîsă.

ta, al s-ţă fac nă pisk'ese.

.

i
u trăgea
cu mîntil',

la măgăziile
ma

nîsă

nu

cu

lucre

ş-turnă

mulireşti 10.
oc/i/ cîtră

aclă:
:
— Aţeale-s bună tră feate, nu tră noi goni.
Ş-isea nisă la tufe”, la piştole, cumbure, apăl, corgi,
la lucre di goni ţe prindu.
A

tut

S-toarnă hiil/lu de-amiră şi- aspune a mă-sai ţe cură.
—- De! hiilu, feâtile nu trag ca oarbe tu polim,că lă bate

15

inima tic-tic! apoea cîtu s-l'ibă, feata cîndu _veade lucrulu
mul'irescu, cara s-nu-l aciimpără, va-l mutrească, ş-aestu, cum
spuni, nu ş-arucă ne ocVil. Va h'ibă fr gonile. |
20
G'ine ma h'i/lu de-amiră, tut acşi:
— Me-arde, mumă, mi păleaşte, feată-i tu sifere.

—

Să-l cătăpăţeşti ş-eu altă, giţe muma, z-vă fățăți apa mi-

nută dipri punte ş-acld va z-veadă.

|

E

Feata li ştea tute aeste di cama naintea. Ea purtă nă că-25
lame, că atumţea cîndu ş-feăţiră apa minută, lo-antreapse

pri h'iVlu: de-amiră
L'-aspuse

nîpoi

cu trei pălii.

a mă-sai,

cît h'itlu de-amiră a

lui.

|

ş-acstă I-gise,

i

că fi&ăr easte. Di

e

— Aca! me-arde, mi. păleaşte, feată tu sifere.
"80
Lu nviţă ş-altă mă-sa. Z-doarmă doili de-adin, t-un udă
"şi z-bagă sun căpitiuii cîte nă tufă di vasilcă şi s-mutrească
dimneaţa: s-fure vasilcolu ma ud la nîsă, de alih'a-i feată.
|
Ş-aestă o-aveă loată di hăbare feata.
-"Ţe adară nisă? l/a vilia cu apă şi vearsă apa sum căpi- 35,
tunlu a h'i/lui de-amiră. Si scoală dimneaţa hi'illu de-amiră
mutreaște, la el ma udă tufa ca la nîsă.
II diţe pale mă-sa:
|
SI

— De,

hilu, va h'ibă fiăor, după

seamne!

-
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„—. Mamă,

ţe vrei, qi? Me- arde, mi păleaşte, ma feată-i tu

sifere.
- Ficorlu nu să mpărţă palmă di nisă, că I-intră vreare.
Nă duă, cara scărk'i polimlu, di cu tot, tuţi gonl'i, tuți bi'il'i

35 ai domni ţe-l viniră agutor amirălui, fură sărgt'iţi să s-toarnă
la vatră-lă.
Feata şi ndreapse

calu

şi aștiptă

să-ş Va mînă cu amirălu

şi s-tragă. A h'illui de-ainiră îl' vineă foc, că ahîntu liră,
s-no- aibă semnul, s-fur-că-i feată i fior. AclO iu V-deade mînă
10 îl dise:

— Muşată,. feată, pir!
|
— Aestă: armase ca upărită, ma di nă oară I-vine tu
minte s-nu z-da di padă şi sum-arise. Tu aridearea ţe feaţe,
trapse h'illu-de-amiră cu nelu de amâlamă ş-o-agudi pri dinte
15 Ună goadă, ş-dintile s-hrisusi.
|
Feata de-aruşine, i bagă măhmuzea
feaţe de acld:

calui, și nividută s-

S-imniși s-alâgi
20

25

Ş-nitrăptile s-li tradi.
S-mii caîţi tut loeclu,
S-nu ţi se-astingă foelu,

-

Pin

nu va-ii

Cu

âîntile de asime!

me-afli, mine,

II gri nîsă tu fugă a h'il/lui de-amiră și fugi ca vimtul.

Hiillu de amiră căgi lîngit îm
î
pade!
— No-aspuneâm, mumă, că me-arde,
tu sifere?
Nu

puteă

di

vrearea. vei,

Ţe

s-l'i facă

_Sivdaea cu vitrie nu z-vinqică?
30 Si scoală, s-faţe un fusâr, Va

cu prisini, furţe ș-alte ş-apoea
di feata-al Meşela,

Di hoară

domnul

hoară grea

mi

păleaște,

a vrearivei

feată-i
tora, că

|
un

cal ş-Ju xncarcă cu fuse,

la hoările azvarna,

nacă da

a minţilor.

nîs: cari Ya fuse!

cari Va fuse, că

vai fugă! Ai feată cu dinte noi, cu dinte hrisusit!
|
85
Agumse n-coadă ş--tu hoara-al Meşela. G'ino ma aeşti.fu-

meal'e mare. Gumitate di hoară purtă numa lor. Cum s-o-află?
Acăţă di poartă, poartă:
—

Ai

la fusel fuse! Cari.la

fuse?

Fuse, că vai fugă!

Ai

ME-ARDE,-MI PĂLEAŞTE,

FEATĂ
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feate muşate, ai. feate alăvdate! Ai feată cu dinte.
noi, cu
dinte hrisusit! Ai la mine, feată cu dintile de- asime!
. ....-u+
“Cara trică pri ningă. casa teătăl'ei, aestă alasă scamnu
l,
s-aciimpără ndoavă fuse: : - !
- — Fusare, îusare, cum dai ftisile:?
i
g
Aestu îl vidă dintile hrisusit şi adu, că nisă-iX toata,
că
duruta, căftată şi. noaflată.
.

—

Cu ţe s-hibă feata mea!

Cu fărină;, cu- grin, cu . mel

cu

ţe vă deade Dumnidăiă.
Ma
,
A lui nu l-eră di amintatic, cît V-eră di: altă.
510
Feata s-turnă din casă cu nă misură ai melu. Vedi, mellu-.
aveă triţeare mare atumţea.
Cît

lo

s-lu-toarnă

tu

tastru. g-aestu

Ltrăpse- câtră. ncoa, că -

tut mellu z-virsă m-pade.
.
.
— Nu-i ţivă, gîse feata, stăi ca fi-adiie. altu. tă
— Altu nu voi, c-aestu ni fu căsmetea,:feata mea.- .. .-::
Şi z-băgă s--adună .-gărnăţ cu gărniţ mel/lu.
E

* S-adună 'mellu cu

gărnuţlu?

cădiu. a feâtil'ei să-şi tacă

țea, că nu va lă mică

Acăţară
ave

şi-l

noaptea:

aia
fusarri ai adetea di fură
fuserlu-u bagă tu-nă sinvrea: Aştiptă di s-culcară
sindul'a, pri cal şi aoă ac

-

di. mică loclu!:

soţii. Vugeă
tu

acloţe

şi. s-lo-aproal'e

casa. Feata cu ntribarea tată- sui, l0-4 20

aprul'&.
Ună intrată, ştea părântile că
feate. S-nu-l. goacă vîră hunere
duk'e z-doarmă.. Fusarlu ţe altă
tuţi şi cara ţi ncarcă pri plătără
Cîtră

Acşi -că ntunică

di inimă

cucoţior

cîntarea

s-cîntă:

cucoţii

că-s cucoţii

din

pri: ningă mă hoară.

agtimsiră

cîcă-că! şi feata dit sindul'e 'ş-o-

hoară

şi acăţă

p - PRI

z-gică,

“Tată! no-avqi pondil' di cucăț,
80
o
Țe-ii “mi ţini di nu-si mi scoţi!
Carişte cum, va-! ascăpă. a feâtilei vîră graiu uriit Şi tră
amirălu. Atumţea

şi-l. gri:.

hiil'lu ,de-amiră. o-avqi

„— Gine hiii, iu-ţi hi, gumară !

Feata nîpdi, nu putea s--aleasă, cari- stă cazi îl. 'greaşte și35
diţea:

i

,

”

Tată, no-avdi pongil: di cucsţi,
TŢe-ni mi

Papahagi,—Basme

ţină, “di

aromâne.

î

să

i

it

nu-ti mi: scoţi?" -.
29
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Şi tu coadă-l-trăgea nă angurare amirălui. Fri Vlu de- amiră
o-avqă şi-l grea nîpoi:
— G'ine h'ii, iu hiii, gumară!
Cari o-aduse a casă-l' Wil'lu de amiră, u scoase dit sin5 duk'e. Feata de-aruşine loclu.u ngrupă. Greşti tine l'atră,
z-grească ş-nîsă? Cite-l gri, cîte-l' qîse gonile, soacra, socrusu, nîsă. mută. s-feaţe.
U loară ş-u ncrunară cu bila de-amiră, ma nîsă ş-u băgă
s-nu |! grească. cu gura trei ani di. gile, tr-arușinea ţe păţi!
10cu grâile ni .n-cale.
Tuţi din casă cripă, că nu greaşte nveasta, ma ţe si-l facă?
II. qîsiră nă oară! doauă! ma nclo?

Treţi an

ş-arucutea-ti,

treţi

an ş-arucutea-ti, aproape

să s-

„umplă 3 ati în cap! Eră, vă-l' dîţi, ni ma nsus, ni ma ng'os
“1btrei ani fără 3 gile. Cari îl disiră ninga nă oară ali nveaste
Mute, că mută V- grea tora, «va zburăşti, i nu?» şi ea nu lă
gri, fitorlu nclise ocl'i, s-adară altă. Eră goi seară ş-acăţară
să ndreagă tră numtă.
_U clamă Muţa şi-l! die:

20

— S-ti duţi s-lai
turle di numtă:

Nişi vrea tora
Mărata

di

aloatlu

di la

lamia, tra s- acăiţăm aloă-

:

s-ascapă di nîsă,

feată

iși

dipă

casă,

ş-u pitriţea la lamna..
di nă

mârdine

ş-acăţă

s-

plingă, s-plîngă și să ş-adună sătlitlu: silă mare. Ună moaşe
25
— eră mira lei
— V-ease atumţea. şi-l! dîţe:
„.— Ţe-nă plînqi, feată, și-i ti dirini?
— Am ţe s-nu plingu, criştină, şi ţe s-nu mi dirin? Ea
Ş. ea, ţe-ni si toarţe.
— Aştearde-ţi, feata-ni, ocl'il şi la calea- calea și du-te, că
30 dip ţivă nu vai paţi! S-nu-ţi h'ibă dip frică.

Feata ascultă, cum îl qîţe moaşa. Fricoasă nu ş-eră.
"Si scoală şi calea-calea z-duţe s-l/a aloatlu.
Calea iu' nirdeă astale un gardu cădăt îm pade. Ea, feată
cu minte,

l-mută

ş-apoea

treaţe.

Ma

nclo

astale

un

gumăr

35 şi un cine. Ci'nele mică earbă. Ş-gumarlu mică oase. Feata
la earba di la cîne ş-o-arucă la gumâr ş-oăsile di la gumâr
le-arucă la cîne. Hai ma nclo, ma nclo află nă fintînă m-

plină di şil'e și di cuprie. Feata u la, o-aspeală şi bea..

N

ME-ARDE, MI

Apoea

ş-azunde'

la

PĂLEAŞTE, FEATĂ

lame.

Lamia

feata li lamiie şi-l diţe :
—

Da-ti

TU SIFERE,

nu

ş-eră

451

acasă.

Ş-află

aloaltu,

Că si nsoară

bărbatlu!

|

Feata, neagumtă, l-lu da. Cit
fuge Muta cu aloatlu şi 5,
na-ă şi mpușcl'ata di lame.
— Ţe-ni feaţişi, şarpe că ri ti
mușcă! li zgărli nă oară
citră h'ile-sa ocl'ilşi fuga dipu feată
.
Gri lamna;:
:
.
—
Fintînă,

fîntînă,

acaţ-u

!

N

— Am cum, dise fintîna, că.tine
mi umpleiăi di cuprie, mi
alăcâi ş-apoea beâi, ma teata, ni mi
lă, me-aspilă, ş-apoea biă

„—

Cine-cîne!

10

acaţ-u!.

— Am cum! că tine ni-arucâi earb
ă, ş-ea ri arucă oase!
— Gumâr-gumăr, bagă mina pri feat
ă.
15
— Altu lucru no-am! Că tine ri arcâ
i oase ş-ea Ai-arcă

earbă,

s-miîc,

Agumse feata la gardu ş-cara s-trițeă
di gardu eră ască„pată, că ma nclo lamia nu puteă s-tr
eacă.
— Gardu, gardu! gri lamia, acaţ-u feata
, că V-o-aduse araoa! 20
— Pre-aţeă mînă s-ti bagi, gri gardul,
că tine mi calţi şi
treţi, ma feata mi sculă ş-mi tricii.
Acşiţe ascăpă feata ş-aduse aloatlu. |
Ună ţe feata-aduse aloatlu, s-tudisiră cum
de-ascăpă. Maş
h'iVlu de-amiră ţe o-aveă vidută tu poli
m nu s-tudusi. 1/25
dîse ninga nă oară să zburască, tra s-asparg
ă numta, niîsă ţivă.
S-năiri h'illu de-amiră şi-/ gise:
-— S-porţi apă cu ţirlu Şi. s-prusculz'eşti calea di la
gam-

brolu pînă la nveasta!

Feata nîpdi ease după casă şi o-arupe
susk'irare, ş-ță si bagă înima m-pade.

un

L'-ease maea — mira lei— ş-u ntreabă pale:

plingu

ş-ună 30

— Ţe-ni plîngi, feata-ri, cari ti bătu ?
— Dumnigăi, ma6? Acşi ş-acși fi-gisiră s-fac!
— Nu ti plinde, feata-ni, că Dumnigăi ti va ş-aestu lucru 35
va-l faţi.
|
„Angană maea nă oară puil'i di la Dumnigăă, z-glinară tu

țir şi astupară
Purtă

feata

tute guviăile.

apaşi pruscuk'i

|

tută calea.
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— 'Tora 's-o-arneşti, gri -inu

de-amirăl

Niîpdi feata pri plingu ş-nîpdi îl vine mira.
— Fă-ţi cruţea, feata-ni şi qi: Dă, Doamne, un vimtu, ţe tute
„noa
s-li facă ca vilia arnite.
Ni-scos grailu şi cara trade un.virmtu, ţi le-arni călurle ca

ai

pri palmă!
Agumse Duminica şi nveasta hoauă fu adusă tu băseărică şi

Muta tut nu vrea s-Vi grească cu gura a h'illui de-amiră. Intrară
tu băseărică ş-acaţă -preftul s-li ncrună. A tutlor lă deădiră
10ţeri s-ţină tu mînă, mași ali Mute .!- bîgară dadă tu unele.
Şi cari arse, .arse dada, acăţă s--- ardă şi geăditle. Atumţea
oâminVi I--griră :
- Te arsiși mută,
Mută

15

şi k'irută!

Vai qiţi eră ninga vîră miniut pînă s- umplă treil'i ani. Cit
trică ş-minutlu aţăl, acld iu-/ grea tuţi ali mute, îl greaște
Și nveasta di sum zvon:
Țe-arsiși, mută,
Mută şi k'irută!

Sa

,

20.

— Ba! lae, faţă lae!» greaşte muta, io tră un zbor nu gril
trei ani cu gura ș-tine ninga di sum curună, grești ?
H'illu de-amiră, cîndu o-avqi cu gură, o--alăsă țea noaua
şi ţină aţeă di prota, tră cari ş-aveă arcată tută vrearea.
Și feâţiră numtă mare, gucară, ansăriră ş-adăsiră apoea
25 ş-auşlu, tatăl a. feâtilei să s-hărisească şi tute tricătile s-agîrşiră.
,

(Spus

130. Omlu
Eră

Omlu
30

«

Cum

nă

oară

un

de mamă-mea

Despa,

Avela,

Epir.)

ţe vrea să z-ducă tu paradis.
om!

aestu vrea z-ducă tu paradis!
să z-ducă, că nu şi ştea

1 gisiră călăgărli: .

calea ? Si ntribă

la călugri.

— Ficorlu a nostru, macă vrei sragungi la paradis, s-imni
a câlilei, s-imtii calea ndreptu.
El ş-o avi, ca s-imnă calea, calea cum z-duţeă năreptu.
35 Ş-lo dicara calea-calea, ş-arupse . munţi, străbătă văluri, pi-

OMLU

trumse
Tu

ȚE

arîuri, discă

VRE

SĂ Z-DUCĂ-TU

PARADIS,

453

păduri greale şi nu strîmbă calea dip!

mărdine deade Qi un mînăstir
— Iu easte parădislu ?

şi ntribă:

Călugări'i, cara-l vidură că faţe ahtare ntribare, mintuiră,
c-aestu va lvibă viră k'irât şi-l gi'siră:
up

-— Aoaţe easte!.

|

|

— Mi vreţi ş-mine tu paradis?
— Ti vrem!
— 'Ţe lucru va mi băgăţi s-fac?
|
— Em ţe vrei? Na! s- arneșşti, s- aniskfirseşti miînăstirlu di 10
nafoară şi din nauntra.
— G'ine, gîse ficorlu.

Nauntru tu mînăstir eră Hristolu aspingurât pri eruţe, Omlu
aestu

nu

şi ştea

cari easte

— 'Ţe om easte aestu?

şi ntribă

călugării :

|

NE

18)

Aestu-i Hristolu! no-ai avdită tine ? Mutreă s- arneşti ggine,
că s-nu arneari cum prinde, ti spindurăm ş-pri tine.
Măratlu di ficăr di frică arneâ gi'ine.

Năs W-eră nilă di Hristolu și-l! [adulţea pîne şt micare şi-l!
giţea

:

,

20

— Vinu-ti, Hrist frate, s-mîcăm pîne!
E
Ma Hristolu îl grea dipri eruţe: — Nu vin, mîcă tine, că ş-io va-ri ti filipseseu nă quă.
Ună duă, doauă ile, tute dilile zbură nîs cu Histolu şi-l
avqi un călugru cum „zburaşte şi-l diîţe.:
„95
— 'Tine cu cari zburăşti ?

—

Cu, Hristolu, frâtile a mel, îl' ic

nîs îni die:
—

Ea

sească

Mică

ntreabă-l
nă

tine, că
tră

io,

ş-io va

z-vină s-micăm pîu6 și

ti filipsescu nă duă.

dise călugărlu,

mine

va

mi

fi lip-,

quă ?

30

Omlu. ndreptu, ţe nu şi ştea drăcurii şi bubuliţ, lu ntribă
dua lantă tră călugru.
|
— Si-l îți, gise Hristolu, că niţi measa nuă acşu si-n
veadă, nu să-l filipsescu. Maş tră hătirea ta vau veadă,

poate, measa. Maşi

ahiîtu, ma multu nu!

_Omlu. V-gise nîpâi a călăgărlui, ca na | ţe-ii gri “Hristolu.
Călugărlu lu nsărţină să-l gică, s-lo-aşteaptă tu paradis tră

35

hătirea omlui ndreptu, a căliVei. Omlu a câlilei, ţe vrea kară? |
îl giîse pale..
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— De! tră hătirea ta, s-nu ţi-aspargu k'efea, va-l așetptu.
Tră optu gile apoea, fiorlu acăţă să:l doară corlu, mîna

oclil, că muri şi trapse ndreptu la paradis. Căligărlu lu
ngrupă ca lumea şi tu Optule, li tease ş-el și tră hătîrea, si-l!
5 qițem: a k'irutlui, duse tu paradis.
(Spus de Sterghia al Giorgia Duli, elev în clasa

Macedonia,

1892.)

131. Sanlu,

gumarlu

Eră nă oară, ţe nu ş-eră.
Eră un-oară un pap-aiş. Om
un jar di fumeale:
10ţe

nu

aveare

vrea.

şapte-feate,

No-aveă

ş-ahită

cinușe

urfane!

şi mal'lu.

aflât, ma fără căsmete. Avea
tute nimăritate. Ş-eră, ca niîs

tu. vatră

Mică

tu

III primară, Xirolivade,

di

multe

treile gile nă

ori, ahită

ne-

oară ș-lă gur-

ligă măţile di foame tră semnu!
|
Aușlu aestu eră limnăr. Ş-/a nă quă țupata, tăporlu, ştii
io? şi z-duţe m-pădure s-aducă nă sârţină di leamne. Acld
15 iu bătea s-află vîră lemnu cama bun, s-ţină foc, îl' lo
oclul
un fag. S-aproal'e di nîs şi mută țupata. Ună goadă, ş-faglu susl'iră nă oară dit frîngile dit h'icate:
— La tine ş-la Dumnigă, auș, nu mi tale, ma

vrei, s-ță-l fac!
20
Aușlu li ca umplă puţin

gî-ni ţe bun

i
di frică, ma troară ş-vine tu ori

c-acși-i omlu oarfin: no-are frică, că no-are ţe s-k'ară. Dise
aușlu:
— 'Ţe bun si-ni faţi? Si-ti dai un san, ling'&r de-asime
25

Pină s-ţă freţi oclil, căqă un san de-asime.

—
—

e s-fac cu niîs? ntribă aușlu.
Pap-auş, cîte ori vai vrei pîne,

:
miîcare, pite, ţe s-ță tă-

cînească, groși, flurie, strane, agudeă sanlu Şi qi-l să scoată.
Auşlu

harauă mare! Şi-l băgă la suflit și nk'isi să s-toarnă

acasă. Calea vru z-veadă:

30 trapse

viră

Agudeaşte

easte

cum

mincună ?

sanlu

și greaşte:

Dă-ni

diţe ărburle i s-nu-/
mîcare,

dă-ii

flurie

dă-ni aţeă, dă-i anantă, şi cădeâti lăcrile căftate,
canda le-

aveă dimîndată aușlu! |
— E! diţe aușlu, îni vine ş-a nia
35 că nu va u scot urfana din casă, ma

apa la moară! Dîţeam
co-aestă, mă-sa-l!

SANLU, GUMARLU ŞI MAVLU,
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Vrea să ştibă aușlu tora? Angură şi văsil'elu:
Da nă alagă şi agunge acasă.
Feâtile, ca feate! Cum ul vidură t-ună gură:
„— Ne-adiţi ţivă, tra s-nă lom sâflitlu cu bunlu,

moarte him

di foame!

— Băgâţi-o strimbă,
bîmile vai avâm!
—

'Ţe lucru

aflăşi,

Canda nă sipsiră cătăşile!
faţe

aușlu.

De-aoă

tată, că

:

5

ş-năinte di tute

tată ?

— Ea ţe lucru aflâi! şi scoate sanlu, lo-agudeaşţe şi cagi
pită di lapte, caqi gădăife, cagi flurie, cadi fustane, cagi 10
di tute!
Î

Feătile, nimicate ş-nibiute di gile, cum cădeă vîră mîcare

şi s-aurtă s-o-arapă cari di cari!
— More, nu vă ncăcâţi, fumeal'e
greașțe aușlu. .
Do

Moașa

de-acld:

al Damă, că am tră tute,
15

"

—

Alasă-li,

—

Cari lă u ţine, ma va lă facă arăt

Ţe

micări vai giţi? S-ţă cură bâlile. Ş-ţe biutări va ntregi

aăș,că nu-s mîcate de-aocâltari hirile ali mume,

ahîtă mîcare.

S-ţ-alasă limba apă n-gură!

20

E-aproape de mintea omlui, că moaşa, pap-aușlu ş-cu şăptile feate duţeă tora nă bană văsill'ască. D-iu prota nu-l dădeă
vîră

di mîneăr,

tora cari

di cari să

s-facă di cama

aproapea.

Di cît apa doarme şi dușmanlu nu doarme. El no-alasă
omlu s-treacă g'ine, s-aibă quă albă. Acld, tu hoara auş-25
lui bînă ș-un văsil&. Di graiu-graiu, di gură-gură, agumse
la ureacl'e-l”, că se-află un auş acşi ş-acşi, ţe-ţi are un san,
lucru mare! Văsil'elu-l hărzăeă ş-nîs un ahtare san. Cum sfacă, cum s-adară să-l Va di l-auş, Acaţă de-adară un san
la un favru, di no-aligeă di sanlu aușlui. Apoea avigl'8 cîndu 30
auşlu nu eră acasă, ş-lo sanlu sun tîmbare şi Z-duse la

moaşa.
Moaşa, ca moaşe, gi-l, ca mutare, ş-o-avii că vine văsil'elu
s-li veadă, nu ştea ţe lă crueaşte pri dinăpdi. Căftă văsil'elu
z-veadă sanlu aţăl cîntăt ş-apoea-l bagă tu mînica di tîm-35

bare şi-l! da căţinlu calpu! Mutreă tora tine, un văsilă pînă
iu dipuse?
Vine seara

paplu

sanlu, ţivă! Greaşte

dit misuhore

şi caftă measă. Agudeaște

să scoată micări, ni apă vie nu scuteă!

.

-

,
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— More ţe 'soe ? greaşte nîs ali moaşe, Ţe- -l feaţit a sanlui ?
Moaşa s-păli di nă cale.
— Va nă:u gucă, bărbate, văsil'elu hunerea! Maşi năs îu
astăngi la noi ş-căftă sanlu ! Să ştii, că n-are gucată hunerea!
“5

—

More,

ţi adâri

tine,

io mi'bat

bile,

mularea-al

se-adăr

şi tine ti baţi s-aspardi casă? Tora ţe s-mîcăm? A nia ni-ease
suflitlu prit nare ş-tine, moaşe, s-te-aridă palu cadicineanlu !
— De! aş! Cari s-aştiptă di la om văsild ahtare lucru?
agâmsiră

Macă: văsilăţi

io

Tuţi seara ţea
omlu tu lume!

furi, să

s-culeără

ştii,

că

ca

agîuii,

va

l'ară lumea.

di fărmăc!

„„. Daa lantă pap-auşlu ș:10 nîpoi ţupata

S-no- aridă

şi ai la ărbure. Diz-

nd acaţă s-tal'e şi dizndu ancîni dit trîngile dit hicate ârburle şi dîse:.
— Ţe-ai cu mine, omlu al Dumnigăi? Nu-ţi. fu-dure bunlu
15

ţe-ți dea ? Caftă-ni ţe vrei, ma nu iti-astinge bana!.

.

-:— Dă-ni tine e ştii, că tut ma g'ine va mintueşti ca mine.
Scoate arburle. șI da un gumăr. Aușu ş-o-avă, Că. ş--avîde cu nîs..
— Amcu gumarlu te s-tac? Tine canda ţi:-ari'qi, îţi baţi
20
peză- cu mine?
:. — Nu grea. zboare tu cacu, om auş! Di cîte ori va lu
nțăli, vai băligă, ţe va-l' cafţi.
_Ş-lu ncâlică aușşlu şi hai acasă.. Tut acşiţe cum ş-cu sanlu.
25 Lu nţăpă şi gumarlu clîţ! cliţ! ţe-l căftă,.
OCo-aestă s-agîrşi urfana şi luguria cu sanlu!:
- “Tricură cari-şte cât k'ird nîşi cu bunăţi ş-arihăţi şi nu scutea graiu d-iu V-au ahîţi groși ş-ahîte muşuţăţi, că lă eră

păţiră cu sanlu. Gine ma,

îrică s-nu pată ş-cu gumarlu, cum

30 cum. Qisim, apa doarme, dușmanlu nu!
- Cum o-aduse: oara, auşlu păşteă gumarlu

Acld eră un piscâr. Aestu aveă

budga de-amare.

ş-nîs un gumăr ţe no-alideă

di gumarlu aușlui: Aţ8l stătit, aţeă bueaită, aţăl capu, ntreg
ca gumarlu aușlui. Piscarlu aveă avgită că gumarlu a pap35 lui bâligă flurii. ş-mușuteţi. Eră vîră ţe-l/ gucă oclul multu

şi-l! agudeă
aușlui

mîna, pr-iu triţeă. Acşi, îl! lu căpsălsi

și cîtră

aoă

feăţiră

Auşlu nu lo: dip di hăbare.
aestu

tu loc di flurie,

gumarlu

alanţi!

îl trădeă

Vine: acasă,
clutăţi

nțapă

şi Dăligi.

gumarlu,

-
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— Lele! măratlu:ri, gri aușlu, nipărtică lae
Va-ii lu alăxi piscariu!
--.
Sa
—
nă

De!
îu

ţe-ii mi mîşcă!
e

atiş, diîţe moaşa, nu creapă acşi! Duse.., duse!

qua!

Nu

vedqi

cum

ie Dumnigălu

aestu?

Acşi

C-una. mînă

te-Apără ş-co-alantă ti deăpiră! Cu nîs nu putăm s-n-ac
ăţăm. 5
Si scoală auşlu, z-duţe la piscâr să-și caftă gumarlu, ma

piseatlu V-aspuneă

cotlu.

|

E

„Nipoi Ja ărbure. Măratlu di :ârbure ş-acăţă bilelu.,
— 'Ţe-ai cu mine, pap? Nuti săturăşi di cîte bune-ţi. fezu?
— Am ţe s-hibă, ărbure, că sanlu ti-l fură văsil'elu, s-nu 10
ş-apucă, şi: gumarlu piscarlu, Stămăria s-l-o-aducă. Va-ni dai
ninga un lucru şi să ştii, că va-ţi dati bană tră totna!

Scoate ărburle şi-l! da u mată.

— Am cum s-facu, ntreabă aușlu, să scot părâţi.
,
— Si-! iţi grailu aestu: Fă, malu, cum ştii!.
15
Aușlu I-greaște acşi, ma cara ț-ul aştearne tu şcop,îl vătămă. Adulii aușlu c-aestu malu va-! aducă cama mulţi groși
ca sanlu ş-ca gumarlu,;:că mallii făţeă, cum îl giţeăi.
Agungînda-acasă, lu ntreabă moaşa, ţe-aduţe?.

—

'Ţe s-adic?

un malu,

*

e

20

— Am, ţe faţe ma/lu, dîţe moaşa.,
— Di-V s-facă, cum ştie!
.
-..
:
„ “O-ariîse mintea şi gri moaşa, cum u nviţă auşlu. Cara o-aştivnă tu şcop, V-adră oăsile ca urgiţi lisate, pînă-l' gîse auşlu
dure ! agunde! .
— Acşiţe-ţi lipseaşte, muşică, că s-fure că dişelideai oclil!
patru, no-aveăm anang'e di mali.
— Am tine, foc to-auş, adrâși cășare cu gumarlu? Nu ţ-u
furară dintr-ocl'i ?
Ma

25

— Canda to păţii bunlu, fila mea ! gri aușlu. Nu vină s-mu- 30
treşti, că-ni suntu lăite, tălăite plătărle. Cum feâţim, aflăm.
—

"Tora ţe-ai dipri minte s-faţi ? ntribă moaşa. Nacă ti duţi
cu mintea s-lu ţină în casă ? Nu nă-i dure neavearea ş-ur* fana, ninga şcoplu nă lipseaşte.
— Nu te-aspare, moașe, nu te-aspare! Nu-i lo mintea35
Dumniqălu!

Aestă

fu

cît tră minte. De-aoă

nă h'ibă tră bun, nu tr-arăă.
“Si scoală

auşlu

Văsilelu di ună

cu: ma/lu

de-alantă lu

şi nelo mallu

va

E

tu mînă şi

ntreabă,

z-duţe

la văsil'elu.

ţe l-u vinita.
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-—— De! Doamne! şelimură ş-acăţă s-frîngă și s-mută anumiri auşlu şi s-freacă mini, cu lirtare s-ni h'ibă, vinit s-caftu
sanlu !

|

— Nira-ţă ntr-ocli! Ţe san ? No-am viră san! giîţe ami5rălu şi gri s-lu scoată nafoară. Cît îl loară di limăreaiăă s-loastragă nafoară, auşlu gri a mallui:
— Malu, ţe stai, di nu V-u intri pri zvercă a văsil'elui?
Mallu no-aştiptă grită doaiă ori și dă-l, dă-/ a văsi/'elui,
pînă să-l vină mintea.
10 Apăriii văsil'elu să zg'ilească,

s-aurlă,

tră ilă.

— Ah! oh! nu ştiii, dîțe aușlu, scoate sanlu, că di nu, va
ți li fac oâăsile ca pintica!
Acăţă văsilelu s-li dică:
„— Amân! că ţ-ul dai!

15

Aestă vrea ș-aușlu și-l gri tu fugă:
—- Cari nu nviţăşi minte, nîpoi s-te-acâți cu mine! Ş-tine
văsilă, ma ş-io nţirnăt h'iă cu sită di mătase, puil'lu ali dade!
De-acld ş-lo zverea cu tut mădulăr aușlu și ea-l ca oălu

„__aroş la piseâr. Aiştăi l-u hrăni ş-cama puţin. Ş-cara lo-aş20 tirnă pri şeop, L--ascăpirară oclil. Nu un gumâr, ma qaţe
s-aveă, qaţe

i-l

dădeă.

Cara ş-lo ahtea pap-auşlu,

s- turnă

pindolire cîte nu ma pută. Şapoea
alepţi unu ş-un, lă deade di feată

25 mintea ş-armase nîs cu
marlu

moașa

acasă și feaţe îlurie şi
ş-mărtă feâtile cu goiiicite nă pălate s-ţă l'eri

tu altă pălate cu sanlu, gu-

ş-maVlu - Şi binară, și bîneagă

ninga,

ş-io de-acld ș-adiș trei meare;

unlu

cara

s-nu mu-

riră.

Vină

părmidlu
30 tră mine

egiîp!»,
(3)!

(1) alantu tră

Luşa

tr-aţăl ţe-aspune

«ham!> (2) ş-alantu

(Spus de Lușa ţal-Sterie Papahagi, Avela

(1) Când
măr

și Par

pronunţă

glîp!

înghiţi.

stimulează

ca și cum

|

ar

(2) Tot aşa se preface, că-l mănâncă şi pe al doilea.

(3) Amestecă

din

gură,

parcă

ar mâncă

un măr,

pune

Epir.)

la gură

un

K'ALEA DI PURIC.
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di puric.

ş-eră.

|

Eră un amiră ş-aveu maş nă feată. U vrea ca oclil!
din
cap. Luna s-căftă, luna-! dădeă. Va-/ Qîţi, tută vrearea
, tut
vislu, tută bana-amirălui feata ţea ş-eră,
Feata ş-aveă nă cutie de-asime. Cări-ște cum, nă quă
cum
ş-k'iptină perlu-Y hrisusit cu kâptinle de amâlamă, află
un

5

purio. Năsă-l băgă tu cutia de-asime și-l hrăneă tut cu zăhare.

Duă

cu quă,

păriclu,

s-nu-/

h'ibă

di oclu!

crişteă, ngrușă

ş-agumse s-nu lu ncapă cutia de-asime. Feata-l băgă tu sin10

duk'a-l de-asime şi acld lu-ntrică şi-l astupă maşi cu zăhare.
S-feaţe păriclu, an di an, ca viră porcu! . .
N
Tamâm atumţea feata ş-aveă-agumtă tu ari. Acăţară să
mbâiră goni alepţi, goiii muşăţi dit pătrule mărgini ali lume.
Feata I-gise a tată-sui:
15
— Tată, aţăl va mi la, cari vai aduk'ască, di ţe price easte
k'alea estă!
a
D-iu s-lă si ducă mintea goâlor, că easte l'ale di puric!
Cade un, cîndu-!' vineă oara, gîţeă acşi, pri căsmete, altu,
că-i di porcu, altu că-i di ţap, ţe lă vineâ tu oara țea!
20
Cari tricură tuţi, na că Tine n-coadă ş-un gone, un luplu
“s-lu mică şi dîţe:
”
—: K'alea-i di puri!
Feata, li si nclise gura! no-avă ţe z-diîcă şi prindea s-lu
Va bărbăt. Il lo! Si ncrunară. Apoea gdnile, acld si-l hibă, 25
ş-lo niveasta să z-ducă tu loclu a lui. Aestu eră Şutlu viu!
Feata tu fugă ş-lo şi pilisterl'i [purungi'il'] cu paea lantă.
Cara z-dipărtă draclu di pălatea amirălui, după.dile di
imnatic prit locurle aţeale cama greale, agumse cu nveasta
tu nă pădure. H'ila de-amiră, nvițată dipri bumbacuri și di- 30
pri mătăsuri, cîndu viqu, că o-aduţe cîtră tu pădure, lu ntribă

Me

cu plingul la ocli:
iu me-adiţi,

bărbate?

—

Am

—

Taţi, îl faţe draclu, —că

Tu

pădure

ţi-easte casa?

drac ş-eră, —că

-

s-nu ti mie.

Şuţi oclil' cîtră nîsă, ocl'i di drac, l'-aspuse ângl'ile, mină 35
coada nă oară si-l' creapă :numa, şi feata di frică tăcu ca
k'atra ş-trimură ca vearga.

PER.-N.
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Draclu, pri numa
dure.

Aoaţe

ahuli

PAPAHAGI

ţea marea,
un

o-aduse

tu mesea

per, îl h'ipse tu.clae

Acld eră pălăţle a lui, nauntru

di nă pă-

şi dișcl'ise

tu loc. Pălăţi

uşa.

de-amâălamă!

U nclise mărata feată nauntru şi n-o-alăsă s-easă pute.
Seara,.cîndu s-culcă, s-nu-!' fugă, di nu Va di hăbare, s-fățea

5

nîpîrtică, s-amvîrteă dușmanlu .di guşa feâtil'ej şi caplu lbăgă pri sinlu a lei. şi sudeă. Şi supse-supse si-l” creapă
numa,

avia

10

că

slăg'i

feata ca :cartea.

Ti „videâi

s-țineă .mproastă!

prit

pisă,

cu „de-

i

-Acld eră; Drăcoana draclui. Aestă nu s-mină dip din casă;
o-alăsă draclu s-aveagl'e casa. Aiştti, cari no-aveă. suflit di

om. altu, ş-plîndeă laea-l' miră h'ila de-amiră..
Ş-feăţiră “graiu s-li pitreacă 'nă..carte. amirălui şi s-l'-aspună tu ţoe mînă u deade şi ţe om ş-easte astimtul di Dum15 niqă. Pri cari 's-u pitreacă cartea? pri pilistăr.

Cit lo

s-azboâiră - pilisterlu priste

pălăți şi hap! îl faţe

„draclu, tease peânile, lo-acăţă şi-l mică.
+ Pitreaţe: ninga un pilistăr cu : cartea . ligată di. gușe, tut
acși: lu ncrupul'8 duşmanlu.
20: Atumţea Drăcoana I-deade mînă de-agutor. 'Țe- adară: nîs?

„.

Draclu
“asime,

feata

aveă -adete, că nu ișă
să-l

tălâăi.

deade cale

creapă

numa

25 feâtil'el. Cît

a 'treilui: pilistăr,

păpuţa,

intră

nincălţăt cu păpiţile-”

Drăcoana: V-ascumse
aestu

tu pălate,

nă păpuţă

pînă

azbuiră

să-ş

ş-agumse

na-l şi şutlu

află „si-lla

dipu

tatăl a

nîs

ca .un

sfrînteăl'ii vru s-lo-acaţă. G'ine.ma arsăriră huzmilk'arli
“.şeoăpile şi dă-l' în cap, dă-/ pri toc, lo-aguniră
Cîndu. bagă

grindina.

30 noaveă!
n

de-aleade

'cartea- amirălu; îl cură

Plîngul a'lui, jalea lui şi susk'irarea

D-iu eră ma naintea gucărişi

lăcrinile

lui,

cu
ca

mărdine

cîntări tu: amirăril'a

mași jale şi mvirnare era tora! Tută lumea să mvisci tu

i. Scoase zbor amirălu:
„— Cari
si-l h'ibă!

35

de-

şi cîndu

va

o-ascapă

.
dit mîna : antihristului, nveasta
:

Mulţi gori vai eră tu k'irolu aţăl, ma
moașe

vădue,

nu

s-află. Aeşţi

eră

pri loc! Cite. gunăţi, cîte Oămate
Și. ţe stih'ăţi: no-aveă. vătămată?

hăbarea

amirălui să mvească

cama

luă

caa ţinţi figdri a unti
goili

avinătări

di-

nu feăţiră năşi ? Ţe lămiii
Aiștor

lă vine la

ureacl'e

lăile,. ma

u băgară,

s-lirtăţi

K'ALEA DI PURIC.
dinăpăi dimîndarea
quă cu avgiilii,
Avde amirălu

— Cum

amirărească!

461

Nu .vrură s-ascultă. 'Tută

cîntără şi gucări, că
şi-! aduţe la năs:

ş-eră

hărăcok' „oamini.

s-faţe aestă, că maşi voi Sării călcăţi bora, s-l0-

toți ? 'Ţe

amiră

h'il tine, » macă

5

:

|
Să
Doamne!

arcâţi nâparte ?
Greaşte marle:
— Ţe s-nu-l arcăm,

Tră

cu

un

,
z-jilim

palu-drac

un drac

nu

poţi s-u

scoţi

”

în cap!

A mirălui î! vine greață di grailu. aestu şi l-arcă tu brangă. 10
Amirălu

satrazamlu, a. lui îV

cîndu

s-l'--aspargă,

mintueă

-

diţe:

S-easte-că ş-aeşţi fraţi nu vai poată s--ţl-ascapă dit miînle
a harlui feata-ţi, s-ţă l'ai.curătile! Cama goni oamini tu a15
amirărila estă nu s-află.
— Bre! cum acşiţe şi taţi di nu greşti?
I'-acl'amă amirălu ş-lă cade ş-pricade la el ş-la Dumviqă, s-aibă nilă di nis, că maşi nă .feată are, „aţeă feată,
aţea fitor şi s-u scoată dit, k'isa, iu căqi.
Ficorli, cara-l vidură ahîntu mvirinăt, o-agirşiră arşinea 20
ţe lă feaţe şi-l! gisiră, s-nu ş-u mică înima, că nîşi, cum va
s-făcă, cum va se-adară, va-/ aducă feata:
Fraţii aești era semnu! Cade un avea cite

Dumnigă.
Unlu imnă ca vimtul ş-las eră ncărcât
De aţeă ! grea tuţi Vinmtu-Pude.
Doilu

eră

fur,

ahtare

di sum clote, fără
di sum-elote.

s-adul'ască. Numa

di la

cu nă il di ucăţi. 2
.
dit lapure

inima

că-ţi fură

nă hare

şi oâule

aiştiui eră: Furd-oauă.

Terlu avdă, cîndu j-băgă ureac/a n-loc, cum imnă furnica, 36

“cale: di noauă

meşi

diparte.

Numa

lui era Avde-Tule.

„ Pâturlu, cîndu dădaă cu nă veargă de-asime n-cîmpu, sfăţeaă nă baltă, că prindea meşi s-treacă pînă s-u străbăţi.
De-aţeă tuţi îl! grea pri parasumea Zvoame-Apă.
Ținţirlu ş-aveă ş-nîs. harea lui: cîndu l-u cărţineă a mân- 35

tilui cu buzduganlu,

l-discă tu

doâiă

şi

cîndu grea să si

ncVidă munţii, nîpdi să nclideă. Numa lui eră Mură- Munţi.
Şăsile arcă tu nişane, că u triţeă prit nel! De- aţea-l' qiţeă

Nişanleai.

462

PER. N PAPAINAGI

Şi şăptile ş-aştiptă avinatlu dit nidri îm poală, canda cădea
|
pri bumbăc. Numa lui eră Piteai.
II lo căvală Vimtu-Fuge şi fugă ca vimtul. Fugeă, ore fărtic, di ți-ampăreă, că mică loclu şi bea niorl'i! Cari imnară5 imnară, agiimsiră vîră trei meşi diparte di pălatea draclui.
J-bagă

ureacl'a

Avade-Tute

avdi

ţivă ? ntreabă

tu loc, &uleasţe!

alanţi..

—

E!

—

Agona, fărtiţi, ca tora l-u oara

s-u furăm. Draclu doarme

amvărligăt di gușa feâtilei, mărata:
10

na, lo-uvdu cum

adile.

Ncălicară tuţi diznoi și trei meșşi cale, u. feaţe VimtuFude ca trei ori!
|
— Sti vidăm tora, Furd-oauă di sum-elote, ţe furi înima

dit lăpure şi oâule di sum

clote şi nu s-adul'aşte !

Pînă s-ti torni cîtră acşiea, V-u
15 scoase nafoară !

fură

a cimilui

qi drac

Ș-u

Fuga nîpOi, că no-aveă k'ird tr-aminare!
"“Gari-şte cum, cîndu si streăsiră alepţil-goni tu fugă, s-trunduiră pălăţie și draclu, te-are somnu di puilă, s-află diştiptăt.
Li-trică

prit

minte,

că-l

cunară

h'ila

de-amiră.

Pînă

s-ță.

20 îreţi oclil' ask'erea draţlor fugea dipu fraţi s-V-agungă ca.
ploaea azvimturată |

Fugi alepţil-gonii, fudi draţii dim vale, s-aprul/ară vai
diţi
trei patru toare diparte di el.
o — Zvoame-Ap
ă harea, gri atumţea Vimtu-Fuge, că
! fă-ți

25 n-astease cupia

di draţi.

|

|

|

— Tac! tuc! cu vearga n-cîmpu Zvoame-Apă şi ţi-ease
nă
baltă, iu tuţi draţ/'i s-nicară şi armase maş ma marle
a lor.

Aestu, cîne! nu s-alăsă. Alăgă

dl vVinate ca sfulgul dipu

niși şi tră psînă oară Y-agumse, cîndu alepţi!'
goni s-loară
30 di munte.
— e stai Mută-Munţi, greaşte nipdi Vimtu-Fuge
? Nu vedi,
ca va nă mică cumata!
:
„— Nu v-aspăreăţi fărtiţi, faţe Mută-Munţi.
Ş-mută un munte, intră sum năs și stătură
ascumţi tu ţi
35 acld. Draclu z-băgă la gură Ş-aştiptă. Vigi
nîs cît vidă, că
ho-aii dipri minte s-easă și 40 di gile s-umpleă,
— că pin tu 40
puteă s-aveagl'e
— lă qiîse .:

— Alăsăţi să-l

va-ni Vaii zverca

ved

mași

de-aoaţe

diditiclu a h'itier
cu tut mădulăr!

de-amiră

şi

|

SUFLITU

AMIRĂLUI

TU CRUȚEA

DIPRI
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Alepţil-goni se-arisiră ş-o-alăsară. Draclu aestă vrea: L'i-l
supse cu gura şi u mută-mută tu vimtu cît nu ma vedqi: cu

oclil'!
— Bobo!

măraţli

ţe-adrăm, griră goiVi-alepţi.

|
Nişanleai!

Nişanleăi! griră tuţi, Nişanleai să-şi aspună harea!
5
Nu l'are oară Nişanleai şi cara V-amină ună n-cap al Antihristu, l-vării şi-l căgă feata dim braţă. S-u videai cum cădeâ
ca vîră cireaşe. flop! o-aştiptă Fitedi îm poală, ca dipri
bumbăc,di nu u dură ni cap ficuţa.
.
Apoea o-adăsiră la tată-su. Aestu nu lu ncăpeă strânile 10

di harauă. Apoea u mărită cu frătile cama mare a goiloralepți, l-află ş-aiştor cîte nă feată de-amiră, feâţiră numţăi

Şi &ucară, ansăriră şi miîcară la casă amirărească noauă meş,.
di qile. După noauă meşi gucară ninga nă oară la puguniccum
prinde, loară ninga nă pîhntică la pătigune, si scu1
turară ninga nă oară şi-s săturară di goe. Cari nu vru, aţăl
nu mică, cari nu pută, aţăl nu gucă la numtă, la pugunic
ş-la pătigune! Citră to-aspârgirea beări/ei ţi-amintă un puil'u,
un cutu nveasta noauă, ca un pilistăr, s-lu sorgii tu nă ki-

cută de-apă!
Erâm

Aestu

ş-io acld

apoea

agumse

cama

di tată-su.

20.

ete.
(Spus

133. Suflitlu amirălui

de

Filpa

tu cruțea

Beza, Avela,

Epir.)

dipri curună-Y. :

Eară nă oară, ţe nu ş-eră.
Eră nă oară un amiră. Siiflitlu aiştii-amiră era-l ascumtu

tu cruţea dipri curună-l. Nă quă, cum s-priimnă prit gărdină, 25.
z-dipune un corbu, l-arape cruţea dipri curună şi faţe năparte. Tu oară căgă greii lîngit amirălu.
Tută lumea: more ţe-are amirălu, ţe are

pînă tora eră sînătos ca h'erlu ?
Amirălu

aveă

trei

fiori,

doli

|
amirălu ? că nîs

i
ca

doi, ma

treilu aţăl riclu
: 30:

halane pri pîinea ţe-ş mică și caldtihă di muma ţe-l feaţe!
Vidindalui aeşţi, că părintile a lor trage s-moară, lu ntri-

bară s-l-aspună 'lîngoarea.
—.Nu
easte

gic:

cu

vrea

viîră

moarte,

ma

Sâtlitiu a mel

dică,
s-nu

stăteă

|

greaşte
v-armînă

amirălu,
p&nură

tu cruţea dipri

|

a

că

lingoarea-ni

tu inima,

curună-ni.

va vă 35-

Agi, ca.
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cum mi priimnăm tu gărdină, un: corbu nl- o- arălk'i [sati : nio-arăpu] .şi feaţe năparte, Pînă ţe cruţea-ii nu va-ş vină. tu
loc, ni mortu, ni vii nu va- ni h'i i, ma va- n dac şii nitrăptile
_va-Al. trag.

— Tată, dqise siclu, macă

3

aestă ft-u lîngoarea, nu, creapă,

că mi duc s--alăg loelu tut pînă s-aflu corbul Şi 's-ți-aduc
cruţea.
. Avdîndalui aestă fraţii ma:“mări, s-nu ţivă di tatăl Va idee,
că nu-l vor şi alasă amirăril'a la cama nielu, di'siră, .că ş-el
10 vai alagă tră cruţe.
- Nk'isiră. şamiştreil'i calea- calea pîn-agiumsiră :t-un loc iu zdispărţă călurle. Acld eră 'trivă: ună cale ișă tu nă mareapulitie, anantă tu apulitie ş-cama mare şi calca treea ti scutea

-tu nă pădure greaită.:
15

Marle şi frâtţile di mese loară călrurle țe ișă to- apulitii
Niclu Y-u deade cărarea cîtră tu pădure. : .
Năinte să si mpartă lă giîse niclu, să-ş alasă neâlile sun
nă bizbil'e ţe eră acloţe, ca tu turnată să-și aducă aminte,
cari va treacă ma naintea, şi di fraţi. Acși feâţiră.

20

Cara z-băşarăn-gură, să mpărţiră şi trâpsiră : ficorlu ș-calea.
Niclu V-u

deade

tu pădurea

ndisată

ş-greaiiă.

Agunginda-

lui tu buriclu a pădiuril'ei, da di nă căsică, ascumtă tu cupate. D-iu să ştibă nîs ţe easte? Nu tricură vîră ndoauă minute și. cîndu: da di.s-trundueaște-loclu nă oară, ntreaga că25 sică cărţini. Aduli'i nîs, că vîră qiîn, vîră stih'O i vîră lamiie
vai h'ibă şi troară se-ascumse tu cupâză..

“De-alih'a'că eară
geă

carnea. Ea

ma

fățeă foc

nu

lamne.
şi

Cum

ştea pîn

di perti-l/.din

vine, aprease
atumţea

cap,

foclu şi fri-

că ş-leâmnile

nă oară

to-an,.

ardu

cîndu-l.

socrișteă. Niclu, ascumtu cum eră, li videă tute şi cât îl vineă
să-l. qică: Ţe faţi, kirută, di-ţi argi perli, ma nu aţi foc
di leamne? Ţe si-l” faţi a fricălei maşi, că s-nu-l mică.
După

ţe s-aară: fușel'e

Atumţea

ficorlu -ta/e

35 ţe bumbunigă.
— Bre!

lamnia,

si scoală

și fuge

nîscînţi: bucuri, cuţuri

Lamia, tu turnată,

cari îni lo-adră

bunlu

l-avinare:

şi adară foc,

ş-frică oclil' di ţe videă
aestu,

bre!

cari ni-ul feaţe

aestu bun? si-ni caftare ţerlu cu steâlile și va-l' li dai!Gonile ţe-ăscultă dit cupăză, :arsare şi greaște:
—

Io ţ-ul feci.

,
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— 'Ţe bun cafţi di la mine, tine gone, fe-ii
buneaţă.
o

Sion

dai

corbu.
—

Lucru

mnidău,
Acaţă

rea
__—

cruţea

grei

dipri

îni căfţi,

greaşte

va s-facă.
lamna, îl da 'nă carte

Na! I-gîse, cartea

ieaţişi aestă
SI
a

curuna: taţă: “hui, ţe o-arăki

Oarbă.

pădurea
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lamiie, ma cu

câtră

numa-l Du-

sor-sa Dina

estă va u dar

a sor-meal

un
5

dit pădu-

Oarbă. Nîsă va ti nveaţă ţe prinde, s-fați.

Dină

dit

10

Apoea lu nviţă cum s-facă, cîndu vai agungă acloţe,
tra
s-nu-l mică sor-sa
Feaţe fitorlu cum lu nviţă lamna.
Tu văsilia aiştăi lamne se-află corbul ţe arăpă cruţea dipri 'curuna amirălui.
15
— Del gise Dina dit pădurea- Oarbă, grei “ueru, ma cu
muma al Dumnidău, va-l fățem.
|
* Apoea lamna lu nviţă:
— Ficorlu a 'mel, corbul aestu easte tu pălatoa di la patru:

sute di darăţi. S-ti duţi fără frică,

ma

s- asculți

graiu cu 20

graiu di cîte va fi nveţ: s-intri tu gărdină dimneaţa, tu cîntatacucoţlor, cîndu tuţi:draţ!i dormu cu curlu nsus, vătămăți cum
suntu dipri noapte. Tine s-no-aruk'! niţi ună frîngă dipri porii,
că tuţi suntu cu gură. Ma nelo, vai agunqi n--faţă cu nă vilie
di vileire. Tu ducă s-nu ti viltești dip. Apoea puţi'n cama 35
nelo ş-easte corbul pri nă alumak'e uscată, cu cruţea tu toc
[dintană]. Tinde mîna,Va-u şi tu turnată, poţi s-ti vilteşti şi s-

aritlk' cîte poame vrei, fără frică. Ma ţine minte ună: s-li videări

draţli cu ocli! dișchiși să știi că dormu ; s-fure cu ochili- neliși, mutrea-ţi lăcurlu, că suntu diştiptăţi.
i
"30
"&onile aleptu agunde, cu vrearea-l Dumnigă, sînătos “la
pălatea aţilor patru sute di darâţi. O-aduţe nă oară divarliga şi veade, că toţi eră-!' tu lumea nantă. Apoea, după
“nveţ, intră. prit gărdină. Poame di tute soile: meare, gutufe, &ireașe coapte lăi, gălăiţă, auă ţe-ţi făţeă cu ocl'ul, h'âr- 35
h'ire, gorţi gâlbine ca fluria, va V-u gîţi: nu s-s-află pom sno-aibăl Păreă că-l gic a gonilui :

— L'a-ţi, mărate, s-ţă treacă dorlu, că va nă cafţi.
"A.lui

baâlile

Papahagi, — Basme

V.cură.

Nu

aromâne,

,

pută

s-avavdă şi cum

triţeă pri
30

sun
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nîşte

meri,

şcurţi, di-!

agungeă

meârile

pînă

la

gură,

muşcă di un mer. No-apucă s-facă criţ! nă oară şi tuţi draţii
se-ailară sti cor. Di frică nîs, ascuk'ă trei ori în sîn şi si
nh'ipse t-un gîbjâii. Di cari vrea s-ascundă ? II trâpsiră un
5 şcop sînătăs și-l! deădiră cale de-acloțe ş-cari va, îl! qi'siră,
s-cupăsească ş-altă oară.
Plîmtu, bătiut s-toarnă la Dina dit pădurea-Oarbă şi V-as“pune ţe-l trapse l'alea.
Lamia se-aprease ş-nîsă foc, că no-ascultă di nveţu şi
10 maşi tră hătirea sor-sai nu-l feaţe nă mîșcătură.
— Di oara estă, gise, ti Vertu, ma s-ți-adiuii mintea cu tine,
că ti mîc altă-oară, s-işare di zbor-ni!

Ea lu nviţă tut cama naintea.
- Gânile intră diszndi tu gărdină
15 de- auă I-triţeă

pri

la bugă,

şi cu tute-că

cu tute-că

meârile,

arâpuil'i
gărțile, ci-

reăşile gălăiţă I-gădilă, el, canda l-eră gura cusută, nu s-cărti,
di vîră pom. Agumse la vilie. Niîs hăbare no-aveă di ţilie
di viltire și ca un /'irăt şidă să z-vilăască. Nipoi z-diştip-

tară daraţii

și cara-l' trâpsiră

un şcop, aproapea mortu lo-

20 alăsară m-pade. Apoea lo-adunară cu cupriile
cuprie, că el' ş-o-aveă, că de-alih'a-i mortu..

s-lo-arucă n-

Gonile nu ştea ţe s-facă. Să z-ducă la Dîna dit pădurea
Oarbă, îrică V-eră; s-nu z-ducă ? 'Țe faţe cu cruţea? Ş-năinte

ariii ş-nîpâi. furtună. Cu tut-aestă s-turnă nîpdi la lamna.
Aestă cai! qise, pîn tu treile ti Vertu! Ma să știi, că ştată-nu să s-toarnă di la groapă, altă oară Lirtare nu ncape.>
Apoea lu nviţă s-a apala căpitanlui di draţi, cîndu aeşţi
es dit pălate.
— Apala-ii zgurgiisită, plină de-arudgină, ma tine s-faţi cum
soti nveţ. S-nu u scoţi dip dit teacă, că macă vau scoţi, va
te--acaţă draj!i şi va ţ-u Ya. Maşi cîndu va u ţîni tu teacă,
se-aspâr draţli de apala ţea.
Fitorlu ş-u băgă di calea estă s-ascultă, că s-nu. mîcă şaltă păpară. Apoea pre-afurișalui, afurișalui lo apala cu aru35 dină. Ună loare şi tuţi draţi'i ş- carcândal'i c-arina și ca spruna
agumsiră acld. Ease fiăorlu to- avlie, țe z-veadă ? Draţi ca

25

perlu din cap!
Gine ma tuţi draţi'i

fuged di nîs, ca

di dimiamă. Aţea.

vrea ş-el. Năs, taha s-l-aspară ş-cama multu, s-făţeă că scoate

SUFLITLU

AMIRĂLUI

TU CRUȚEA

DIPRI

CURUNĂ-L/,

467

.

apala. Gine-ma draţi'i atumţea s-au
riă ma multu la nîs. Ţe-l'
vine, minte qi fiisor, s-u tragă apal
ă s-tale vîră ndoi, s-/a
îrică alanţi.
Ună scuteare ţeu feațe şi ţi lu ntup
ară draţi, cari di
mînă, cari di or, cari s-lu ncâlică pri
urecl'i.
5
— Alăsăţi-lu, gri Sătinălu, aestu va ştibă
limba mul'are-

meai, va-l bag huzmilk'ăr la nîsă.
Şi cum

diîse sătînălu,

tă! arupte, cu ţărăhi di

acși feaţe. Lu

porcu

a
nviscură cu nîște păr-

n-cor, lo-adrară

vai gîţi, ca

vîră g'iftu şi-l băgară s-facă huzmete.
10
Nă duă intră el la Drăcoana, mu/area.-l
sătînă și u veade
Xu plînde. Plîngul a Lei lo-arupse fila şi u ntre
abă:

—

"Ţe-ai, doamnă,

di plînqi?

Drăcoana ţea, nu eră di soe drăţească, şi-! qiţe,
că nîsă-i
h'il'e de-amiră şi că dracluu căftă la tată-su s-l-u
da nveastă, 15
că di nu, va-l! mică tuţi. Şi tatăl di frică L-u
deade. Ma cum

„s-facă s-fugă de-aoâ ?
—

Taţi, scumpă,

cara vrei s-ascăpăm

i

gîţe fitorlu, că ș-io aţel lucru pat. Ştii ţe ?

de-aoaţe

s-lu ntreg'

lailu

astacă, cum

ştiţi voi muler/'i, tu ţe- sta săflitlu 2? Discoase-l
cum ştii!
20
— G'ine, diţe feata, va lu ntreb.
|
Seara feata s-feaţe lingită şi plimtă fără acumtin.
U ntreabă
sătînălu :
— Ţe-ţi lipseașşte di plîngi? Nacă fitorlu te-angur
ă ţivă.
—- Ba! ba! dîţe feata, dorlu a mel easte, că de-ahiîţă etă
25
țe bînăm de-adin și un co-alantu nu nă ştim, iu nă-i suflitlu,

Draclu z-veadă, fure-că-i cătărgăril'e aestă, îl qiţe nă mincună :
|

—
Tr-aestă crek! ? Săflitlu a mel lo-am tu mătură.
Alantă quă, după ţe iși avinare draclu, u Ya mătură nîsă, 30
u bagă n-coh'e şi-l aprinde eri, luminări, îl! bagă lălugi, aspindură asimcâţi, ş-alte multe. Aeste tute s-la ocl'i, că şfeata ş-eră Evă. Ea aduli, că araclu vru s-u bagă pri somnu:
S-toarnă sătinălu de-avinare, veade mâtura tu mare tifie.

S-lişină si-V-creapă-numa de artdeare.

„— Te-ari'ş,. mori mu/are!.nu diîţi ţine, cum va sta săflitiu
tu mătură? S-ţi-aspunu ndreptu, sifiitlu-ii easte tu cîiţurlu
„dit avlie,
a
,
Mularea aduki că ş-aestă-i mintună, ma s-feaţe că no-

.35
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adul'aşte. ua lantă, cum trapse sătînălu avinare, tut acși:
-1o ciţurlu şi-l băgă tu udălu bun și cu tute muşuteţle lo-anvărligă: ţeri, lăludi, asimcăţi, flurii şi alte multe.

Sătînălu dizndii s-creapă

de-arisute ș-alță nu!

— Mulare, diţe el, 1i-o-aveăm, că vrei s-ii goți viră teh5
ne. Tora ved, mi umplăi că multu mi vrei de-aţeă ndreptu

va ţi aspimn: săflitlu a mel easte tu trei pilistâri dit pîntica
a agru-păreului dit pădurea-l Furu-ii-l' mă-sa.

Aestă vrea ş-feata. Acl/amă gonile şi-l diţe: ea ş-ea. Macă
10ţînii s-ascak' tată-tu ş-mine de-aocaţe, nu stăi minută, ma angână-le şi du-te tu pădurea-l Futu-ii-l' mă-sa.
_ Gonile nu eră de-aţă' ţă lă se- aspare oc/ul. Si scoală şi
z-duţe.
Acld ţe eră?

Ş-eră un preftu, ş-aveă

15

nă cupio di oi. Oile a lui s-li sui,

m-pade: ahîntu slabe eră. Di ţe vai giţi? Că tu păş-tu loclu iu s-află porcul nu puteă s-li pască oile, că-l!

cădeă
durea

li vătămă porcul. Eale păşteă maşi

earbă

uscată

şi ţară di.

___vasliga di hoară. Loclu irbos dit pădurea porcului nu ctigă
20 vîră picurăr s-lu pască. Divarliga di pădurea. porcului eră

arît şi nu s-antrisăreă lişor.
Gonile-aleptu vine şi se-arugă

picurăr la - preftul.

Apoea

cara vidi, că oile suntu alăl'ite, tale un lin, lo-arucă priste
arîti ş-li treaţe oile didinde, tu pădurea porcului. Ea-le ş-por25 cul cu perlu zbărlit şi cari se-acaţă doi să se-alumtă, din qare
pînă n-prindul-mare. Ş-unlu putiit ş-alantu harame nu-l! si
mîcă. S-alăsară puţin nîși, că eră- p curmâţi doili; porcul
intră tu bară să s-avreagă şi &onile aleptu l-trapse nă mi-

care si-l” vină
soprîndul-mare

Oile păşșteă

puterle. Apoea
pînă

to-a soarlui

eară s-loară di căşingie, dim
ascăpitare,

dipriună, ca tu gărdina

ma viră

nu cădă.

tată-nui. Seara,

cari

nu cădeă niţi un, niţi alantu, se-alăsă tr-a doa-zi şi fi&orlu
le-adună oile și le-aduţeă gonile a casă, la preftul, mîcate

săturate, S-niră ş-l preftul cum si ngraşe tutiputa-l' duă di
35 quă. Nă duă preftul vru z-veadă cum să ngraşe oile? S-lo
dipu picurâr şi ţe si-l” veadă ocl'il'? S-alumtă picurariu cu
porcul

—

ca doi Virii.

Ah!

dise porcul, s-aveâm nă musirlă, s-me-antăvălescu,
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s-l-andoapir,

— Ș-lo, dise gânile aleptu, s-aveâm nă pită di lapte, nă cotă
di Vin şi feata prăftului s-u baș nă oară, z-videâr cum ti

discâm făși-fă și.
|
Şi de-astă oară viră nu puti. G'ine-ma preitul vidă și
avdiţe cură aoaţe. Vidi nîs, că picurarlu aestu-i gone-aleptu

Alantă

quă

adară

pita di lapte,

umple

cofa

di vin ŞI-Y li.

da a feâtil'ei s-le-aducă a picurarlui şi u nviţă, s-nu se-aspară dip.
Eră trîş pri prîndu. Nîpdi uhtă poreul şi dise, ţe vrea

s-aibă, s-l-u poată

10

al gone-aleptu Nipdi suskiră şi gonile a-

leptu şi qise:
— Ş-io s-aveâm nă pită di lapte, nă cofă di vin şi feata
prăftului s-u baş nă oară, z-videâi cum ti discăm făşi-făşi.
15
„Niscos grăilu şi ea-ti feata cu pita, cu cofa..U micâ gonile
ca un luită, biu vinlu, îli trapse nă băşare cărţinoasă a featilei şi cari da di-l mută poreul şi-l zdupuneaşte di pade
plăscîni.

area

dit niîs.

L-mută

şi

ningă

nă

oară,

l-da

di

pade, s-curmă di mesi porcul. L-mută ş-ningă nă oară, l-da 20
“di pade, l-işi mădularlu şi gih! nu teaţe.
- L-disică apoea şi-l scoate treiti pilistâri şi-l. alasă sînătate
a prăftului. Gri aestu, pălăcărsi s-armînă, că maşi nă feată
are, s-l-u da nveastă, ţivă! Ficorlu nu V-ardeă tră acld.
Calea gânile zgrumă un pilister. Draclu ună-ş-ună cădit25

greu linqit:

.

i

— Ah! muVare, mul'are, va ni-u gucâşi ! va-tă adrăși groapa !
— Ba! bărbate! zbor e-aţăl? Nu diţi tine: altu pri lume
am di tine?
-B-aţeă
nu putea să-l veadă!
30
Agunginda ficorlu la poarta di pălate, arupe ş-caplu -di
ninga un pilister. Draclu s-kiră tu lîngoare: necă s-mină,

necă zbură, vai giţi: ma

Ea-i,

dipu

multu mortu

şi cu pilisterlu

S-alină analtu
iu-i apala ?

di vii eră.

tu mînă.

o

1! diţe a feâtiler:
35

uşe,

diîţe feata.

Cara ţimse apala, criîșt! ş-alantu pilister și draclu cripă,
si-l! creapă soea. Fuga fitorlu la cruţe, u la, şi trade de-

adân cu

feata.

Sărgliră

şuteailii

ş-tora,

ma gonile

nviţă

470.
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minute; ştea cum s-poartă; nu eră k'irit să scoată apala dit
teacă. Cîndu tricii pri la vilie, ţe z-veadă? -De-acld videii
tută

lumea,

ca di pri

palmă.

Tute

hoările,

tute

apulitiile,

tuți oâmini'i, prăvdile, vai gîţi, di cîte sun pri loc. Fitorlu
5 veade frate-su cama marle, cum vindeă simiţi tu nă hoară
Şi

tu altă hoară

ş-frati-su

— Ptău! l-ascuk'8
de-amiră

U
10

di mese

cum

nîs nă Oară,

nu

s-cătîndisiţi pri hala estă,

vindeă

vă easte

cu poală

mărcât.

arşine, h'il

dinăinte!

Va vilia, u bagă tu supane, să se-află tră bun, tr-arăi.
Nearcă avearea draţlor pri patru-găţi di cămile și trade

deadun

cu feata de-amiră.

_ Agumsiră, cari-ște, dipu cîte dile, la loclu iu să mpărţi
di fraţi. Mută l'atra ş-află treile neale. Plîmse lailu ş-corbul,

că fraţi sun, şi fraţi z-dor.
— Va mi duc s-l'-aflu, dîse niîs, ma tine s-aștepți.
Nu îu greii s-l-află, că nîs cu vilia I-videă, câtră iu Va
pîne şi cara /-află şi l-ascul'e năgeamă, apoea î!' lo şi s-turnă
cu nîși.
Aiştor foc lă vineă : Cum ? nîși cama mări, fiiclu s-a namea 2?
20 Si zburiră s-l-u goacă. Noaptea cum dură lo-acăţară tu
somnu şi li scoăsiră oclil. Apoea lo-alăsară m-pădure și .
15

băgară

feata

z-zură,

că nu

vai aspună

pînă

s-nu-/

vină

octil' a gonilui urgiit. Nîşi pistipseă, că no-are vindicare.
Ficorlu-aleptu,

cara

z-vigi

fără

ocli,

25 abuşala, de-abăşala pînă l-arădăţina
limă pri pomlu

alăsât,

unăi pom

s- trapse

de-

şi se-angăr-

aţăl.

Sum pom eră vatra iu s-ană draţii seara şi aspuneâ
cade-un drăcuriile ţe-aveă faptă qua. L'i ntreabă draclu aţăl
cama marile, e lup si-' mică feăţiră qua? Dupu ţe tuţi ş.
30 aspusiră fapta, un zarzavuli, un. ang'udă di drăcâș, işit qua

ţea după angiqi şi nțăpătări gîse:
|
— Io băgâi doi fraţi di scoăsiră oclil a frătilui a lor.
— Na! oarbe! l-are draclu aţăl mare şi-l trade nă baţă,
di V-ascăpirară ocliV. Aestă nuj ţivă! cu puţină cinuşe dit
35 vatra estă s-l'i fricare ocliil' și s-vindicară. Acsiţe apărieşti
tehnea-ţi tine? şi-l plăscîneaște ninga vîră ndoauă băţi, di
puil' videă ntr-ocl'i.
Ficorlu de-amiră le-avde tute şi cîtu s-frîmsiră daraţi!i
de- -acloţe, ş -frică oclil cu cinuşa dit vatra ţea şi-l! vine videala.
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Apoea se-adară cu. stranie vec/i, tiptile, şi trade la tată-su.
Fraţii, nîşi, cît aveă agumtă.
—

Nu

—

Ti vrem, îl disiră aţi.

mi

- Di mare
nară

vreţi

ş-mine

harauă,

doit'i fi&ori

huzmik'ăr 'aoaţe, maşi tră nă pîne!

amirălu,

g'ine,

că-l vine

sinătatea

şi-l! si tur-

5

feaţe beare-mare.

Cari miîcară, biură tuţă, ai se-aspună omlu ş-părămidlu.
Aspusiră tuţi cum îl tăvă cărăfeta, vine ş-arada-l huzmik'âr,
z-gică ş-el părămidlu a lui.
.

Aestu ţe z-dică,

aveă

trei fiori,

apării s-aspună cum

cum

dusiră

eră un amiră, cum 10

s-l/a cruţea dit €oclu

a corbului,

cum si dispărţiră, cum ficlu l-u deade tu pădurea
şi tute anante cîte vidă, ş-cîte păţi lăitlu!
-

Cu

cît

intră

nîs

ngălbineă tu faţă.

tu părămîd,

cu

ahîntu

ananţi

greauă
|
doi

fraţi

15

Agărşii s-aspiin, că nieclu, tra s-no-aibă gură fraţi, cîndu
V-află, lă gîse:
— Vă Vai cu mine, ma z-vă bag vula, damea dinăpăi,
tra s-nu-ni gucâăţi vîră murafete. şi nîși vrură. .
.

Cara vine di lo-aspuse tut părămidlu, cum Vi scoăsiră oc/!' 20

îraţ!i, ananţi
—

doi

Scuteţi-lu

acăţară

nafoară,

— Ba, nu, gqise
răvulia, că muşât

z-grească:
că-i k'irăt

amirălu,
aspune.

aestu

huzmilkâr!

kirăt, nik'irăt, să-şi biţească pă-

|
N-coadă lu ntreabă amirălu:
— Tine omlu aţă], &nile-aţăl aleptul, ul cunuscişi ?
—
—

Cum s-nu-l cunusciii?
Am cari easte?

„ — Io hiă!
Tuţi armăsiră
—

25

Cari

cu gura

nu pistipsiţi,

30

căscată.
na nelu-ni,

na

feata

na
z-grească,

îraţli-ni: mutriţi-li şi va lă vidăți dămţile dinăpăi.
— acşi-i; mutrescu
Mutrescu nelu, —a lui; ntreabă feata,
— cu damcă.
fraţii,
Atumţea amirălu dipuse dipri scamnu şi băgă niclu și-l gîse:35
— Tora, amiră hiii, fă-le a fraţlor, ţe ti nveaţă inima...
“fe s-lă facă ş-nis, ţe oclil' s-lă scoată, dure fu arşinea ţe

lă teaţe.
Apoea

o
si nsură

cu feata di amiră şi feăţiră numtă mare.
(Spus de Filpa -Beza, Avela, Epir.)
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134.
-7e ş-eră, ţe nu ş--eră
Eră un văsil'& ş-aveă

s-mărită. Pitreaţe

Corbul

nă

amirălu

feată,

hăbare

cilibi.

A featil/ei îl' vine

oara să

tu tute amirăril'le și gîţe,

5 goni alepţi şi h'il' de-amirăţi şi di văsilăţi, cari vor să- Ş veadă
căsmetea,. să si scoală şi z-ducă.
Și mbăirară goni-mușâţi, goni-alepţi, h'il de- -amirăţi şi di

„văsilăţi blul'-bluk”, tra se-aleagă feata. Şi h'ila văsi/'elui șideă pri firidă cu merlu tu mînă, cari. s-lo- -arisească, s-lo-agu10 dească cu merlu.
Tricură

goni

scriăţi cu cundiVlu, gonii alepţi, zoni anglisăţi

tu amâlamă ș-tu hrisăh”, pri cal! azburătări, pri pâde, tu că„ruţe, nă asli'ere ntreagă. Feata no-arisi vîrnu. No-aveă armasă

tinir, ţe s-no-aveă tricută. Cîtră seară, n-coadă, na treaţe

15 ş-un corbu. Feata ne lo, ne-alisi, și-l cărţini ună cu merlu
după cap.
.
|
-

Amirălu de-acld iu mutreă, gri di nă oară:
— Nu se-acaţă, nu se acaţă, că V căgiă merlua feâtil'ei, că

ea nu vru.

"Şi diznoui mbâiră zori pri dinăintea feâtil/ei, Tut
O cdinară gone di gone pîn di un, şi tu sone feata
ş-agudeaşte tut Corbul-tilibi.

„.„.

— Ninga
feată, fără

25

nă

oară,

z-va!

acșiţe
trade

greaște văsi/'elu, că-l căqă merlu

ali

|

Pin tu treile, feata ş- avea

băgată

oclul pri Corbul: tilibi,

şi tut pri corbu amină cu merlu.
o
No-avi ţe z-dică văsilelu şi u deade, cu
+
tute- că Ii se a„mări! inima fărmăe..
Aestu nu eră puiliii ca tuţi puiti, că eră corbu di mumă
30faptu! Noaptea ş-alipidă peânile şi-ţi ișă un gone-aleptu, cu

nişte strane mușate, sirmă ș-amâlamă

maşi.

'Ţi-eră

haraiă

să-l mutrești, ahîntu seriât ş-eră. Năs îl' gise a feâtilei:
—- Mutreă g'ine, durută, s-nu ti bagă daraclu ai minteşti
ap Pee

că

multu

„Văsilelu nu
*

rundei

tute

arăi

vrea

ş-multu

greii

s-avdă di feata

amirăriile, tute văsiliile

va

ți-ampară.

lui, ş-ea

că e:

-

niîs li

ş-tut Joclu, şi feaţe

di

CORBUL
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si sculară gonl'i, alepţil” şi scriăţiii z-vină dit mârginea
loclui

tră nisă, şi ea, tr-arşine mare,
“G'ine ma nîsă ştea, ţe ştea.

aleapse

un

corbu

tră

gone!
|

Nă dquă l-aclimară la nă numtă di amiră. Dusiră tuţi, duse

şi nvoasta-l Corbu-tilibi. Cindu: corlu se-acăţă, na-l şi Corbul-tilibi, tu strane noâuă, ca scos dit oi! Muşât: sil!
Vai

caplu!

Gone:

5

si-! ţinqi apala.

Cum îl-vidură tuţi să ntribară un co-alantu, cari s-libă aestu
gone-aleptu? Viră nu ştea; maşi ună nu o-aveă loclu di harauă, şi di cămară ţe-l' Vineă. Aesta eră ţal-Corbu-tilibi. . 10
Muma li nveastă al îilibi.îV gîţe:
„.—— Vegi, feata-ni ? Aestu prindea s-hibă gonile a tăl.
Feata, canda u mică limba, nu pută să s-țînă şi-V/ qise a
"
Da
mă-sai :
— Am aestu ni-u g&onile, mumă!
15
— Macă-i gonile-ţi aestu, iu-l' suntu peânile? -

— Peânile le-are acasă sum tăpsie.
Muma s-fură de-acld şi fuga la dinir-su acasă. Niţi ună,
niţi doaiă,

li la şi li plăscîneaște

tu &ireâp. Al Corbu-tilibi,

di la:numtă iu ş-eară, l-u deade voaha

şi gri:

E:

20

— Mulare, mul'are, minte şcurtă ş-perl'i lunqi, va ti pimse
aţel c-un tor, s-adări lăeaţa, că scrum ni-anurzeaşte.
Z-duc a casă agona-gona, peânile arse tute ş-fapte scrum :

— Mulare fără minte, greaște Corbul-ăilibi, s-alâgi dupu
mine și s-plingi cu lăcrinle ca pruna, că-ţi lo mintea vimtu25
şi ti mică limba s-aspiuiii misticolu a nostru, ş-atumţea s-meafli, cîndu di imnare va se-arupă păpuţile-ţi di h'er.
Cît gri aeste grâire şi s-feațe nă limbă di foc şi prit uşe
azbuiră citră tu data soarlui şi nividut s-feaţe.
Mărata di mul/are armase ca di totna singură ş-cu dorlu 30
:
tu inimă. Minte ncap no-aveă şi cîndu mindueăţe mușăt
gone k'iră, loclu n-o-acăţă di glărimea ţe feaţe. Plindeă, şi
zmuldeă perlu ca nă zurlă, z-dipiră ma tute n-vimtu. Boaţea

și plîingul no-acăţă loc şi tr-aestă z-vulipsi, să z-ducă s-lo-află.
Ș-adară nă păreacl'e di păpuţidi her, ş-la nă tueagă
di 35
i
e
h'er şi nk'iseaşte lu Corbul-ăilibi.
Imnă ş-imnă, vîră an ş-cama, agumse tu nă irnie greauă.
Acld ş-eră nă căsică. Asună la poartă să-l' dişelidă. Aclo

bînă Nărcurea. Nârcurea o-aşteaptă ş-u ntreabă:
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— Nu-i giţi, feata-ni ţe scutură greauă, ţe-amărtie
siră tu pădurea estă, iu niți puilii nu azboâiră?

—

ti pim-

De! mae, ţe s-hibă, acşi, ş-acşi, alăg s-aflu Corbul-ăilibi.

Noăreurea.

5 qită, tr-aestă

diţe,

că

tu

u pitreaţe

ştibă ţivă.

loclu

a Vei

la sor-sa

|

numa

estă

nu

are

av-

Vinirea, că nîsă poate

|

să

|

|

Gine ma ş-Vinirea nu ștea, că niţi tu amirărila Vei nu
se-aveă avdită s-treacă vîră oară vîrnu cu numa Corbul:
&ilibi. Cari mîcă ş-bii nîscînte gile mărata ş-curbişana di

10feată, Vinirea u pitricii la sor-sz Duminică. Aestă hărneă ai
tuţi puil'i cîţi suntu pri dunauă. Cari u curmă fila feâtilei,
l-angană puil'i tuţi şi după ţe lă da s-mîcă, z-bea Vi ntreabă:
Puil' mușăţi, vo puil' duriuţi,
pr-iu azburăt și pr-iu tricât,
nu vidut, nu cunuscât

|
15

-

&one-aleptu, &one-avdit,
Corbul-Gilibi ?

„ Puilă di puiliii trică şi deade

gratii «nu știi», «nu știiiI»

Cari tricură tuţă şi vîră nu ştiu, dise nîpâi Duminica:
20
— Nu s-faţe, vai lipsească vîră puilii, că de! cum s-nu
ştibă niţi un, că puil'i loc ne-alăgât no-alasă.

„ Cara s-misurară, se-află, că nă oriie moașe lipsea. O-aflară
ş-o-adusiră ş-aestă. De-alil'a estă şteă, că Corbul-ăilibi easte

la pălatea draţlor di mu/are-sa itie.
25 . Cîndu avdi ş-aestă mărata-şi, lăcîrnile ca pruna-l cură. *
Neise ! cu agutorlu al Dumnigă ş-ali Duminică nviţă di gone
şi agumse acloţe. Eră nă quă albă, că tuţi draţii lipseă di

la pălate. Maşi

Corbul-zilibi

aveă

armasă.

Cum

întră niîsă

to-avlie şi-ş mutreaşte păpuţile, li veade arupte. Aduki c-a30 gumse. S-alină analtu şi cîndu z-vidură, s-loară m-braţă, z-băşară și s-hărisiră.
|
„—

Am

cum

vinişi

mușată,

pîn

aoaţe?

nu-i

ti

curmăşi

calea, nu-ii ti l'irăşi tu irniile pr-iu triciişi ?
— Dorlu tră tine, vrute, fi deade înimă s-li străbăt tute,
35ma hai s-nă fugim, pînă nu s-turnară draţi'i, şi s-nă duţăm

tu loclu a nostru, tu avisitlu nostru loc, acld iu-și bate puillu

veara

ş-pitrunicl/a

nagă-veara.

.
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ş-u l'a

vruta

boâiră ca vimtul.

m-braţă

şi az-

Draţi'i, de-acld iu ş-eră, adul'iră, că 1ă tuqe Corbul-ăilibi
şi s-loară dipu nîs. Aoâ s-l0- -agungă, aclo s-lo-azungă, s-toarnă
Gilibi câtră năpoi, ţe z-veadă? nă urâdie ntreagă di draţi,

Jăi ca cărbiinile, s-ţîneă dipu nîşi am-păturlea. Gilibi, cu tută-!

5

guneaţa, o-aspără huzmetea şi dise::
— Va n-acaţă, scumpă.
— Nu ţ-u frică, dîse ea, şi cum cîntă ndoauă zboare ți u
_nviţă Nârcurea, ss-prifeaţe îîntînă şi Corbul-tilibi s-feaţe apăl 10
araţe. Tricură draţI'i, biură şi no-aduk'iră.
Fudi niși nîpoi, fugi draţi'i dipu nîşi, cât-cât s-l-acaţă pale.

Gine ma feata

ndoâtă grâire nviţate di la maea

murmură

Viniri şi s-prifeaţe guvă şi Corbul-tilibi pangu.
Tricură draţ!i nu-l dukiiră,
Nîpoi gonile Corbu-iilibi cu nveasta-l! alăgă cît Duteă,

scoasă dipu

ascapă. Draţi'i cu limba
se-apruk'ară

mirmură

s-/-agungă şi s-l-antupă

ndoauă

e/. Fuga

draţ!'i, fuga,

di perce. Feata dizndii

nviţate di Duminica

grâire

15

se-

şi ea s-feaţe

-

nidr şi Corbul- silibi un vimtu turbât și fugeă-fudeă, minuta 20
şi qua, că nu putură s-/-aproak'e draţi'i.
Oari asecăpară, si dusiră nîpoi la feata, ş-aflară văsilelu
"
ninga vii, ma mvirnât, că pîne nu-!' si mîcă, ditră feată. Năs
di multu o-aveă aștearsă dit tiiterea a viilor şi cîndu u vigi

turnată de-adim

cu gonile Corbul-tilibi, -pără

c-altu

ahîntu 25

creaşte. Apoea, co-amăi, cu ună cu altă, armase &ilibi om.
Dipuse nîs atumţea dipri scamnu şi se-alnă Corbul- Cilibi
- Şi cară s-nu muriră, bîneagă ninga.
(Spus de Filpa al Beza, Avela,

135.

Epir.) .

Capra-șută.

30
„Ţi şriră, ţi nu ş- iră,
Ş-iră unoară un văsilă t-ună vilaeti mult diparti. EI aveă
trei fitori muşăţi, ma aţăl cama hicu ivă cama muşât ş-cama

vrut di mă-sa

j-di tată-su.

„ Aistu văsilă z-duţeă tătăna pit pădurili dit amirăriVă s-avină,
singur

ică

cu

oăminli

a lui. Așă

z-dusi

nă

dquă

singur

tu 35
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nă păduri, iu s-află luvii di luvii di prică

nu

ş-cari

z-vătămă

lişăr-lişor, că plumbu arucăt pi năsi s-tur(n)ă năpoi. Z-dusi
singur

ş-cînd

agumsi acd,

vidii ună

prită, ună

capră

şută,

cari aveă nă căruţi tu frîmti. Aistă iră di. niscîntili prită, ţi
5 zburăse. Cum u vidă el, V-trapsi cu tufek'a și plumbu tu
loc tea s-o-agudească ia, s-tură năpdi şi s-pligui singur văsilălu.
Atumţea ş-ligă rana, s-tură acasă și z-băgă tu pat şi nu

cama puteă

s-easă avinari. Năs

multu l-arăseă s:măcă -cară

10 di avinatic. Ti aţeă fitorl'i a lui işară
“ţerg”i ică îţido ţi s-h'ibă.

z-vâtămă

ţivă

Lepuri,

Lă găsi tatăl s-nu Hagă pit pădurea cu capră şută, că
s-nu paţă, dot, ş-el, ţi păţă ş-el. FPi&orli gurară s-nu treacă
pi acd.

|

_Şâmintrelă ficori loară ţi loară, să nviscuză şi năsiră cu
oamini de-a lor. Acd vătămară niscînţi Vepuri, pui! și V-adisiră la tată-su.
Așă

20

z-dusiră

ningă

unoară

după

niscînti

dili şi.a

treea

oară vrură ş-e!' si z-ducă to-aţeaă păduri cu capra şută. Diţeă el:
— Că-ţe nă dîsi tati ca s-nu niqăm tu aţeă păduri ? U păţă
el că ş-fu singur, ma noi him trei inşi! Ai s-nig&m ş-ma s-nu
făţem ţivă, să-! spunâm, că nu

nă

dusim

parti.

tu

altă
E

Așă qăc. şi neg trelă. Cum
25 cu tutelsli, ma

pi acd, ma

n-o-agudiră

lor, tricu pi ningă

agungu,
şi capra

lă easi prica. Trag el”
şută lă fugi pi dinintea-

nă firidă a căsilor di văsilă, ţi stăteă a-

tumţea la firidă, V-feaţi semnu şi trapsi tu mârginea locului şi de-acă tu lumea lantă, ma-! găsi a văsilălui, că ma

z-va s-o-află, z-vină după ia pit guva dit mărginea aiștiă loc.
Uhtă mult văsil'ălu şi qăsi:
30

— Ah! cănli di tori, ţi-n feăţiră! Gurară, că s-nu nagă
pit pădurea cu capra şută și ișară din zbor! Va si-l pitrăe
s-i-o-aducă dit, lumea ţea lantă, să nveaţă minti.

35-

Li aştiptă cu nirăvdari. Ea iu vin-ficorli..Lă găsi. tati:
— Ficori lăiţi! z-vă ved nu voi! găsit, că nu figăți tu

pădurea ţea şi voi me-arăsit şi nasit. Toră, nu vă Vertu pînă
s-nu fidăţă s-aduţăţi aţeă pri&ă, cai vrut s-u vătămâţi.
Lă găsi tati tuti căti li spusi capra-șută. Atumţea trelă ficori loară funi, cufiii cu pini, li băgară t-ună k'eră şi trâp-

-
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siră cătă iu da soară. Fugi, fugi gili ş- nopţi mizie agiuimsiră
la mărginea locului. Acd aflară gura p-iu z-dipună. Băgară
frătili ma mară tu cufină, ligară g'ini cufina cu funea ş-lu
spinqurară tu guvă. Gini ma el lă spusi, cîndu va z-bată
cufina cu funea, s-ul scoată nafoară. Nasi căt nasi şi di frică 5
ahurhii. (aurh' i) z-bată funea cu cufină. Scos nafoară şiră
galbin ca ţeara.
Intră frătili dit measi, ma ş-năs, căt ul dipunară pînă la
'gumitati, li umpli zmeânile di frică. Scos ş-el nafoară ma
mult mortu ş-iră di viu, că mizie lu nviară.
10
Vine ş-la cama ficu, să z-dipună. IV feăţiră ş-a lui hără.
El qăsi di ma ninte.
— Cindu z-bat tunâa cu cufina,s-mi săligiţi cama nh'ima
s- tudiră fraţi! di aistă apufuseari. Aistu ş-o-aveă băgată
-Aot, s-nu easă dit guvă fără capră-şută. Căpsiră fraţii, ma 15
vigură așă ș-l sălig'iră tu groapă. Sălig'ă, săligă, z-dipună
tu alantă lumi (Amară), Aco câqi t-ună padi. mușată ca parădis.

Agărşăi

si spun, că dimindă la frăți s-tibă (si ştibă) dupu

un semnu, cîndu va s-agungă acd şi tot după semnu, cîndu 20
s-ul tragă nafoară.
Fraţil' doi aştiptă sus, pînă z-vină aistu cama ficu.
Nicu ligă cufina di un ârburi şi lo calea cătă iu da soară.
Fudi, îugi, agumsi la niscînti pălăţi (sărăvi) di băcără toati.
“Poate aisti li dumneă nă mulari, ţi aveă huzmilkfări şi huz-25
milari şi ciîni căt spur(n)a; ma cînli atumţea iră ligâţi că
ş-iră qua. El s--apruliă di poartă şi bătă. Doamna pălăţlor
a sărăvlor) găsi:
— Vii! ţi anurdeaşti a om dit alantă lumi! Ma s-furi om
bun, s-intră! s-furi rău, s-nu cuteadă s-intră n-casă, că să- 30
„lig'escu cîâl'i ş-ul fac bucăţi-bucăţi.

—

Bun

esc (escu), amirăril'a ta!

Macă-! gri aşă, îa lo-aprul'ă
|
Doama (doamna) căsălei ul ţină, ul băgă z-doarmă şi
"noaptea vini ningă nîs şi căftă soc. Grini ma nîs ş-iră cur-35
mât rău şi n-nu-l' si gucă.
Tu apirită, tah'ină, lu ntreabă doam(nja:

—
—

Că-ţe nu vruşi, tea z-dorii cu mini?
Că nu mi sculăi ait lumea lantă ti aisti lucri, ţi ti altu-
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țivă, şi-l! spusi ti ţe. Maş cîndu va s-ailu capra-șută, va s-fac,

5 roadă
După

dit

ţea

va

ia

measi,

s-al

facă Dumnigăă,

dip. Na
Vii!

a om

ţi -anurgeaşti

s-nedi,

tea s-mi scoţi tu
lișăr lucru-k

di băcără s--măcă, s:

di asimi!

şi sărava

Bătu la poartă. Işă doam(n)a
—

va

iu

fac Ș apoea

pul/anu

Imnă fitoru ati di gili,.pînă
roasi

s-ță spună

s-ascâk' lucru, s-vini pir oaţi,

ţi va

eta lantă.
__— Maş s-u
10 s-ti scot.

să s-

(sărav?) tută di asimi; aco.

dip, va z-dai di nă pălate

sta sor-mea

s-ţă

răvâaari tuti s-fac. Mini

cu

şi acd iu va s-măcă, iu va

băcără

di

veargă

daii nă

ma

cafţi,

lucru

Greii

—

s-cafţi tini.

va

așă cum

căsăl'ei nafoară

dit lumea

şi feaţi:
|

lantă?

S-aproak'i şi ntreabă şi faţi şi ia ca sor-sa ma mară, fur-

15

că-i bun,

l-bagă

nu?

ică ma

n-casă

și faţi tut aşă.

Atumţea Il-dăţi ia:
-— Na pul/anu aist de-asimi; cu nîs va s-negi pir cali şi
acd iu va s-măcă pulanu, va s-afli niscînti sărăvi di flu20riă;

acd bineagă

s-fați, ma s-nu
—

Nu

sor-mea

ţea

cama

nica. la va

s-ti veaţă ţi

agărşăști s-mi Vai, s-mi scoţi tu eta lantă.

ţ-u-frică, că va

s-am

angătân.

El nideă ş-cîntă pir cali, că găţeă:
— Pri ningă capra-şută, n-aflăi şi nveasti ti fraţi şi ti miri.
Agumsi tu niscînti geni mușati ş-avdă puili cum cîntă ca
tu paradis. Acd ş-iră ş-pălatea di fluriă. Iră maş harao, că
-doam(n)a iştor casi va si-/ spună iu s-află capra şută.
— Vii! gri sora nică, ţi anurdeaști a om dit lumea lantă!
“Tut aşă ca la surări ma mări, lu ntribă fur-că-i bun, ică
“30rău. Ş-feaţi tut ca lanti. Şi lu ntribă dimneaţa îa, că- e nu
25

s-apruk'ă
Atumţea
-- Nu

z-doarmă dolă. El Vi spusi ş- aiştăă cum
V-qăsi ia:
ti nveară,

ma

ţiri

pul/anu

aist qi

fhiriă

ş-alăntăr.
ș-iu va.

s-măcă el, acd va s-afli nă casă mari, plină di draţi. Tini
35 cîndu va s-azungi, el tuţi va -s-h'ibă pi misali. Tini s-intri
nuntru, s-faţi căruţea şi s-ii tingi m-padi ca mort. Draţi! va
s-rămină cu gura căscată, di frică. nu va z-bată dit loc, că
va z-qăcă, că vîră angiil vini. Draţil va şadă s-măcă pîni.
Atumţea va z-vină un puilă şi va s-ti k'i ipură di citor, ma
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tini s-nu-l acâţi. Apoea

4179

va z-vină ningă un şi va s-ti l'ipură

di faţă. Aist s-lo-acâţi şi s-lu ţini, pînă cîndu va z-vină măsa. Aiștii mumă easti capra-șută, ca(r)i u cafţi tini Fă atumţea
cum îţi tală capu, maș s-nu-agărșăști s-mi scoţi tu eta lantă.
.
Fitoru fudi, fugi, cîndu s-roase pulanu âi fluriă, viqă 5
ş-casa draţlor. Apoea şăqiă di z-discurmă şi feaţi cum lu viţă
nica. Draţi! nu cutidară s-easă ş-rămâăsiră pi misalidi frică.
Lă păru că-i angiil, că fi&oru iră muşăt, gone, cama di angiil.
__Năşi nu z-bătură it loc, di frică.
Ma
Viniră puilă pi aradă, cum Y-aveă spusă feata ţea cama 10
nica şi-ul l'ipurară di &itdr un, di pîntică alânt şi nu-l acăţă.
Vini ş-alânt ţ-ul k'ipură di faţă, şi fi&oru lo-acăţă. Puilu ahurh'i s-ţiură, si strigă, si zg'ilească ahăntu mult, că ărbură
şi munţi! cădeă şi câsili di pe-acă. Avgă şi capra-şută, mă-sa
puil'lui,

cari

u

căftă

fi&oru,

şi vini

zg'ilundalui

ti puilu

a15

Vei.
— Lasă-n h'ilu, goni mară ş-muşât.
— Vinu cama ncoa, Vinu cama ncoa, spuneă fitoru..
Şi s-apruk'ă capra şută, pînă ţi fitoru o-acăţă ş-așă alăsă

puilu. S-nu-l' fugă, îl ligă di un ârbură cusiţăli di degi şi 20.
ia u ncărfusi di ărbură. Apoea z-dipărtă nih'amă şi cum smindueă,

și cum

ţi s-facă

să

adară,

tut

rămă

cu

pul'anu

curpăea di ningă năs. Da, da şi ea veadi,că s-lk'âdică pulanu di un prag di ușă Rămă ma mult și află nă uşă.
Pimsi ușa şi se-află tu nă ahuri, cu trei ca! ca .luţeafiri, 25
unu

iră

Vimtul,

alantu

iră

Mintea

ş-aţăl

din

coadă

ş-iră

Bana. Cali iră cu gură, ca oâmiili. Ili qăsiră:
—. Tini ţi nă feaţişi ginea istă, că nclişi irâm şi nu puteâm s-ișăm, că nă iră uşa austupată, va s-ti avâm domn a.

nost(r)u. 'Ţîni cîti trei h'iri di per di pi noi, bagă-li n-sin şi 30:
tu zoră, ică cîndu-vrei s-vinim ningă tini, scoati pert'i şi
|
di unăoară vinim noi.
Ficoru aistă căftă. Acd calu Minti lu viţă s-a un cănzic
ți s-facă iţido cu el. Așă, puteă s-adună nă casă ntreagă,

cu nă dari, t-un top nic. Apoea işă cu calu Vimtu şi nasi la 35.
.
!
capra-şută. Aistă-V găsi: — H'ilui di văsilă şi de-amiră, dizleagă-mi ş-min: di oaţi
şi tală niscînţi peri di cap și cîndu va si-l scoţi din sin,

vin mini di unoară.

|
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L'-fu .nilă a gonilui
Ncălică

calu

Vimtu

ş-u.dizligă,

şi pînă

cu căsili di tluriă. Dipună
—
—

ă

după

ţi lo peri din cap.

s-mutrâşti, agumsi

la feata

ţea

dipi cal, I-sălig'i şi intră n-pălati:

Ai s-fudim, găsi năs.
Ajl găsi feata.

Câsili, lă deadi ună cu căngicu şi le-adună tu top, cu tuti
neali, cu tot -asimicali, cu fluriili şi li băgă n-sin. Tot aşă

fâăţiră

la ţea

di measi

Şi la ţea

ma

marea. Li 10 șamintreili

surări ş-fugi, fugi, agumsiră tu padea ţea mușată, iu s-aveă
10 dipunată el. Ș-află cufina ligată, că-viră nu vini s-u diz-

Jeagă.

-

Oaţi

bagă

bărţati, cum

niîs

treili

ş-aveă

surări tu cufină,

semn

şi zbor

tilor s-no-aibă frică tu guvă.
15 cufina şaminpâtrulă.
Cindu

fraţil' vidură

|
tragi

funea

cu fraţi! și lă dăţi

Năs

dao
a feă-

rămasi, că nu li ncăpeă

aisti troi feati s-hărisiră mult, doi niîși

şi huzmilk'aru trei. D-apoea sălig'iră cutina năpdi z-veadă, ţi

va s-h'ibă, ţi va s-aducă.
„_Frătili cama ficu vru cama

20nîs ică ma nu. Te-aţeă băgă
supră

tălăganu

agumsi

25

aproapea

ninte

z-veadă,

ş-căzula lui. Ahurh'iră

di gura

țin “fraţi!” la

nă şcămbă mară tu cufină j-di

gâvălei,

s-lu analţă

ună -vigură

și cîndu

că nu

easti

altă feată, ma frătili a lor cama ficu,— că-l cunuscură dipri
tălăgân şi căculă, —tăl'ară tunea și cufina căgi ng'os.

Giini iii-u feaţit, fraţi cîni, ma ş-mini vă u coc! qăsi nicu,
cîndu. vigi ţi vrea s-li facă fraţil.
i
St
Ți ti aţi

tora?

corbu, veadi iu

Cum

.nigeă

s-alumtă

minduit

şi cripât,

tă vătămari un

ca laiu şi

puilii di

tălăngă

c-un şarpi. Şărpili scuteă limbili s-muşcă puiu, ma ș-puil'u
“30l-u dădea cu cărăntanea. Atumţea gonili s-aprul'ă c-un par

gros şi dă-l, dă-l,îl l'isă capu a şărpilui.
Puilu maş harao șriră, că ascăpădi nipărtică. Așă, lo fidoru sum soară pi sum peani ş-ul dusi la mă-sa, cari iră

mară căt nă casă.
35

|

—.Dado! găsi puit'u, vinu z-vedgi şărpili cari-ţi. măcă
h'iVă |
a tăi totănă, cîndu tirțeă, p-iu tricăi ș-mini; s-nu me-ascăpă

un gone ş-mini mort irăm.
—

Ia z-vidăm, găsi muma.

Da
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Nasiră acd iu îră psol' şărpili. S-hărisi mult muma. di
puilii şi ntribă qi goni, iu easti.
|
—- Pe-aroă-i ascuimt, qăsi puiu, ma dură, că nu-l măţi.
— Cum să-l măc, ma ţ-ascăpă bana, puil'i?
Ia z-zură şi puilu lu scoasi di sum soară..
5

Ea-l băgă di un-oară n-gură ş-ul scăpită ș-ul scoasi năpoi,

d-apoea ul scăpită năpdi ş-ul scoasi năpoi di harao. Lu ntribâ să-l caftă ţi va, ti buneaţa, că-l! ascăpă puil'u.
— Ţivă nu voi, maş s-mi scoţi pit guvă tu lumea diprisupră.
-10

— Grei lucru, ma va să-l fac. S-n-adăţi un cirăp di pini,
dao vătălah'i di Vin, j-doi boi s-a calea ti măcari.
EI î! găsi, ca ya z-ducă s-află d-i-uva, că no-ari.
Fugi, fugi, deadi t-ună păduri. 'ru păduri astălă un auș
Orb, ţi aveă k'irută calea. Și nu ştea niţi iu s--atlă, niţi cătă 15
iu s-u l'a.
Di

zbor-zbor,

află

caimolu

ţi da oeli. Ul lo fitoru

ţi si spilă, ahurhii

ş-ul

auşlui,

dusi

acd

Aist

alăgă.. tă

la ţea funtînă

z-veadă ca pit năgură.

Si spilă

funtîna

şi ună

adoara,

vidă ca pit gare; si spilă şa treea oară, vidă ca pit duă.:20
— B.hiilă, tini ţi-n feaţişi buneaţa istă, caftă ţi vrei, că
„Mini ese avăt cit nu poţi s-minduâşti. Cîţi peri în cap, ahită
aveari am. Am ş-ună feată, a ta s-h'ibă..
Fitoru li spusi atumţea, iu-l doari ş-auş(l)u nu vru să- Y
cadă pi zvercă şi-l! deaâi, ţi căftă tălănga. Li lo pui/u tălănda, 25
li băgă toati pi peani ş-pi supră fi&oru ş-feaţi căruţea şi
trapsi pit guvă tu lumea lantă.
Agumsi aproapi.di gura givălei şi. cara _z-bitisi.
Car!
puil'u, să-l” da cară, cară, no-ari! ş-adusi aminti di hirili di
peri di cal, li scoasi din sin, şi di un-oară viniră cal'i şi 30
lu scoăsiră pi lume. Tălănga, pînă s-adil', s-s-tur(njă tu lumea .
di gos.
Cu Vimtul cal ficoru azumse pînă s-ascul! tu hoara tată-

sui. AcO îraţil'.iră si-s soară cu aţeali feati. El intră: viscut
tu strani retki, ca unn gili, la un hrisic tă nă pîni. Hrisiou: 35
găsi:

— Tea s-nu imni pe-aroă pe- -arcă, vinu să sulli la. foali.
Iră Sîmbăta, cîndu ea iu vini h' ia al văsilă, aţăl cama
mară şi-l! dimînâă:
-

Papahagi,—Basme aromâne.

!

-

u

|
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— Pînă n-qua de-adă să-ni faţi nă preaclă di veri di băcâră, cum li va muV/ari-mea, — vini zboru: feata cama mară ş-nă biligucă ş-un nel; ma s-nu-l faţi, mintueăcti, că va ti
tală.
”
RE
a

LI Qăsi s-tibă (să ştibă), că niîs li vrea.

—

Giine,

s-ță baş

mîna, dăsi

H'ilu di amiră nu cunuscă

hrisicu, va

s-mi

daă

s-li fac,

trati-su, c-aist iră ca gift, ma

nicu frati ul cunuscă.
-Bagă hrisicu s-lucreaqă, aspardi cai-şti cîtă băcără, ma țivă
“onu făţeă. Lucră qua ş-noaptea, ma din cot! Şi quă cu duă

„s-adună

qilili și aşă cum

li vrea h'ilu di văsilă, nîs nu pu-

teă s-adară. Di curmăt, cripât şi nisumnât, cătă Viniri seara
z-deadi pi mînă şi durti. Ficoru atumţea scoasi dit top cu
căngicu neâlili şi alanti lugrii di băcără ali feată mară

15 şi băgă n-sin aţeali fapti di hrisie ş-apoea ahurh'i z-bată cu
„€ocu ac! cuc! Măsturu z-diştiptă şi viqindalui așă lucri muşati, qăsi:
..
|
— Oa! mini ţi ese mastur bun şi nu putiti s-adâr ţivă ştini ciracu mi ntricăși, si-ti biînăqi! Si ştii, că va s-ti lau la
20 numtă ş-tini.
|
|
Ma ciracu qăsi, că nîs nu poati s-nagă la numtă.
Hiilu di văsilă li lo. lugriili dimîndati şi li dusi la isusită. Aistă ma li vidă, găsi cu mintea-l:
|
— Oa! că-l vini uruteaţa! Aisti-s a meali

25 la nu pistipseă, că s-le-aibă

faptă

Si
lăcără!

mină di hrisic, ma Ș-

țineă caimolv tu înimă..
A dao dquă iră numta. Hrisicu dusi și ciracu nu vru zducă, că g'oea.iră viseit recamân. Cum fudi hrisicu, scoasi

perli di calu aţă

di vimtu

şi na!

ai-unăoară

sOstrari ca di -soară, ncălică calăr şi zbură tu
s-tur(n)ă cuscri!' cu nveasta. Dăsi el a calui:

— Mutreă gfini, s-ti anvîrtoşti qi avărigăra

s-lu agudăşti

Calu
35 deadi

nu

pisti cătulă

vrea

pi că&ulă

qăcă

n-cap.

adoară,

alk'icăsi

cum

vini

calu cu

vimt.

Tamâm

a grambolui şi
s-facă

şi l-u

şi-l lo nih'amă j-di peri, ș-apoea fugi ca vim-

tul cu gonili. Aist vini, discălică,

z-dizviscii şi s-feuţi ca ti-

răc năpdi. Şăqă la dul'ani pînă vini hrisicu, cari acăţă s-i
spună numta cu &udia, cum l-u deadi calu cu scloța a
grambolui după cap.
:

- GAPRA-ȘUTĂ.
S-h'im

g'ini,

n-dua

de- -adă va s-ti

—

Bagă

”
measi

Vai

la numta

și dimîndă

țilăă dit

veri

bili-

oara, qăsi nîs la hrisie, s-le-adări ti Sîmbătă, că

o

—

measi, dăsi hrisicu a ciraclui.
Dua lantă, luni, vini hfilu di
guţi ş-neali di asimi.

483 |

dusi bana-ți.
Ţi .s-adară hrisicu? Iu-/ tălă capu, cum li căftă hiilu di
văsă/Vă. Ma ziracu avu nilă şi di cătă Viniri seară scoasi lugriili din gapi, cîndu durtă hrisicu şi băggă n gapi aţeali alanti. Domnu-su, sculăt dit somn, ş- aștirgeă ocl'il' z-veadă 10
tehnea ciraclui,
„Li deadi ş-aiste la faata di measi ş-aistă maalt s-tudi, că
ştea

ia, că

nu

pute

s-li facă

vir om

dit aistă lumi, ma

tăcă,

u feaţi zbor.
La numtă tot nu vru z-ducă fizoru, că
« qăţeă, cum :z- ducă 15
cu strai reck'i ca g'ilt. Ş-năpăi ncălică calu di vimt şi-l trapsi.
cu scloţa ş-a frati-sui ună şi-l! surpă căcula şi-l! discă puţin
capu.
Ş-tot aşă, z-dizviscă, ş-aştiptă dom(n)u-su.. Aist. li spusi:
— Ţivă! K'irâşi mult, că ş-agă işă mușatlu gone cu calu 20
ş-ea ţi s-feaţi. Să ştii că Duminica ţi vini, să soară huzmilk'aru, cu feata ţea nica. Va s-ti lau cu mini z-vedi: ş--tini şi
nu

ti strani,

căt

nu

creapă,

ma

na

parâţi,

fă noao.

— Oa, huh'e! -qăsi tiracu, z-binăm pîn atumţea şi va zvidom.
25
Luni tah'ină vini huzmiltaru şi-I qăsi:
— Mutreă gini să-n față cama gona veri, neali şi alanti
că ma nu, ți-talii capu ca di un praş, avdăși ică ma nu?
|
— Va s-li fac, va s-li fac, găsi hrisicu.
Aisti lugrii vrea făţeari di fluriă, c-aşă purtă nica. Lucră 30
lucră hrisicu, ma tot nu făţeă licără dimindati, aşă cum |:
.
|
căftă feata.

a

Givacu I-tu silă di nîs şi-l gri:
—

Culcă ti nih'amă,

că va s-lucred

mini.

Hrisicu z-băgă şi tiracu scoasi dit gapi liicără ali feată di 35
|
fluriă şi oc! bătea cu &ocu, z-qăcă că el le-adară.
Le-adisiră la feata ţea nica şi mult s-cudi, că vigi: lugriili
a Vei, neâlili,- veră, bilizuţii a Vei dit alantă lumi. Nasi to-

alantu udă ş-acăţă s-plîngă, că ş-adusi aminti di fizoru aţăl

.
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nic a văsilălui şi ş-aştirdea ocl'i! cu şamia, că mult ul vrea.
Di frică tăcuşi nu găsi ţivă

Duminică

iră numta.

Hrisicu

să

viscă

si nasi la numită.

Căti I-feaţi al &irăc s-hagă deadin, aist nu -vru s-nagă. Ma
5 căt îudi năs, fuga ş-el, ciracu cu calu di vimt. IV qăsi a calui:

— Cal, amviîrtea-ti gini, ş-atumţea cîndu va s-apruk'ăm
di casă, dă-l' ună scloţă după cap a grambolui, s-cadă mort:
avqăşi i.ma no-avgăși ?

— G'ini, găsi calu,
10 niţi nă bucată di el.

las-ul, că

va

s-Yi dait ună s-nu

rămînă

Ş-aşă feaţi. Cara-l' deadi ună cu &itoru, ş-ul feaţi dip bucăţi. Apoea calu cu fizoru s-amvîrtiră ninga di dao, di trei
ori și intrară tu casa văsil'ălui, ca un soară ți da și găsi:
— Mini esc Nisa, h'ilu a vost, cai mi pitricăt s-adic ca-

15 pra-șută şi di unoară căgiă pi ginucl'ă ş-lă băşă mîna.
Ul bășară părinţi, ma fraţi! nu cutigă s-intră di frică

n-casă. Ma fioru nic lă gri:

20

-

|

— Viniţi, fraţi, că mini nu ese ca voi z-vă fac răă.
; Apoea scoasi un per şi adusi ş-capra-șută,

— Aistă-iti tati.

„II băgară

curuili cu feata fica şi cumnâătili qi multă ha-

rao s-frîngeă 'di goe.
Irâm ş-mini
mâl,

cari

îl

o

duş

di numtă.

Acumpărâi

25 cai me-ascultăţi şi g'ivăsiţi, ma
rară

|

acd şi gucâi, şi-ni deădiră pultarea di la ni-

toati, te-aţea

rămasit

(Spus

de d.

ş-niscînti dori ti voi,

ii-işară furi n-cali şi-n li fu-

cu gura

dişc/isă.

Foţiu 'S. Balamaci,

din

Pleasa,

Albania.)

136. Nivduk'aoa.
Eară, ţi nu-ş eară. Eră un tată ș-nă mană, EP aveă noauă
ficări şi ună feată. Feata eară muşată, cum i. soarli,
ş-u
30 climă Nivdul'aoa.
|

Vihe oara tră mărtare a feâtil'ei. Cari nu u căftă
şi cari
nu u vru Nivdulk'aoa s-u la mulare! Ma părinţi!
şi fraţi

nu

vrură

s-u

da,

că

mutreă

s-l'-află

un

gone

aleptu,

cum

sno-aibă altu sum soare. G'ine ma tu hoara 'lor gone
aleptu

35 tră Nivdul'aoa

nu

s-află.

Ma

napoi,

ma napoi fraţi

tuţi,

NIVDUK'AOA.

|
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—fără Custandin—şi muma vrură s-u mărită c-un
gone din
|
a
hoară.
Cari-şti cum, s-avqi di mușuteaţa li Nivduk'acă tu pături
i
k'uşădi a loclui ş-nă duă, na iu vine un gone aleptu,
un
soare ş-u căită nveastă. Tuţi fraţii ş-muma nu vrură s-u da,
5
„ma Custandin aţăl ma niclu z-băgă s-u da ş-u deădiră a

gonilui.

Mărata

feată

fu mărtată

tu mâărdinea

loclui.

Vine oara arău!'ei şi deade lingoare greauă n-hoară şi moartea la tuţi fl&orl'i ali mărată mană ș-armase singură, ca nîsă 10

ți nu vrea, maş moaşa. Nelisă ca laile n-casă jileă şi blăstimă şi din gură acşi giţeă:
— Io cu-ahiîtă fumeal'e, îi-armâş singură ca cuclu, ca laea ş-ca

corba.

Nu-i

un

suflit

s-intră

n-easă-ni,

fi da nă kicută de-apă, tră semnu!
Apoea

z-giileă

nu-i

un

suflit

s15

şi mirulg'iseă şi cu graiu susk'irăt dit inimă

a
|
dîţea:
— A tutlor s-lă mpărţiţi ţeri, a tutlor s-lă daţi ş-a tutlăr
Anabimă-l! ş-analoclui, di nu-i cari 20
ţi-ri me-află: Iu-ti
cuni armăş pondă.

s-lă făţăţi trisăli, maș al Custandin nu!
dimă-l, că-n deade Nivdulk'aoa tu mârginea
s-ni-o-aducă, di nu-i cari si-l gîcă arăiilu,
h'ii, lea h'ile, tra s-mi vegi, cum armăş ermă,

De-ahiîtă blăstimare, Custandin, din groapă iu ş-eară, loclu
n-doauă

ma
nu lo-acăţă,

z-disfăţeă

şi din groapă

si

corbul

25

sculă ş-la Nizduk'aoa, sor-sa, trăgea.
|
Agumsi Constandin şi-l! gisi:
"— Soră-surică, ntreagi-ti di fugă, că-ni te-aşteaptă muma
cu dor cum nu se-aspune.
— S-fure tră bun, fărtic, gi-ri si-ni bag

nivistâştile

şi s-

-

fure tr-arău, gi-nă si-ii bag lăili.
Custandin, de, cum si! aspună?

30

— ră bun, surică, tră bun, ma ndreadi-te ma agona.
" Dua lantă, umplură tăstrulu cu pîne, caș,. carne și imnă
ş-fugi, agămsiră la un şoput, ningă umbra di un g&ugastru.
Şidură

s-mîcă

pîne.

Aclo iu mîcă sora cu frâtile, azboară un 35

pulii pre-almak'a di gugastru şi apîrni

tic, ca dipre-altă

lumi:

i

tra s-cîntă un la cîn-

|

«File, fik,, fik' și fik, fl, fl!
ju se-avdi' şi iu se-aspuse,

mort cu. Vii s-mică dadin ?»
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—" Avdi, lai frate, ţi-/ vite urvia di-l' vine, ţi-ș mică caplu
di-ş mică puil'lu ? ţi cîntă acși aestu puili ? ţi cîntă acşi di
ş-o-află di la Dumnigău!

—

ţi mîcară.

Nu-ni

mi

cîntarea puillor pre-

soră, c-aşi lă-i

oara,

— Nu-l! bagă
5 aoaţe.
După

dise:

Custandin

cafţi, soră,

n-cap ?

nădeamă

— Că-ţe nu, fărtic? Apleacă-ţi caplu!
10

Ș-apleacă Custandin caplu pri ginuclul a :sor-sai.
— Ui! lai frate, ţ-anurzescu perli ca di mortu!
de-azdare.

— Am di căloare, di azdare (asudare), sora:mea
Pi illa nîpoi alursi s--cîntă : :

15

«File, fil”, fil și fil”, fik', fik!
iu se-avdi și iu se-aspusi,
Viălu s-caftă mortul ?

o
-- Avqi

lai frate, pondul

di puil'ă ţi bate?

"—

bagă

cu

Nu-l

Imnă,

imnă,

oara,

quă

soră,

dupu

duă

lor, la - murminţil, iu eara
20 tandin
—

şi-l! diţe

bătearea

aguimsiră

lă easte

acşi!

mărdinea

di hoara

groapa-l Custandin. S-toarnă Cus-

a sor-sai:

Sora-ni, surica-ti,

da-te

tine

acasă

ma

naintea,

mi tornu psîn (puţin) si-ni Vai călămarlu, că lo-agărşii
n-deană. Du-ti, sora-ii, că vin ş-mine.

că

va

acloea

— Cum s-mi due făriic, singură, că niţi casa nu-ni adie
„25 aminte de-ahi't k'ird fugată ? Aoaţe tute par a/umtrea.
—

Du-ti, soră, calea ndreptu, trîş la casa noastră

ndreapta s-țini

dipriună,

s-nu

strîng'i

dip

eşi! Na-

ş-agungi

acasă.

M-poartă-s erg'i mări, şi nicălcate, stizmile-s văpsite lăi, c-acşi

30

vru muma ma g'ine, di cîndu ti mărtăm tine.
Diîse aiste zboare şi trapse Custandin în geană la murminţi și dişclise groapa şi intră nauntru pali si-ș află arihate, că măratlu, di blăsteămile ali mume, loclu nu lo-acăţă:
loclu lo-arcă.

:

Mărata Nivdul'acă

35 angărie
liră

agumse

şi l'er

arsu-l'

armase

lăita acasă.
trică

prit

ca di

k'icută agudită.

Ergiile

mări,

înimă,

că

iucre

casa

Ca de-

lăită u pă-

mări,

lucre

coase s-tih'isiră ş-ea laea hăbare nu ş-aveă!
Poarta eră nclisă şi Nivdul'aoa băgă z-grească:

fri-

H'IL'U

"—

Mană,

„—

MUŞĂT

măniţă ! n-casă
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hiii lea: mumă,

Cari îni greaşte mumă, susk'iră moaşa

no-am

h'ilit

țară, iu-l

si-ni

mîcă

grească

pondil'

loclui, di sibopea-l

mumă!

veri.

Ună

Custandin,

dima-l, anădima-l'!
—. Dişelide, mumă, dișclide

io-i h'iu Nivdulk'aoa
ved

şi s-mi vedi,

—

'Tuţi

di nauntru ? Io

asteşlii

h'ile

ţe

lea durută?.

s-nu

ş-aţeă

dac

tu laea

tu mârdqinea

da loclu

durută,

că io-nă h'iă h'iVa ta,

şi-n vini de- adn

cu Custandin, tra s-ti

durută

mumă.

Dișclide

-

di el,
« ană- 5

şi nu blăstimă !

Ţe greşti tine ? Custandin mortu-i di. anti ?

10

„— Nu mumă, acşi z-bînădi, că nîs me-aduse pînă n-Co-:
dru (1) şi s-turnă si-ş Va călămarlu.:
Ş-ca s-nu pistipseşti,
mutrea-ni nelu di la geadit.
Corba di mumă, arsa di mumă, fripta ş-lăita dipuse scărle
cu zore mare, agumse la poartă ş-mutri prit cărpitură nelu 15
ali h'i/e. Dişclise uşa ş-una cădi moartă “di năuntru, alantă
din afoară di prag.
(Spus

de elevul

Hagi

Hroni

Steriu

— Cyfiu—, din

Băeasă,

Epir.)

:

137. H'ilă „mușăt de-avinător.
Eră un-oară un avinător multu mare. Oarfin-căpăit, ma
cu tute-aeste nu s-alăsă de-avinare: de-an dare pînă seara 20
îl videâi maş cu tufel'a tu mînă prit păduri şi prit munţi.
Tu semnu trăgeă, lucru mare. Gugoşlu pri vimtu nu z-duţeă,

cît diparte s-eră prisa.

U băgă

pri semnu

ş-o-agudeă fără

zbor.
Mulare-sa, că eră nsurât, aveă un ficăr. IV qîtea dipriună : 25
— Bărbate, alasă-te de-avinare şi mutreă de-acaţă virnu

lucru, că nu

vedi pri ţe cale agumsim?

Iu-! si băgă mînă, iu-V intră a lui tu cornu aţeale zboare ?
Maşi cîndu căgă lîndit greu şi s-apruk'ă s-li tindă şi s-tragă
dit lumea

Vigă

estă,

atumţea,-că

vru, barim,

(1) Aşa

aduk'i,

că

no-aveă

lucrată

ţivă

tu bană-l.30

avinarea no-are viîră pruculki'ie şi tr-aestă

ca fi&orlu a lui, cari eră

se numeşte cimitirul,

nic atumţea,

fiind alt-dată

codru

aci.

s-no-apucă
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calea lui. Niîs dicara, cîndu

adul'i, că ncarcă dit lumea estă :

că li se-aprulk'& oara, 'acl'imă muVarea şi-l! dîse:
„— Avgiî, mulare! mine fecii cum feci ş-o-arucutii banay
cu sînde, cu profi, ma vegi, ficorlu .s-nu facă ca mine, s-no” :
5 apucă calea mea. Ma va z-mor, s-li Vai ârmatle şi tu patru-

sute di guve

s-le-ascundi, tra s-nu țivă di le- află fitorlu şi-l

tăcîneaşte să s-facă avinătăr.
După. aeste zboare, nclise ocli! şi trapse iră totna.
Lu ngrupară cum putură, ca oarfin ţe-şi eră.

10

Mularea, cara-l plîmse ţe-l:plimse, li băgă gine tu cornu
grăirle a bărbatu-sui şi mutreă tora s-lu bagă fitorlu pri
viră tehne bună. <Ş-ma ndoi groşi, mindueă nîsă, maș s-nu
moară di foame şi maş s-nu-l ved qua tută cu tufel'a tu mină.

Cu tehnea
15

omlu

A: ficorlui nu-l

ş-u scoate pînea totna.>
eră bun

liicurlu, nu-l! se-aştirneă curlu pri

tehne. L/-aungeă a tată-sui. De! gorţul nu cade diparte di gorţu.
Acşi

ş-el, iu l-alăgă

mintea

tută qua ? S-aibă ţivă tufek'i, ţivă

corgi, ' s-ampăturlă
pădurle - şi munţi;

că

no-aveă

fărină

to-ambare, nu-s siclițeă dip-şi-aip.
20

Ună quă, lucru no-aveă, acaţă şi ntreabă
— Maică, țe lucru adră tată-nu?

mă-sa:

Mă-sa prota nu vru s-l-aspună, că nu videă seamne bune
la niîs, ma, cari îl băgă sula tu coaste
dip, Vi se-auri! cu nis şi-l! qise:

25

— Avinător eră.
— Aţeă vream ş-mine; tora. s-ni
că voi s-mi

duc

avinare.

Mutreă mă-sa cum di cum

şi nu-l! dădeă

spuil iu le-are

bană

ârmatle,

:

s-l-u suţă mintea, că nu-s bune

„aste ficorlu o-acăţă ca gumarlu pri punte : ârmatle ş-altă nu!

-“Țe oclil's-li scoată muma ? Ndisi

grei cu el.

Se-ascapă

a
oară ma naintea, Li li deade şi s-facă cum va. Li lo ficorlu, le-aştearse, Je-aumse Sine s-muşăt, li Iică de-ană- mirea şi ea-ţ-lu avinare.
Nu z-dipărtă multu de-acasă şi ea, iu veade un puii mușăt

35 pri un ărbure. Fitorlu L-Ia la oclu, trage şi-l agudeaşte. Canda
fu avinător di totna! De-atumţea ş-u băgă s-nu tragă mînă
de-avinare.

Nă duă, cu soţi mulţi, işiră

avinare. Imnară-imnară tută

qua, bătură văluri, păduri, munţi . grei şi nu putură s-află

.

H'IL/U MUŞÂT
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avinăt. Seara agimsiră
la Pădurea-Lae. Di cîndu -ţineă
minte auşăticlu,
virnu no-aveă călcată Pădurea-Lae. Nu
cutidă virnu s-intră, că nă lamne şideă acld şi ma avgă, că-l!
calcă virnă om loclu, s-auriă dit pălatea lei şi-l mică di vii.
“Ma fitorlu nu eră om să s-toarnă acasă cu tufek'a goală.

Tr-aţeă lă giîse alîntor:

a

—

Io va mi

duc,

va intru

m-pădure,

nacă atlu ţivă

5

şi iţe

z-va s-easă. Cu tufek'a goală nu me-am turnată pută şi necă
am

dipri minte s-mi tornu.
Mutriră soţii s-V/u toarnă mintea, s-nu întră tu Pădurea-10
Lao că va-ş k'ară bana; el, pritună ureac/e l-intră, pritalantă
"işă,
Soţti, cara vidură, că nu-/ si şuţă mintea cu
« viră irop, că
se-apufăsi s-moară, lo-alăsară şi s-turnară acasă.

Hilă-muşăt

de-avinătăr, fără frică si nh'ipse tu Pădurea- 15

Lae şi ţe s-easă, z-beasă! Cit feațe ndoauă drășel'ei şi na.
"iu veade ma nsus ună ursă cît un buval, mare ș-fricoasă,
_ţe vineă cîtră nîs. H'iVi-muşât-de- avinător Y-u ține tu l'eptu
ş-o-arucuteaşte m-pade.
Ma cripă tufek'a bum! şi se-avdi' pînă la lamiie tu pălate. 20
Se-astrapse nafoară z-veadă, cari e-aţăl cu doauă câpite, ţe
vine s-li calcă loclu? Aurlă ea:
— E! cari hiii tine, ţe cutădi s-ni calţi loclu 2
—

Ea

cari!

gise

h'ili-muşăt

de- avinător,

umple

tufelk'a

ş-amină pri lamiie.
25
G'ine ma n-cot, tu cacu .k'ireă milăile: curşumlu deade
di lamiie ş-cădiă 'm-pade. No-acăţă plumbul, că lămnile, vegi, .
no-aii l'alea moale. Niţi cu topa nu le-aruk'.
Trage fitorlu ninga ună, ş-ninga ună, ş- ninga ună, pînă
li guli tute. fușel'le şi lamia, cu tută goada țe-l! faţea, nu 30
cădeă.

—

"Tora, greaşte lamia, ţe vrei s-ţi fac?

— Tora, mîcă-mi, gîţe fitorlu.
— Pină tora vîrnu nu cutigă să-ni calcă. loclu. Tine vit
singurlu fitor şi-ni ti pari ca gone, ma nu-ni aspuiii: a cui35

h'iVă hiii, tine ţe cutigăşi s-ariţi pri mine?
—

Ei

hiu

h'ilă

”

de-avinător avqit.

— Macă hiii a lui, gîţe lamia, na, ti Vertu, nu ti mîc. Lu

ştiii

tată-tu,

Virtatlu,

eră

multu

gone,

Dumlartă-l.

De-aoă
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ş-năinte dată-i di la mine
vai vrei.

s-avini tu pădurea mea di cîte ori

Ficorlu, ca vinit dit lumea nantă! S-hărisi di zboările ali
lamne. Bili apoea ursa vătămată, îl' lo:k'alea şi s-turnă acasă.
5 Viră nu se-aștiptă s-lu veadă turnât şi cîndu s-turnă, nu

ştea cum s-lu cama hărsească şi s-lo-alavdă
aspuse. Lu nviţară s-o-aducă 'alea îwsălei

tră guneaţa ţela văsilelu, că

va-l' da doară mare tră nîsă. El nu feaţe altă soe. Lo k'alea
ş-o-aduse ndreptu la pălatea văsilelui.
10
Lă poartă lo-află vizirlu. Aestu, care veade că lalea caste
di muşătile, vru s-o-aducă nîs doară la văsil'ă. Tr-aţeă giţe
„a ficorlui:

—

E! ni-u vingi k'alea.estă?

—

Nu u

15

vindu,

giîţe ficorlu.

O-adic

Acși feaţe. Văsil'elu di haraiiă,
a fizorlui.

—
nuta
estu
20
Să
mică
cum

Apoca

acl'amă

la văsilă.

gek'le

di parâdi

vizirlu: și-l” diţe:

Mutreă, tine de-ahi ți ani te am

tu pîne

şi-pînă tu mi-

estă niţi nă şil'e nu n-ai adusă tră aduţeare-aminte, Ş-aficor di pută nicunuscât şi vedi ţe pisk'ese mușşată aduse?
nvirnă multu vizirlu di cuvenda estă- şi di oara ţea
Vinate multu pri fior, că lo-aruşnă ntră văsil'elu. Mutreă
di cum s-lu k'ară di oară ţea. Acăţă să nţapă, z-bagă

„nţăpături, ftile la văsilelu
—

pisk'ese

l-umplă

Doamne,

25tu lume.

şi să-!

gică:

s-aveâi puil'lu hrisusit, ca tine

altu nu vai eră

— Am d-iu- s-lo-aflu ? greaşte amirălu.
— Hillu muşât de-avinător. poate s-lo-aducă.
II gri la pălate. Il dimîndă văsilelu:
— Avgi ncoa; tine ţe-adusiși k'alea di ursă, s-ni-adiţi şi
sopuillu hrisusit, că di nu, te-aspinqur; multe nu. ştiii io.
Fuge fitorlu acasă, nvirnât, şi cu caplu pri l'eptu. D-iu
s-lu scoată puillu? Cara s--mindui, ţe s-mindui şi-ș frimse
mintea,

ţe-l'

treaţe prin

cap ?

— A s-mi duc la lamiie; ea poate ştie, iu bîneagă
35 hrisusiţi.
“Calea-calea duse h' Vă. -muşăt- -de-avinător la lamiie.

puse a lei caimolu și plingul ţe-l avea. Ea ş-ea
văsil'elu;

cara. s-nu

puii
Ş-aş-

ţe pate-di

adică puillu hrisusit, îl: spingură.

-- Deraestă te aspâri ? Bag-u: strîmbă
!. Cama: lișor lucru

H'IL/G MUŞĂT DE-AVINĂTOR.
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de-aestu no-are. Ea ţe vai faţi: L/a doauă
buţi; una s-u
umpli cu cinuşe ş-alantă cu apă. Du-te
apoea mârdinea deamare. To-aţeă cu cinuşe s-te ascundi ţine Puil'i
vai vină să

se-adapă ş-apoea va intră tu butea

cu tinuşe să se-antăvă-

lească. 'Tinde mîna ş-acaţă un puilii şi
H'ili-mușăt-de-avinător feaţe cum lu
cu buții mârdinea de-amare. Nu treaţe
iu azboâiră nă urdie di puil” hrisusiţi.

sînătate bună.
5
nviţă lamia. 7-duse
niîscînţă oară şi na:
Biură, ţe biură dit

butea cu apă şi vrură să se-antăvălească tu cinușe. 'Trac |
fitorlu mîna şi ţă lo-acaţă unlu di el.
|
Lo-aduse la văsi/elu și-ș lo băh&ise şi numă mare. Vizivl
u,

10

avgindalui şi vidindalui aestă, îăţi-făţi alăxeă di nărăire şi
cripare ţe-l vineă.
_
—

Stăi, mindui

vizirlu,

tine nu

va-ni

W'erbu io, ţ-u coc!
Vine 'şi-! qîţe a văsil'elui:
—

Doamne,

se-avurii

mare

tine

ascâk' dit mini. Ţ-u

„15
N

h'ii, avăt h'iă, ş-ca

tine altu nu vai.eră,

Muşata-Loclui.

|

o.

— Cunoşti vîră, ţe s-poată s-o-aducă, greaşte

— Cari altu, ca h'iliă-muşât-de-avinător!
Fara

pitreaţe

văsilelu

— S-faţi, cum

nis, lu nviţă

.

20

si-l ac/amă. şi-l greașşte :

s-faţi, Mușata-Loclui s-ni-adiți, că 's-nu, te-

aspindur. Zboare

Fitorlu fuga

amirălu ?

multe

năpdi

tute

nu

ştiă!

.

la lamia. Lamia,

cum

s-facă

şi cum

Ş

A

cari si zdrudeă: cu

s-adară,

tra s-află Mu- 25

şata-Loclui. Ş-adră fitorlu ună păreac!e di curdele di her,
lo ună veargă di h'er tu mînă să se-andrupască, ş-feaţe nă
cruţe la icoană
Imnă

ş-imnă

şi lo calea
tută

qua,

cîtră la Muşata-Loelui.

|

ca to-ascăpitata soarlui veade

|
sum

un ărbure doi buval' fripţi tu sulă. Pînă. ca se-aproalk'e fi-30
torlu, aţăl om scoase friptallu şi tu nă minută doauă mîşcături îl feaţe.
a
.
x
— Bre!să-l mîcă luplu, gîse cu mintea fi&orlu, ţe om s-hibă

aestu. Ea s-lu ved di cam-aproape..
S-aprul'ă şi-l gri:
|
|
— Bună-ţi oară, lalo.

,

|
— G'ine viniși, nipoate.
|
,
Apoea ş-tease &oarle şi brăţile nă oară şi gise:
— Ah, s-avearim ninga vîră ndoi, poate vrea mi satur.

_
35
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gone

Multu

—

—

va hiii tine

s- miţi ahî't multu ?

'Ţivă nu hiiii io ningă h' iVlu de-avinătăr, ţe acăţă puil'lu

hrisusit.

—
5

AţBI io him!

— Mi vrei ş-mine.
— Cum s-nu ti voi?
S-feâţiră fărtăţi dol'i ş-loară calea cîtră la Muşata-Loclui.
Imnară, imnară şi ea iu ved di largu multu, un om an-

cărcăt cu aroacute di moară
munte

10un

ş-alantu

pre-altu.

ş-eu tut-aestă, un &or băgă pri
tră

ş-oâhtile

Dănurle

nîs

eră

țivă dip. Le- antrisăreă cu ma marea lişureaţă
azbuirătăr. Pînă să-l veadă g'ine, l-agumse.

ca un puilii

hiii tine, gise

hiilă muşăt-

h'ibă ai oclu, gone

S-nu-ţi

—

Neărcât

de-avinătăr.

co-ahîte

aroâcute

s-poţi

s--alăgi acși

15 necă s-are vidută, necă s-are avdită pute.
— 'Ţe vigişi tine? Ş-eii hit gone, ma şi hillu- muşât deavinător, ţe acăţă puillu hrisusit di vi, nu-l! si mică goală.
Aţeu-i gone, ţe-i.
— Să-l vegi ti duţi cu nîs?

— Avdi nu mi duc?

20

—'Io

Neape

zbor?

ai cu noi.

hîiă;

|

S-feaţiră fărtăţi treili : hiiVlu de- avinător, Mică-Multă şi
Alumtă-CăVuri şi pale V-u deădiră nclo. Gine ma: AlumtăCăluri nu eră nviţăts-imnă pre-agalea, ca vîră stătăt; el îl
2510 ngriî&ea doli soți ş-acăţă s-imnă imnaticea de-a lui, cum
ştea. T-ună duă feăţiră cale de-un an.
Cum tricură prit un lac, ved el un om timtu (tos) ună cu

„loclu, canda durnă. Il greaşte ficorlu:
— E, oaspe, ţe-adări aţia?
30

— 'Ţe s-adâr? Ascultu s--avdu e fac morţi! ş-oăminli ţe
dormu.
— Mare lucru ? Tine no-ai păreacl'e atumţea tu zuneaţă ?
—

Gone,

că nu hi,
35

gri

Avde-Tute, c-acși-l'

giţeă

ma și h'i/lu-mușăt-de-avinător

pri numă,

m-pade

— Să-l vedi, ti duţi cu nîs?
— Cum s-nu ti duţi cu ahtare om avdit.
— Io hiu aţăl ficor.
II lo. ş-aestu, s-feăţiră fărtăţi tuţi pâturi'i, patru

semnu,

cum

nu se-aspune şi trăpsiră calea.

nu dic

nu cade.

oaminiă

cu

Citră di seară
ochi! ? Un lucru
arîilui şi surgă

- H"IL'U MUŞAT

DE-AVINĂTOR.

agimsiră

un arî'ă.

la
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Ach

e s- a veadă

tră hirare: Un om şideă de anantă parte
tută apa ş-apoeu u sălgă pale. Eră Soarbe-

" Ariulu,
— 'Ţe faţi aclo,

oaspe?

ntreabă

h'illu-muşât

5

de-avinător.

— Ea, me-agoc, să-ni treacă oara, că no-am ţe s-fac.
Feaţe fi&orlu ş-co-sestu, cum adră ş-co-alanţi. Il lo tu su-

.

trâpsiră la Muşata-Lo-

ţinți!!

fărtăt.. Apoea

țată şi-l feăţiră

clui. L-aveă armasă ninga nă duă cale. Seara discălicară zdoarmă ningă nă pădure, iu ntunicară. Cum şideă tes ficorlu, 10
avde nă vreavă mare. Z-duţe la loclu d-iu işă vreava, zveadă. Țe cură? Era un vultur, ună vaspe ş-ună furnigă
du să ncătă şi z-dipiră. Aveă aflată nă leşe şi nu ştea cum s-u

prindeă:

mpartă. Ficorlu lă u mpărţi”, cum

a vâălturului I-

sînde, a furnigăl'ei tut 15

deade cama multa, a vaspil'ei puţin
acşiţe, că. tuţi armâsiră mbunăţi.

Tr-aestă vulturlu, furniga şi vaspea vrură s-l-u discămpără. Arupse vulturlu nă peană, l-u deade a fisorlui şi-l” dîse:
—

Di cite

ori

va-ni

al

anang'a,

di

te-afli

ori va

cîte

tu

20
strimtură, aprinde peana ş-eu tu minută va vin la tine.
.
Tut acşiţe cu vaspea şi-cu furniga..
EL li băgă n-sin şi z-duse di z-băgă la soţi. Dua nantă

na-! la Muşată-Loclui.
Vine la mă-sa

ali

Muşate- -a-Loclui

şi-l dîţe,

cum

că vine

25

-

să-/ caftă foata nveastă la văsil'elu dit hoara lor.

-— Bună, lă qîţe mă-sa, v-u dai, ma prinde, să știi, că
“iVe-mea nu s-Ya lişor, lișor. Voi prota z-vedu ndoauă gunăți di la pitricuţii a văsil'elui dit hoara ta ş-apoea, cara
|
s-aspunăți guneţii, z-v-u dai. -

"80

a

-

Ntreabă fiorlu năpoi:
— Ca ţe guneaţă cafţi di la noi?

— Ea ţe: io am un firii ţe vivinţi cireapuri di pîne
“fără s-acumtină ; afli tine un om din hoară-ţi s-mică
multu?

— Gine, giţe fitorlu, s-mi
A lui V-eră

să si ntreabă

priună şi vîrăoară

nu-s

mindueseu

şi ţ-aduc

cu Mîcă-Multă,

sătură.

I/

mică,
cama

gueapea.35

ţe mică, mîcă di-

diţe:

— “Avqi e caftă de la noi muma feâtălei? Poţi să -V faţi
«or di Vepre? Vivinţi &ireapuri di pîne-l' qie aocă, nu șică-
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— Maş vivinţi, greaşte Mîcă-Multă; că ţe nu patru-găți?
Lo-aduse dicara la muma li: feată. Cara li băgă năinte,
tac-tuc! tac-tuc! li.dipină tute t-ună oară şi nu-s sătură.
5

— No-avâţi ş-altă pîne? ntribă el cari li feaţe g'ine.
Vigiu mă-sa Muşâti/ei-a-Loeclui că nu u scoate năparte coaestă, s-mindui la altă. Tr-aţeă dîse:
— E, gine, aestă u feaţit; tora ea ţe-ii luguria: De a0ă ca

un mes cale easte nă fiîntînă cu apa de-amâlamă. Ciriulu a
mel duţe-vine t-ună quă. Cara s-afli un om ţe z-ducă-z-vină
10isea cu niîs, ţ-u dait feata, cara nu, sînătate bună.
.— Lucru ţe s-faţe, greaşte fizorlu.
— Na-l Alumtă-Căluri, ţe fugea ca vimtul ş-cam- agonia.
„Nkisiră doli cu Viriălu şi pînă s-ță freți oclil, pînă. sascul', Alumtă-Căluri duse la fintînă. Va V-u iţi, nu feațe
l5nă oară cu oara. Umplă vaslu cu apa de-amâlamă, feaţe
doauă drăşel'ăi şi agumse pînă tu mesea di cale. Aclb, ţe
mindui nîs? Ai si-l! trag un somn, fărtic, că pînă z-vină
diriilu al văsil8, am l'ird. Ş-apoea s-me- antriţeare ninga,
tut lo- -agungu ş-lo-alas. S-culcă.dicara şi lo-acăţă somnul şi
20 durni.
,
Așteaptă fitorlu-de-avinător să-l vină Alumtă- Cărură,; nu
lo-are. Acaţă fitorlu s-intră tu minduire greauă, că ţe
păți
aestu om ? Iu ! are, de-amînă ahîntu, că nîs lu ştea, cum.că
tu nă oară cu oara puteă z-ducă şi z-vină? S-toarnă cîtră
25 Avde-Tute, ţe-avdă cum zbură morţi! şi durniţii şi-l qîţe:

—

30

Bagă 'ureacl'a tu loc, vidăm

ţe faţe Alumtă-Căl'uri.

Avde-Tute ţe-avdă cum zburăseu morţi! și duriţi'i, s-tease
m-pade, &uli ureacla ş-avdi' cum hărbuleă Alumtă-CăVuri.
— Doamne, Doamne, doarme, aestu I- -coaţe somnu di greiălu.

S-toarnă

h'ili-mușât-de-avinătăr

cîtră

Soarbe-Ariii, ţe s-

agucă cu apa, di ngVită surg'indalui arîilu
şi-l greaşte:
— E, tărtate, poţi să-l diştepţi?
35

ş-apoea-l vumeâ

— Stăi, tine, că-l fac io să z- dişteaptă ca upărăt.
.Tu oară soarbse un arîu ntreg şi-l sărg!'i tut priste Alumtă-

Cături, di ţ-ul feaţe
l0- arăţi
se-aveă

amălii-pirpirună. Alumta-Căluri, cara

apa, s-astrapse' mprostu ca upărit. Caftă vas, vaslu
virsată, că trici Viriălu alânt şi-l lu virsă tut, cîndu

z-duţeă s-umplă. 'Țe ti faţi tora ? Nîpoi la fîntînă. Cîndu a-

HIL/U

MUŞĂT

DE-AVINĂTOR,

DN
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gunde aocă Biriiălu cît aveă agumtă şi'eră avurs
it:. nilă. mare.
II! cură asudorli cap de-ariti. Nu k'are oară
Alumtă-Căl'uri
ma c-un cor pri un munte, co-alantu pre-a
lantu şi: na-l la
hoara Muşătil ei-a-Loclui, ci vîră 4—5 ori
ma nainiea di

iri, ţe nu se-aveă
Ş-co-aestă

mă-sa

acumtinată iuvă.

Cor qi lepre l-feaţe.

h'ibii-muşăt-de-avinătăr,

MuşătiVei-a-Loclui,

cor nu-i om

de-aradă.

c-aoă

nu-i

Prindeă

u

scoase

n-cap.

gucăreale,

tora,

după

ş-că

aestu

ligătură,

5

Vidiă
fi-

s-li da

feata, ma I-vineă greu, cum să si mpartă -di ea şi s-u
da
tu loc ahîntu dipărtăs. Şi tut s-mindueă si suisească ţivă, 10
ţe s-nu poată

îl tăcîni zivă.
—

Hilă

s-u facă fitorlu

ș-acși

s-l-armînă

|

muşât-de-avinătăr,

am

feata. Nipăi

Se
un

puiliă

ţe poate

s-n-a-

ducă n-gură apă-ție, adânată; veqi de-află ş-tine. APumtrea
nu vedi feată ntr-oelii.
|
Aa
15
„ Fitorlu ntreabă Alumtă-Că/uri, fur-că ştie di apd-vie, a0ă-

nată. Aestu
cucuteaşte

hăbare.

caplu,

cari

no-aveă
să

de-ahţare

apă.

Sta ficorlu

şi-ş

ntreabă.

— Ha! V-tăcîni di nă oară, vulturlu poate, că şti, ca pulii

țe-azboâiră prit tute lăcurle.
Aprinde

fizorlu

na-l vulturlu.
—

:

20

peana di vultur şi pînă

II qiţe fi&orlu,

|

ţe cură, s-fure-că

|

s-ti scoli mprostu

|

'Ţe mi vrei, Doamne ?.

fără moarte.

:

poate

s-l-aducă

apă-vie,

i

a

25

Niţi aestu no-aveă hăbare de-ahtare apă.
_
— Nu ştii, Doamne, şi no-am avdită; nu-i nă siptămină
di cîndu-ii muri un puiliă. Cara să șteam i cara s-aveâm .
„avdită, că easte pri loc ahtare apă, de-anantă parte vrea-l

tornu şi poate-poate, că nu-ti si duţeă. scumpul.
30
— Caftă tora tră mine, giîţe fisorlu.
=
,
,
Se-aleâpidă vulturlu tu nidr şi-ş paşte ocli/' divarliga. Diparte-diparte, largu multu, anqăreaşte un puil'ii cu un putio,
în gură. S-aurnaşte pri nîs, lo-acaţă cu &oclu ŞI-L Va pu-

ticlu mplin cu apă-vie, adânată, ş-o-a-duţe la fitor.
AţL

puilii erăa mâmălei

ali Muşate-a-Loelui, Cara

turnă acasă, u păţă ficorlu, c-armîneă cădiut. Gine

+

să s-

ma vul-

turlu, to-acăţarea ţe-! feaţe, V-arupse nă peană
ȘI pul lu va
s-turnă imnîn
da, vai gîţă, dipu plicarea

a h'illui-mușăt-de-

85
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avinător. A mâicălei ali Mușate îl! vineă s-creapă. e să
scoată tora, că nu putu s-lo-acaţă tu ţivă ficorlu ? L/-gri năpi:
— Ma s-poţi s-faţi ningă un lucru, nu gîc altu ţivă: Va-ă
5

h'ile-mea di la mine şi s-ţi bîneagă.
— Cu numa-l Dumnigăii va-l fac. Ca ţe lucru easte?
— Am nă ambare cu grîn, gongale, mel'ă, ordu şi di tute

Vipturle.
grînlu,

Caftu, tu nă guă ş-tu
ahorva

me/lu,

ordul

nă noapte

s-alante

s-lo-alăgi,

Fitorlu nu dgise: nu. Ease de-acld, aprinde
10 nigă şi ea-ii furniga n-faţă-l.
—

'Ţe mi vrei, Doamne ! Agumse

greaşte

peana

di fur-

oara s-ță discumpăr bunlu

ţe-ni feaţişi ?
|
|
Lii spuse fitorlu ţe cură.
— Aestă nu-i ţivă dip. No-are
15 c-aestu,

ahorta

tute. |

lucru

furniga. .

cama

lişdr tră noi

|

Ş-aduse furniga tute soăţile, tută furnigamea şi cade ună
și mpărţi lăcrulu, ş-pînă de-adoară vipturle eră curateși

aleapte

după

siminţă.

— Ş-aestă u fetu, qise fi&orlu, tora ţe altă vai iţi ? Să-i
20 dai feata-ţi! “
— Gine, gri mularea, du-te și la-it h'iVi-mea, ma ea ţe
easte luguria : La mine suntu 40 di feate. Tute-s muşate şi tute
ş-o-adic ună co-alantă. Muşata-Loclui cu nise easte.
S-pu-

25

tearii s-u cunoşti, a ta s-h'ibă.
Ficorlu arideă pri sum mustăţi
Ease

tră

ş-aprinde

peana

di

Vaspe

ţe uva.

di murafeţle
şi

ali mulare.

îl' gîţe ș-aiştăi

|

—

|

vininda,

U ştii io, cari easte Muşata-Loeclui, ma s-no-ai dip gaile.
Să ştii, că ma va s-intri tu udălu aţilor 40 di feate, io
vau

30nţap la ureac/a ndreapta pri Muşata-Loclui.
făţi

oc/il'

g'ine

şi z-vedi,

cari

va-ş

aducă

Tine s-ţă dis-

mîna

la

ureacl'e

aţea-i Muşata-Loelui. L/a-ţ-u di mînă şi du-ţ-u acasă-ţi.
|
Ficorlu li băgă tu măduă tute și duse tu udălu cu 40-li .

di feate. Mutreaşte

fitorlu tute feâtile, cari di cari cama mu-

35 şată. Iu z-dul'ască, cari easte Muşata-Loclui? Tute eră
ca
luna ş-ea steâlile, că d-iu da soarle ş-pîn - to-ascăpitata lui

" ahtări feate nu se-află. Şamiş-patrugăţie eră luţeafiri vii.
S-ta fitorlu ş-li mutraaşte şi cât-cit s-k'ară di minte. Veade

.

IVI

<l, că nă feată

si tut

MUŞAT

DE-AVINĂTOR.

zgerîmă

la ureac!e.

4097

Adulii, că ea-i Mu-

șata-Loclui. Ş-o-acaţă di mînă şi u la.

Mă-sa feătăl'ei nu cam-aveă ţe z-grească. Acşi V-eră seriata
ali Muşate-a-Loclui, să s-mărită tu loc dipărts. Tr-aţeă ş-măsa u bășe tu doaule făţi feata, băşă ş-fitorlu tu frîmte ş-lă :5

«Jise cu graiu dulţe ş-cu plîngul la ocli:
—

A, duţoți-vă

ginea.
Mușata-Loclui,
ş-apa-vie, fără

oară

bună, să-ni biînăţi şi z-v-avdu

|

tu fugă, s-toarnă şir caftă a mă-sai
moarte.

Mă-sa,

totna

Viriiilu

cu tut că ţîneă la lucrile aeste 10

ahărzite, s-nu-! frîngă înima fcatăl'ei, Vi li deade.
|
“Agumsiră cu numa-l Dumniqă n-hoară la h'iliă-muşât-deavinător. Ficorlu, cară vigă cît multu-l va Muşata-Loclui, ş-u
“inu tră nîs şi nu

limba peri pînă

vru

s-V-o-aducă

a

văsilelui.

Li-aprease

s-u Ya ş-tora s-l-u da a văsil'elvi direaşe n- 15

gură? Niţi mindueă la estă.
Avde văsil'elu, că h'il/lu-muşât-de-avinător ş-u nerună Mu-

şata-Loclui şi foc s-aprinde. Pitreaţe nîscînţi oamini di la pălate s-lu vătămă. AţB oamiri ţ-ul- acaţă şi ţi-l fac filir-filii.
Muşata-Loelui,

avdindalui

nişanea

ţe s-feaţe, că-l vătămară 20

Dărbatlu, Va apă-vie, lu pruscul'aşteşi lu anviagă tu minută
-Apoea-!' diţe:
— "Ţe stai şi-l! muireşti aeşti oamiri ? Tine Viriit, ţe aştepţi
«Jică di doauă ori?
SărgVaşte h'iV/lu-muşât-de-avinător pri di mă parte,
pri de-anantă, ş-cari lă u intră, tal'e ş-miîcă Viriilu, tale
“îV mîcă tuţi cu tute-strane ş-cu tute ărmate. Apoea
trapse la pălate. Ş-acld tut acșiţe: tal'e ş-mică, tale

Viriălu,25
ş-mîcă,
Viriiilu,
ș- mică,

îl mică tuţi cu tut văsil?.
Armase văsilia fără domnu. Atumţea ficorlu, ca ţeii cama 30
gonile, s-alnă pri scamnu şi s-feaţe nîs amiră ş--Muşata-Loclui

amiroane şi bînară nă bană di domini.
Ş-erâm ş-io acld şi aţeâm(aduţeaâm) a cui brîn, a cui fus“tanelă, a cui ţăruly/ noauă di tatatină. Ma cum triţeâm pri
la ară sărgiiră cînVi. şi gap-gup, gap-gup, lă si păr că 35
ţăruhile

sun

“aan de-aoă,

h'icate,: brînlu

trade

anantu

maţă, fustanela plăstură

(Spus de Papa
Papahagi,

Basme

aromâne.

şi trade

de-acld, ni le arăpsiră şi li mîcară.
Costa din Samarină,

Epir.)

.
e

s
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Eră

nă

oară-un

138.

Vani

om,

cu

5 feaţe trei ani tu xeane.
prucuk'ie

cîndu

mare

Tastrul'a.

numa

Acld,

no-adră.

Tut

Van

lucră

Tastrula.. Aestu

cît

lucră

amintâticlu

al

Yan

criștinlu, ma
Van

'Tastrula,

îu.să s-toarnă,tu loclu a lui, fu trei cărîntăni,

Trei, trei, mintui Van. Acşi-ni fu scriata.
Ş-băgă trei cărvel'i di pîne tu tastru ş-l-alăsă

" nosoţlor. O-adună
Van

citră n-hoară-l.

Tastrula,

ţe că nu

„inima. Ş-eră nădeamă

E
sînătate a

Da

s-turnă

amintăt,

că

nu

ş-u mică

hai-huiii. Imnă ş-cîntă calea, di văzeă

pădurle şi s-băteă munţi! dit Cimeale.
Imnindalui

ş-cîntindalui,

15 N-cale l-ease un
teasă

„>

ş-apirnaşte

orbu (un

deade

tu

nă

pădure

groauă.

pităă). I/-acaţă. calea, cu mîna.

s-țeară:

Dă-i s-a aia un pară, Dum-V'artă-ţi părinţii” ?

Van ca Van, ma înima l-eră bună. Scoate şi-l da nă cărîntană ş-ună
cărveale. Apoea -ş-mutri calea, cum şi ştea.
:20
Ma nelo năpdi altu orbu,-cu alte strane, I-ţîne calea, cu

„mîna teasă.
|
— Dă-ni şa nia, ţe te-alasă înima, Dum-lV'artă-ţi părinţi!
Van,

25

suflit-bun,

nilăds

pîn: tu mădua

di 05, ţe mintueaşte ?

— Poate măratlu no-are măcată cari-ște di cîndu?
Seoate, V-da nă cărîntană ş-aiștii ş-ună cărveale. .Aestu

„orbu s-hibă Hristolu !
,
Hristolu ştea că Vani Tastrula-i om a câli/ei, ma vrea zveadă, să s-umplă s-eastă-că buneaţa lui are mârdine. Vidă,
că Vani no-are mărdine tu bunăteaţă. Tora ţe să-/ facă ? Ai:
30 să-l” caftă ninga ună oară.
L'-ease năpdi în cale, tu pădurea ntunicoasă, c-aiş vecl'u,
cu perli pîn de-anămire, tut cu mîna teasă.
.

Vani, cu tut
“multu : scoate
“25
— Na, giţe,
Hristolu nu
—

că-l gurliqă mâţăle qi foame, nu s-mindueașşte
şi-l da cărîntana Ş-pînea ţe-l' avea armasă:
io a ţia şi Dumnigăi a fia!
pută,să s-țină şi-l diţe: |

Să-ni. bînăgi,

Van,

tine h'ii

criștin bun

şi Dumnigăi

ti veadă.. Nveaţă, că io hit Hristolu, ţe-l a&utăşi cu
avişi. Caită-ni ţe vrei, s-ță daii cu doâule mirii.

va.

tut ţe

Â

2

i
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7

“Al Vani li si lo videala. Ş-irică ocli! di &udie ; vis
easte,
alih'a easte, nu şi ştea. Sta şi s-freacă în cap şi ţe s-caftă
„nu-l! tăcîneă. Cum ş-aveă 'Tâstrulu de-aniimirea, greaşte:
— Doamne, Doamne ! s-easte-că de-alih'a tine hiii sto
bagă mină pre-aestu tastru şi vluiseă-!' şi qi: iţe s-caftu,
s-intră nauntru ş-adoara s-nu easă pînă s-nu dic io tră işire.

Al. Hristo ţe mare lucru eră. Băgă

mîna şi-l feaţe l'efea

al Vani TastruV'a.
.
Ahi't Vani Tastrula și imnînda, imnînaa, agumse tu nă
“vuloagă. Aclo tu vuloagă ş-eră un nuc. S-tease Vani sum 10

nuc si-l tragă un somnu.

G'ine-ma

te-alasă

draţi'i z-dorni ?

Cit-cit agîrşi lailu Vani şi na ţ-ul araclu dipri nuc: loa
nuți şi lo-agudeă cu nise. Vegi, că nuţii-s aumbrăşi!
Mutreaște YVani cîtră nsus nă oară, ţivă; mutreaște doauă
ri, nîpoi ţivă. Tu treile ori andireaşte un si-l creapă-numa 15
Greaște Vani:
— Cari hiii tine, ţe nu-ni dai arihate?
— Io cari hiiii ? Ţe ţ-u ntribarea? diîţe Şutlu de-acld!
— 'Ţe ni-u ntribarea? Na ţe ni-u ntribarea: Tu tastru, cîno,
greaşte Vani Tastrul'a, şi ea-l şutlu tu tastru, cu coarne cu tut. 20
Ţi lo-acaţă apoea Vani şi dă-l, dă-l, dîţeai, că k'iseadă alii
tu hăvane ş-altă nu. Il frîmse di şcop; îl tălăi!
Măratlu di drac zgiileă, di ti -cutrimburâi și s-pălăcărseă
s-lu artă, că nu vai facă altă-oară.
E! al Vani năpdi îl si feaţe nilă. Lu scoase dit tastru. 'Ţe 35
s-ță veadă ocVi! ? canda nu eră drac, ma vîră ţiripulu zmulsu :

cu oâsile moli ea pintica,

cu

coârnile

ca cumbuloea,

zmu-

ticăt ca lailu a li lae!
Ună scuteare şi nivigut s-feaţe. Fudi anidrihta şi duse la
Pusforlu, sătinălu aţă! ma marle şi acăţă să-şi plîngă mira 30

ţea laea: ţe păţi' di Van
Eusforlu

se-apreasu.

Tastrul'a.

Cum

poate

s-h'ibă

aestă, ca un Van-

haivân să se-acaţă cu un drac şi s-l-u poată? Arşine mare.
“Fuga după Vani.
AI
Nl'iseaşte

Eusforlu

si-l! creapă-numa,

cu nă

ask'ere

lăi ca corbul,

» sulă, cari .cu furculiţă, cori, cu

gînsească
“lali

pri măratlu di Vani

cu

dipu

dinţii!

pănure,

qi

nîs. Șuţi, curnuţi, 35

ca săk”,

cu ţe puteă,

vii, ca

cari cu
s-lu ti-

Hristolu ş-cama
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Vani Tastruli'a videă cum vin, ma necă peana di oclu nu-l
si bătea. Nu-/ se-aspăreă oclul a lui, pin-aveă tăstrulu. Loamvîrligară acld s-lă h'ibă ş-arsărei pri unlu cor, cari cu
5

fureuliţa, cari cu sula, că vrea-l
Vani niţiţi ună, niţi doauă:
—

'Tu

tastru,

frigă, că

vrea-l

micăi!

cîni!

Şi, nu ţi-l, un di un, acăţară să si nh'igă tu tastru.
Aocă z-vedi apoea şeop, fărtic, nu gucăre alo !Ți l-adră Vasil
ali :l'isăt,. că-l durea mîna di dare,
10
Cara-ş sătură mînle Vani di băteare, ş-cara nu puteă s-lavdă ngriîna ş-iila, li scoate, lă trage ninga cîte un şcop şi
lă giţe:
— Cara vreţi, cupăsiţi năpdi!

Tugeă
i5miîcă

măraţi'i,

loclu.

cum

S-frindeă

ascăpă
di fugă,

Acși Vani bînă tu lume
di bană
„— Va
e-acl'd. ?

20

dit mîna al Vani 'Pastrul'a, di
ş-altă nu!

citu-l vru

Di tine di mine, agumse la poarta di paradis. Gine ma aţeă
ş-eră poartă, nu eră șică. 'Tută h'er, apoea mare cît ţ-acaţă
oclul, şi ncl'ișă de-ag'inealui.
Ţe ti faţi Vani, ţe ti faţi Tastrula

25

„50

inima, pînă Ti s-auri!

tu lumea estă.
mi duc, dîse el, s-mi priimnu tu paradis, vidăm, cum
|

.
tora?

Asună Vani la poartă:
Ntreabă Sim-K'etrul di didinde:
—
—

Cari e-aclo?
Vani Tastrula.

—

'Ţe

—

Voi

— Nu

vrei,

s-mi

di ma

tut

priimnu

astuii?

tu paradis.

ti ntreb, adrăşi vîră buneaţă tu lume, tra s-intri tu

paradis ?
Tastrula, ţe hăbare nu ș-aveă de-aeste, sta şi-L diţe:
— De aoste nu ştiă, ma: dişcligi i nu dişeligi?
Sîm-Ketrul necă-! si băteă ureacla.
Iu avgă nîs fuvirsiri!?

35

Gine
—

ma

şi Tastrula nu ştea multe şi di nă cale:

Ai tu tastru, macă-i

acşiţei

Şi na ţi-l Sîm-K'etrul, cu tut aușatie tu tastru.
Dumniqăii necă hăbare no-aveă di tute-aeste,
Cari

armase

parădislu

fără

aviglitor

acăţară

s-intră

na-
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untru tuţă ţili-păeanti, tuţi furt'i ş-tuţi 1ăili şi slagVi oamini.
Aeşti să nh'ideă cu scări, prit pălădiri, prit guve, că vîră no-

Q

aveă s-lă ţină calea. Aţumse parâdislu: mandră mplin di
luk', cupie fără cîni!
S-priimnă aeşţi ca la nîşi acasă tu paradis.
Fase nă duă Dumnidău tu gărdină-l! z-veadă ţe cură, ţe

să-V veadă oclil'i? Mutre şubeilătiţe cîte s-cafţi. Acl/amă Dum- . .
nigău:
— Sim-K'etru,

Sîm-K'etru,

iu h'ii?

|

— "Tu tăstrulu al Vani Tastrul'a, greaşte aestu.
Vine Dumnigă la poartă şi.ntreabă:
|
— 'Ţe-l ţini acloţe tine? ş-cari ţ-u deade aestă
„ Aspuse Vani ţe ştea: Hristolu ni-u deade!

IV! grescu aclă ş-al Hristo. Aestu

băgă

„10
puteare ?

s-aridă

di

mușu-

teața-l Vani Tastru/a.

.

15

— Cum acşiţe, tine Vani?
— Am cari nu vrea s-fi dișclidă, ţe vreai adăr?
S-ţă dișelidă?

—

Am

feaţişi tine

buneaţă

ţivă

tu lume?

tu lume, maşi aţăl intră. De-

Acă maşi cari faţe lucre bune

aţeă du-te, hit, nîpoi şi bagă s-aspâni la lume, s-facă bu-20
nâți, s-ascultă grailu al Dumnigăii, s-easte-că vor s-o află
poarta di paradis dişclisă.
“Ţe z-qică Vani 'Tastrul'a? vid că si ngruşd luguria :
—

Vă

duc,

mi

Nu-l

gri

nîs,

ma

i

tut tastru.

cu

25

şi tastrul, î! gi'siră di la Dumnigălu.

— E! La
—

Doamne,

lo-alasă, Doamne,

gri

Sîm-IK'etrul, că

cari-şte, cari

vai bagă năpoi.
L/-eră al Sim-K'etru
Vani Tastrul'a?

Ş-acşiţe s-turnă

s-nu

Ll-o- adară

Vani năpăi şi feaţe

mușuteaţa

eara

cum

cum

ki ir

lu nviţă80

Hristolu pînă auşi, auși di nu cama putea. Săturât di bană,
nclise oclil, şi sculă mînile cîtră aţtl de-analtu şi dise:
—

Va-me,

Doamne,

nsus!

Di-ună-oară z-virsă m-pade

şi un purumbu albu ca neaoa

azbură dit trup-Vi şi s-alină nsusu-nsus ş-ascăpită după niori 35
şi nu z-vidi adoara să s-toarnă. Aestu purumbu albu eră sufitu
al Vani 'Pastrul'a.
(Spus

de Stama,

Mâlăcași, Tesalia.)
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ur&clile

di capră.

Ţe viqit şi ţe avqit?
Eră nă oară ş-ună zămane un amiră.
Aestu amiră, cum ş-eră amiraţi'i tu eta ţea, nu si spuneă
5-la vîră. G'ine ma nîs avea ş-uă hală s-nu se- aspună, că nu.
eră om ca tută lumea.
Ţe eră hala lui?
Ă

Urăcl'ile aiștăi amiră
semnu

mare,

ma

eră

licurlu

urecl'i

acși

eră,

di capră. Tră
uroclile

nişane ş-

de-alih' a, că

eră

10 di capră.
Cari aveă urecl'i di capră, amirăluli ţineă ascumte tute
qilile, amvîrtite cu pîngă di sirmă, ţe ş-o-arucă acșiea pri

dipu cap.
G'ine ma, nă oară tu siptămînă prindeă z-vină barberlu
13 s-lo-aradă şi s-lu ndreagă. Barberlu nu eră trop s-nu-/ veadă
ur&clile: di

Pîn
se-află:

capră,

ună

ţe

le-arădeă.

aoaţe tute bune. Un lucru maş
vîră

om,

viră

suflit

capră. Tra s-nu ţivă barberlu
20 foară,

amirălu

şideă

nu

nu
că

di spune

ş-lu ntribă

-- E, tora tine s-elamă

ştea,

vrea
nîs.arc

ş-la

altă

amirălu să
urecl'i di

lume, na

pri barbăr:

me-arasişi, mi

ndreapsişi di bun

cama bun.
-— Acşi, Doamne, ditea barberlu.
1
— Muşăt! Tora spune al lala, ţe vigăşi, macă- 1 xursişi PAL
25 spune amirălui !
— Em, de! ţe z-ved Doamne? grea barberlu.
Ş-apoea s-âplică şi-l șuptură la urecle amirălui, cum că

vidă urec!'i, di capră. Cu zborlu aestu bărberlu

ş-mîcă caplu.

Ş-ea cum. Amirălu, cum disim, nu vrea să nveaţă, nu
sovrea să ştibă vîrnu, că nîs are urecli di capră. Tr-aestă
ţîneă un gil/ăt ascumtu tu udă ş-ună măratlu di barbâr diţeă
că amirălu are urecli di capră, făţeă un semnu și intră
gilaltu. Aestu l-duţeă barberlu tu ţilăr şi acld ş-alăsă oâsile.
Tuţi barberl'i dit hoara ţea nu l-acăţă somnul, cindu s35 apruk'ă Duminică, că lă eră frică, s-nu l-aclamă amirălu la

pălate, s-lu xursească. Ştea măraţi'i că nu-l așteaptă buna
acd! Di câţi intrară tu pălate, adoara nu ișiră.

AMIRĂLU

CU URECI/ILE

Bînă tu hoara ţea ş-un om
di fumeal'e. Pin atumţea dise
fumeălilei, di duca la amirălu.
nica-ţe vineă, s-li cadă a lui
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aş, barbăr veclu cu un jar
Dumniqă şi lo-ascăpă, tră nila
Cum o-aduse oara, că Dumişcurtiţa, tra-s xursească ami-

rălu, Loclu nu lo-acăţă măratlu di frică. Nu l-eră a lui ahît
tră Dana lui, c-aiș
şi nicrisctiţi.

eră, ma

s-mindueă

la

fumeal'e,

Tră căsmetea lui, aveă un călfă multu piră..
Aestu, cara-l vigi cîrtitu, ncimirăt, lu ntreabă:

5

tuţi niţi
“

— Nu-ti aspini, mâsture, ţe h'ii ahîtu nvirinăt, canda-ţi 10
fugiră căpărle dit căpărleaqă ?
|
— Nu mi ntreabă, nipoate, că ma laea me-aşteaptă.
„Fitorlu se-angrică multu auşlui, s-V-aspună şi aușlu: no-

ascumse ţivă, ma ş-aspuse hala. Ul curmă sila ficorlu. Apoea
Y-giţe

a domnu-sui:

-— Nu

*

-

creapă, mâăsture, că

va-mi

duc

SN

io tu loclu

e

15

a tăi,

Ş-cara s-mi taVe şi s-me-aspargă, io un cap hiii, un' suflit -va
z-ducă; fumeala

no-am,

s-plîngă

dinăpăi.

:

Al aş îl pără g'ine. II deade urăsunea, s-lo-aibă Dumnigă
sum ăripa lui, îl băşă tu doâule făţi şi-l pitricăi la amirălu 20
cu urtelile di capră.
Figorlu vine la amirălu, îllă; îl tumse, lo-arase pri la faţă,
la urecl'i, ul l'iptină, lo-adră, vai gîţi, ca sambră.
Cum şi ştea amirălu, lu ntreabă n-coaqă:

— E,tora tine s-clamă: mi laşi, me-aspilăşi di muşâăt cama 35
mușăt me-adrâăşi. Spune tora, ţe vidişi? Ai, spune al lala!
— Nu vidii ţivă, diţe ficorlu, dicît fața ta de amiră.
Apoea-l

lo

amirălu

pali,

lu

ntribă

de-aocă,

lu. ntribă

de-

acld, îl şuţi di tute părţile, aduse zborlu ai urecl'i, ţivă! Ficorlu nu cutidă z-gică, că viqi uroclile di capră.
30
— E! ahtare fizor tăcut mi lipseaşte, gise amirălu. Ved,

că di tuţi barberl'i di pînă tora,

tine singur ai minte. De-

aestă ti fac barberlu a mei.
Ş-acşi amirălu nu-l cîrti, nu lo-asparse, ma-l băgă tu pîne
di barbăr ş-ul ţină la pălate..
35
Tuţi barberl'i, nu

va

zbor, s-umplură di harauă, că fiorlu.

lă lo nă frică mare dipri zvercă, că di tora şi nclo, va bineagă ş-e! ca lumea, ma nu cu moartea n-sin.
Fitorlu aestu eră diştiptăt, cum gisim, tăcut multu, ma cu

tut-aestă,
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canda-l

mîcă

limba;

s-aspună a vîrnii, că amirălu

nu

putea

s-aravdă.

și

vrea

are urecl'i di capră. Maș frica

di moarte I-făţeă, s-tacă, s-nu cărleadă iuvă.
G'ine ma, cu cît s-mindueă ma multu, co-ahîntu cama
5 multu adul'ă zorea li spuneare. De-aestă, nă quă, ease pri
cutula uniti munte şi cara mutreaşte divarliga şi veade, că
nu-i cipit di om, sapă nă groapă, se-apleacă pri groapă şi.

- greaște agalea, ţe necă şil'a di ningă tine s-no-avdă:
— Amirălu are urecl'i di capră.
10

Apoea trade ţara pri supră

cu vie ș-umple groapa şi acși-l

păru, că-l! Ya suflitlu arihate.
Tricură

apoea

viră

ndoauă

ţea criscăi un ărbure. Arburle
bătută

15

—

di vimtu,

avgăi

cum

dile

de-atumţea. Lu groapa

deado îrîndă şi de cade frinqă,
greașşte:

Fii, fiu! amirălu are urecl'i di capră!

„ Tră
avion

ndoauă dile s-umpliă
oăminl'i,

că

tră-ţo

loclu
Vi

di hăbarea

șcurtică

amirălu pri

Ghiţi Teja

Papahagi,

arbâr
(Spus

de unchiul

meu

|
estă și atumţea
măraţii di

Avela,

Epir.)

GLOSAR.
În glosarul
Am

fâcut

de faţă

aceasta

sunt cuprinse toate cuvintele din

pentru

ţito de nici o traducere,

cuvântul,

că

textele

nu

sunt

text.
înso-

şi fără glosarul de faţă lucrarea în-

treagă n'ar fi fost utilizată cu folos de cercetătorii graiului
Și tolKIr ului aromânesc.
Acelaş cuvânt se reproduce numai în expresiunile în cari
sensul este diferit. 'Traducerile din glosar urmează sensul ce

reiese din cursul textului citat.
Am

căutat în

particulare

deosebi,

graiului

liber, şi, când

ca graiul

aromân

s'a putut,cu

să

metaforic,

fie

expresiunile

reproduse

şi

expresiunea analoagă

traduse
din limba

română literară, ca unele ce sunt mai anevoie de înţeles şi
ca unele ce prezintă un deosebit interes pentru caracterizarea acestui graiu.
În acest mod socotese că se ușurează
graiului şi folklorului aromân.

munca

cercetătorilor

Cuvintele din basmele publicate cu ortografia aplicată dialectului aromân de d:l Weigand, în «Die Aromunen» II, au fost:
culese pentru glosar cu ortografia fonetică adoptată de noi.
Cuvinteie neaccentuate cu accentul gravi, se întonează
pe penultima.

Primele cifre mari arată pagina ; cifrele mici următoare
arată rândul paginei.
E
Verbele

se

dau

la

pers.

Ia

indic.

prezinte

şi sunt

tra-

duse cu timpul respectiv. Când am crezut necesar, am arătat şi unele forme ale verbului.
Observ, că infinitivele conj. II, III, şi IV sunt în două feluri: tățeare şi tățire, adujeăre

fugâre. Conjugările

şi adățire, fudire, fudeare

şi

sunt arătate prin Î, II, III, IV, jinându-
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se seamă, pentru - deosebirea lor, nu de infinitiv, care are
mai mult funcțiunea de subsantiv, ci de perfectul simplu.

În înjghebarea glosarului s'a avut în vedere, în general,
gruparea materialului în aşa mod ca să poată servi la alcătuirea unci gramatici aromâne.
Ordinea

alfabetului

este

cea

următoare

a, ă, b, e [ca, că, ci, co, cu], € [tn =cia, cea; ce =ce; ti=
ci; co= cio; tu = ciu], d (5), 9 (= 2), e [aift. ca-= a, ea] f,
e [ga, să, gi, go, gul, g' [=egh], g lia=agia sau gea;ge=

ge; zi= gi;

go=gio;

gu= giu], h [ha, hă,

hi,

ho,

hu), h*

[n'a = ma; we = he; hi= hi; W'o
= hio; Wu = hiu], i (), î. j,”
LI, mnio,p,r,s,şt(i)ţulăi),vvxz.
Între alfabetul acesta, pur fonetic, şi cele întrebuințate în

lucrările

mele

«Din

Literatura

Poporană

a Aromânilor»

vol. |, (1) şi e Megleno- Românii,» partea 1 şi II (2), după cum
se

poate

nu'.există
0)
_(2)

vedeă,

București
Partea

nu

există mari

nici una.
1900, pag. 1059.

I, Bucureşti 1902, pag.

9.

deosebiri, ca formă ; ca fond

ea
o
N

GLOSAR.

A

A = 1» Prepoziţie:

a priim-

nare=la plimbare 78, ete.
2» Interj. de mirare 25,
"30.0 ete. 3” apelativ: a vre

om = măi

omule

Prep. cu Dat.
tutindeni) =
= spre mare
deaşie a om
om 1477, 478,

32,,;'40.

şi gen. (precîtră a mare
441 3; anur= miroase a
41024; 5" Îna-

intea posesivelor: a net, a

Idu, a nostru, etc.
Abil sn.==pietriceă care serveşte la jocul în cinci pie-

tre 138,0, 339sc.
Abiişala (de-) = de-abușşile
695,

114,

3329 1082

222,; t-abiişala

10929, 309ss-

Ac sn.—ac 102,4, 33-09; stranii
noaiiă dit ac= haine noi
nouţe 11â;,.
Aca adv.= ba! nu! tie.
Acasă loc. adv. = acasă 1, 5,6,
53,

50, 69

ete.

Acâţ vb.—1* prind; se-acăfă
di un sk'in=se prinse de
un spin 53, 9, 4, 11, 84,
23;

că

l-acăţi

gine

min-

cuna
== căci îi prinse bine
minciuna 185; se-avă acăfală — se prinsese, începuse 1106, 2020 3 20 apuc: acăfară = apucară
40.5; fi-aflâşi cu cari s-

te-acăţi = aflaşi cu cine să

te apuci 10,,; acăfară gă-

vile = (apucară găurele):
au fugit, care în cotro a
putut

29,

22

120

323;

Au lo-acăță somnul =
Nuşi găsiă astâmpăr 720,
33..; ş-câlră iu s-acaţă?
== și în cotro să apuce?
Do; 2Toa Ss; 30 se-aca-

fară = se prinseră, tkcură
prinsoare

96;

d

s-acâţă

prota =. să începi întâi
1014; acăță s-murdească
= începu să se însereze
2,9 ds; 5 ş-ucăți s-da
coada = începi să dea din
coadă, să se gudure 2,;

6

acăjă eapa cu nîs (cu

calu)=a conceput iapa cu
calul, ca să fete 210,,; 70
Ta s-me-acaţă mine = Ca
să mă

violeze pe mine 56;

8 maturi, ţe l-acăţă mâna
di

tute
— femee,

care

se

pricepeă la toate (trebile
casei) 162,; 9 /'-acaţfă
mâna= se pricepe la lucru 294, ; 10” ahântau mulla
l-acăță mâna = aşă de
mult se pricepeă la furt
308; 11* s-acafăm pînea
= să începem a frământă
pânea (când se pune aloat)
108;

12:

lo-acăţfă ârmatlă

„= îlprindeau, îi stau bine
armele 136, ; acşi te-acaţă
= aşă îţi stă bine, aşă te
„prinde

13626;

130

Cît

l'-

acăță oclul = cât prindeă
cu ochiul, cât vedea cu o-.
chiul 2743; 14 Și nu-l!
pără. ca s-li aibă acăţală
zulapea = şi nu-i păru să
le fi junghiat feara 17,;

150

si-l!

se-acafă
= prin-

de-i s'ar în

gât, inecă-s'ar

(mâncând) 3sa.
Acăl'iseseu [de asemenea: al'icăsescu] vb. 1V = înţă-

leg, pricep 164, 209, 210;

ca s-li acălisesci
= ca să
înţălegi 7033; acă/h'isi=pri-

cepil 53; că acăh'isiră =

508
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96,; acl'imâl, ne-aclimadt=
invitat, neinvitat (= fără
să-i pese dacă-i invitat sau

că pricepură 33ls; Aflâşă
„.. s-acălisească= "Ţi-ai
găsit... să înțăleagă 296 ;
se-acăliisi agoha= se înțălese curând 11.
Acămât adj.= trândav 22529
366,; co ă=trândavă

nu) las.
Acd == acolo, vezi: aclo.
Acoală st. = hârtie de scris
198; pl. acol' 165, şi acoale.
Aceoapir vb. IV= acoperi 80-4cupired=se acoperiă 352;
acupirit cu săvanlu=acoperit cu giulgiul 362; acupiri= acoperi 215 ete.
Acru adj. = acru.

124s5.

Acăţare sf.= prindere, apucare, prinsoare.
Acățătură sf.—1* prinsoare 96,
104,

text:

3162,

2

motiv,

s-l-află

nă

pre-.

acăţă-

tură = să-i afle un pretext
1394 Li 140 2962.

Acşă,

vezi:

aoși.

aedzîn-

Acei adv. =aşă (pretutindeni);

s-acizînscască=că să câş-tige: la.
Aclă adv., (deo Fărş) = acolo
(pretutindeni);clo T9o; 722--/!
si duţeă minlea pân-aclo=

dicurlu== află că aşă şi aşă
stă chestia 13; qeși 243,
244. Ș-acși ș-acși = şi așă,
în orice caz Gă, ; acșiea =
aşă, aşilea 55.0; aeșia 156,
407; vezi: ași.
Acşiţe adv.=— aşă, astfel 2, 60,
G7; aeșiți dt etc.
Acşu adj. == domn 4535.
Acum păr şi acumpru șşi [oa
păr, cumpru] vb. L=cumpăr. 62, 148, 333, aa; CASE
feata și acâimpărd = iese
fata şi cumpără 45,5; V-acumpărăi= V-am cumpăPat to; acumpărară 7;ai
s-lu cămpără= hai să-l
cumpere 164,415; l-0-acun-

Acizinseseu = [sau:

sescu] vb. IV = câştig; tra

nu-i se duceă

gândul

departe 54;
aclo b-are=

aoâ l'-are,:
aci-i aţine,

aşă

acolo îi aţine 80;
/-da
de-acă, !'-da de-aclo = îi
dă de aci, îi dă de acolo

(prin chip şi fel) 43; aclo si-l h'ibă (= acolo firei- ar)= -dracul, deavolul 42,;;
ae 243, 2-44, 215,

170—4834;

aeloea == acolea

186.

Acloţe adv. = acolo,

.

acolea

19,5 D3p, 222; G'ine mc
feala de-umiră ş-eră aeloțe= Bino dar fata de
împărat eră acolo (= prezinte, ca să-i dea ajutor).
Ael'om
1027

vb.
1le;

nveață, c-ucşi ş- (cși

1=—1* chiem 95,
2: învit TG; 4-

clamă=învită 1os lu acl'imară = îl invitară Ada,
cară no-aclimară
? = pe
ciue nu invitară ? 34,3, 104.
Vezi: cl'em.
Aclimâtadj.=chemat, invitată
«Actimajti = cei invitaţi

|

pără

easte

ciți parăţi fațe = îl

pricepi

câte

232. Vezi:

parale

cumpdr.

face

Acumtin vb. L= contenesc,
adăpostesc; se-acăimtind==
conteneşte,se oprește 143.5;

se-acumiină=—se opri, conteni 21fag; nâvistra|! -aeli-

mă să, se-aciimlină=Vră-

jitoare îi invită să se adă„postească 52; au
s0-qcămlind = nu se îndestulează -193,.

GLOSAR.

Acumtin sm.=preget; plînită
fără acumtin=—plînsă fără
preget,fără contenire 467.
Adăm
= Adam

; 28

4 veadi

.

509

se cam cherchelise 34; No-adră=mi-a făcut-o cât de
bună, mă păcăli 79. Inf.

adrare (acdărare).

Adamlu de-acstă oară—
mare parte de astădată;
să se spelepe buze de astă-

dată S1,.
Adaneă adv.=adâne, profund
Alle.
Adăp vb. I==adap, dau apă la

4 dastu vb. I=adast; s-adastă
— să adeste,să aştepte
(mult) 52; nu pot s-adastau
cama muliu= nu pot să
adăst mai mult 313,,. Inf
Adăstare. Adavgu vb.I=adaog; adapse

vite (cai, oi, etc.), 410; u_dăpă calu= adăpă calul

=—adaos6e130,; adapseam-i
rălu = adaose, urmă (cu

294, ; ş-adapă

grădina=

îşi adapă, îşi stropeşte, îşi
udă grădina 9,s; 258.
Adăr vb. I=fac 7, tao Boa;
adră=făci, dură 25,754;
că-i lucru ţe s-adară=căci
e lucru, care se face 11,,;
poate s-lo-adară acstu lucru
= poate să-l îndeplinească acest lucru 113; 0272
s-facă, cum s-adară=cum
să facă, cum să dreagă 13;
10,3; 3232, 39, 400; s-me-adâr = să deviu 351; adâr
nă carti=scriu o scrisoare,
compun o scrisoare 41;
teadrăm = te gătirăm, te

îmbrăcarăm (în haine îru-

moase)

5,; se adră tu hri-

săh! —se găti numa (în hai2 ne) aurite

102;

s-l-adard

ună lurtă=—să le pregătea-

scă o turtă

23,,, 29,;

va-/'

adară Mula = o să-i gă-

tească Muta 73,,; ş-adră nd

sârjină=iîși pregăti o povară (de lemne, etc.) 46;
fe-adară grădina == care
cultivă, care îngrijește grădina 9,7; s-lo-adară=să clădească (mânăstire) 582 ; a-

dră caplu =

îmbătă
adrată

se ameţi,

se

90,; cum lo-aveă
caplu= de oarece

vorba) împăratul 208, ; adapse Aollu=ădaose, vorbi mai departe vîntul dela
Sud 170,. Inf. adâvgare,
adăvdeare şi adâăvdire.
Adărât adj.—făcut, îndeplinit
324,6. Vezi: adâr.
Adeaneavra adv.—adineaori;
vezi: deaneavra.
,
Adete

sn. =

obiceiu,

datină

4929 66, 2144, 270, ete; pl.
adelurle=—obiceiuiile 166,

şi adăâți.

AdiVatie sm.— respiraţie

43.

108, 221595 27534; br-un adiVatie = într'un suflet 39,
805,

192,5-

IN

Adil'ii vb. 1 = respir;
adil'e— cum respiră
158,0;

ned

cum
462,,

adil'ă =

nici

nu respiră; tăceau mâle!
27539; l-iră frică şi s-adiVe = îi eră frică şi să respire 7433; s-li faţi s-adile

= (să-i faci să respire) =

să-i faci să se odihnească
117.
|
Adinecă adv.= adânc 186ss.
Adincos adj.=adânc, profund
70, 186, 188, 230, 38.

Adoara [a doua-oară] adv.=a
doua oară, 6; de-adoară
205,,

10825,

27420 2»

341.

,

Adoară (de co) adv.= în zori

510
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de: zi, pe la cântatul cocoşilor, spre cântători 119,,;
120,

1528,

496,

ă

Adoaua-z adv.=a doua zi53,,;
54, ; adoa-ziă, ete.
Adrât adj.
= făcut Ss; durat, gătit, 59, dil>-; pregătit împodobit 46,,; ameţit, ete. Vezi: adaâr.
Adie vb. [Inf. adăţire şi adujeaâre ; aduc, adaţi, adufe,

aduțăm (şi aţem), aduțeţi
şi afeți, adie;

aduțeâm

şi

ațeăm] = aduc 37; ţi ni-oadusit
= ce mi-o aduserăţi

2574; s-l-aţeţi= să-i adu-

ceţi 43326 ; s-lo-a ducă Dumnigăii=să-l aducă (cu bine)
Dumnezeu; să ajungă cu
bine ; s-/'-o-aducă Stămăria= pedepsi-Var Sf. Marie; Vd s-o-adăţi = o să
'o aduci 5,5; Adu/=adă! 665;
adu-hi 19,,2, ; aduțeţi-lu=
aduceţi-l 13,5 ; ca s-nu adafearim până mâne= dacă
n'oiu aduce până mâne 3;
fu ads — a fost adus 2; !
multu ș-o-aduţe = multu
seamănă 244; ma multu
pri ursu ș-o-adufeă = mai
mult a urs aduceă (= semănă) 336,3; nu ș-o-aduţea
ci cu alantă = nu semănă
de

loc

cu

cealaltă

174.

„Aduk'escu vb.1V.Inî.(aduk'ire şi aduk 'are)=pricep 85,
96; ună cd adulă di limba
lor= din momentul ce pricepeă limba lor 10,, 5ș, ; aduk'işi=pricepuşi 80, 52,5,
242 69; lo s-adulască=
începu să priceapă, să sim-

tă 16sa; I-dddeă s-adulk'ască= îi da să priceapă 80.
„Am adul'ită= am priceput. Vezi: dul'eseu.

Adukiit adj. = priceput, năzdrăvau.

Adim

vb.'I [Inf. Adunare și

anare, alnare; adun, adâni, adună, adundâm (şi

and saualndm), adunaţi
anăți, (alnăâţi), adună; Im-

peri. adunăâm

(anăm, al-

nam) ; Peri. (adunăi anâi,

alndi)]= 1* adun, strâng,

culeg 44,4,

58;

s-adună

aid — să culeagă struguri
195; adună apoea ndoaud
trandafle = culese apoi
câteva roze 9; ș-adună
codristi nâpoi în sus=işi
strânse cioarecii în sus 2,;;
V-adună = îi strânge, îi
chiamă 924; 2 pornesc; oadunard cară == porniră
earăşi, se puseră iarăşi pe
umblet 9,; o-adand cucotu nîpoi cîtră la pălatea
amirdlui= porneşte cocoşul iarăşi spre palatul împăratului 31; cându vrură
s-o-adună de-aclo = când
vroiră să o tulească de aCOlO 3331, 357 8527; Ș-0-adaună la duvăți= şi porneştela dracul 91,3; adun-o
cîtră a mare=porneşte-o
spre mare 44136, 280; 0adunară

coada

cî'nile

cu

cătușa =—porniră (=—se puseră po mers) cânele şi pisica 692; 3 sd se-adună
cu soru=să so întâlnească
cu sora 260,2; de Se-adunară 11 d:-ani= se împli-

niră 14 ani 1. Tauț peștii!
se-anară. = 'Toţi peştii se
strânseră 6:14; ao se-anură corg'il/'=—aci se strânseră corbii 3253; 24 s-ană
47027; L-and, b-ană lălădi
= îi adună,

îi adună

flori

GLOSAR.
182,,; L-ană 136,. Part. adunată, anată, alnată.
Adunare, sf. = adunare 131,5;
249;.
.
Adunăt, adj.—adunat, strâns
435; adunaţl'i=cei strânși,
cei aleşi 218,.
Adunătură sf. = adunătură.
„Aduţeare sf==aducere, adus,
irăco aminle= spre amintire 382,,.
Adiițire sf.—aducere,

Vezi:

Afirescu vb./afirire şi a firea-

re] LV =feresc, păzesc; s-a:
fircâă=se feriau 333,2, 382,.
Afirită s. adj. = ferire; afirită ş-aviglată = păzită

şi veghiată(=căutată cu în-

adus; ti

grijire, cu pază mare) 319,;.
Aflăt adj. = găsit, aflat 221,
229, 223; ficorlu afăt ==

băiatul găsit ; afât = gă-

azi 1, 344.

dstăndi,

azi.

sit pe drumuri; fără căpătâiu 36139; Aflallu==cel aîlat, fără părinţi 31'7;:om aNât,ma fără căsmete= om
deștept, dar fără noroc,

Acră adv.=ieri 544,31; de-acră
=— de ieri 539;
lare oară = de
mea asta 319, ;
aoallari = do
laltăieri,

de-atri ahieri pe vrede-acri, deieri, de a-

de curând

Aflu vb. I=aflu, găsesc 4, 5,

127;

nu cară de-acri, de aoallari=nu eră de ieri, dealaltăeri (adică: eră încercat
de mult, nu eră nou) 119...

25, 209, 3325, 49; na sei cum

avea aflată ună guvă ==
nu ştiu cum aflase o gaură 41; s-afli= să afli
1llz; nu vrea s-a/llă =
var fi aflat, nu eră să afle
121. ; să-l' se-află pri cale
=—să i se găsească pe drum
1223; şi cara s-puleţi s-o-aAăți=şi dacă o să puteţi
ghici (=află) 40,,; o-a/lară
cu cale = găsiră cu cale,
crezură de cuvinţă 35,5.
„Afoară adv. şi prep. = afară
(pretut.); la p. 2382, este

A6st pron.-=acest, ăst, 6, 122,

fem. aesiă.

Vezi

Aestan adv.—ăst-an,

aestu.
în

anul.

acesta 157 158.
Aestu pron.—acesta, ăsta 22,
43. 83, 84; guva aiştăi âr-

bure=gaura acestui arbu-

re 38,; ciștuea (gen.)—acestuia 62,; amiră I'-diţeă

aişlii=—împărat i se ziceă

acestuia 97; pl. aeșțî =
aceştia 65,4, L0fa; ești 19;
fem. aestă 10,; aiştei feată
(Dat.) = acestei tote 80, ;
aestă văsil'elu, şi dimândă
... asta (= atât) regele şi
„porunceşte

acestă — cu

totuşi

1220,

.

greşit tipărit: afara.

Afium vb. I=afum

=

. 3lg; cu tut-

toate

acestea,

D5ua:. 13k; 202

aesiu ș-aestu lucru — Voiu
cutare şi cutare lucru 11-;;

511

Va collu aestuea=Ia catul acesta 135...
Afende=titlu de onoare către
părinţi; părinte 201; afen:
du-sui=tatălui-său 401.

co aminte = spre, pentru
amintire 38, 76,3.
AQă, adi, adv. =

.

„|

; me-afăm

măatfum, mă fac de fum

408 ; s-l-afumă ugaclu=
(să-i afume coşul) să-i perpetueze numele, să-i ţie
casa mai departe 205; oafumă de-aclo= o tuli, o
şterse la fugă de acolo
108,2.

Inf.

Afumare,

312
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Afumăt adj.—afumat; poleit:
afumate cu amâlamă=
poleite cu aur, aurite 42643.
Afundu vb. ]l = înfund; î fe-

afundu

lo-arîti = sau te

înfund în râu 64. Inf. afundare.
Afurişalui adv.=— pe furiș,
190, ; pre-a-furișalui=pe
'furiş, pe ascuns 115,.

Agă

Agona [şi:azona/adv.—repede,
iute, curând 11,, 56; agona

agona

3329 6023, 89uz.

Agăliseseu [şi: aăl'isescu] vb.
1V. = obosesc din istoviro
prin plâns; fe-agăl'isi di
plângu = care obosi de
plâns 192,,.

sărşescu

[Inf

agărșire şi

agărșare]. şi
dAgirşescu
= 10 uit;

că

me-

agărşii
= căci uitai 20,;
si-ș agărşască = să-şi uite
5; avea ugărşilă = uitase

530; lo avem agîrșilă=
îl uitasem 1033, 5929; aJîrşii Blau, 129: 38, 39;
2 adorm : s-agîrşască ndGeamă— să adoarmă puțintel 119,;; no-apucă sagîrșască = mapucă să adoarmă 15729, 4926; cât-cît
agîrşi=abiă adormi 499,3;

agîrși s-la un oclu di
scnnu=—adormi să-i tragă
„un puiu de somn 49;ș, 3024,

179as-

Asirșit adj.=uitat 874; subst.
uituc 103,; adormit.

„Asnuseseu

(mi-) vb, 1V=mă

scărbese.
Asnos [şi așnos/ = scârbă ;
tr oo =

Agnusos

de

scârbă

296,.

adj. = scârbos.

=

curând-eurând,

602; 279; nd oară camagona
= odată mai curând
300,,; vezi şi: agauna.
Asrime [recte: ayrime; numai la Molovişte, Gopeşi
şi la Fărș, se pronunţă a-

qrime] st.—fiară sălbatecă

sm = agă, titlu ce sedă

'Turcilor, cari nu ştiu carte.
Agale adv. = agale,
încet
106,2, Gl; pre-agalea-galea = încetul pe încetul

"
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506;

1-tlzo 286,

pl. agrii.

Azru sn.—ogor, țarină, câmp
lucrat, 54, 59, 10], 116, 136.
fac agru = cultiv pământul, ar 117;

cară

canda-l' md-

ăgurlu piiili= parcă

îi mâncară păserile ogorul (aşă de trist, aşă de
amărit este) 09,.

Asră [şi:

arâ/ adi.—sălba-

tecă 835.
Agru [şi : apra/ adj.=—10 sălbatec 87, 121 ș, 14025, 24;
cal' agri=cai nedeprinşi,
cai sălbateci (cari trăese

în erghelii) 14; 22 acățd
s-li mutrească cu agril'

=(începu să te privească
cu sălbatecii—ochi)începă
să se uite rău la tine 316,
Agru-capră sf. = căprioară

340,

Agru-cumban sm.=ftrântorul
la albine; agru-cămband=
trândavă, trântoare 124,5.

Agru-om

sm. = om

337.

.

sălbatee

Agudeare sî.=lov re,nimerire;

ună irădeare

ş-ună

agu-

deare feațe tu semnu=
cum a tras, a şi nimerit la

ţintă 3452.

Asudeseu vb. [Inf. agudeare
și agudire]=1* lovese 265;

o-aqudeaşte =
203;

de

cari

lar

o

loveşte

s-lo-agudeă=

fi lovit

159:

2
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nimeresc:

tut

cîti vâră

ţi-

:70hi agudeă = tot câte
vre-un ţâr (peştişor) nimeriă 84,5; cum 'se-agudi=
cum se nimeri 273,,; 3* nu

s-agudeasecă

puled

vîră

pindară= nu putea să
câştige nici o leţeae 85,,;
-P s-le-agudeuscă lu sure
==să le potrivească la sare,
s-

căcula

5* scoute

180,3;

me-agudeşti= (scoate

că-

-cula să mă izbeşti) suntem

la fel; a fi unul ca şi altul
119s;

6 l-agudea

mâna=

la furt 4565 ;

se pricepeă

308,3; ș-o-ati tu minte

s-nă

t-agudească lucăniţli ="
au de gând sâ ne fure, să
ne şteargă cărnaţii 80.
Asau adj.= lovit; aguait ca
izbit ca de trăznet; trâznit, uimit peste
fire! 2526Agunescu Îşi: a-punescu] vb.
“IV = gonese, alung, dau
afară

46,

156,,

3800, ; a-

gunăt = izgonit, alungat
273—2916,
o
Agunseseu vb. 1V =agonisesc, muncesc din greu
65, 2252 280us.
„Axuna adv.=curând, repede,
iute 418. Vezi: agona.
Agunisescu vb.

1 V=—grăbesc;

me-agunisescu = mă grăbesc 2725, 31035.
Aia adv.—abiă. Vezi : avia.
Aginealui adv.= deabinele;
de —

co ==

291.5.

Agamit adj. =
vristnic

Agoc vb.
!

agucă

167.

deabinele

90,

agiamiu, ne-

I=joc

8, 352; s-

= se jucau 152; ; să

se-agoacă = să se joace
2022; se-agucăd cu nîsi=
Papahagi,

Basme

aromâne.

:

:
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se.jucă cu ele 623.5 uora
omlu, nu se-agucă
= lucră omul, nu se jucă; lucră omul, nu glumă 300,6
A&Oe, pl. agocuri sn. = joc.
Agucător sm.= jucător; agucătâr cărți=
jucător de
cârţi 428.
Agumtă sf.= ajungere; ună
agumtă fumlu=indată ce
fumul

ajunse 161,

850,.

Aguntu adj.—ajuns, devenit
„ 153- 156.
Agia vb. 1 = înflămânzese;
agundă= înflămânzii ; sărăcii.
.
Agin adj. = flămând 44;
2210;C0ă 2515; agin, suplu
di cătuși = flămând, supt
(par'că) de pisici 90;; 308,
35Dq

Agunare sf. = înflămânzire.
Aguneaţă sf. = înflămânzire.
“90,
Agimqire şi agungeare st. =
ajungere.
Agungu. vb. III = 10 ajung,
sosesc; agumse sînătos=
ajunse,

sosi

sănătos

3

agumse căravea = sosi
nava Lip; agăimsiră= ajunseră, sosiră 431, 1235, 15,
19, 20, 33, 68, 69, 87, 146,
146,147, 23%, 154; ma, but

I'- agumse Araplu = dar
tot îi ajunse Harapul;

gunginda

832,

147,

a-

359;

2 pînă z-dic cajunde»=—
până săzic, ajunge, destul!
30s; 20 - agundeă== m'ajungeă

3527, d, 2030; 30 cu

cât cama multu le-agun-.
„ded nveasta tuti = cu cât
mai mult le dovediă nevasta toate (trebile) 303, ;

40. dură

=— dormiă
=

pr-iu agunded
pe unde

apucă
33

-
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Ahiîntu adv.—atât, atâta; 7ră
ahîntu crek' ? = Pentru atâta te căineşti, te necă-

3675; 50 mutreă s-agungă
lăhi'le= căută să stea de
vorbă, să caşte gura la
palavre 283.0;
Agiut vb. I=— ajut 2525;
care-agută aților înrdrepți
== care ajută celor drepţi

jeşti 49;

2125; s-l-agută=—să-i ajute

49,7; ta s-lo-agulă= să-l
ajute 57.0; ți lo-aved agutată= care l-ajutase 532;
nu Î--agulă ş-sînătaie bună=— nu-i ajută (=nu-i
mergeâ) şi pace 9025; ună
cu altă ș- aștară, di.si seculară= una'cu alta se ajutară, de se sculară 2572;
nu-l! aştăâ=nu-i ajută 258;
şi l-aştă= şi-i ajută 258.
Agutare [şi : aștare] sf. = ajutare : agăt, agăți, ajută,
agutim (aştăm), agutâţi
(aştâţi), agulă ; agutâm
(aştăm) ; agutăi (aştâi) ;

agutată

ahânte

noroc aveau
mușată=aşă
24; ahîntau
murli= aşă
zidurile 35,;;

lăcţi= atâtea ne-

norociri 19, 7; ahînţi=
atâţia; ahîndă=—atâta 155.
Ani'tadv.=—atât 10, ahâ'tș-l-u
Va=atât şi i-o ia 30, 396;
ahit vrea ş-feala = atâta
vrea şi fata 41; ahile =
atâtea 6,; ahîte ș-tute:=atâtea şi toate 144, 32.7; după ţe vidă ahâte ş-ahâle=
după ce văzii atâtea şi atâtea

74.,.:

Ahorea adv. = afară, a parte
141,4; a parte;

separat 95,.

Ahorva adv.prep.—afară de,

(aștată).

a parte,

separat,

496,.

Ahtare adj. = atare, astfel 3,
90, 2422 ; nd greață ah-

Agutor sn.—ajutor 60,., 127,0,

„188, 190, 192, 289.
Ah interj. = ah 4,

ahântu Iă ceară

til'a — atâta
65, ; ahântu
de frumoasă
analți eară
de nalte erau

52 Le

tare = o asttel de greutate
4; ahtare stilh'o=—asttel de

Aha adv. de afirmare= da,
da! 19lse.
Ahărzit adj. = nestimat, neprețuit; lucru ahărzit=lucru de preţ 143,,; Jucre
ahărzite — lucruri nesti-

stafie 12, 314, 10917 532;
ahlări nu ştiu îo = deal
de astea nu ştiu eu 26;

Sls,

mate,

etc.

S-tine-ahtare, ş-io ahiare
=—ȘŞi tu aşă şi eu

nepreţuite 281, 406,

497.
|
Ahăt adv. = atâta 14, 16;

scoală ahiea= să-şi răsbune 2832, 399,,, 2185; voi
s-ni scot ahtea— voi să- mi

a-

hăţi disciptăți iţi voi=

răsbun 75. Ș-u băgă să-ș

așă de deştepţi sunteţi voi
44; vezi: ahât, ahântu.
Ahindă adv. =adânc; cât ma
co = cât mai adâne (2;

Ahindos adj. ==-adânc, profund 3747.
Ahindusescu vb. IV=înfună,
adâncesc.

aşă, sun-

tem la fel; unul ca altul 80,.
_Ahte sf. = răsbunare; si-ș

-

Va ahlea=îşi propuse să-şi
răsbune 190,,, 11533; Cara
ș-lo ahtea= După ce se
răsbună

Ahulescu

458.

vb. IV=

10 pipăiu

10329, 143, 207, 393 ; ahuleă

z-veadă, s-easte-că-i saclu

GLOSAR.
= pipăiă

să

vază,

dacă-i

sacul 80,0, 4-4226; fe tut puspuleaşie şi ahuleaşte ? =
ce tot dibuie şi pipăie 8,,;
2* aburez : ahuleă perlu=
aburează părul 440,5; aha
led-ii = aburează-o 924, ;
ahuli = abură 224.
Ahulire sf. — pipăire; aburare; dibuire; cuco=pe
dibuite, cu pipăitul 3954.
Ahundâs adj. = adânc 166,;;
17220, 265,9.
Ahundusescu vb. IV = confund, înfund ;. adâncesc;
canda lu ave ahundusilă
loclu=par'că îl înfundase,
îl înghiţise pământul

Ahure sf. = grajd

574

2589.

.IV=încep 5, ; ş-ah'urh'iră
- s-fugă= şi începură să fu- |

gă 59; ş-ah'ursiră s-mâcă
= şi începură să mănânce
„237, 383.
ai ! = haide! 524, 116Gze. |

ai conj.= au, sau;

qî că fi-

cor. ai că feată fure=— sau
că băiat, sau că fata de ar
fi 197eg.
|
ai =interj. de disperare, vai!

335,
aide!—

44,

18,9, 22s5

313; aide-uide=—haida, haida (= arată un mers continuu) 442,.
,

aifoni

"99,5

sf. =

privighitoare

aist şi aistu pron. acest 157

261,

388,

478;

băiat
pl.

ai-

şti, aisci = aceşti, aceştia
141.0, Gen. Dat. aîscor, aistor; la avdîreaaistor zboară=—la auzul acestor vorbe
1433 ; fem. astă 15,3; pl aiste; Gen. Dat. Sing. aiscâ;,
aistei, aişici; pl. ca şi pentru masculin ; 7i-/ vine șaiscti = Ce-i vine şi acesteia 732; vezi: aestu.
Ak'ieăseseu vb. IV= pricep ;

ah icăsire= pricepere, în-

țălegere.
Ak'icăsit adj.=priceput 166,;.

Al'icășonii adj., sb.=—năzară-

van, ghicitor 176, 177, 178;
Aestu eră cul ah'icăşoiii=

Acesta eră cal năzdrăvan

-

318,

11*

Al art. pentru fem. Gen. Dat..
sing. masc. ; muma-l Arâp
= mama Harapului 5;, 6;
ficorlu al Andrâiu = băiatul' lui Andreiu 2, ; al
Andrăş =— lui Andruş 4,;
ficorlu al. pap =— îlăcăul,
băiatul moşului 5,; feata
tăzilă al Dumnidăui=tata

promisă lui Dumnezeu 149;

fem. ali; ca laea ali lae
= (nenorocita nenorocitei)
ca o nenorogită mare 36,9.

Alăg vb. Il=10 alerg; îu alăgă&

== unde alergau 4; s-hialâg — să alerg 2423; Tis:
1830;

haide!

70, 71, 383; Gen. Dat.

scili ficor = acestui

21224

Ahurlveseu [la Fărş. şi: aurescu 411] vb. 1V =încep
1425. 15, 24, Ga, 169, 237;
Vezi: ah'urh'escu.
Ahurhită sf.— început; dita
coAprilui=dela începutul
lui Aprilie 21...
”
Alvurl'escu şi aluwvsescu vb.

51 5

aistili 177,; aiștiiă 15; ai-

143,,.

110, 213,

ă

25,

113,6

3

13

aa.

20

um-

blu ; lo-alăgă = îl umblă
3535; s-alagă doli deadim
— să umble ambii împreună 52; alagă prit hoară
=

umblă

prin

sat

33;

a-

căţă s-alagă bistriţii=începii să umble pe la bise-

516

PER.

- vici 149;

pune

alagă

şi

N. PAPAIIAGI

l'-as-

amirălui = dă fuga

şi spune

împăratului 78 ;

alăgindalui =

alergând,

îngrabă 23, ; alăgînda =

“ alergând 10;..
Alagă sf.=— fugă; si-șiu da
alagă=să

alerge 49,,; ș-u

- deadi aleaga avă la fântâînă = dede fuga repede
“ lafântână 3523, 15, 285s4,
" Lkzo 2830 L08a 109, 110;
alaga-alaga =într'o fugă,
alergând, în fugă mare 54;
690; 787; 1806.
alăi=măi, ei; alâi ficor=măi
băete 28,,, 258. Vezi: Jai.

Alantu pron. = celalalt, ălalt
Dac, 6, 49; alântiii (gen.)=
ăluilalt 1705; alânt 277,479;

Un-alantu=
Unul pe altul,
unul altuia 81, fem. a-

lantă 10,; ajeă lantă=—cea-

- laltă 168; -alântei= ce„_leilalte 195; alantă seară
=—alaltăseară 3,4; pl. alanţi
=eceilalţi 72; alanzi avi=
ceilalți sfinţi 20,2; Cum a
avlor alăntor=cum celor- lalţi sfinţi 20.,; ca ș-alântor

cîni == ca şi celorlalţi câni .

"8830 BO; un tr-alantu=
unul pentru altul 49, ; ca
tuiă turnarea de - alantă

parti, fe-l' feaţi a loclui =

“cu toată cercetarea, cău" tarea cu deamănuntul ce
făcă 149; Va pri un, dă
pre-alaniu

=

ia pe

unul,

dă pe altul; a fi de opo-

trivă, a fi la fel (în senz
rău) ls.

Alas vb. I.=— las 4,2, 517, 698,
- 34; o-aldsăși greaiiă = (0
„ lăşaşi însărcinată) o însăr„ cinaşi 12; V-alăsă zbora
md-sai =— îi lăsă vorbă (îi

porunci) mamei sale, 6, ;
ni lo, ni alăsd =— (nici luă,

nici

lăsă)

adică:

dintr'o-

„dată, numai decât 80,,.
Alatru vb. I=latru; avgâră
c-alătră un cîne = auziră

că lătră un câne 23,; băgă
s-alatră = începeă să latre

10'fss.

Alavdă sf. = laudă.
Alavdu vb. Il =laud 170; 4
alavdi — te lauzi 14;
s-hibă alăvdată = să fie
lăudată 149.
Alăcescu vb. IV == turbur

(apa); mi alăcâi = mă
turburai (de apă) 451; fi

si alăcă mintea =—ţi se
turbură mintea 102,;
Alăgare şi Alăcire sf.
= turburare.

Alăcit adj.=turburat, turbuTe 280,3; apă alăcită=—apă
turbure 280; erâ (apa)
alăcită, canda ş-lă draclau
cămeaşa. nauntru = eră
(apa) turbure, par'că dracul îşi spălase cămaşa înă__untru 342,,; alăcit di minte = zmintit.
* Alăgare sf alergare; umblare, fugă; de-ahîtă-alăgare
—de atâta alergătură 25,4,

8las ; z-bâgă pre - alăgari
= se puse să umble 33,
894; Narse.... co-alăgare
= Merse ... în fugă 256.

Alăgăt adj —umblat; care ştie

multe; oamihi

alăgăţi=

oameni umblaţi, cu știință
- Multă 45pg.
Alăsătură sf. — alergătură.
Alăkescu

vb.

IV

=

lipesâ;

se-aveă alăh'ită=—se lipise

" Blaz; 8325; di se-alăkii înima di muşileața lei= i se

lipi (= se îndrăgi) inima:

GLOSAR.

de frumuseţea ei 159,.Vezi:
ali escu.

Alăk'ire sf. = lipire.

Alăk it adj.=lipit 89; oarfân,

li-

oarfin alălit =. sărac,

„Pit 984, alăkilă — slabă,

„ lipită 2812.,;alăk'ite=slabe
„de tot, lipite 4644.

Alăh'itură st. =lipitură ; persoană,care se lipeşte de ci-

neva, încât se face
ferită.

Alăpted

vb.

nesu-

I = lăptez,

dau

lapte. Inf. alăptare=alăp- |
tare,

Alăsare st.—alăsare ; cu alăsare= cu nepâsare 361;

seara”de-alăsare preasiii
= sara de

lăsat post 233,;

Aldsiri s. pl.= ziua de sf.

Ion,22 August, cândse lasă
„liber la vii.
Alăsată adj. = lăsată 257;
părăsită 183,s.
,
Alătrare sf. = lătrare, lătrat
10fsoA
Alătrât sf. = lătrat, lătrare

10Ts5o

Alătrătură sf. =

lătrat,

- trare.

lăa

Alăvdare sf.—lăudare,laudă;
"alăvdărie maşi fură di
nis = numai lauda fu de
dânsul 375,;
Alăvdat

adj.

=

lăudat

99,,

183.
Alăxescu vb. IV =— schimb
144, 199; 47 s-alăzeseu calea = îi să schimb felul

653 ș se-alăzi lu față=se
schimbă la faţă: o sfecli
les; me-dlăzescu= mă premenesc.
:
Alăxire sf.— Schimbare; premenire. Alăzit=—schimbat;

„premenit.

317

Alba,

nume

propriu:

(= candida)

Alba

316—350.

Albastru adj. =albastru 137,
182,ș:

.

.

Albă=nume propriu : candida,fig. zână.Vezi: art. urm.
„Albile s; pl.=—1* Zâne (pretut.);
2 parce, ursitori 199,..

Albu

Alb

Albu

(amiră) = (împăratul)
322,

357—359,

413.

adj. = alb; pl.alg'î=

albi 77;

albu ș-mușăt ca

soari=alb (candid) şi fru-

mos ca soarele 125,3; cât veade albul soare=cât vede

(=—cât luminează) candidul *
soare 206, 372,; fem. albă,
“pl. albe 16; albe ș-lăi—
albe şi negre 24,,; s-o-a-

“ dăţi albă ca neaua
= s'0
aduci

albă

ca neaua

21,3.

a dibălei Dafnă = a can-

didei Dafină 179; trițeă ca
dua ţea alba=trăiă (=tre-

ceă) în deplină fericire

1779; vrea s-casă cu faţa
albă = vroiă să ieasă cu
faţa cinstită 142,7; lu scoase
cu fața albă — nu-l dădă
de ruşine 177; agumse ca

s-nu z-veadă per albu=se

ajunse să nu se mai vază
(= să nu mai fie) bătrân
166,5; albu,pl. cig'i=piesă
de argint de 20 piaştri, numită : megit (= megidie);

fi-cupăsi cu un sac di ulg'î = veni (= poiti) cu un

sac de

megiţi 39..; V-tu/ri

ş-aig'il'=iîi cheltui, îi prăpădi şi pe megiţi 39.
Alcă —=tă; aleă doamnă=tă

stăpână 240,,; a lea
=— tă vorbeşte-mi
Alecădire sf.—alegere
esci pi aleădire =

grea-n
75,,.
394,7; ssă îii pe

alegere, pe alese 286,.
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Aleapid (me co) vb.I=mă azvârl; mă avânt; sar cu ar. doare, curaj;.mă reped;
na-l câmnile se-aleâpidă=
eată-l cânele se azvârle, se

repede 39, ; se-alipidară
= săriră (cu curaj, cu ardoare) 1872; ș-o-alipidă
=—o azvârliă cât colo 200,7;
ș-o-alipidă coaja di curcubelă=—îşi azvârli la o parte
scoarţa de dovleac 132;
şi s-alipidd apoea căvală
— şi se repezi apoi călare

1462.
Aleg vb. III [Inf. aledgire şi
alideare]
=1* aleg; aleade
= alege 8223 '85ss; s-le-alegi=—să
le alegi Il;
aușlu s-aleapsi cu alăgapea =— moşul se alese cu alergarea (== cu oboseala)
2853 ; altă nu me-aleade=
alta nu mă alege (= n'am
altceva de făcut, decât...)
403,.; 20 citesc: aleapse=
- citi

198,

G>

1

24538

3

CUM

_ o-aleapsi aesiu (cartea)=
cum o ceti acesta (scrisoarea) 47.9; 783; câîndu aleâpsiră cartea == când citiră scrisoarea 194, ; 3” deosibesc, disting: no-alided
— nu deosibiă 455; R20aleapse g'ine= nu distinse

bine 78,, 296, 297; aleapse-

aleapse până culeapse=
alese, alese până culese
28233 ; mârdinea aleadi=

PAPAHAGI

lor) şi gone- alepiu =tătfrumos (pretutindeni.)
Fem. aleaplă=cu aceleaşi
înțălesuri ca şi masculinul.

„Alfie sf. = alifie.
Alg'escu vb. IV, [Inf. algire

şi alg'are] = albesc, înăl-

besc; pînă s-alg'ască=pănă să albească, până să
îmbătrânească 303,, 126,5;

fără ca lina s-alg'ască =

fără ca lâna să albească
21; algi = albi (la păr)
133,3; alg'ă=înalbiă (=eră

alb) 14.6; fra nâşi ni alg'escu ocbil' = (pentru ei
îmi înălbesc ochii) = de ei
sufer, de ei duc dorul 393.
Alg'inamea sf.—albinărie, tot
neamul albinelor 13835.
Alg'ină sf. = albină

138, 29%,

296; c-alg'inile văzeă = ca
albinele vuiau (Dâzâiau)
279as.

Alg'ire.
sf. =albire; îmbătrâ-

nire; algit=iînălbit; îmbătrânit.

Alih'a şi: [ali6k'a/= adevăr ;
adevărat 5la2, 13555; alih'a

curală=adevărulcurat14;,

9; (ca) de alih'a=în adevăr, adevărat 333,100, 1445,
325g; s-easă ca de-alih'a=
să se împlinească (='să
iasă cu adevărat) 2360.
Alik'escu vb. IV—lipese 332,,
etc. vezi: alăl'escu.

Alin vb.

l=ure,

lină nâs— se

suiu; s-a-,

suie

el 45;

sfârşitul alege, sfârşitul ho-

pînă s-lo alină=până să-l

tăraşte

urce,

Aleptu

96,,.

adj. =

ales,

distins,

frumos prin deosebire ; aleplul-gone ; ficorlu-aleptu
= făt-frumos; aleplul =
făt-frumosul 39; aleptulalepților = (alesul aleşi-

să-l suie 4; s-alind

== se sui, se urcă 14, 21,5;

32, 33,

482; me-alindi =

mă suii, mă

urcai 100, 102,

184, 256, 265; se-alnd = se
Sui 52, 108; salndră=
se urcară, se-suiră 88.

.
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Alinare (şi alnare) sf. = suire.; Indic. prezinte: 7mealin, te-alini, se-alind, ne-

alinăm (ne-aliăm), v-alinăţi (v-alnădţi), se-alină;

Imperf.: me-alinâm (mealnăm) ; Perf. simplu: mealinăi (me-alnâi); Part. alinată (alnată). To-alinare
- =lasuit, la suire 265,4, 237.
Aliugu vb. IIl=ling; di lo-a-

lindea boil'i==de-l lingeau

boii 53; f-alindedă deaditle di dulțe je eră = îţi

de dulci

lingeai degetele

ce erau 282,,. nf. Alingire
şi alindeare ; Prez. alingu,
«lingă, alinde, alindim
(alingen), alindiţi (alindeţi), alingu. Part. alinta,
: alimtă.

Alisivă sf.—leşie

sf—rândunică

Alimdură

205.

Alnăi = 1*
din;

170,5.
9,

adunai. Vezi: a-

20 ureai. Vezi:

alin.

Aloât, pl. aloaturi sn.—aluat
107, 165, 266, 168; le-acăjară g'ine

aloăturle = se.

împrieteniră bine 94; leaspăârsiră aloâlurle=—stri-

cară prietenia ; rupseră relaţiunile 351.
Altu adj.=—alt; pl. aîţâ 142, 66;;
- fem. altă 21, pl. alte; cu

allă 6; pri di altă parte

„= pe de altă parte 2; di

ună, de-aliă = de una, de
alta 37, ; ş-altă nu /=—și alta

nu 34; ni ună, ni altă =
nici una, nici alta (= fără .

multă

fără

multă

gândire) 5629 ; 78;

vorbă,

altă fe

vai cafți ? == ce alta o să
mai

pretinzi ? 113.

Altu-țiră pron. = altcevă 16,.
Alţu vb. I [Inf. Alfare]
=
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înalţ; ș-alță -pălăţli = îşi
înălță, îşi clădi palaturile.
TO.
Aliti = al lui; di alui-l'i deacasd == de ai lui de acasă
- (=de cunoscuţii, de rudele
lui), Gas; alăi-l'i nu viâiră
=— ai lui (rude, cunoscuţi)
nu veniră. Vezi: lui.
Alumak'a sf..= ramură 505,
97,25 98, 316... .
Alumtare sf.= luptare; fre-alumiare = pentru luptare,
de luptat 15.

Alumtă-Că/uriă = Luptă-Drumuri, personaj care merge

ca un uriaş, 192—495.
Alumtă-Munţă = (Luptă-

Munţi) Sfarmă-Pietre
„139,

138,

Alumtu vb. IL ==lupt, mă lupt;

me-alumtu= mă lupt 219;

şi se-alumtară=—și se luptară 12,,; 199,10; V0 se-alumlă = se va luptă 12;
să se-alumlă =să se lupte

- Tia

40 12635, 144; acăţ

s-lo-alunitu cu 'etrili =încep să dau cu pietrile

în el

1027, ; cât se-alumtă = cât
se luptă, cât se munciă 163;

acăță s-alumiă casa = în-

cepii să facă nebunii prin
casă

164,; cal':cu

cari

a-

lumlă hăsăpaţii = (cai cu

cari luptă prin oraşe) =:
-cai cu cari munciă (să câştige) prin orașe din greu

"300,7.

,

Alunarlu sm. (articulat)= Iulie 302.
Alună sf.—alună 383leo, 26 44].
Alunie [şi arunic] vb. LI = alunec 366; Alunicare = alunecâre, alunecuş.
AVii sn. = usturoiu 499.
AVii-k'isât sm. = mujdeui

-
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- no-are niţi feală, niţi ficor
. = nu există nici fată, mei
„ băiat 4; Iu lo-are 2=— Uni
de-i? 309,; are 300 de-ai
— sunt trei sute de ani

(= oţet, usturoiu, sare, amestecate la un loc) 500.
Al'umtrea adv.—altmintrelea

“40as 63a5 1164 127a50 292s2

de = = de altminteri 9.
AVurca adv.=aiurea 5434, 110,,
1190, 161, 368; câtră n-aVurea=—ca vai de lume 320.;.
Am vb. ajutător [Inf.—aveare,
„avere, aeare ; Indie. prez.

25,0;

-

am, ai, are, avom (adm), a-

-

mâncă, mâncă la galbeni de

nu mai

putea 3025;

20-avă

țe s-facă=—n'a. avut încotro
68; ; no-avi k'ird= n'avii
timp 229; Țe-avit 2 = Ce avurăţi 51,; 20-a [e-8-cama
dică=—n'a mai avut încotro
n'a mai avut ce pretext să
găsească 192; vai dibă=
O să aibă 17; nu vai avem
du s-uă culcăm=nu vom
aveă unde să ne culcăm
Spa ; îfe s-ai= ori ceai avea

Lș;

M'atra

nâs s0-aibă=

pe vreunul, se încearcă să
prinză

70,3;

_

ai nilă

e piatra,

di mine=aibi

milă de mine 24, ; vrea s-lea=le- -aş fi avut 52, ; tră-fe
no-are g'ilță furi? = de ce
nu-s

'Ţiganii

hoţi? 22, 23;

cu neputinţă

83;

V'-are ună= îi- trage una

(bătaie, palmă) 1352; l-are
draclu=ii zice dracul 410z;
=p-o-ai că adulk'ă di bandă?
= crezi, socoteşti, că pricepe. de viaţă? 96,4; cd șo-aveă,

că

no-are

căci credeă,
:

716

5

tală =—

că n'are tată

Ga,

53,5

Sea;

Feala ș-o-avii—Fata crezi
3Tia 105 N-o-avălă= creZui: 4954, las; Alea cum
v-u aviăl= Dar cum cre„= -ZUTăți 2487; că ș-o-avură
=—fiindcă erezură 102; ao
te-am câlră acasă= p'aci
. ţi-e drumul spre casă;fuga. acasă 81,; 181,; a0â te-am
mula=—şi catârul, p'aci ţi-e
drumul 1862; ao
/-are,
aclă l-are=

aci-i aţine, a-

colo-i aţine (cână urmărim
pe cinevă) 80; are Dum-

nidău = (n'a pierit Dum„nezeu), e speranţăla Dumnezeu, există Dumnezeu

(Piatra el să o aibă)=el (a
fost) acela la care

îuvă
= nu

cață vâră, da se- -acaţă, R0-

(aeâm); Peri. avili;

Perf. comp. am avută, M. C.
: P;aveâm şi aviii avută ;] =
am, exist, zic, trag, socotesc,
-cred; ning-avem = mai a- vem, încă mai este 1l;
MuVarea-ţi are ficor= Muierea ta are (= a născut)
“băiat 1ș,; feata.no-aved scasă — fata nu eşiă odată,
nu mai eşiă 86,, ; fe-aved,
je no: avea=tot ce au avui
412.0; mei, mâcă fluriă, di
no-aveă îu s-li bagă =

are

are= se încearcă să prinză

vâță (atti), ati (ar); Imperif.
aveâm

nu-l

este nicăiri 29, po-are sVină vârnu== (nu are să
viie nimeni) nu mai vine
nimeni 425; 782; da se-a-

2125.

„Am

conj.= dară, ci, însă La
3625,

3255

560.

T79a0a

25-15

313,4; am nu mi fățedi un.
puil'i = ci nu mă făceai o
pasere 213,; a7 el ș-mulrcă

gustul = dar

el îşi căută

GLOSAR.

de chief, de gust 19ee s:am
cari s-ni daţi == ci, de mi-i
veţi da 15203, 153; am
cumI! = ba bine că nu!
puţin îmi pasă 31.
Ama conj. = dară, însâ (pretutindeni.)
Am [prepoziţia a înaintea

lui p. şi b devine

|

sf. = vraje;
1203 3 LTGza;

lare

936;

căță,

Ameâstie

de otravă

aveă

57.

amestecă 220,; le-amistică.
cu urdgiți=—le amestecă
cu urzici 108; se-ames-

|
69;

315,

331 ;

427; Inf. a-

„_ mărare.
Amărtie sf. păcat. 107, 1653;

: :amărtie

nu

[şi: amâstic] vb. 1.

ameştec ; 's-amistică =— se

cît trade-amarea = cât
trage (= cât se întinde)
marea 261; pl. amări.
Amărăseu vb. IV= amărăsc;
„Vi se-amări! îmima făr“mâăe=i se amări inima
„ca

noro-

aveă= vre-un bine, vre-o
norocire

Amare si. — mare 2, 321, 5, 48
6$,

patru].

sf. = bine,

s-a-

10, 148, 458.
58,

an+-pâlurle=iîn

Ambăreaţă

cire ; vîră ambăreață no-

mergeă foarte pe dos; îi
mergea prost de tot 90...
Amân=aman, graţie, iertare

5 Ts5

„_

s-fățea = îi

amâlamă

kairă

treapăt, în fugă

treapăt, mers nebun ; [din:

și

de-amă:= şi din pricina
vrăjilor 37; Vî se-aspârsiră amdile=i se stricară
farmecele 106,-.
Amâlamiă sf. = aur 30, 32, 5%,
235,

în

nebună; băgă s-ambâturId casa= începi să facă
nebunii prin casă, să umble prin casă prin toate
părţile 136,. Vezi: ampăturla.
âmbăturlare sf. = mers în

ami

3;

1lsg:

Ambăturlu şi ambăturleq vb.
. 1 = merg în treapăt; ambâlurlu “calu = merg că-

am/=

pl.

sf. =—'hambar

"140,,:2122, 2685, 296.

4156.
59

391

Ambare

în; de-a; -am-păâtrulea=
în 'treapăt, în fugă nebună
282; am pâtur rlea Sao i;
Amae

-

greauă

= = păcat !

-mare 285,
Ambâr adv.=în bine, :a binc,

bine, priincios; cu noroc;

6127, 106,s; Ti a-l si: ducâ: ambâr — Norocul îi
mergea spre bine 9822.
Ambâr vb. [din: an4-par] =
par, arăt; s-ambară= să
pară 70,. Vezi: par.

tică=—se amestecă (în vor-

bă), ia-parte la vorbă
236; cându se-ameăstică
dua cu noaptea= când se
îmbină ziua cu noaptea
(= în

Ami

amurg). 9-kas.

conj. =

24.33;

a tf

dar,
etc.

ci,

însă;
Ă

Amin = amin ; pîn to-amin
va te-avin-= până în pân-

_zele albe te voiu prigoni.

Amin vb. I.= 10 dau la ţintă

(cu

puşea,

cu piatra, .cu

“săgeata etc.) 292, ; 2% împuşe: s-l-u amină= să-l
împuşte 158; V-au amină
ună— împuşcă odată întrânsul 1582; 3 arunc: /-umină un mer=iîi aruncă, îi
azvârii un măr 20053; 391.7,

cîndu va-l amină vîră cdlător cu 99 di ketri=

când va da vre-un călător

.
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cu 99 de pietre într'însul
282,; l-aminăi ună= îi
trăsei una

10335.

sf. = Aruncare, îm-

Aminare

puşcare, tragere la ţintă.
AmindoVi şi amindoili=ambii, amândoi 15,,, 4202.
Amintare sf. = naştere 149,3 ;

câştigare, câştig.
Amintătadj.—1* cucâştig, îmbogăţit; Nîși mărajli lo-

aștiptă s-vină amintăt =

Ti bieţii îl aşteptau să vie
cu câştig (=îmbogăţit)
662; 2* născut 421, 422 ete.

Amintatie sn. = câştig; folos.
Aminte adv. = aminte; ș-aduse aminte = îşi aminti,
îşi aduse aminte 18, 38,
îşi reaminti 121,4, 767 4325,
LTş.

-

1.=1*

vb.

Amintu

câştig;

ază s-aminilă, mâne s-amiîniă =— azi să câştige,
mâne să câştige 1, 5fs
G5aa, 162, 119; 2 nasc;
el no-amintă= ei nu năşteau 1166, 130,9,149,; nași
feate amintă=—numai fete
născu Gas, 2527, 75a0 10lso
258; amintară = născură
49,; 119; s-easte-că va s-aminţi ficor=dacă vei naşte
„băiat 7, Ga; s-amintare

feată=—dear naşte fată 6,9.

Amiră, Amirăii, pl. amirâţă
amirădi, = împărat (pre-

tutindeni);

amirălu,

art.

"“amirătila.
Amiră(îD)-Albu = împăratul
Alb 357—359; 413.
Amiră-Arăp = împăratul neru 412.
Amirăii-Aroş =împăratul ro-şu

i

385,

Amiră-Gone = împăratul vi- teaz

10,

11, 12.

Amiră-Laiii — împăratul ne312, 300.

gru 2485,

Amiră-Vearde= împăratul
verde

357—359.

Amirăreseu

adj. =

împără-

tesc 55,3, 855, 219, numlă

amirărească = nuntă îm-

părătească 40,,; cămilili
amirărești = cămilele -împărătești 5-37; el nu s-mântea tru amirăreştili=el nu
se amestecă, nu se băgă în
(afacerile) împărăteşti 4022.
Amirăril'e, Amirărilă, pl. a-

mirării

st. =— împărăție

17fas, 210,

149, 42, 57, 58,
360,

476,

417.

Amirăroane şi Amiroane sf.
= împărăteasă ;. (pretututindeni); G. D. amirărodhil/ei Ga, pl. amirăroaiii,
amiroane 1030, 1382325 119,

225, 289, 396, 897
Amirid

sn.=locul

etc.

de odihnă

al oilor, caprelor pe la a„miazi vara 363,5.
Amirid vb. LI = dau oile la
odihnă pe la amiazi. Int
-amăridare.
Amisticare sf. = amestecare,
amestec.
Amisticat adj. =— amestecat,
germ. gemischt 1312; 07
amisticăât = om asociabil.
Amim vb. IL = amîn, întârziu 78,4; nu amână = nu
întârzie 55,; no-amând
multu= nu întârzie mult
56zc5 4225; 106,; 150,2;
DDaz—as-

19025

apelativ p. femei:

vinu

Aminare sf.—întârziere 167Aminăt adv. = târziu.
Amiînete sf. = amanet, zălog;
190,s—2 etc. 276,
Amd adv.—1* acum; 2 cuvânt
amo!

vino

fă!.

!

GLOSAR. |
Amolii m.î.—leorcă, ud peste

tot;

amolti:

păpăli

ud: paparudă, udată

=

pes-

te tot 369; amola-pirpirundă= ud ca o paparudă

1046;

eră

tut

amoli =

eră ud, udat peste tot, eră

ud leorcă 162,. Bag amol'ii

= bag să se moaie.
Ampăr [Ambâr], vb. Il.=

par; nu-i ampare dip
arii = nu-mi pare rău de
loc 146; nu-l ampăreă
= nui se păreă

1883, 90;;

le-ampără, g'ini = le pări
bine 130,,. Inf. ampăreare,
part. trecut: ampărută.
Ampatur şi ampătured, Ampaturlu şi ampăturied vb. IL:
=—mân în treapăt calul; că-.
lăresc în fugă nebună ; Jo-

ampătură

calu ta s-fugă

= goni în treapăt calul, ca
să fugă 217,4; ampăturlă
după dirviș=—goneşte în
treapăt cu calul după derviş 427,5; să s-toarnă cu

calu ampătur(l)ât = să se
întoarcă cu calul în treapăt (franţ.: ă bride abbattue) '218,,; s-ampăturiă

pădurile =

(să

umble

în

treapăt prin păduri) =să
umble în.lung şi lat prin
păduri nebuneşte 488,s.
Ampăturare și Ampăturlare
sf. = mers în treapăt, în
fugă, în soană (fr. ă bride
abbattue) 427.
Ampit şi ampuţăseu vb. IV
.[Int. ampuţâre şi ampuțare] = put.
Ampuţi't adj. = împuţit 213.
Amură sf. = 1* mură; 2" zme„ură 2305 899
Amurdiș sn.=amurg; cîtră tu
amurdiş=—spre amurg 2,7.

598.
D

Amurdită
:murg
spre

sf.= amurg, în a55, ; câlră

amurg

loco =

2600,,, 288,2.

Amurgu= Amurg ; nume propriu: Murgilă 242—246.
Amurțăseu [Inf. amurfâreşiamurțare] vb. LV=amurţesc.
Amurţătură sf. = amurţitură,
_amurţire.

Amuţălii sn. = muţenie;

cd

f-u deade amufal'lu = lovi-te-ar amuţenia 405.

Amuţăseu vb. IV = [Inf. amuţâre şi amuțare] =amuţesc; amuţi' ca latra =amuţi ca piatra 194,; 204;
aveă amujită = amuţise
33-a.
Amvîrliga adv. = jur, împre-

jur ; dipis == de prin îm-

“prejur 21. Vezi: anvarliga, anvîrliga.
Amvivlig și amvirlig'0d vb. IL.
= împresor, înconjor 862.

Amvrirligare sf.

= Impreju-

rare, împresurare.
„.
Amvirligăt adj.— înconjurat,
împresurat 114.
Amvirteseu vb.LV=înfăşur ;

învelesc; învârtesce; ca sşuțîră, ca se-amvîrtiră =
se cam suciră, se cam în'vârtiră (=

A se cam

codi,

a sta cam la îndoială) 67,3;
pre-aclă se-amvârteaști =
pe acolo dă ocoale 944; lu
„amvârteaşte = îl întăşură
87,3.
An prep. = în; devine am,
înainte de b, p, v; an trâilea = în trei; am-păturlea
= în patru, în treapăt 81;
(pretutindeni); amvârtescu
din: an + vîrtescu.
An sm., pl. ani=an ; 2052; 21,
25.0

652,

129, 219

di dile
= trei

3 iei

ani

ani de zile
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1823; an dian=ancuan,
în fie-care an pe rând157,;
an cu an ls; l-aved dată șlo-an=îi dase comând pe
un an 92533 ; an an cale =
depărtaredeunandedrum
24155 15; alantu an = anul
viitor, anul următor 158;
2-dumnească anlu ş-ficorlu = să domnească anul şi
băiatul (= pe fiecare an
câte un băiat) 106,, ; za an
cu anlu==un an întreg, un
“an în Cap 96,8; Insoară-te,

Mila, cd luati esti — În-

(Întoarce

odaea

de cea-

„altă parte) adică:. caută
cu deamănuntul 43, 39,
Vezi: alantu.
|

Anapod

Anarga

adj. = sucit, pe dos

adv. = încet, agale,

uşurel ; azarga ş-mușăt =
agale şi frumos 13, 305;
pe-anarga-anarga = încetul cu încetul 08, 214
34329.
a.
Anăstasi sf. = Învierea 416.
„AnăVima ! = blestemat (fie);
co /=fir'ar blestemat 487;
andbima-l' oara=fie blestemat ceasul, momentul.

_- scoase analmă = mi-a sco-

analtă ; pl. -a-

146,5.

nalți, analie.
Analţu vb. I = înalţ 1434;
ș-anălță mânile câtre jer=
îşi înălță mânile spre cer
2119» 222, ; se-anăl/ă nă pă-

Anăhimed

(şi ană6imtq) vb.

I — blestem, învoe blesteme; 163,4. Inf. Anâh'imare.
|
Anăpudil'e st.—îndărătnicie; *
ceva deandoasele.
Anăsk'irseseu vb. IV — deretec; po-aveă anăs'irsilă

late = Se înălţă un, palat
G'faz. Inf. anălţare.

Anămisa adv. prep.=la mijloc; printre 1012, 248s9Anang'e sf. = nevoie, trebu-

inţă, necesitate 1214210,
24-a» 29554; fe-ai anang'e?
pasă ? 3, 19 pi; anang'a

udălu di anantă parti =

cit, îndărătnic, pe dos, ana-

„s-o prin nas,
Aualtu adj. şi adv. = înalt,
- SUS 73, 602; analtu ca h'iparișlu=înalt ca chiparosul 38, ; analtu pri k'efi =
la chief, în timpul chiefului

„==ce-ţi

m. fem.: anântor, L-loarnd

poda '71s, 5f2z, 9029, 195,
28935 ; ducre andăpude=lucruri, treburi deandoasele
„92lai 3005
- .

în cap=la trei ani împliNÂţi Gdage
Anăi, anâm. Vezi: adăn.
Analmă, în expresiunea: ni-a

.

fem. Gen. Dat.anânteişi pl.

Anapud (şi anapu5) adj. = su-

vârsta lui 79 ; pri trei ani

tem.

voia, să te bată!
Anantu pron.==ălalt, celalalt;
fem. anantă; pl. ananţi, apante 9,, 3l.a Sas 49, 50;
8125, 365; anântătă Gen.211,

232, Vezi:

soară-te, fiule, că ai vârsta
(cuvenită) 71,7; Erâ tamân
iru ani = Eră tocmai la
vârsta (cuvenită) 38,, 247,5
20136; tu anli a lui =de

14925;

s-ț-u da ! = bătu-te-ar ne-

-

nu deretecase (prin casă)
41632. Vezi: anis/'irsescu.
Anecalie vb. I = încalec; au-

călicară = încălecară 10,;;.
vezi : ncalic.
Anealţu vb I= încalţ; pot-

GLOSAR.

covesc, ferec;

cându

PU-

răclu s- ancălță == când se
poteoviă purecele 176,;
vezi: ncalţu.
* Ancineseu vb. IV=gem, gâfâiu ; ancâni= gemi

450,3.

Inf. imcânire și Ancâneare,
Ancip vb. I= înhaţ 83,; şi
lu ancupă = şi-l înhaţă ;
505, 170, ; la ncupă=il înhăţă 340; ; se-antupară=
se înhăţară

32

131

;; vrea

lo- -angupă di mâ'nică =
eră să-l înhaţe de mânecă
15-42; 1052 ; 170,9. Ancupa-7e = nhăţare.
Andară sf.—ciaţa; să-l si ducd andară = să-i meargă

pomina ; să-i meargă fulgi

Bd.
Andoapir vb. I=reazăm :
dop;

s-l-andoapir

=

săi

îndop 469,. Andupirare=

îndopare, rezemare.
Andornic sm. == zvânturatec
102aa; alăgă c-andornic=
alergă ca un zvânturatec
114; Fudeă .
ca an
dornic = Fugiă de zvântă
pământul 3396.
Andreapta adv.—la dreapta;
a dreapta; adj. dreapta;
co-andreapta = cu cea
dreaptă (mână) 424,

Andreg [vezi: ndreg] vb.I =
dreg ; pregătesc etc.; andreaţi-te tră moarte=pregăteşte-te de moarte 50.

Andrăăii n. pr. =Andreiu 1,2.
Andrupăseu vb. [Inf. andru- pare, andrupire] = razăm ; ni andrupăscu=mă
- vazăm 491 ; s-andrupă =
serăzimă

197; 1 19as ;;part,

- trec. andrupâlă
- Dală;

şi andru-

andrupăt ( în. text

525
greşit: antrupâlt) == răzemat

181,5, 32037.

|

Andriş n. pr.= diminutivul
dela Andreiu 1—6.
Anduk'ileseu vb. IV = tăvălese 469, ; Inf. anduk'ilivre
și andul'ileare ; Part. andul'ilită,
Anduplie vb. I == 1* îndoiu,
"îndoiesc; o-anduplică năGeamă = o îndoi niţel
33743,

13

20

înduplec,

con-

ving; consimt; și-l andiiplică = şi-l înduplecă 43,,
463 ; se-anduplică = se în-

duplecă, consimţi 117; /anduplicară = îi înduplecară, îi

convinseră

279,,;

s-lo-andăplică=—să-l înduplece 122,.
Anduplicare sf.= îndupleca-

re, convingere, îndoire [a

îndoi cevă].
Andare adv.=în zori, în zori

de zi; vaieră cîtră de-an-

dare = o fi fost spre zori
de zi 2035, câtr- -andare=

în zori de zi, în fapt de
22.

zi

-

An- -dare n. pr.—Zorilă 248—
246; zare, orizont.
Anqărescu şi Andiresecu= ză-

'rese die 53250 30, V-andări
= îi zări 200,4, 1524; câtoandîriră=cât, îndată ce o
„zăriră 8log, 274. ]nf. An„dârire, andăreare==zărire.
Anqi

adv.=— azi,

astăzi

3148,

[din: an = în-+- agi=—ași.]
Angân vb. I=10 chiem [câne,
oi, păsări, vite]; după țe
V-angână ningă nâs=după
ce-i chiemă (pe câni) lângă
sine 1922 ; ș-angîni câ mile
=— îşi chiemă cânele 25; șangană zlăk'le= îşi chiamă fiarele 52,,; angană .

5

6

i

PER.

N. PAPANAG!

puibi=—cheamă. . . păsările
45laz, 204;

2

greu cu muntele ce apasă

o-angănară

8.7; va ne-angreacă = ne
„YVOr ÎMpovoră, ne-or îngreuiă 216, ; 20 s-angrică

căţaoa = o tuliră la fugă;

s-0-angînăm .cățaua deaoaţe = s-o spălăm putina
de aci 401 ; o-angană câră aclo cățaua= 0 pornește întracolo 52. Inf. Angînare şi Angănare = 1*
Chiemare 223; 2 Fugă
cam pe nesimţite, când nu
miroase a bine..

Angărie sf.—angareă;

multu a tată-sui=se rugă

mult de tatăl său 352; cu
ahî'tcama mullu s-angrea
că = cu atâ mai mult stă. ruie (ţine) 20126, 37 ; cara
Vi se-angricară =dacă-lru"gară prea mult 224.; 3" an-

grică iră gonile-aleptu=

clacă;

închină spre Făt-frumos
365.; 4* l-angrică = îi veniă greu, îi'eră silă 195,

ca de-angărie=în silă maTe 486; cu angărie greauă==cu mare chin, în silă
mare

226,2

89.

Angărlim.

Vezi:

angîriim.

Angătău [an =cătan] = în cătare, în grije; s-ai angă-

înclinare,
Angucescu vb. IV=ghicesc;
noi angucim = noi ghicim
40; angucă = ghici! 41, ;

tân==să fii cu grije; să bagi
de seamă 1162, 1913, 288,

289.
Angirlim vb. I=caţăr, agăţ,

cara poate s-angucaseă=—

dacă poate pricepe 359,.
Inf. Angucire = ghicire.
Angutitoare sf. = ghicitoare

îr. je grimpe 122; lo-angârlimă= se agăţă de el
: 90 ; se-angărlimă=se cațără 4702, 379; angârlimânda = agăţărându-se
2699. 20-

404.

ngusă si.—silă, fr. angoisse,
strâmtorare,

ere

Angl'âg vb. | = închieg; an-

" And,

gligate tu hrisăh'=închie-

gate în fir; numai în fir de
aur lucrate; poleite 10;
angl'igăt = închegat 93,,,
1324. Înf. ang/igare.
Angrit vb. I=înghit 159, ; ari

33s,;

„până

să

Va

s-ang'ed=

învieze

36»,

37;

învid 3864. Vezi: anvied,
anved.
|
Angidă [şi ang'50d7 sf.=—ţă-

s-o înghiţim 238.

Angliture = înghiţire.
Angrâe vb. I = apăs; împorog. 1* grei

Ang'icd vb. I=înviez

14,

vreaă ang'adă = ar fi în„viat 159; lu angiă = îl

angl'ițătă înima = înghi-

ca mintile țe-angreacă =

sf. = înviere, reînvi30.

voiu înviă 36,; ang'âi =
înviai 14, ; pînă s-ang'adă

țise inima 238, ; s-a ngli-

vărez; stăruiu,

si-

- 19, 420 443.
Ang'are

Angirmare sf.—fig. bani 162,

=

mâhnire,

tuaţiesufletească grea 52,,

|

Ansîrlimare şi Angărlimare=
agăţare, căţarare 185.

tim

_

Angricare sf. = împovărare,
apăsare, stăruire, rugare,.

.

puş; intrigă, înţepătură
283, 331, 470; fărâmă.
Angil sm. = înger 313, 478,
479.

GLOSAR.

Ang'iluș sm. =

îngeraş 287,4.

Angudă sm. =drăcuşor

1174;

470,0; dă-ni nă ang'udă di
„„ + pîne=dă-mi o fărâmă
de pâne.

Angiip. Vezi: ancip.

Angiur vb. 1= înjur 3lss, 296,;
455, ; angurândalui 101u.
Angurare sf. = înjurare 203,5.
Anidrihta adv.=zvântând, ne-

buneşte; FPudi antorihtu=
Fugirupând pământul 499.
Anisk'irsescu vb. 1 V=—deretec
(prin casă),scutur, fac treaba casei 401, 429, Inf.anish'irsire = diretecare.
„Anoastră = noastră 3, etc.

Vezi: nostru, noastră.

Andt vb. I=înnot,
înnotă 2.

anută =

Ansâr [Inf. ansărire,

ansă-

reare] vb. IV=sar; s-ansară=să sară, să joace : sărind 532; ausări = sări
1134, 130, 286. Part. ansărit,

ansărită.

Ansâr [Inf. ansărare] vb. =
săr,

puiu

sare; feata

își

ș-ansără ... mâcărle=fata
eși şi sără mâncările 180;

să ansâr mâcarea= să sar
(= să puiu sare în) mân-

care

2e.

Ansărăt adj. = sărat 180.
Ansărătură

sf. = sărătură.

Ansăritură

sf.=

săritură.

Antăvăleseu vb.IV=tăvălese
1442 ; s-me-antăvălescu=
să mă tăvălesc 468, 491.
Antăvălire sf. = tăvălire ; antăvălăt = tăvălit 144.
Antihristu = antechrist, care
merge cu dracul; drac
252,0, 400sa.
Antrăe [Inf. Artredţire şi An-

trițeare] vb.

III = întrec

98,; antreați=întrece 100,5;

527

mă ntricăși= ma întrecuşi
482, 'lo-antreapsi = îl întrecă

100,

44.

i

Antrisâr vb. IV= sar în trei
sărituri; sar peste 249,;
nu s-antrisărea=—nu se săriă 468,,; le-autrisăreă =
săriă peste ele 492.
Antrisărire şi antrisăreare sf.
=— sărire în trei sărituri;
sărire peste.
Antrisătură sf. = -s ăritură
261goAnţărțu adv.—anţărţ.
.
Anunir vb. L. = număr; /aniumiră=

îi numără

PĂR

Aniumire şi anumirsm. = umăr; dădea din anumiri
— ridică din umeri,
(în
semn, că nu ştie, că n'are

habar) 310,ș; pinde moașa
cu antimirie = împinge
bătrâna cu umărul 29; seacăfară . de-anumiri=

se. prinseră „.„ de umeri

S9,.
Aniumirea loc. adv.=pe umăr; din anămirea = pe
umăr 43 Sa greşit în
„text: anunirea ; 9las, 1156
„150,12 181, 229; de-antimirea
= pe umăr

60;

81.

Anvălescu. vb. IV=învelesc;
înfăşor 221; anvilit. = în-

velit 1785.
Anvălire şi anvăleare si =
învălire, înfăşurare.
Anrvălitură sf. = învelitură ;
învelire.
|
Anvălitoare sf. = cuvertură
„mică servind la învelit.

Auv ărlisad şi anvăriig şi anvirlis

vb.

] =— împresor,

înconjur 241; anvârligară
dlatea=înconjurară pa“latul 269. Inf. anvăriigare şi anvârligare.

PER. N. PAPAHAGI
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Anverliga adv. prep. = în
jur; din împrejur 164. Vezi:

anvârligă.

Anvărteseu;anvirteseu vb. IV.
[Inf. anvărtedre şi anvăr-

lire] = înfăşur,

învelesc;

învârtesc 1750; s-f-anvârtești= să-ţi înfăşuri 1932s..
Anveţ vb. I.= învăţ; va loanveț= îl voiu învăţă 212,5.
Anvâţsn.=sfat, consiliu 44036.

Anveseu vb. III= îmbrac;
anviscit = îmbrăcat 276;
_anvișteare şi anveăstire=
îmbrăcare. Vezi: nvescu.
Anvirliga adv. = jur, împrejur ; 1620, 6026, Tu anvârligalui= din prejur 6Gas.

Anveq și anvitg vb. I= înviez Gaz, anvadă= învie,
înviează 102, ; 20 s-anvieg
= să

reînviu

s-anvieadă = să

13,

184;

învieze

50.7; va s-„anvagă-—va înviă 599; -anvic 5229 50ss
200,4 284; anvă = învie
2290,s.

anviat, anvât= in-

viat.
Anvare, Anviare sf.—Înviere
997.

:

Aiurdeseu, Anurzeseu vb. IV
= miros, mirosese; Ți-ni
anurzeaște pânea mortu =
Ce-mi miroase pânea a
MOrt 4125, 275 4fs4s sc 58 163 19
71,

244, 440,

Anurzire,

a-

lurzeare=mirosire:; aiaurzit =lueru cu miros; lucru
mirosit.

Antrizmă sf. ==miros, 11, 89as.
Avă aQv.= 10 aci 19; 20 qodea

=. acilea

53,

0330;

3* aoaţe = acilea, aici 1, 2
ete; 4% aoă V-are, aclă I-

are = acizi

aţine, "acolo îi

aţine (aci să-i prinză, acolo să-i prinză) 80, 272,4;

5: acă

te-am
= p'aci

ţi-e

drumul 109; a0ă te-am,
fărtie =p-aci ţi-e drumul
frăţioare 832, Sl, 186,
279,.; 6: cîtră a0ă feăţiră
alunți=p' aci apucară, p'a_ciţi-e drumul: (fugi), 1866,
Ha Gai acă fac soţii =
p'aci ţi-e drumul, şterge-o,
rupe-o la sănătoasa 78,;,
479

8120, 4195;

7* s-alăzeă

aod de-a0ă= se- schimbă
din ce în ce 144; 8 de-

aoă ş-năiule = pe

viitor,

de aci în colo 2203 Las;
% Un.amird aoă. nclo,s-

lu fură

din casă?

= Îm- .

părat colea şi să fie hoţit
din casă ? 309, ; soră acd
nâparte — soră colea (nu
glumă) 2143; 100 cum câftă
a0ă ş-aclo —cum
căută
într-o

parte

şi alta

21,

333;

1lo

de-acă, , de-aclă

=

aci,

de

de

acolo

(adu-

când vorba de una, de alta)
36,9; 190. a0ă s-le- -acaţă,
_aclo s-le-acaţă —= aci să la

prinză, acolo să le prinză,
261; /-da de-acă, V-da deaclo
= îi dă de aci, îi dă
de acolo (prin chip și fel)
43. 13 a0ă te-amau mpificătorlu — aci să te văd,

cărpaciule, aci să-ţi văd
capacitatea, putinţa 17752.
Aoaltari adv.= alaltăeri 1274,
25829; nu eară de-atri, deaoaltari = nu eră deieri
de alaltăeri (adică: nu eră
nou,

ci

mai

de

demult)

1196
[Etimol. vine din:
alaltăeri, unde „1“ din pa-

laltă“ se preface îîn. „0% (u),
ccea ce explică, credem, şi
trecerea lui IÎ din stella,

ete. în: 0

(au) = steaod].

-
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Acaţe adv.—aci.
Apală

sf.=un

Vezi:

acă,

de

lână

val

dărăcită 300,,, 301.

Apală sf.=pala,

2, 89

4322

paloş, sabie,

59,

etc.; si strimsiră

156, 202,
şeel' to-

apală=se puseră pe fugă
nebună

4;

să

ncalţă

şi

apală se-alasă dipu min-

cunoși'i=—se încalţă şi fuga
nebunește după mincinoşi

80,,; s-lu umplă

pală = să-l umplă
fugă nebună 248,,.

Apândise

108,.

sf. =

t-umă aîntr-o

răspuns

,

99,5,

Apă, pl. ape, api st.— 1 apă

4, 29, 35, 49, ete.; ntre-apă

-

187,5; foc ș-apă li si duțea

gura=idem

128; 10: guvă

ntro-apă = (a face) gaură

în apă, o nimica toată 6625;
110 Apa doarme, dușmanlu

nu doarme=Apa doarme,
duşmanul nu doarme 61.
Ă păr vb. IL = 10 apăr, păzesc; apără= apără 14;
„să-și apără loclu == să-şi
apere ţara. 289, 5lag; 20

ca se-ăpără' Dumnidăti, =

(Ca

să

apere

cum 'ferite-ar
156;

Dumnezeu)

Dumnezeu

32 c-una

mână

cealaltă
457.

îţi smulge

te:ă-

pără ș-co-alantă ti deâpiră=cu o mână te apără

"şi cu
părul

= la apă, să aducă apă
dela fântână 554; 2 apăvie = apă nemuritoare 10,

- Apărieseu. Vezi: apârneseu,
: Apărnita sf. Începuta, înce-

nemuritoare 495; apă-dibană= apă de viaţă 397,,;

Apărviseseu vb. IV = părăsesc; apărvisit = părăsit

13, 495; apă a0ânată=apă

3 ni apă vie nu

sculeă

=nici apă chioară nu scotea 45539; 40 si-şi facă apa
= să se urineze 80pg; 52
moaşe, de-afeale fe țân ăpile = bătrână, din cele

cari ţin apele, cari închiagă apele 3464; ş-âpile îi

«doarme = adoarme şi apele (= cu înşelătorii, de

pere;

8,

n. pr.

873,

visire.

Sls=;

104.

Inf..

Apăr-

Apicășonii adj. = năzdrăvan, .
ghicitor 9.

Apir vb. IV (lat. aperior] =
Ngr. &rpiepovo, germ. tagen ; .
a se lumină de zi, a se cră-

„pă de zi 10; 19 dicum api-

dat dracului ce este) 234,;;
6" limba apă-l lasă n-gură

reâ=de îndată ce selumină
de zi 90; după țe-apiri g'ine=dupăce se lumină bine
de zi 95; Apir? dua lantă

(a duce jind) 239,,, 4550;

= se lumină
de
- următoare 9; o

= limba apă-i lasă în gură

zi ziua
s-âpiră

“î» înă vine ş-a nia apa la
moară= îmi veni şi mie
rândul
să fiu tare și mare
4543; 8 easte apă di liturgie=a
fi batistă curată,

= începi să se lumineze
" de zi 373u0s 1205, 16123. 17027;
2 ni-apir= ngr. 6rpepăvo,

a fi cu

“re =—li s'a luminat de zi,
când erau pe țărmul mă-

totul

curat,

nevi-

novat 2836, 3479. P li nviță cu lingura, ca apa =

" învvăţă cevă de
Papahagi,

Basme

speriat

aromâne.

i

mi se lumineazăde zi301,,;

apiriră pri buda de-ama- *
Ti. 692; mâne s-âpiră ui
arâ'ii = mâne în faptul zi3t

530

PER.

lei să

fie

un

râu

4,

3;

s-apiri t-un cireâp arsu
di şapli ori=să stai (:=să
petreci)

o noaptea

până

în fapt de zi într'un cuptor

încălzit

de

şapte

ori

1392; vrea s-apired c-un
trastu di .flurtă la căpitat == sar fi aflat în fapt

„.

- dezicuotraistă de galbeni
„2354; s-culcă, apired cu cuvenda u-gură=Se culeau,
se sculau (în fapt de zi)
„“cu vorba în gură 319,. Inf.

Apirire = luminare de zi,

„fapt

Apirită
de

zi

de

zi.

sf. = fapt de zi, zori
3,

pe

său 314.

tatăl

Aplte (mi—) vb. I=mă aplec;

Tuţi se-apleacă= Toţi se

apleacă 58,,; s-aplică s-bea

apă=se aplecă să bea apă

153,

1333;

pând

pleacdi=până

să se-a-

să. se aple-

ce 89, 173,,, 233,0, 263. Inf.

Aplicare,

part. aplicât-ă

292; cu nărli aplicati =
cu ruşine, înjosit 1554.
Aplc vb. I= plec; șicîndu

l-o-aplicăi= şi când ple-

3642, ; s-nu b'-aplucusească

plin de zi 113ss.
Apitruseseu vb. IV = cupleşesc; di o-apitrusi = de

194;

d-iu /-a-

” ved apitrusilă ahâ't somNu
grei
= de unde-i cupleşise atâta somn greu
309,4. Inf. Apitrusire şi aapitrusere = cupleşire.
Apindiseseu vb. IV = răspund 47.
Apindoahă sî.=sprijin,aştep-

tarea, ajutorul; Tată apîn-

doaha lor eră Mitri =Tot
sprijinul lor eră Mitre 65.
Apirneseu vb. IV = încep
(= pornesc) 323, 525, 165,

424. Int. apîriire, apîrhare
= (Pornire) începere.

Aplân sm.= plan,
"Cu aplăn =

tu-su=îşi aplecă (=alăptă)

soariuă = din

rită g'ine
= în nefapt de-

_retenie

= îşi alăptă, îşi aplecă
pruncii 1934; ș-aplică ta-

cai 45. Vezi: plec.
Aplucuseseu vb. IV = cuple-

Bu,

răsăritul şi până în apusul soarelui 12,,; Ne -api-

o cupleşi

PAPAHAGI

86,5, 119,

tu,

ete. etc.; dit apirita pân tu

ascăpilata

N.

meșteșu:;

cu plan, cu ŞI-

95,, 128,.

Aplte şi aâplie vb. 1=— alăptez, aplec; ș-aplică niți'i

şesc, apăs peste cevă; 278,

pivă câni=să nu dea peste

ei cevă câni 184,,;-sla aplucusit = stă pitit.
Apoaca, apoea, apoi adv.=—apoi 1, 5, 26, etc. etc; pîn apoea = până lu urină 2lss;
dipri apoea = mai apoi,
apoi-apoi; la urmă de tot
173 21

Apostal
429,

sm.==apostol, ucenie

433;

pl.

apostol.

Apreadin vb. I = adun bine
strâng cu îngrijire, frumos,
dau azil, primesc; 1 ș-le„ apreadună tuti = şi le
strânse bine pe toate 53,5,
19354 276, ; 2 îV pricădi.

aușlui s-o - apreadună ncasă=—se rugă de moş s'o

strângă în casă, să o primească acasă la el 32,5, +5,

20241 36,5: 807, 9-tso: 317,5; q-

preadunare=strângere bine, primirea, dare azil; șidea apreadunăt = şedea
strâns,

retras

7,5.

- ApreavegVu vb. I=păzesc bi-

|

GLOSAR,

ne; să se-apreaveagle di
Goea=să se păzească bine

s-aveă aprul/'ală=se apro-

piase 50, etc.; lo-aprul'ară
=(ilapropiară), îlajunseră
154,; 2 primesc, aştept;

de Joia, să fie cu precauție faţă

de

Joia

94,,;

- preavigl'are=păzire,
cauţie.

531

A.

pre-

aprul'aţi-mi = primiţi-mă
141ș, 3662; :390,9.
|

Aprâs adj. =1* aprins, cu
- dodo feri aprease = cu
„două lumânări aprinse

A pic vb. I [Indic. prez. apăe,
apăţi, apucă, apucăm şi

= înfuapres foc

apeâm, apucăţi şi apcăţi,
apucă; Imperf. apucâm

căjit, furios 4-15; 30 încălzit;
cum eră cireaplu apres=

căi); In. apucare (apeare),

94Ts0; 2

riat [=aprins] foc 43,,; ne-

(apeâm); Peri. apucâi (ap-

Part. apucat,ă (apeât,-ă)]

cum eră cuptorul încălzit

210.
April. Vezi:

=— apuc 12,4, 2710 di,

.

Aprir.

s-nu ş-apucă — dare-ar să
n'apute (să nu trăească)
283, (blestem.)

Aprindu vb. IL = 10 aprind;
1212; aprindi-u = aprinde-o 138, 16,2, ete.; 2 seaprease= se înfurid 43,
93,3 ; se necăji 220,, 399,;
„ So-aprimsiră = se-aprin:
seră 219,; 3" /-aprease

seatea= îi aprinse setea,
nu mai puteau de sete 8

Inf.

Aprindire şi

deare,

part. aprâs,

aprin-

apre-

:. asd, şi aprimtu, aprimlă.
Aprindu= în ajun de; a-

prindu guă di

numild=

în ajunul zilei de nuntă
255, Vezi: pirindu.

Aprir și April sm.=—Aprilie;
ditu ahurhita Aprilui =
din începutul

lui

212; Aprirlu 302.

Aprilie

Aproapea adv.=aproape 16,
48.9; 50; de-aproapea=

din apropiere 23; tora
cari di cari să s-facă di
cama aproapea = acuma

care mai de care să se facă
(rudă)
mai de
aproape

4553.
NI
Aprokiii (Apruk'are = apropiere]; vb. 1==1%apropiu

1, 12,24, 66, 89, 48, 49, 112;

6927,

86,33 252935, 280, 416, 434; fe

Apufăseseu vb. 1V—hotărăse,

decid, îmi propun 23,, 320,
36L; apufăseare şi apufu-

:

seari 477; apufăsil
= hotărît 333,.
Apulitie sf—oraş

217,

445;

mulţime: easte apulitie
mullă — este mulţime
mare. Vezi: pulilie.

A pin (me—) vb. Ill—apun,

depun; se-apăsiră to-aumbrată=—se abătură (se adăpostiră) supt umbră 11%;
cât-câl se-apusi — abiă cât
| „sepuse (să adoarmă) 301,,;
s-me-apună tu mînle-atale
— să mă încredinţeze în
mânile tale 151.
Apis, apusă adj.—jos, joasă;

casă apusd— casa joasă,
__neînaltă; cu tavanul jos.
Apurie sf. = mirare, aporie
109,3,

1863» 3492.

Apustuseseu vb.LV=—obosesc;
di apustusul ți eră
bosit ce eră 5. :

de

o-

Ar vb. I==ar, cultiv pămân- tul; s-ară—să are 116,,;
Inf. arare; Part. arată.
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Arăd [Inf. — arâdire şi arădeâre] vb. Ill—raz, 502,
"508; arasiși
ai ras.
Aradă (și arasă) sf.—rând 72;

„298; s-li măriţă ș-line, s-ță
faţi arada — să te măriţi

şi tu, să-ţi faci rândul (mi" siunea)

256, ; de-aradd
—

de rând

109,;

cum

l-adu-

feă arada=—după condiţia
lor 129,5; si-l fațim arăeli

=— să-i facem datinele, obiceiurile 307, 220, ; Cum
lo-aduțe arada — cum îi
este potriva, condiţia 278;

nu-i pe-aradă bund—nu-i

în bună stare 241? om dearadă=—om de rând 1415.
Arăgim vb. I=—razăm 197.

Arăgdâmare =răzemare.

Araftu sm.—croitor 84,, 102,

135, 212.

Arăk'ii vb.IV=răpesc143,-se,

196; ara/l'e= răpește (Imperativ) 237, ; arăk'asce

219,

392;

aril'aște

Vezi: arâp.:

330,,.

Arao sf.—rău, răutate, suferinţă, soartă rea; araoa ta !
(blestem)=—soartă rea a ta
(să-ţi fie!) ; arâlili=— relele,

suferinţele 33,,. Vezi: ardză.

PAPAHAGI

cine ţi-o răpeşte 150,,, 108,5,
4327; arăpii 43ss, 270, 271;
arăpură=răpiră 14,118;
araâl'i —răpi 258,5; arape
de-acă, arape de-aclo =
rupe pe apucate 211; ; s-0-

arapă di muţă=—s-o apuce
de

bot 186,,, 50g, 8620; ară-

pută —
arâk'u,

răpită

10.

Vezi:

arăl'escu.

" Arapsă sf.:— arăpoaică, rea,
turbată 122, .
Arâpune sm.= ciorchine
struguri

3,

127,

Arasăsf.—rasă (călugărească)

184,.

|

Araste sf—loctavorabil; mo-ment

priincios; aștiplă

- Araţe adj.=rece; pl. arăţi 15ss,
325,48, ; 0-a fă vatra arafe
=—află vatra (căminul) rece,
nu găsește pe nimeni 272,

Arăiiă, arao
soartă

adj.

rea

şi s.—rea,

282,

283,

284,

290; /-o-aduse araoa=Firei-ar (soarta rea) să-i fie
45la; oara arâul'ei—ceas
nefericit 483, ; pl. arale=.

rele, suferinţe,

greutăţi

14:77, 303.

ardă.

Vezi:

: Aravdu vb. I = rabd, suter,

vescu), arâk' (arăh'eşti )
arape (arak'e), arăpem

tul 283,e.
Arăd. Vezi: arâd.
Arădăţină (rădăţind) st=—rădăcină, pl. arădăfină 15;g,

(arhi),

k'3ţî),

arăpăţi (ară-

arâp

(arăk escu).

Peri. simplu: arâpti şi a-

râkii; Part. arăliită, arăpulă. Inf. arâlire, arăla-

re, arâpire şi arăpeare];a- *

7âp102;s ; cari Hi-o-arapi=

a-

rastea—aşteptă momentul
oportun 184.

Arâp sm. — harap, negru 68,
160, 294, 355 drac 1—6;
nume propriu de drac (îm-

părat) 1—6, 391—398, 414.
Arâp vb. IV==răpesc. [Indie.
prez. arâp (arâlhii şi arâ-

de

466,

pătimesc 1725, 194, 5229, 590
12, 131, 334; 7me-aravdă
— mă susţine (mă rabdă)
107 ; câte no-aravdă loclu
» = Câte nu suferă pămân-

23,, 7

53.9

165

21020.

,

arăgim sn.— poala de deal,
de. munte.

arăgimăt adj=—răzemat, spri-

-

GLOSAR.

jinit 251. Vezi: aragâm
= razem.
Arăkescu vb. IV — răpese

Tdi; fu arăhil=fu răpit. 230se 46, 47, 48. Vezi:

arâp.

Arăk'ie sf.—rachiu,

ţuică

de

prăştină 262, 263, 329. 330.

Arănds adj.—râios185,3,219,5
220,. Vezi: arînos.
Arăpeare sf.—răpire ; şi-l da

nd arăpeari=—şi-i dă o ră-

-pire, şi o răpeşte 44,.
Arăspindeseu, .arăspindu vb.

IV=—răspândesce 17sy; oile
se-arăspîndâră—oile se împrăştiară. Vezi: arâspân-

descu.
Arăstoacă

sf.

(din

lat.

ros-

trum) st.= gura staulului,

gura mandrei.
.
Arăstornu vb. I == răstorn

425. Vezi:

Arăţeseu vb.

arîstornu,

IV—răcesc

15,5,

362. Inf. Ardţire şi arățeare, Part. arăţit,-ă.
Arăţime sf. — răceală. .

Arăii adj.—1“rău, fem.arauă,
" arao

24,

25;

20

adv.

Gu

1539, 72,

83;

3” foarte,

prea: îo earâm un om arăi avăt=—eu eram un om
foarte bogat, rupt de bogat 147; mușulă-arăi=—
grozav de frumoasă 49,,;
4 sbst. cu arăiilu==cu răul,
cu forța 94,, 95,; s-nu o-află
_ arăilu=—să nu dea nenorocirea peste ea 40, ; arda
0-avem

să
bun,

ne

nu ni-i bine,

meargă
tră

de rău
arătilu

rău o

1074;

ară —

12,,; s-nu
— dare-ar

de

îră
bine,

u pată
să-i fie

bine (feri-o-ar Dumnezeu
de rău) 319,4; 50 răi 477;
arăt 241. Vezi: arauă.

.
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Arăvdare sf. = răbdare 167,
400.

Arăvoană sf. = semnul de 1l9godnă 290,5, 19120.
Arăvuniseseu vb. LV = logodesc 6,.
Arăzboiii sn. = răsboiu 161.
Vezi: arîzboiii.

Arbines, pl. Arbineși sm.=Al-

”

banez 118, 192; fem. Arbineasă=— Albanezoaică ;rea
(ca o Albanezoaică) 303,6.

Arbinşeseu adj.—albanezesc;

arbinşaşte adv.= albanezeşte.

Arbinșie sf. = Albania. .

Arbure sm.=arbor 2425, 3324
47.9, 8730, etc, etc.

Areare

sf. = aruncare;

ar-

cari nu vrei nâparti = nu

ești de aruncat în colo, ești
„om de treabă 1364, 95iz.
Arcât adj. = aruncat, care
merge pe jos (pe drumuri
şi poteci, ca să scurteze
cât mai mult drumul) ; p2dfili arcati=maţele asvâraruncate

lite,

148,.

Aredadv=acolo481,,;derivat
din: a0lă = alcă, unde la
devenit r= arco.
Areoare sf.=irig 4630, 170,
124; trimură de-arooari
== tremură de frig 2254;
creapă l'âtrili de-arcoari
— crapă pietrele de frig
301, ; Arcoarea n. propriu

„= Gerilă 172.
Ardu vb. III =—1* ard 23,
73, 74; ahurhi să-l ardă
tu înitmă
= începi
să-l
„arză la inimioară 154; 2

ardeă tră nă k'îcută!
“di apă = ardeâ pentru
o

picătură

arsi di

sete

de

seali=i

apă

35;

se

făci

grozavă 293,,; 3 Ș-
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PER.

: ardeă
altă

N.

măraţli tră mă fe-

—

„pentru o

Ardeau

sărmanii

fată. (= doriau

mult să aibă o fată) 119,
113; 4*s-o-ardu aslă-seară

=— s-o arz astă seară (—să

PAPANAGI

linişte)
— îşi căută de linişte 40, "745, 85
adr.
doarme... : arihăle=—doarme... liniştit 219,5, 228.
Arină sf.— nisip 348, 432,

466; cupii di oi cît trage

arina
= turme de oi cât
nisipul (de multe) 279,,;

petrec.în astă seară) 354
25—315; 5 lo-ârsiră mirile
- Dră nare = îl arseră ursitoarele pe nas, îi meniră
- soarta 9280,. 6* încălzesc
(cuptorul): Ar sir, apoi
un cireâp di noatiă ori =
- Încălziră apoi un cuptor,
de nouă ori 53, 30sos 198.3,
407...
Ară interj. = măi, (apelativ
pentru 'bărbaţi) 42,,, 133;

Aripă pl. âripite 210, 2165,
şi: aril 210,12 267.5, 216
şi ârpile; sum aripa, lui=
supt protecţiunea lui 5032.
Aripidină sf. = povârniș, coborâş 440.

* 159, 153,

Aripidintd

290.

Areă adv. — rar 299,:
Arcâpită sf. = aripă 14335,
„pl. areăpitle 1435, 26723 ;
24 co di puilu nu zboară
= unde nici aripă de pasere (= nici o pasăre) nu
sboară 442s; cal! co-areă- .
pile= cai' înaripaţi 443.
Vezi: ăripă.

Argât sm. = argat, muncitor

s-aibă aveari... cât tragi

frându ş-arina—să aibă
avere; . cât frunza şi ni-

sipul (de multă)

vb.

1 —

9%,.

merg

repede pe coborâş ; s-aripidinară lu cămpu = se
coboriră (repede) la câmp
246,; Inf. aripidinare.
Arisescu vb. IV == plac; te.ariseaşti tora ? = îţi place
acuma 6ig.
Ariz sm.= orez. 353,9.
Ari'd, (arăd), Inf. arâ'dire şi

arâdear e=—râd, fac să râză;

cu ziua, salahor 403,,, 415.
Argăstir sn. = prăvălie, du-

înşel, îmi bat joc. 10 arâdeă
pri su musteiţi= surâdeă

ghiană 82, 188.
Aridă sf. = fluerul (piciorului); stai aridă, întru a7 dă, mă duc aridă= stă-

185, ; 2 ahurh'i s-arădă
= începi să râză 14; 16»

ruiu din răsputeri, stăruiu
fără să-l slăbesc cătuși de
puţin pe cinevă 258s 4353,
300,,.381,4, 912,277.
Arige sm.

= rugăminte

189;

arigac sf: fă fațim arigue
= rugămu-te 41; f-am a:
rigue mare= te rog fierbinte 289, 38320, 391,430.
Arihate sf. = linişte, odihnă;
ș-bea cubula cu arihale
(= îşi fumă ciubucul în

4523-35; 3 că lo-aridi=
că-l îuşală 54; arîș un
misurâr= înşelai pe un
olar 5126; 95, 98; te-arâde
mintea=te înşală mintea,
te înșeli 355; nu-l arîded
ocbil!= nu-l înșelau ochii
380,s— 29, 67s0, 193; 4* sarâ'd
= să fac să râză 364;
5* Feata ş-o-avi, că ş-azâdi cu nîsă= Fata crezi,
că-şi bate joc de dânsa 372,
105, 144; fii arîâsă == ești
înşelată 5,, 8lac-

GLOSAR.

Arideare, Ari'dire sf.=râdere,
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Arii, pl. arîuri sn.=rîu

râs; ir-arâdeare=de râs8s,
D549 96ss. 146,
”
Arim vb. [=—10 scobesc; nu
cutidă dintile si ş-arâmă=
nu îndrăzniă nici dintele

4,

31, 50, 72, 161, 360, 362 ete.
Arizboiii, pl. arîzboae sn. =
răsboiu

(de

ţesut)

26539, 266, 3010.
Armăs adj. = rămas,

să-și scobească, nu îndrăz-

210;,

uitat

102, Bla = rămânând 276.

niă câtuşi de puţin 195,;
22 râcâiu ; arîmă =—râcâiă
30. 32,75 Arâmare=scobire, râcâire.

Armată sf, = costum frumos,

Aringă sf. — rânză; Tră cu-

Armă, pl.ârmate şi arme si.=

ales (de mire, de voinic, de

mireasă, etc.) 184, 369,, 381,
4148

coași-i arînda lui 2—Pentru nuci îi este lui? Este
el înstare să mănânce nuci?
102.
Arine sf. —râie.

“înghieţă

râia,
276, 383.

Aripă sf.—prăpastie (termin
4a..

|

Ari's, pl. arî'sute sn.—339a,,2
895, 11747; cu arîslu pri
budă=— cu râsul pe buze:
surâzând 36,, 921l,; să-s
lişind de-arî's—să se prăpădească de râs 45,.
Arispîndeseu, Arispînqăscu
vb. IV — răspândesc, împrăştiu, rătăcese 58, 7 las
1412; nu-l alăsă să se-arîspîndască=—nu-i lăsă să se
răspândească, să se împrăştie 117,4; Inf. Arîspîndire şi arâspândiâre, Part. arâspândit-ă, arâspângăt-ă
(= rătăcit) 1852.
Aristornu vb.
l—răstorn
100.5.
Ie
Arisim vb. I—răsun ; arâsună

munţii di strigarea lui=
răsunau munţii de striga-:

rea

lui 25.

de

frică

29%,;

cedez: nu li băgă ârmatle

Ariids adj. = râios; arânos
pastoral.)

.

10 armă 47, 136, 156, 157,
158 ; 20 li deadi ârmatli=
(le dădu armele) se speriă;

Arineseu vb.1V (Inf. Arînare,
arîiire)=râiesc, mă apucă

Aripos adj.— prăpăstios

436,

m-pade = nu cedă, nu se
dădu biruit 365, ; Deadiși
di mulari s-li bagă âr- matii m-padi=i-ai găsit
muiere să se dea învinsă,
să cedeze 210,,.
Armătusescu vb. IV=10 înarmez 324; armătusii=înarmat 19,; 20 gătesc(mă): ar-

mdâtusea-ti=găteşte-te (îmbracă-te cu haine. alese)
318,; Armătusire=înarma-

re, gătire (în haine alese.)

Armin şi rămăn (Fărşeroţii)
vb. Ill=rămâiu ; ş-armâne
tu weane — şi rămâne în
străinătate 8, ; va s-armână
—vor rămâneă

17,; arma-

se cudusil=—rămase uimit
19s8 2luc, 23 31; armasi
di la agru=nu merse la
câmp, la țarină 55,; ţi-l aveă armasă=ce-i rămăsese

163, 23;

rămâne

cu gura

căscată=rămâne uimit 243,
1525 Ro-armâned seară di
la Dumnidăui = nu rămâneă seară, nu treceă seară
dela

Dumnezeu

116,0.

Armin, Arumin și Rumăn (la

PER. N. PAPATHAGI
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_Fărgeroţi,

Muzichiari,

Să-

“ mărniaţi şi toţi câţi nu pun

proteticul a înaintea lui 7

= Aromân 117,
Armineseu adj.—aromânesc,
românesc; koară armâ
nească

__nească

=

18.

comună

româ-

- Arminame sf. = Românime.
Armiîniii sm. — Românimea.
Arnmu sn.—arm, a patra parte
„ din corp, ciovâriă 50, ; ; a7-

MUri-armură U Scoăsiră=

o rupseră (= ostășiară) în
„ armuri 5ls,.
Arnescu vb. IV = mătur 29,
80,095,
161, 20120, 258,
259, 28632, 452, 453.
Arnire sf. == măturare, curăţire 179; sum metura de-

arnire casa=—supt mătura:

de măturat casa 29...
Aroă adv.=— aci; pe-aroă —
pe aci 481,, sq.
Aroamig vb. 1=— mestec, rumeg 366, ;; s-me-aroamig=—
să rumeg, să omor timpul
rumegând 102,. Inf. Aru„ migare, amestecare, rumegare; fig. le-aroâmigă=
pricepe, “înţelege.
Arocut== pl. arodcule şi arocute sn.—roata 492; prăpastie.
ArOd vb.

lu ațel aroșiu=
pe calul cel roşu)
bătă.
-Aroş (amirăluce) =
tul Roşu 385.
Aror s.=fel de ovăz

se aroasi = se roase 151,;

va le-arogdă = ai să mănânci o chelfăneală.

Arde. Vezi:

arug'0g.

Aroibu sm. = roib, cal roib
380.
Arondu-arondu = tam-nesam
91, 428.
Ardş adj.=—roşu 54, 255. 2932,
17,

825; fem

aroșe,

„Pl aroşe; figurat: aroșlu=

(Încălică
=: se îmîmpăra11; Mă-

rații di biți arov simină
dipri g'os= Sărmanii de
mititei o sfecliseră rău, se
speriaseră grozav 27849 ;;
acață să seămină ardv di

frică= începe să dârdâie
de îrică 43028.
“Arpită sf. aripă 2957. Vezi:
Gripă, ar edăpilă.
Arsâr vb. LV == răsar 103,27,
298; arsure — răsare 16,,
50; arsări=sări 2, 26,
41; arsărinda — sărind
117, 54, 55; V-arsăriră:
doaiiă coarni =— îi săriră

(= orescuseră) două coar-

ne

„Arsă

44sg

pers. III dela

Indie.

prezinte a unipersonalului
verb Arsare=a se revărsă:
„s-arsă scafa = se umpli
paharul (încât se revarsă
peste buze) 380.

Arsare sf. = prelingere, revărsare

_unui vas.
Arsu

Ill=rod, roz 280,5 ;

-s-aroadă= să roază 150,,;

69,

__(roşul) vin. Neaâlicd pri ca-

peste

marginele

adj. = 10 ars;

păditul (când

20 pră-

e vorba

de

morţi) 426; 30 încălzit
(despre cuptor) 139,5.

“ Arşine sf.= ruşine ; 1% /-eră
arşine = îi eră ruşine 59;
nu l-arşine, fe greaşie=
nu-i (este) ruşine, ce vor-

beşte Bla 3020; 37s 83, 131,
133 ; 2 făr-arşine= neru-

| şinată, (fără_ruşine) 203,7 ;
30 s-nu casă cu arșine=
să nu se deă derușine so;
40 lu ngrupă lociu de-arși-

GLOSAR.

ni= a intrat în pământ de
ruşine (=i-a fost o ruşine
grozavă) 97, ; 50 o-aveă toarşine s-fugă dit polim=
o consideră de ruşine să
fugă de răsboiu; s-faţe ar-

1% arunc, azvârl; arucă-ni
Vamângi = arucă-mi diamante

33,, 4;

o-ared =—o0

aruncă 47, 4; cari lo-ar-

cară=—dacă îl aruncară 30,
40, lo so; me-arcâi=
mă aruncai 20, ; și-l drucă
„= şi-l aruncă (=eră aruncat 166,, 7; vrea s-arcă==
„S'ar fi aruncat 33,,; vrea
s-arcare n-foc = s'ar fi aruncat în foc 179,; 20 Cum

s-faţe, r-amirălu s-o-arucă
lulă furtiea pri

mine =

Cum este cu putinţă, ca îm- -

păratul să dea toată vina
asupră-mi 7; ; 3” Iu o-arcă

537

rugă, stărui 57,; 9% Lo-arcă

t-ună lângoare greauă=.
Se îmbolnăvi

64;.

de moarte.

Arucuteseu vb. IV=rostogolesc

şine ma mare=se face ru-

şine mai mare 61,; ma
- Mare arșinea=mai mare
ruşinea '70.,
Arie vb. I [Inf. Arucare] =

|

:

33,,

88,

263;

arucu-

tiră aproape trei ani =
(rostogoliră aproape trei.

ani) trăiră aproape trei ani.

204.
Arucutire

sf. = rostogolire ;

aruculit adj. = rostogolit.
Arucutos adj. = rotund, rotunjor 416.
Arid adj. = moale (despre

lână): lână arudă = lână

albă şi moale, mătăsoasă.
Arudină sf. = rugină 46629.
Aruindd vb. I= ruginez ;
se-arudină vaslu = vasul

căpătă rugină. Inf. Arugi-

nare = ruginire.
Arueseu vb. IV =—'roesc. Inf.
arucâre şi aruire = roire.
Arufte vb. Il= tivesc; fel de

cusătură

cu tivitură.

Inf.

(dacă a lepădat potcoave:

Aruficare = tivitură.
Arăg sn. = mărăcine, rug,
spin 399, 495,.
Arusi sf. = simbrie, plată,
leafă 3622, 363.
Aruguzinăsf.—rogojină 1750.
Arug6d şi Ard vb. l = tocmese, dau (pe cinevă) la
stăpân; se-arugă
— se întocmi, se băgă (la stăpân)
362. ; mutri s-lo-arug'adă
zuvă = căută să-l întocmească (= să-l dea la stăpân) undevă 336.5, 119,
403as ; lo-arugă s-pască ca" Vâ==il întocmi să pască caii

le=) dacă a dat ortulpopii
30; 70 arcă tu steauă=

1356. Inf. arugare>întocmire, băgare la stăpân.

tufeli'a, m-padi nu cădea
= Unde trăgeă cu puşca,
jos nu

cădeă

(= nimeriă

în totdeauna) 136.,;ș-arucă
ocl'il'=priveşte, se uită 80,,
17,; 4 îi se-ared multu si-l!

spună tră ţi-l va = stărui
(se rugă

stăruitor)

mult

să-i spuie pentru ce-l vrea
39;

5

ş-arcd

vreurea=

o iubi, se îndrăgosti de ea
40,; 60 z-veadă, s-easte-că
le-arcă petalle —

să vază,

îşi căută norocul 4124; 8

lă se-arcă la cicoare = (li
se aruncă la picioare) îi

Part. arugăt,-ă=—dat la'stă-

pân. Etimologia vine dela

rog=(lat : rogo-rogare).

*
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Arujeseu

vb. 1V=nechezese

109,2, 110, 272

3859,.

Arujire. sf. = nechezire

Arul'ușur
=

405.

şi arul'ișur vb. I

alunec

48.5, so, Gh, 440;

subst.' alunecuş. Vezi:
runic,

a-

alunie.

Aruk'uşurare
„_ alunecuş.

Aruk'ișiros
: adj.—

sf.-—alunecare,

şi

[aruk'uşuros]

alunecos

4,

Arumig vb. Il —rumeg;

aru-

migure = rumegare 189.
Arumin adj. —rumen; ară-

mind

(la

faţă) = rumenă

10

IE

Arumin (Armin, Rumîn]=
Român din Peninsula Balcanică

210,

362.

Arunie vb. | = alunec; arunică—alunecă 24,.Vezi:
arul'ușur, alunic.
Ariip sm.— rup, a 8-a parte
din cot.

Ariip

sn. =

prăpăstios

prăpăstie,

loe

317,.

Arăp vb. II=—1* rup; /arăp, ară, arupe, arăpim
ȘI arupem,

arăpiţi şi aru-

Peţi, arăp; arupșu; aruplă.

In.
Dau

arăpire
9,

N. PAPAINAGI

122;

și arupeare]
145,

3235

50,7,

128 ; 2 s-me-arupă—să mă

sfâşie 14,3; 3% /-arupsiplânJul = (îi rupse plânsul) se
puseră pe plâns 35, 121,5;
40 arupeă loclu di min-

câini
— rupeau

pământul

de minciuni ; 78,, 5* ș-o-a=
- Yupse. cu nîsă
— se duse
(dracului) cu dânsa 401,

393.5.

Arupeare sf. — rupere 122.
Aruptu adj.— 10 rupt; aruptu-partăli=—rupt (ca un)
zdrențuros 238, ; cu strane

aruple
= cu

haine

rupte

5; 2 curmăţi arupți=
(rupţi-obosiţi) rupţi de oboseală 87 ; avăt-aruplu

— rupt de bogat

59,.

Aruşescu vb. IV — 1% roşesc;
aruși — se înroşi (—se
rușină) 429, ; acăță s-arușască locu— începu să
înroşească pământul 220, ;

20 plîmsi pînă

l'-arușiră

oclil'
— plânse

până

i se

înroşiră ochii (— se istovi

de plânsete):111,, 29155.

Arușine sf.==— rușine 204; lu
ngrupă

loclu

de-arușini

— nu mai puteă de rușine

99,9; na se-alăsd s-a mâcă
arușinea=— nu se lăsau să
sufere ruşinea 1562, Vezi:
arşine,

Arușincd vb. I=— dau de ruşine. Vezi:

arușned.

149,. Vezi:

arușnos.

Aruşinds adj.——rușinos, care
are ruşine; arușinoasă
Arușnât (aruşinăt) adj. — dat
de ruşine, făcut de ruşine,
făcut de râs 344,,.

Arușnăd(arușuneg,aruşined)
vb. 1=— 1* ruşinez (dau de
rușine, fac de râs); 2? me
aruşned—mă ruşinez, mi-e
rușine; 1* că taha lu arușnă pri nidriplati — că

doar îl făcu de ruşine pe |

nedrept 5lg; s-nu-/ aruşneadă tehnea — să nu-i
dea de ruşine meșteșugul
1787; s-nu s-arușneadă
niră oaspi— să nu se dea
de ruşine faţă de oaspete
16153; 2% Ficorlu se-arușnă
=— băiatul se ruşină (= i-a
fost ruşine) 3, 772; 3 vru
s-o-arușneagă — vroi s'o
necistească 190; s-/-arușneagă feala amirălui=

GLOSAR.

să necinstească (— să

vio-

leze) pe fata împăratului
23—31+

Arușnds (aruşunds) adj.=ruşinos, cu rușine 182. Vezi:

arușinos.

Arușiţ, Aruşuţăseu vb. IV=.
răsucese, învârtesc ; s-aru-

suțăi=se răsuci, se învârtă

9123; Uşuţă aruşuţă păla-

Ă

|

539

Mitul nu scăpă din vedere
sacul 80. Inf. Ascâpare.
_Aseapir vb. | = scapăr; îulgeră; 1 s-ascâpiră =să

„scapere (din amnar şi cremene)' 39; cît ascăpiră
= îndată ce scăpără 39:
26, 40; ascăpiră... cu mânearlu = scăpără ... din
amnar

122;

20

se-ască-

tea= (îl suci-răsuci palatul), umblă peste tot în palat 36, 321. Infin. Aruşufire: şi arușufar e—răsuoire,
învârtire.

piră= să fulgere 52, ; ascâpiră, loclu cându fudea
= scăpără pământul când
fugiă 272; 3 V'-ascăpiră,
tau “minte => îi trăsni (=iîi
fulgeră) prin minte 12246,

= cu mustaţa ... sucită-răsucită 36,; om arușuţi't==
om sucit, îndărătnic, cu
care greu te poţi înţelege.

clil'= (îi scăpărară ochii),
văz stele verzi pe pereţi

Aruşuţit adj.= răsucit; ca
mustaţa... şuțâtă-arușuţită

Aruv încd vb. Il=stropese204,

28440.

18523;

4*

V-ascăpirară

927, 1147, 186sc.
Ascapit vb. 1=—1*
înghit;

pândă

o-

apun;

1* di cum

2,

apireă

ascăpilă = de

cum

Aruvinare sf.—stropire; aruvinăât= stropit.

se lumină de zi până apuneă (soarele) 902, ; cât as-

Asealdu vb. I=scald; se-ascăldă trei gâne= se scăldautrei zâne 332; Ascălda-

= îndată ce Griva dispăru
(= apuse) după colină

Asăndi adv. = astăzi 313.

re=scăldare.

Vezi: sealdu. :

Asealnu şi uscalin vb. l=10
agaţ de ceva; 2 Jo-ascalnă di guși 1] înhaţă de
gât 108; 30 li se-ascalnă
=i se prinse nod în gât
224, ; ascălnăt — agăţat

87.5, 102,

Ascâp vb. 1=—1* scap, salvez;
se-ascapă di Arâp = să
scape de Harap
120, 12
9518 Da Ge, 1239; Vrea s-aveă

ascăpată = ar ti scăpat
23, 26, 33, 42, 44, 5l,etc.;

2* până s ascăp di păr ă40 = până să mântuiu
basmul 402,,; 30 Mitlu nu-l

ascăpă, dintr-ocl'i saclu=

căpilă după deană Griva

-196a, 2830 118, 156,2; 20 Nu
apucă s-ascâpită doauă=

“Nu apucă să înghită două
4423,

370

455,

109

633,

10225,

1784, 22327, 340as> 4443. ; Qscăpitândalui fărmaclau a
lor = îngheţând veninul

lor

99e.

Ascăpare sf.= scăpare
394, 168 ete.

35.5

Ascăpirare sf. = scăpărare;
fulger; ascăpirări = fulgerări. 74.

Aseăpitare sf. = apunere,
pus
din

de

soare,

vedere,

a-

dispărere

înghiţire.

Aseăpităt= nume de munte:
Apus 224.
Ascăpitată sf.— Apus; oosoar-

PER. N. PAPAHAGI
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luă= apusul soarelui 12,
155ao "1445 199, 315.
Asciuli'it vb. Il = 1» scuip; lo-.
ascul'E=îl scuipă 96,237;
2 până s-uscil = (până.
să scuipi) = numai decât,
până

ai

da

în

palme

395,

Gia, 138, 15225; 3” lo-as'cul'ă amirălu=(îl scuipă),
îl făcă de ruşine împăratul 3132. Înf. Ascu/'are,
Part. aseuk'ăt,-ă = scuipată, 1930.
_Aseul'ât sm. = scuipat.
Ascultu vb. I = ascult, mă

„supun

195, 58,

237; cara

s-nu ascultă dimândăcunea
= de n'ar împlini porunca 21,,; ascultă g'ine
= ia bine seamă 12, ; nf.
Ascultare.
“Ascumbuseseu vb. 1 V=suflec;
s-ascumbusi =— îşi suflecă
mânecile (= se apucă de
treabă) 259. Ascumbusîre,
|
Aseumtă (pre cs, pe co) adr.
=— pe ascuns, într'ascuns
86,

11 fs

171,

3075,

330.5,

35830 418.
Ascimtalui adv.=într'ascuns
„2433

Ascumtișalui

adv.

=

în

se-

cret, într'ascuns 12633, 13920,
2385, 913, 404.
Ascumtos adj. = ascuns, retras, pitulat 22, 396.
Aseumtu adj.=ascuns 44, 50;

„șided ascumiu=şedeă ascuns 4139; șideă ascumtă=—
şedea ascunsă 17, 23x, 2:
Ascundeare sf.= ascundere
110,.
Ascundu vb. III = ascund;
„ Perf. ascumșu, ascumsiși
şi ascumscși, „ascurise; Inf.

asciindire

şi

ascundeare

17 (o

22

463

74,

131s5,

172,

173; li ascumsi tu patru
sută di guvi = (le ascumse în patru sute de găuri)
le ascunse în gaură de pământ 55,.
as&eptu. Vezi: așteplu.
Astergu,. Vezi: aștergu.
Aseară adv. — aseară (pretu-

tindeni.)
Asime

sf.= argint

38,

68.

Asimeo pl asimealeşi asimcâţi (asimeădi)== argintăTie Ola,

347

:

Asliere sf. = oaste, armată
regulată 23, 57, 250, 351...
Aslierli sm. — soldat 23...
Aslân sm.=—1* leu 38, 59, 60,
61, 144; 2 nume propriu

249.,; 3 piastru(leu vechiu)
__preţuind 20 de bani 233,
234,

Aspăr vb. 1= speriu ; ne-as-

păredi=mă speriai 62,42;

se-aspără
61, 357;
speriă 9,4;
oclul=—nu
temeă de
le-aspare

= se sperie 4,
se-aspăreă = se
pau-l' se-aspăreă
se speriă, nu se
loc 87, 66,; nu
dip=nu te teme,

nu te speriă de loc'10., 12;

o-aved (a)spăreată huzmelea=o sfeclise rău ; se speriase rău de tot9,; aspdredl=speriat 154,, 392, 1.

Asprăqire şi /aspăr deâre] si.
= spargere,

stricare

463.

„Aspargu 'vb. III = 10 stric,
sparg: ntribarea no-asparde=întrebarea nu stri-

Că 11.7 ; s-aspargă Grămuul-

-stea—să strice, să dărâme
- Gramostea

Ldz,

28,; si nu

Ță- aspargu l'efea=să nu-ţi
strie

placul,

cheful

97,

D211 562; und lo-asparsi=
unai-astricat 136; 22 Cum

GLOSAR.

:

s-l-o-aspargă a Uvreiilui=
Cum să-i strice (placul)

răt, povestesc,mărturisesc;
l-aspuse

Evreului 9235,; 30 dimândă
s-lo-aspargă =—ordonă să-l
strice (=—să-l omoare, să-l
prăpădească) 10,; aspâr-

pună=nu
7,

liră == schimbă-mi

Aspartă-sură sf.=— gură
cată

205,.

Asparvu sm. = sperietură;
Jeala, de-asparvu, di frică,li si bătăi îinima=Fetei,
de sperietură, de frică, i se
bătă (îi tresări) inima 424.
Aspăreare sf.==speriere, sperietură 1
Aspărgăcune sf. — spargere,
stricare 283,.

Aspâl vb. 1=1* spăl; ca să-și
speală mânle=ca să-şi spe-

le mânile 158,,, ete.; 2" s-le
aspeală di frică = să o
şteargă, să o tulească la
fugă de frică 424, 95121527,

216,3. 23131 25923, 42 : aspeală-li=—şterge-o [în text
greşit: 2'î.] Infin. aspilare.

Part. aspilăt, so d=—spălat.
- Aspindur vb. I=atârn, spânzur ;
târnă
cruțe
453.

se-aspindură = se a73; aspindurăt pri = răstignit pe cruce
Vezi: spindur.

Asprimtu adj.==aprins (de oboseală) 440,,.
Aspru sm.—1* ban, para vechie 65.4, 60, 442; 2" solz
de peşte; aspril' apescului
=—solzii peştelui 164,2.
Aspun /aspănire şi aspu-

neare] vb.

Ill=—spuiu, a-

vroi să-i spuie

10, 9, 54;

Sa

2%,

si-și

38, 3219 1327; se-aspunearim = de aş spune 100,;

o

stri-

îi arătă

aspună picălile = să-şi
mărturisească păcatele
191, 14, ; părămi0 v-aspiş
= basm vă povestii 55ss,

me 337%; 4» schimb, cheltuesc; /-aspărdeă curundu
pradl'i=iîi cheltuiă curând
banii 39,5, 154, ; asparde-ni
liră,

calea=

drumul 27, ; pu vru s-l/-as-

siră lume = prăpădiră lu-.

nă

54L

Si aspunearii==de ai spune

12;nd ir aspuneare nu easte = nici de spus nu este
3652.
Astăl'ii vb. I = taiu "drumul
cuivă, întâmpin, întâlnesc;
V-astal'e calea un pondu.

de-arâp= îi taie drumul,

pustiu

îi iese în drum un
i

de

harap

Lis

Si,

379,

47;

“lo-astăl'e = îl întâmpină
107; ;. întâlni 388, 2772, 30,5,
49, 66,; se-astăl'ă c-un auş
=se întâmpină (în drum)
cu un bătrân 208, 165;
s-lo-astăl'are= de l-ai întâmpină 258, ; 2 se-as-

iale= se supără ; 3" aestă

eră mulari s-nu o-astăl!
în cali= (aceasta eră mu- .
iere, ce să n'o întâmpini
în drum) adică: gălcivitoare, îndărătnică, rea,
greu de înţeles 300,. Inf.
astăl'are; astăl'ât=supărat,

căruia îi sare ţandăra

" la cel mai mic motiv.
Astară
923

adv.=
209,5,

Astă/Vitură

de seară 21,
304,

440

ete.

sf.=—întâmpiuare,

fig.: om supărăcios.
Astizi adv.=— astăzi 16, etc..

Astămăţescu vb. 1V= opresc,
“mă opresc 187,9 25230.
Astăngi adv.—azi, astăzi 49,
323, 853. Astândi 14137.

|
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Astingu adj. =
astângă.

Astă-noapte adv.=în noaptea
trecută 228.

Astărk'eseu vb. IV==stârpesc,
sec; că-l astărhi = că-l
secă 153. Vezi: astră/'escu.
Astă-seară adv.=înastă seară
.

80,

348.

Astes adj.—stins,

part.

dela

astingu.

Astimtu

=

nepreţuit

314,,.

Vezi: astingu.
Astingu vb. III [Pert. astirnşu şi astâș, astimsişi (as-

timsâși şi

limse

asteasiși),

as-

şi astease etc. Part.

astimtu, co ă şi astes, oo d]
= sting, prăpădesc, poto'lesc; 1* se-astimse foclu=
- se stinse focul 263; zu-/!
se-astindeă foclu=nu i se
stingeă focul (=supărarea)
200,, 120,; 2 l-asteasi...
dușmaiti=iîi stinse... pe
dușmani 156, ; s-mi astin-

gă=să

mă

stingă (să mă

prăpădească)

49,,

138;

oastea

i se stinge (='i se nimi-

1537,

352

24358,

342.2;

îoc,

5
nu

de

nu-l

necaz

mare

216;

se-aslindeă dorlu

i se stingeă dorul 179;

astimiul di Dumnigă=
cel
stins, cel prăpădit de Dumnezeu | (=cel prăpădi-l-ar
Dumnezeu!)

Astîngi.. Vezi:

460,,.

dstăndi.

Astinga adv. = a stânga, la
stânga, stânga 424,,.

31529,

Sia;

se-aslrăp-

secă a-

trăk'ită=oaie care a fătat
miel mort; (a7î'i) astrăkit.

94,;;

»ceşte) casa 205, .68,,; 30
să-ș astingă scatea=să-şi
“stingă (să-şi potolească):
setea

95,

sird pri cor= se ridicară.
repede în picioare, se alarmară 42; sc-astrade di
nd cale=se repede dintr'o- dată 88,,, 302; și astradi
cămeașa=îşi leapădă cămașa 85,; om astraplu=
om nebunatic, trăsnit.
Astrăk'eseu vb. I V=stârpesc;
10 oile ustrăh'iră= oile
stârpiră, nu fată ; 22 Ze-as-.
răki tute âpile=—le secară.
toate apele 1714; vaiastrăpele 343,4, 422,423; oae as-

că-l se-astinde casa=căci

40 nu-l se-astindeă = nu
mai-puteă de supărare, de

fem.

Astrâgvb.IIl=asvârl, arunc,
mă reped ; s-astrage lo-arii = se asvârle în râu
202,4, 203,, 138; fe-astrddea cu Wetrile = cari trăgeau cu pietrele 62,,; astrade vearga=asvârle
varga 339; me-atrapsi nafoară= mă asvârii afară

kască âpile=vor

va b-asiingă oastea=o să-i

prăpădească

|

stâng.

i

(rîu) secat 295,,.
Astip vb. I =astup 86,
158, 165, 213, 451; și-l astupă mași cu zâhare=şi-l
îndopă numai cu zahăr:
- 459.

Asi

vb.—asud, înnădușese:

166, 228,5; asudăât Dag; cu.:
mustaja asudată=cu mustăţile mijite 3614. Inf. Asu-.
dare, azdare = asudare,.
înnăduşire 486, 487.
Asudoare sf.==sudoare, nădu-.
şeală 5, 27, 219; fără =
fără muncă 118,,; cmintâţi
. CU asudori = câştigaţi

“+ din greu 188; asudoră
arăţi îl cură pri frâmli=

GLOSAR.

sudori reci îi curgeau pe
frunte 334.
Asii vb. I=sun das 122, 133
440 ; fig. lo-asunară= îl
bătură.
-Asunare sf.= sunare.
Asurdăscu vb. 1 V=—asurzesc;
cîi nu usur dă di aurlarea
lor = câtp'aci să asurzească de urletul lor 249,..
Așă adv. =—aşă 475—481.Vezi:
ași, aoșh.
AȘ, așt adv.—aşă; ași s-ți-aă
Luna = aşă să-ţi trăească
=să ai parte de Luna 75,
etc.; așe 195, 196, 21, ete.

„Vezi: acși.
Așiţe adv.=așă” 163, 234, 196
“ete. Vezi: acși, ucşiţe, ași.
Așteptu, asteptu.vb. I=10 aştept; d-iu na te-aștepți=
de unde nu te aştepţi 123;

me-așteaptă= sunt așteptat 3luzao fu; ş-aştiplă=
îşi aşteptă, tot aşteptă 6,,
2
47, 5ls, 86; aștiplă =
aşteptă Tao, 240; 20 te-aştip-

tăm = (te așteptarăm)=te
„ primirăm 134, ; îșiră s-lo-

așteaptă= ieşiră să-l pri-

„ Mească 660, 95, LGlai; as- .
captă 39829, 7228 732 26318
ete. ; 30 aștiplă.. . cu gura
căscală = aşteptă . - cu
gura căscată (—cu mare
nerăbdare) 10lag; s-aștiptă
Nâs,..=să fi aşteptat el

12se

Aștergu, ascergu vb. IIL==e
şterg ; ş-aștearse oclil =
îşi şterse ochii 3, 3321 Bas;
V-ascarse asudorle=iîi
şterse sudorile 219; 20
Mara le-aştearse= Mara o
şterse, fugi 484; 30 pînă
. s-f-așter gi oclil'= (până

să- şi ştergi ochii)= numai

543

decât, într'o clipă 377, ; 4*
se-aștearse dipri loec= se
şterse, dispării de pe pământ

68as.

Așternu, asternu vb. I, II =
1* aştern,aşez,aranjez 30,0,

237; se-aștirned=se aşeză.
132,5, 1333; 2 pri lucru
să: s-aştearnă, nu-l! se-aş-

lirneă curlu=—(la treabă să
se aşeze, nu.i se aşeză
curul) îi veniă greu să se
apuce de treabă 221,, 2;
30 se-aștirnă, pri bandă =
se puse pe traiu 31a,. Ind.
. prez. așteruu, așterni, aştearne, aştirnem Şi .aştirnm, aștirneți şi așlirnăţi,
așterna (şi aștearuă); Imperi. aștirneam şi aștirnm: Perfect aștirniii şi aştirnâi; Infin. „Aştirnear g,
(aştearnire) şi aștirnare;
Part. aștirnută, aștir nată..
Aştiptare sî.—aşteptare 138.

Aştirgeare (şi : așteardire) st.
=—ştergere, şters; țr-aștirdeari nar ca=de şters na-sul 148,.
Aștirnăt adj. = aşezat, de:
“treabă 290, 234, 346.
Aștirnut sn. = aşternut 15
875 las ; adj. aștirnulă

" maşi cu asime=—aşternută
(= pavată) numai cu argint

Adănată

68,.

adj. = nemuritoare.

495.

Atare pron. = cutare, anume
156, 319s..

Atumţea, atimţealui, adv.=—
atunci, (pretutindeni).
Aţea pron.=acea. Vezi: afăl..
AţEI

pron.=10

acel 52;

Gen.

"Dat. aţiliii (aţiluea) ; pl.
_aţăl= acei 36, ete.; Gen. ,
Dat.

aţilor;. aţă

=

acel.

-
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332; 20 necurat, stăpânit
„de spirite rele '499,,.

(Samarina) 434; ațăl =
acel 419; G. Dat.: afulăi
41824; afela=ăcela 34; aelu-și—acelaş 389, ; forme
intensive : afeluea=—acela;
pl. afe/a; 2* tem. afeă (aţedea) 193, pl. afeale, afea-

Aungu, ungu

.

lea, aţele, (pretutindeni);
Gen. Dat. Sing. aţilei (a-

jil'eea),
pl. aților; 3" afel
-din vale — (acel din vale)
dracul, diavolul 134; 4* fe

li vreți ş-aţeale ş-aţeale=
ce mai
astea

" Aţia

umblaţi cu de alde
199,..

adv.=1*

aci 613,

20 ația-ți păreă,

76;

că lo-a-

204. Inf. aurîre;

câți, aţia ţ-ascăpâ prit deadite=—aci îţi păreă că-l apuci, aci îţi scăpă printre
degete 2,,; 3% aî?/ fugi deația=ai! dute încolo 264;
"40 ația de-afia=din ce în

: Aurlu vb. 1==10 url, ţip tare;

- . băgă s-aurlă= începu să
țipe 435, 12740 155, 159,
489; V-auriă dăâscalu=
îi strigă tare, îl chiamă
puternic

356

ete.;

Aumbrată

195

=(i

pl. idem.

+ Aurlare sf.= urlare,
:
strigare tare.

Aumbră sf.== 1* umbră 2,5,
7:s; 2* fantomă 400, 401,,;

ţipare,

„ Aurieseu vb. IV==năpustese,

-

3 aparenţă, vedere: av
ficorlu-aleptu aumbră di

dau năvală; se-aurni=
se năpusti 11; se-aurni-

„ră tu udălu a V'ei=se
năpustiră (== dădură nă- -

iba di domnu mare =
aveă Fătfrumos aparenţă
de fiu de domn mare (==de
fiu de neam împărătesc)
Aumbros adj.= 1* cu umbră,
care produce umbră: aburi stufos-aumbros=arbore stufos şi cu umbră

îi

îmi chiorăie maţele (de foame)
464.

399.

105.

flămând;

chiorăie maţele de foame
990,5; pu avdi cum ni aurlă măţili = n'auzi cum

as 127, 251,

sf. = umbră (pro- .

335,2

urlă lupi în pântece)

“e grozav de

dusă de un pom, casă, ete.
- Şi servind de adăpostit pe
timp de căldură) 103,117,
118,

învățătorul 2,,;

2* b-auriă lu tu pântică

acolo (Epir): s/ăi afia =
stăi acolo! - Aiă [eiteşte: a-u-ă] sf.—struBia

part. a-

„urâtă,

ce 205,4, 29, 926, 119; 59

“Bure

vb. Ill=ung

123; ș-aumse ş-fața = îşi
unse şi faţa 1422, 90;
use = o unse 175,,; cară!
" aumlă cu cătrane=—
eră
unsă cu catran 314. Inf.
aiindire şi aun ded re=
ungere.
_Aurăseu vb. IV = urăsc; sme-uurască == să mă urască 145,; poati că li s-a“uraști= poate că i seu- Tăşte 84,7oas; îl' se-aură
- = se. plictisiă 136,5, 19,

.

vală) în odaia ei 42, ; 50,
63,9, 865; 104, 152,5, 338,

339.
-

nare,

Inf.

Auriire

şi auri

Aiiş sm.= bătrân 3, 26;27,
28, 34, 133 etc, etc.; pl: aăși
=bătrâni 65;, 137, 166, ete.

“Aușatie sn.=10 bătrâneţe 27,5,

GLOSAR.

BOsw ss 183;8,'209, 212;-2
- “sfat bătrânesc:: cum să
zburască. di. ninlea aușă-

„dielui =cum

- neşti nu
1236;

să vorbească

Aușescu adj.=bătrânesc;

lucru cușescu = lucru bă-

10ss,

îmbătrâ-

86;
-

ghez;

=

îi auziră

2;

au

să-l

s-avdă

numa

=să

i.

se auză numele (= să-i
meargă
- faima) 1482; 30
Avdi latra, s-avdă ş-piscarlu = (Aude piatra, să
auză şi pescarul), adică:

pescarul făceă.pe

n'aude.

895; 4*necă s-avdă nu vrea
de-aliu = nici să-i pomePapahagi,

Basme

2995,

-

etc.

i

've-

166,

avigl'âm=păziam;

veghiai,

aviglăi= păzii,
9.

20,

36,

Basa

59,9,

- Glass 69, 119, 126, 127, 158
etc. ete. În. avigl'are=păzire, pază. .

Avelă -/Avdelă, A vâelă şi
Ardelă] = este numele
: mai obicinuit-al comunei
românești din Pind, aşezată între comunele române

no-ardu=

vocea

1401,

vb. I = păzesc,

păzind

dâ-me = auzi-mă : 56yg; 2%

renu-

avigi'inda,avigiindalui=

sm. = Aude - Tot,

108;

96z,

492,6..

avere

de jur împrejur 482,5.
Vezi: anvârliga..
-:

107,

9320,

438a5,

Aveglu

Avăriga adv. prep. = în jur,

nu aud (ei) 47 ; dodâim,=
auzim 213; avdâ=auzi 54;
avdii=—auzii 4, avdi'și=
auziși
dus ; /-avdîră boafea

=

3 avgâtă

1429

Aveare, Avere: sf. = avere,
bogăţie 32,,, 93, 108,, 148;;

"jur; de—co = de jur împrejur 195,.

88,,

vî-

mită 21, ;avdi'ți=renumiţi

Avarliga adv. prep. = împre-

„ personaj în basme 461,
462, 492——495,
Avdela [şi Av&elă], = nume
de 'comună în Pind. Vezi:
A
Avelă.
Avdu vb. IV=10 aud 35, 42,

altul
ș-ți

augi't

[auzit în lume]

renumit

nesec; cară aușii= dacă
îmbătrânii 24, 300; aușă
= îmbătrâniă 166, ; avea
auşită=imbătrânise 303,,.
Int. aușire, aușare.

Avde-Tute

vroiă 'de
Ți

ze

s73

dul ? = Ce auzirăţi şi ce
văzurăţi (Formula începă. toare la basme) 285,,, 366,
372, 409; avgânda: şi aw- dândalui=auzind 74, 10,,
E
290,3.
Avdire sf. = auzire 144. :
Avdit adj.= 10 auzit; 2 re-

“ înaintea. sfatului bătrâ„. NeSC Ls, as; 3* bătrânime:
armăs di la auşatic = ră- mas din bătrâni 5755, 166,5,
489,.

trânesc.
Aușescu vb. IV =

545

- Băiasa,

Samarina,

Zmixe

Şi Perivole. La'numeroasele numiri i s'a mai a- dăugat de cărturarii “ro:
“mâni şi numele de Abela.
pl. lău-

Avgi'ilie sf.=vioară;

“tari: cu avgilii= cu lău-

,

tari

-294,,

Îi

461,.:

a

Ariglitor sm. = păzitor 7827,

127, 241, 291, 309 şi: avlig'ii
cr
lOr 17:

Avin vb: l= vânez 59, 104,,,
135; avintidalui = vânând 76,,; 2* gonesc, pri. gonesc; urmăresc ; lo-awvi:

“-Ră= îl: prigoniă

aromiine.
i

68,3; 7i
pe

.
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zore

ti 'avină=

Ce.

zor,

ce nevoie mare te. prigo- neşte

(:= te zoreşte)

avinară

17,,;

agona = grăbiră

repede 14, ; s-avină ca- ma mullu
= să gonească
mai Mult
nară=—mă

793,4.

Inf.

7925, 7e-aviurmăriră 123,5,

Avinare
== Vâ-

nare, gonire, prigconire, etc,

Avinare

sf. == vânare, vână-

„toare 76; ; ursa ceară (iră)

avinari == ursa eră la vânat (după vânat) 47, 35;
vinhi di l-avinari — veni
de la vânătoaze 133,;, 104.2,
1403, 259.
" Avinât sn. = vânat 462,
Avinatie sn. = vânat 104
1793, 476, 489,.
Avinător sm.—vânător 135 —
139, 185, 487—497.
Axlăkiii sn. = albie, zghiab,
canal, prin care se abate
apa. spre a fi îndrumată
unde este .trebuinţă 348,,.
Avlie sf. = curte 10, 35, 51,
95, 122, 151 etc.

Asligritor sm.=păzitor. Vezi:

aviglitor.
Avrare sf. = răcorire.
Avră sf. = 10 răcoare, răco„reală 12; 20 vânt răcoritor, zefir 316,.
Avred vb. I= răcoresc;aDârnă s-avreagă = începi
- să se răcorească (vremea)
“11%;
o-avrd = 0 răcori
44l.c; să se-avreadă
= să
se răcorească 463a; 33933;

fig lo-avrd = îl plesni.
Avurseseu vb. IV = obosesc,
mă obosesc ; avursit = ostenit, obosit 342,.. Inf. avVursire.
Aviit adj. = avut, bogat 14,5,
- 18,

55;

avăt

aruplu =

rupt de bogat 59,; 3. văl,
di nu ştii “iţi câlă avea-

ve am =... bogat, de nu

* ştiu nici câtă “avere am
595; avi, că no-avcă în
" s-ii bagă paraţli =..

bogat,

de nu

avea unde

să ţie banii 90. ; 161, 350—
351.

Avuţame sf. = 1* avuţie, bogăție 88, 96,7, 121 etc;2
bogătaşii; bogăţimea.
Avuţitre sf. = avuţie, bogăţie
431a.

Avia adv =
Via

=

abiă;

abiă

22,8

cau-de-a70s,

207,7

„.994,; cu-de-ag'ia 383,5.
Avia sf. = arşiţa;. păred, că
- te-află to-avia căloâril'ei
di veară
== păreă, că te
afli în arşiţa varei. 3025
117.

Avidqmare sf. = culesul
lor 3673.

vii-

-

Avidmu vb. L= culeg viile.
Avidmăcune sf. = culesul viilor; luna Septemvrie, numită Şi: AVigmăcunle.
Avine sf. = viie 18, 19, 356sa
36%.

Aviseseu vb. IV = sfinţese,
devin. sfânt;
- veni

sânt

avisi =

58;

de-..

Avisire=

sfințire; devenire sfânt.
Avisit adj. == sfinţit, devenit
sfânt 56, 58.:
Avisteare sf, =comoară ; vistiorio 38, 53, 55, 2176, 304,
5
"Avi sf. = viţă 310.
Avi adv. = de grabă, repede

42746

4433

3;

deadi

Q-

laga avi la fântână=Aădi
fuga repede (= de grabă)
"la fântână 3523 ;=abiă 843

146, 266.
Avii sm.= sfânt;

ș-u

făfe

" “GLOSAR. .

av= ii
(sfânt o.făceă) o rugă ca pe un sfânt 72, ; a-

“lanţ

avi= ceilalţi. stinţi

202; a avlor alânlor =
celorlalţi sfinţi 20, 223,,;

avul- Nicola = Sfântul Ni-

colae 20; Avu-Z7il= Stântul Ahile (bâlciul ce se ţine
în 15 Maiu la Grebena),

Dhaa.

Sa

Avuseseu vb. IV = grăbesc;
Me —ce

=

mă

grăbesc;

Avusire = grăbire.
Avuseală sf. = grabă 497,

Axeane sf; pl. = străinătate
241.
Axinit adj. = străin; înstră„inat, 24lsg. i
AZ, ază, azi adv. = azi, as-.
tăzi 20,5, 925ac, 51o, 865, 31323.
Azboair vb. I = sbor; azboair= sbor 120,3; azboâ-

îrd=sboară 24, 480, 216;

le-azboâiră nafoară toavlie = le sboară (=le
„Svântă, le asvârle). afară
în curte 95,4; azbuiră =
sbură .47,, 1795; azbuirară= sburară

3425, 100zs.

Vezi: azbor.
zbor. vb. Il = sbor; azboa„răd-= sboară 143sa ; pr-iu
azburât = pe unde sbura'rarăţi 474,4, ete., etc. Vezi:
uzboair..

Azbuirare şi azburare' sf. =

sburare.
223 etc.
Azbuirător şi azburător adj=
sburător, care sboară 1027,
216, 217, 218 ; puil'ui azbui-

_„rălor = pasere

(= sbură-

Da! adv.=10 ba! ba că sfaţe, ba că nu s-fuţe=
ba că seface, ba că nu sefai

547

toare) măiastră 35,, 37;
„ cal azburălor=cal (=sburător) năzdrăvan 87;
Azdare st. = asudare [Etim.
as(u)dare] 486. Vezi: asudare.
„:

Azguneseu vb. IV=izgonesc,

alung.. 32; Azgunire =
izgonire.
Azvarna, azvărnalui. adv. =
târiş, pe târîş, pe.târşite
"535 99s9, 168, 226,0.
Azvărnuescu, Vezi : Azvârnuescu.

_Azvărtâr adj. = târiîtor, tăvălitor, care se tăvăleşte
-prin noroiu, praf; (se zice
despre copii mai mult).
Azvesti sf. = var 109,.
Azvimtur vb.
I= svânt; seazvimtură=se avântă, se

„- năpusti (în sbor) 109,; ca

ploaea -azvimlurală= ca

ploae svântată 462.
Azvimturare sf. = svântare.
Azvingu vb. Ill=mă
lupt
„corp la corp. (de copii);
înving (prin luptă); ca tut
că lo-avea 'azvimtlă = cu
toate

că-l

învinsese

199, ;

lo-azvimse pi duşmân=
"îl învinse pe inimic 290,,
323, 447.
Azvirnuescu

vb.

IV = târăse

- pe jos; lo-azvârnuea prim,
padi
= îl târi pe

jos

33,5.

“Înf. Azvârnuire şi azvîrnucare== târire ; tăvălire. pe

jos în noroiu sau praf.

ce 83,,, 1052; ba că spună,
"Da că nu spun =.ba. că
-. spui,-ba- că nu spuiu 39,

PER.
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gucitoare=să

134,0 170, 201, 202; 2 vai!
ba! Jîsenîsd—ba! (vai!)
zise dânsa 7; Ba? gumâr mare, dâse văsil'elu
— Ba! măgar mare, zise
regele 30, ; 3” sau, fie, ba:
ba om, ba pravdă, ba

_Mitul încărcă (spre vân“ zare) o "povară de balegi
“T9o+ 13300: băgă boaţea=
ţipă, începi să ţipe d2a

zlape= fie om, fie vită, fie
fiară 367, ; 4% ba! = nicidecum ! 187 «.
Babă sf.—10 moaşe ; 2? mamă

307; 70 băgă

9 şi-băgă mintea cu sh'inlu=iîşi băgă-mintea cu spinul 53,7. 10” Bagă-ţi mintea
= Bagă de seamă 465;
11 bagă- pi. -u tine cu min'tea=închipuieşte-ţi tu 91+.,
„89, ; 122 vrea s-bagă mână
== (eră să bage mână) erâ

răcăitul broaştelor 4, 5, 6.

= sunetul

produs

de orăcăi tul broaştelor
34.935.

Bacola n. propriu = Nae,
Nicolae 429, 429.
-.
Baqară sf. = plăcintă din mălaiu . şi brânză făcută şi

să-i prinză 4; zbagă vîră

coaptă în bongă.
Bag vb. I=bag:1* bag measă
bag

masa,

puiu

masa;

tu

î/!

să se jure 134; cîndu băgară s-facă numta=când
băgară să facă nunta 34,,;
nu ş-aveă băgată niţi nd,
sîrmă în gură = nu-şi bă-

40,;

ş-u

băgă

apuce,

să

0ara = observ 3094 ; „că
nu-l bagă oară == că nu-i
atent, că nu bagă de

nici 'o fărimitură. în

. seamă

203,

3330 ; 160 bag

ndinte—= urmăresc, alung,
gonesc

- 25,

2

89,

298;

El cara bagă luplu ai nd.
poi= Când începe el să-l
- gonească pe lup 20, ; 17
îl băgă tu ocl'u = îl băgă
da ochiu 112; s-aveă bă-

gaii ocl'ul= îşi pr opuse
308.0.

s-

lo-aveagi'e= îşi propuse
să-l păzească 363328: 492,
1228 8619, 155; și z-bagă
„= şi propun (= hotăr ăsc),
-fae legământ 89,7 ; 4* s-ud
„bag a treilor câte nă an-

să

mână=ating 42; 15 bag

gură (= nu mâncase de| oc) 22.0; = ma s-u băgăi
= dacă ai fi băgat-o 66,,;.
2" încep: băgă s-arîdă=
„ începu să râză 10,; băgă
sd strigă= începi să
- strige 25; ; băgă nâpoi ==
începi iară „312545; 3? îmi
propun: şi-a băgă = îşi
propuse

mând=

prinză pe cinevă 9, 305,,
- 108 ; 13 na pută si-l' bagă mână
= nu pută să-l
doboare 120,,; 14 bag

băgă să s-gură = îi băgă

gase

bandă= mâ-

niă 33223 ; 80 mauma-l băgă
di cale = mama îl înduplecă, îl convinse-6;, 3339,

*- mare.
Bac! — sunetal produs de oDaca-ca!

vă propuiu

la toţi trei câte o ghicicitoare 40,1 ; 50 Mitlu bd-gă nă furtie di bălidi=

Bagii

|

și Dacii. =

baciu.

Bah=cuvânt fără sens 177.
Bairsn.—colan, salbă; bâire
di Mlurii=salbe de galbeni
2833.
Bală, pl. bale (mai uzitat)st—
“hală, bale 1624; s-fă cură

„ GLOSAR. |.

bălile=—(să-ţi curgă balele)

Barbă-Cot şi Palmă-Om=per-

să-i duci jindul 455,,, 223;
- bale-ţi lăsă gura=(bale-ţi

- sonagiul Statu-Palmă-Bar-

_bă-Cot 268 —272, 286, 287.

“lăsă gura) îi duceai jindul
|
35 3T2,9-

Barbâr sm.—bărbier 502, 504.
Barbâri, nume de localitate la

Baleone sf.=— balcon 364,366.
Balis vb. I=baleg; z-băligă

Avela

nd mulă=se băligă un ca-

Bâligă sf.= balegă ; pl. băligdi
79, 118,168, 169, 232, 291.

-

Baltă sf.—baltă, lac 45, 142,
171, 222, 993, 347.
Balţu sn. = balţ (un fel de
şoară

cu care

bătrânele

la cap)

98.

-

Bauă sf. — viaţă 19, 49,51,
" Gip ete; bana-i dulțe=
viaţa-i dulce 57; Acși s-ți-

ui bana = Aşă.să trăeşti
- 46.3; Aod-i rd bană=Aci-i

„de traiu 17929; 2224 vrea-nă
„îe bana
= nu m'așş fl a-.
mărit, 200, ; se-aștirnă
pri
band = se puse.pe traiu
" las; nu-l! dădea.bană a

featilei=nu-i da pace fetei

89 nti-nida bană=nu-mi
:da pace 35,3, 47o, 68a, 186,
298a, 301, 302, 4572.
Dară sf.= mocirlă, mlăştină
34534

46823.

Ă

Barbă sf.—barbă

222, ; D-a-

„râdea barba di g'ineaţă=
- îi râdeă barba de fericire
.

114.

”

prinsoare

Baş

se înfă-

305,2.
„Bal'iiadj.=breaz,vită neagră
- sau roșie, şi cu o pată albă
. în frunte,
i
DaVuca, nume
propriu de
câne so, 2512, 39, 107.
Bam ! dum! = sgomotul pro- dusde pcenituraunei puşti

152, 360,, 383,.

Barim adv.=—barem, cel puţin, încaltea. 72, 2545, 487.
Bască sf. — lâna toată de pe
o. oaie 128.
Me
Baste sf. = prinsoare; s-năacățăim baste= să facem

- târ 118,; vai bâligă = va
băligă, se va băligă 4564.
Inf. bâligare.

peschir

549

.

vb.

419,

I=1*

97e

sărut

IN

5, 17,

66,5; 85; i bășară tu
. frimle=o-sărutară pe
frunte 7435, 1812; 20oru s-u
başe=vroi s-o necinstească
(=s?o sărute) 190,2; S-c/amd, că tahau băşe= Adică, că doar o necinsti

Bașăe sm.=vânzător de fructe
„cu schimbul (pe lână de obiceiu) în satele române. Ei
- sunt săraci şi vin din sătuleţele greceşti 45,4,152, 157.
Bat vb. Ill=10 bat; u bătea

_mdrata di feată=o

băteă

pe sărmana de fată 21;
„u bâtă = o bătu 54; loaveă bălută = îl bătuseră
(ei) 5723; 2 V-vini si z-bată

amirălu=ii veni (=trebui)

să meargă la răsboiu împăratul 210, ; 30 că bătăși

calea pînă la mine=fiind-

„că 'bătuşi drumul (= ţi-ai
dat osteneala să vii) până
la mine 441, ; 49 bâtă loelu
tut = umblă tot pământul 299; 50 îi si bt
înima = îi tresări inima
42s2; 6% Ne-că bătăi a vit

= Nici nu dădă semn

de

viaţă 120,; 7 bati-te dit
loc=mişcă-te din loc (cre-

PER.
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“ răsboiu,

“dinţă, casă nu ţi se întâm-ple

vreun

rău,

.

care

se

aninăla

partea urzelei când este
pe isprăvite; l-deade bărdoica = îl goni, îl alungă

când ros-

teşti cevă nepotrivit) 17 Las;
80 nu z-băti=nu se mişcă
198g ; nu-l si bătea di nin-

3653

gă vara tală-sui =-nu se

Bărnu sn —Brâu 38, 39. Vezi

mişcă de lângă vatra părintească 42,4, 157 915, 50 las;
9% aduki, iu bate Pillu=

Bărţăt sn. = braţ, lungimea

Dn

dintre cele două braţe, în-

pricepi, unde bate (=face

tinse fiind; cât încape în-

aluzie) Pitul 80,., 408; 10
Nifi că-l! si bălu oct'ul=
nu se sinchisi (=nu se sperie câtuşi de puţin) 21035;

tre braţe 2722, 430,3.
Bărţire sf. = bolavan tare,
piatră tare 100, 17 las, 284.

Dăseareă

11 Cânt: a) d bâteă tută
dua
(puillu)= le cântă

57, 899, 165,
416, 436.

toată ziua (=într” una) pasărea 38, ; acăţă z-bată ca
di pri lumea nantă= în- .
cepii să cânte (pasărea) ca
de pe celălalt tărâm 37,
50.4, 28; b) s-bată cu ea
“(cu flueara)=să cânte din
ea

(din

fluer) 17, 2

Aa

ment);

pensă

176,

Vezi:

491.

Băr = cuvânt fără înţeles ”
177
Brit sm. = bărbat 21, 53,
54 etc. bârbatu-su= bărbatul său 307 şi bărba-su
17254, 390,5; îl lo card ti
bârbăt— îl luă iarăși de
bărbat T75as..

DBărbătescu adj. = bărbătese,
de bărbat; scutură bărbătească=bătaio de cap băr" bătească

Dărdezeă

201,,, 4it.

sf.—o

vergeă

la

cântatul

paserilor

Beare sf. =1cbăutură 924,321;
apă tră beare=apă de băut

_18iis; 2%
banchet;

.

beari mari
“un

bîned.

188, 190, 191,

44 spe:

Bâtire sf. =—bătae, batere 21.

„Dănd.

bised-

DBăşare sf. = sărutare 448
Aa 18las, 223,7; se-alăsă
feata di fu băşată=s'a lăsat fata a fi sărutată dres
Bătane sf.—piua-301.
Dăteure sf.= batere, bătaie
1.3; cântare (din instru-

23» 27 232us. Inf. bâtire şi băteare=batere, cântare, ete.
Baţă si. = palmă 86,, 338;
pl. băţi=palme 3-18. 410.
Băcire şi Dbăcără sf. = aramă
111, 477, 478; bîcăre 38ae.
PBăhăise st. = bacciş, recom-

[băseărică,

rică, bisearcă, bisărică]
sf. = biserică 34, 51, 50,

ospăț

Serbare;
274

s-

ospăț, .

facă

nd

= vroi să facă
mare,

vroi

să

serbeze 156,230, “193as-a
199,, 390.
Deaiă vb. Il= 1 beau; s-bea

apă= să bea apă 15s, Bus;
apa ți aved biulă—apa ce
băuse 16,; bitii=băui 45,5,
3.8 2614; s-nu u biure line=
de n'ai bea-o tu 262; 2
ş-bea cubul'a cu arihale
(își bea, fumă ciubucul în
- linişte) îşi căută de linişte
40za ; 3* sîndile lut și-l bit

di frică=(îşi băă

gele de frică)

tot sân-

îngheţă

do

-
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. în ică 18522; 4 s-lu bea de
viu= să-l prăpădească şi

“BizhiVe

Belica n. propriu de împărat 438.
Bes vb. IV —băs. 489.

Bicăre,

Betă sf.=chelie, cap chel131,;.

Bineq vb. I—trăese, vieţuesc;

alţa „nu. (lit. să-l bea de
viu). 63.9, 88 s,.36027, 2504.

Bilbize sf. = năut

fiert. sau

prăjit 62;,s.

Bileauă

sf. = beleă

303,

Bileseu vb. IV=jupoiu; înălbese pânza;
să-l jupoi
j
Il

490,4

si-l bilești =
298, 34329

sf..= bolovan, pietroiu 171, 2755, 339, 464,4).
Bizirsescu vb. IV= mă plictisesc,

sufer de urit

Vezi:

băcâre.

Bicăl (şi băcălă) sm.
can

116,.

=

bă-

84.

„ bână =trăiă 14; până
Dbîneadă= până va
13s, 245 32,, 38, 453,47,
Blustim vb. Il=blestem;
stimă= blestemă 5
168;,

4

406. -39*

vai
trăi
etc.
blă1829

.

Blăstem sn.—blestem; pl. blă-

Bilgolie sf. = brățară 445.
Bilzucă sf.—brăţară 482, 483.

Bile, pl. Vi/âzi= belea Ba,

3335 25135; ; 20 deadiși di
bile = m'ai pus în beleă

200.

Birbte sm. — berbece 88,
208, 210, 341; lo-arucuti ca
„ Dirbeclu=iîl rostogoli ca pe
un berbece 263,.
Birber sm. — bărbier 77:
Vezi: barber..

Birbicușa nume propriu 498,
489, ete.

Birbicăş sm.—berbecel 12725,
_birbicușe = grasă
_berbece 298,9.

ca un

. steame, 302, 486a2,
Blăstimare :sf. = blestemare.
Boaţe sf. = 1* voce 143, 24,
- 35,7; pl. bofi= voci, glasuri, etc.; 2 cu.boați =cu
voce tare; puternice 114,
294..; 3" fără să scoată
iți und boafe = fără să
scoată nici un țipăt 1635,
286, ; 30 cu nd boafe=într'un glas5],, 177,3; 5" băgă
__boațea = începu .să ţipe
423; 1963; 6 cu gumităt
di bouțe=(cu jumatate de
voce) cu sfială, fără curaj
206,5; 70 cu undă boaţe fricoasă =cu o voce înspăi-

Biserică. Vezi: bdsearcă.
Pişină sf.=— bășină 28,7.

mântătoare 15,
Bobo! interj. = vai,

Dişică sf.—băşică ; co di pescu = băşica peștelui 1642.
Ditiseseu vb. IV =—sfârşesc,
termin 234, 39, 722.

Dizos 1225 1532 403.
Boc sf. = statură, talie; nd
boe di om=o statură de

Biţeseu (din bi(î)iseseu) vb.
IV —sfârşese 1834, 190;
biții = isprăvii. 103z,; Vifă
=

isprăvi

29

6,

83,

339,-.

Biţită sf. = sfârşită 126,7; nume propriu, cum am zice:
Isprăvilă 105,eBiutură

sf.= băutură

1580

om

67,

11.9

aoleo!

22237,

337

;

- tra s-nă misăr boea cu nâs
=—să-mi măsor talia (=pu-terile) cu dânsul 375,5.
“Boc

sf. =

Vezi:
Boiu

culoare.

276,

277.

bueaiiă,

adj. = biet,

nenorocit;

arcă s-acață vîră boiu pescu=aruncă să prinză vre-

un biet de pește 8,,; boiu-
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- mauma= nefericita de mamă

128as.

Bonqă sf.—tipsie de pământ,
în. care se face plăcintă- de
mălaiu, numită bagară, şi
- se coace pânea de mălaiu,
numită bubotă 278; 111,
Boii sm.=boii 37, 44, ete.

to-a boilor = (în a boilor)

„în închisoare 146, 23244.
Brac! cuvânt turcesc: lasă!
620; 25330 319.
Brangă sf.—fiare, cătuşi, lanturi ; pl. brăngi 14Ga5, 4610.
Braţ sn.=—braţ;pl. brafă, şi
brați. 8s, 15,; br dfile=braţele 40,4, 68, , 170, 213, etc.
Bravo! ! = bravo

Bre! = măi
81, 103.

10679.

20

- 9,

60,3,

IV: (din:

10a4-

vaete amarnic 303, ; z-bubueaști = se vaetă dureros, se cutremură 303,,.
Bubulie sm..—. 10 cărăbuş

362—365; 2 plină di bu.
buliță = plină de drăcii
4172; fe nu ştea drăcurii
şi bubuliţi= care nu ştiă

drăcii şi gărgăuni 453.
Bubotă sf.—pâne de mălaiu
14739, 4161
Buburte sm.=1* rinichiu ; 2»

pl. ciuperci: ş-ti buburiţi

= şi pentru (a culege) ciuperci 2lae- Vezi: bureate.
Bucâl sn. = canată' de por. țelan frumoasă şi p'alocu„rea numită: bufdu 2148,
Bucată sf.—bucată 87, 928

trescu>> mtreseu,>> mbres-

„ete.; bucăfă-bucăţi=bucățele, bucățele 213,,; și s-a
„facă di bucăfi=și s'o facă

Cu]. = privesc, cat 1929,
184, 37622: Inf. Brire și
- Breare (Epir).
Brin şi [bărnu, bîrn, „băr] sn.=

bucățele 22,,.
Bucă sf. = parte din pulpă,
pulpă 379.
Buclă sf, = vas de lemn în

Breseu

brâu,

vb.

cingătoare 14, 11225,

: 127, 147; pl. brâne
mile. 265.
Broască sf. =
- toasă 319.Broatie sm. =

383, bâ'r-

broască
broască,

țesbro-

tăcel 6, 128;, 25345.
Bruescu vb.IV=privesc. Dezvoltat din: Brescu, (Epir).
Brum!= buf! 129,5.
Brumă sf.—brumă 170;nume
.:propriu 172,
Brâștură sf.— brusture 114.
Bubair sm. = al doilea per_sonaj din jucătorii l2gugari, obiceiu ce se face la
carnaval

Bubueseu

231.

(mic)

vb. IV =

- mă cutremur; mă vaet (în-

- grozitor); acăță să z- bu- buească = începi să se

care se aduce apă de la şipote 1892.
Bucliţă sf.— buclă mică, ulcior de. lemn

244,

3433.

Bucum sm. = buştean 197,
228, 3655.
Buduvâi sn.—loc în care se
strânge apă, numit şi ster- n 414, 415.
DBudă sf.=10 buză; 127, 171;
20 buda l-ar ădeâ=eră bucuros 132; co-arâslu pri
„-budă=râzând

(= cu râsul

" pe buze) bucuros 36,; s-nu
- f-arîdă buda ?=ca să nu
. fii voios 372,7, 2062; 30 cu
- buda cripată= amărit, în„tristat din cale afară 23,5,
201,5, 13330; 40 strâmbară

baădile = strâmbară din
buze (spre semn de bătae

„GLOSAR. -..
do joc) 98,3; 5 mal,ţărm: să
s-priimnă buda

de-amare

"= să se plimbe
2

pe

malul

69,»

361,5;

mării

249,3;

buda

di guvă=marginea

găurii 39,. :

Bueâiiă sf.—coloare 174, 175,

„456; ta 99 di buci u mule

= (o înmui& în 99 de colori) a ocărit-o ca la uşa
cortului 283,,.

But sm.=buiniţă ; adj. bădă-

rănesc: bufa di ursăi=bădărana de ursă 47,s.
Bugate sf.—fel de turtă şi de
plăcintă

Buhart

299,.

sm.

=

coşul

casei

122 , 92430 ; nume propriu
de împărat 25,,.
Buisescu vb. IV = colorez,

vopsesc; fig. mico=mă

nenorocesc; Ţe s-ner plângu

şi s-nu mibuisescu?=Cum

să nu plâng şi să nu mă
vaiet ca o nenorocită ?49,.
Bujin sn.=cană de porțelan
- frumoasă.

Bum!=sgomotul
pocnirea

produs

puștii

489,

de

323...

Bumbic sn.=bumbac 76, 8,
- 2857; nvifată dipri bum-

bacuri şi dipri mătăsură

=iînvăţată să trăească bine

459so.

Bumbunărică

sf. =

măcriş

„168. Vezi: burbunacă.
Bumbunâd vb. I=1* a tună;
- acăță z-bumbuneadă=începu să bubuie, să tune

1028 52; apreasirăun foc
mari

di buinbunidă = a-

prinseră

un

foc

mare,

de

par'că tună 162,; di bumbunidă mumnţil'=de se sgu- duiau munţii 440; 4 bum„ buneagă tu cireăp=(0 tu-

553

nă în cuptor) o asvârle în
„cuptor 110,,.
Bumbuniqare sf.=tunare, tunet puternic:74; acafă nă
bumbunidareş-nă furtună
=începe să tune şi să viscolească odată... 52.
Bun, îem. bună, adj.=1* bun
254, 10; 7nultu bundă=foarte
bună 18; cama bund =
mai bună '70,,, 40, 283, ; de
bum ma bun= din ce în
ce mai bun 250, ; știri bune = ştiri favorabile 9,;
z-vigă. lu bune = se văz
printre lucruri bune 93;

bună-ți dua = bună

ziua

42,3; ș-atstă bună = bună
şi aceasta 41; nu o-află

bună
= nu o găseşte bine

(=—nu găseşte de cuviinţă)
238, 832; 2” sb.=— binele;
di bănili tuti d:adă Dumnidăzi=—de bunătăţile (=tericirile) toate dete Dumnezeu 34,8 7020 696, 523
19324; tine fe ni-ul feafişi
buniu aestu= tu care îmi
făcuşi binele acesta 36,
2022, 63411; 3 îY dâfe cu bun-

lu=ii zice (îi vorbeşte) cu
binele 74,,, 105; si-l Vaz
cu bunlu=să mă iau cu
binişorul pe lângă el 94,
3830; 49 nu -u bună a feă-

til'ei = (nu-i este a bună)

nu-i e bine fetei 151,; 5
omlu aistu, ţi nu Vine, nu
va s-hibă bun
= omul acesta, care nu vine o fi pățit covă, (=i so fi întâmplat cevă rău) 78,4; 6% (rd

ban, lr-arăui=de bine, de

Tău

1923.

_

Bunătate sf. = bunătate; fă
bunălăţă — fă binetaceri
19, etc.
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Bunăteaţă sf.—bine,bunătate
161.

-.

Buncaţă si.—binefacere, bine
2022,

58a.,

05,

etc..

Bura! — cuvânt de îndemn
pentru câni, -când 'se as“mut. asupra cuivă 298,,.
Purbunacă sf. = măcriş (p'alocurea :. bumbunăricd).

Bureate sm. = ciupercă 103.
Burie. sn. = buric; 1 acăfă
„să-l doară buriclu — s'a
îndrăgostit 18,; apării s-u

Ca = 1* conj. ca; ca s-h'ibă=
ca să fie (pretutindeni) ; ca
să; conj. comp.: laizi ca
ucinile
= negru ca tăciunele 1, etc.; ca mastur=
ca meşter; 2: adv.cam: ca-/!

Pără pțân gine= îi. pără

“puţin cam bine 2,., 25, 673;
ca nu-l. vine îci g'ine =
cam nu-i veni de loc bine

217, 283,.

,

Cacu (tu co) adv.=în deşert,
“în zâdar 207,4, 28125, 456aa.
Cad vb. IIl=10 cad: canda |
cădea în foc=par'că cădeă
în foc 15,0; vaicad=voiu
„cădeă 12,; căgă în pade
= căzu jos 22, 186,,; cari
cădeă=cari atrăgeau 10;,;

20 dă-nă partea, fe nă cade
=—dă-ne partea ce ni se cuvine 433, ; aoâ-ni cade a
- nia plata
= aci mi se cu- vine mie plata (=să plă-tesc) 83,; 3 Cum lă cădea
= după potrivă (aşă cum
se cădea) 129; 4 cădă a-

râălu=fu biruit râul (==fu

trântit) 31sa ; 50 î/cădă arău = îi veni rău, leșină
153; căzăpi greao min-

mâșcă
:

buriclu=începu să

fie .amorezată 136, ; 22 tu

buriclu a pădăril'ei = în
mijlocul pădurii 301, 192,5,
„407, 464.
ME
Dusui'0e şi Busul'ăe sn.=bu„suioe 173. :
De
Bute sf. = butoiu 11, 227,
262, 491. etc.
Buval sm. :=— bivol 489,
DBuzdusân sm. şi buzgudane
sf. 263, 265, 275, 461.

duire=se

miră mult ce să

fie 174; 6 şi-/

cădă

tu

înimd = şi se îndrăgosti

de el 205; 70 Aşi căzură
tru păzare=
Aşă

începură

să se târguească (==au stat
la târg) 236,,; căgăl=căzut; Inf. eâdire, cădeare .
și cddere=cădere, a cădeă.
Cadieine, cadicincan=c... de
câne (înjurătură ). 158,
159.4, 4055, 556.
câfeală sf.—scobitura, orbita
ochiului 2334, 1724.

Cafe sm. şi cafe sf.
= cafeă
16, 107,

29133, 310.

Cafizi sm.=— categiu 310.
Caftu vb. I==cer, caut, pretind, doresc; nî căflâşi=
ne ceruşi. 54, 8.7, 19, etc.;

cum

căftă acd ş-aclo=pe

când căută p'aci şi colo 2 les

ficorlu căftă

nă

duă tră

-minduire — băiatul
(pretinse) un termin

ceri
de o

„Zi pentru a se gândi 11;;
- s-caflă=se cere, merge pe
- cerute

27;

s-ld

căflă=

- săle fi cerut 33, ; îfi s-căf-

lâi=ori ce ai fi cerut GGss,

87,;

cît

căftăți=

cât pre-

*
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“tindeţi 65,,; und câflă—
una doriă 10,; si dufe s-u

călcă. dipriună = stăruiă

Cai

în
în

„bogat

337,
- dări,

199, 313,0:

„95.

254.

:

Cai-ţi-do pron. = oricare
211, Vezi: cari-ți..
Cal, pl. cal!” = cal 19, 37, 40,
41, 57 ete.; cal azbuirător
10,„, 87, 200,

1 =— 10

cal co-areă-

cale

(călcînda)

=

căl-

- drum

bun,

să-meargă

nătos

63;

loară calea==

drumul

“când mergeau

114,0;

1,

să4

91, ; calea-

calea = mergând, mergând în drum 792. 30,
Dl: 522; calea da di un

2 s-nu-șă calcă zboriu dat
= (să nu-şi calce cuvântul dat) să se ţie de. cu„vânt 67,9; 3 şi-l cdlcă cu
oclul = şi-i făcii semn din
ochiu 11?zp:; 4 călcă tu

21 ani =a fi în al 21 an
al vârstei 129, 1216; 5%

(=

Sf; iu s-lu scoală calea
=— unde l-o duce drumul,
unde o eşi 3325, 44; si-și
tragă calea
= să-şi vază
de drum 37,,; cari trâp_sird vâră dud cali = dacă
merseră drum do o.zi
14635; V-astale calea=
întâmpină, îi: iese în drum
115; ş-feaţe cale=îşi făcti
" drun 433; 20 (adverbial):
* calea-ealea cum z-dufed
= pe drum, (în drum) pe

tul 445.
Calâr (n-ealar) adv. = călare
64a, ls, 116, 147, 2725,
călâr 314,3, 391, 324. vb.

munţă
= călcară

_apucară

pite 443, cal cu peane
39236, = cal sburător, năzdrăvan ; cal... fe mâcă loclu și bea niorl'i = cal...
care fuge de rupe pămân-

Caleu

că-l!

289; 80 câlecară pă-

cînda,

Cai-sci, eaisâi = cine. ştie (în
senz adverbial întrebuin-.
234-5,

e

- când 807,; îră cămila călcată= pentru cămila prădată 55.
Caldu adj. = cald 29,,, 158.
Cale sf. = 1 cale, drum: /ură cali bună= îi dori

Cair sn. = caer 1724; cu
- perlu cair = cu părul alb

țat)

;

perchiziţionară, căutară)
păduri, munţi 9720,
ss ; Câl-

saporiea = (vizează-ţi paşaportul) fig. pregătește- te de moarte 4313.
sn. = dor

308;

invadat, prădat aceste ţări

Vezi:

Caidi
= viză; fă-ță caidi pa-

Caimo

93,3,

câicâși loclu
= căci îi încălcaşi pământul 472,59;
- căleară locurle aesie =au

266,.

pr.= care. 582,
care, cari...

s-caleă

„ vâră avut
= acesta a prădat (= a hoţit) pe vreunul

cap=—cautăcap

60

„ destu. va. s-aibă :călcală

caute (în cap) 49, ; caftăpuţin

150,;-

casa
= să prade casa 81,;

„ceară în căsătorie pe fată
10s3 59sc ; și-l” caflă mintea
=(şi-i cere gândul), îi cere .
sfat, îi cere părerea 10,
1lzz, 98; si-l caflă
— să-i
me puțin

555

,:

într”'una

„caftă feata
= se duce s'o

mă

:

preftu == în drum

întâm-

pină pe-un preot 10;
pii cale=pe drum 12, 60,;

|

tută

calea
= pe tot

mul

13,; n-eale = în cale

dru-
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31;

353; cu grâile ni.

-H-cale=cu

vorbele

necu-

viincioase 450; 32 di calea estă=—de astădată 44,,,
463 804; di nd cale=
- dintr'odată

40,,,

70,5,

88,

1305, 4562. 4 li bag di cale
= conviu, intru în relaţiuni 190,; 50 l-băgă di cale
» = îl înduplecă, îl-convinse
- Ga, 8339; 60 s-imni a câlilei
„= să umbli pe calea drea.ptă (= să fii drept) 452;
ori n-aspinhi a călealui=
sau îmi spui drept, ade„Vărat 135,g ; omlu... a cd-

lilei=omul... drept 45323;

eră mul'ere... n-calea al
Dumnizd = eră. muiere...
dreaptă, bună 238, ; câte-l!
gîse feata melurlui, ir,
cu. cale= câte zise fata
măturarului, toate erau adevărate 256, ; 70 noi nu
him oamină fe s-mutrim
sum cale şi stră cale -=
(noi. nu suntem oameni,
cari să ne uităm supt drum
- şi peste drum) adică: noi
suntem oameni de treabă,
cari. îşi caută de arum, ci
nu niscaivă tâlhari sait
hoţi 600; 80 s-l'a calea .
„tată-sui=să apuce pe drumul (= pe urmele) tată- lui său 1352; 9 ș-lo calea
di guși= porni pe drum

deadi cali=le isprăvi 301,
1523; b) şi-l dai cals to-

ari = şi-i dau drumul în
râu

103,

28, 100,,;

c) dă-

ded cali a calui.=

drum

calului,

da

îl sloboziă

154; ; d) și li deâdiră calit

de aclo= şi-i goniră de
acolo 55s, 433; e) vulpea
-deadi nă cali = vulpea
îi arătă un drum, îi arătă
un sfat 21. ; 12" o-aflu cu
cale = găsesc de cuviinţă
106;, 315 19 4731 58as 1994;.

13% ai s-alăzescu calea=
hai să-schiinb felul. 65,;
149 şi-ș mutri calea ndinte= şi-ş căută de drum
înnainte

81,;

150

cd/urle

tute si nclisiră —-(se închiseră drumurile toate)
deveniseră foarte nesigure
“drumurile din. pricina fricei 86, ;.16% arcă cîti trei
- cături tu siptămină = făceă câte trei transporturi
pe săptămână (dela locul
unde cumpără până unde
vindea
300; s-arucă șaltă cali = să: facă ş-alt.
transport 300, ; 160 fir

diprit căl'uri =— băiat do

pe drumuri, fără căpătâiu;
copil din flori 8.5, 365 ; pl.

căâl'uri şi căl' (la Fărşeroţi).
Caleașcă sf.=trăsură închisă,
- cupeu

238...

|

1256; 109%7â7ă nu pute si-l!

Calotihă

tul boalei (= să afle ros-

Calpu adj.
= calp, falşificat
45 o
-

da cale a lângoărilei =
nimeni nu puteă da deros-

"tul boalei) 349,,; fe cati
s-li da = cum să dispuie,
cum să așeze 302; vîră
nu puleă si-l da cali=

nimeni nu se pricepeă cum

= să dispuie

45;

110 a) 1ă

cos

adj.
— ferice,

3320,

noro-

463.

Cama adv. = mai 2, 8, 12,
34 etc.
A
.
Can = 10 cel puţin 34,,, 126,5,

30425, 26025; 20 nimeni 260,,.
Cânale sf. = zghiab (— lătoe
- de'lemn, servind la moi

”
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dâvste, 'vultori

etc.) 295,

348,,.
Canda [din: ca

(0â)ndu=

ca şi când] =par'că 7, 155,
35, Sia, ete;
|
,
Canim adv. = cel puţin 79.
- Vezi: can.
_

Cap, pl. câpite = cap 23, 24
ete;

capăt

nesocotitul, îndrăzneţul ?
489, 43,; 190 deadi cap =

53;

seivi, apării 50, 147, 2663c.

130 7nută cap=se răsculă,
se revoltă 1964, 289. 140
cum îţi tale caplu = cum
“le taie capul, cum te pricepi

cap I=capule,capule 431;
„2 cap di Katră=încăpățânat, îndărătnic 203; cap
di grij= tare do cap, încăpăţânat 204, 338; 3

caplu

a

di

căsil'ei= capul,

caplu şi

s-fudi

a ne arătă în lume 106ss,
31, 309. 110 cari are doa-

uă câpile ? = cine îndrăzneşte?

370,0;

cari

e-aţel

cu doauă căpite ? = cine-l

95,,

120,

la

sfârşit Diaz,

210 s-ță badi caplu tu tas-

„ tru = să te decizi la moar-

te,

că

te joci cu.viaţa ta

pl.

Cap-di-cîne,

şi cap

:

i

311.

s-nă scutem caplu = ne va

obraz de

94,

13424; 19 fără s-lu doară
caplu=tără să ducă griie,
fără bătaie de cap 147,
3074; 200 cu. caplu spindurât = amărit, întristat;

caplu= cum

face să nu avem

om

ceput. până

=—se ameţi (de băutură), se
chercheli 904, 3423. 9 și-l!
la caplau = şi-i iea capul,
şi-i taie capul 39. 108,
120, 147; cum să-l facă,

îu

a

până n-coadă = de la în-

25,4 1832; 8” lo-adră caplu

va nă facă s-no-avom

caplu

di lire n-cap cuvenita=
toemai o sută de lire vorba
1884; 170 cu noaptea n cap
= cu noaptea în cap, de
cu noapte 287,; 18" din cap

geau lacrimele ca o sorginte de râu, ca un izvor:

mâcă

ahâ't

(= împliniţi) 6523; Nă sută

îl cură lăcrănle= îi cur-

să-l facă să piară,să moară
95, 2614; 10 nd bagă cu
caplu m-loc = ne îace, ne
dă de ruşine 106zu, 445;

176;

16228, 18723, 2023, 274, 336,
34629; 16% pri trei ani în
cap =—la trei ani în cap

= să le iei capul şi să fugi
__(aşă de frumoase erau),
83 159; 79 cap de-arâti,

si-și

l-acăță

acest

- ireparabilă 202,1, 2832; 60
Vai

1374,

ficorlui=cum de-i prindeă
(de pricepeă) într'atâta băiatul 215, ; 15 cu arăuilu,
m-câp nu u scot cu omlu
aestu — cu răul, nu o scot
la: capăt, nu reuşesc :cu

şeful casei 210,,; 40 ptreabă
câpille ligate = întreabă
pe cei cuminţi 309; 5% cap
di om nu easte= cap de
om nu-i, nu-i nenorocire

s-lă

98, 124.

Vi li loa mullu caplu=
învăţă grozav, prindeă cu
mare uşurinţă 1874; cun

1% cap—

cap-di-câni

di-cîneani = căp-

căun, cap de câne 36-340.3.

Cap-de-ariiii=sorginte de râu,
__

1ZVor. 1933.

,

Capot sn.=— fel de măntăluţă,

care se
490.

îmbracă

pe corp

.
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Capelă sf.—pălărie 240, 349 s.
Caplân n. propriu de leu 249.
Capră, pl. căpri, art. căprile,
„. căpărle şi căpîrle= capră

203, 2735 9tos, 185, 205—207,
277; capră di lapte=> ca-

prele. cari se ţin pe lângă

casă. în tot timpul verii,
ca să beneficiem de lap:
tele lor 283,; Ți-viniră
câpărle ?=(Ţi-au venit caprele ?): ai venit acasă,
te-ai dumerit? 914.
Capră- -agră sf = (capră sălbatecâ), căprioară 92,.

Capră- şută sf.= căprioară
415—484.
Capsu adj. = biet; a Capsunveâstil'ei=a săr manei de
neveste

Cara,

cari

301,g.

[etimol.

din:

că-

erâ=cara, scăzut la : cari/

= dacă; cara s-feațe un
munte =— dacă se făcă un
munte 4 ș, 9, 20 etc.; cari
avdi'=—dacă auzi Taz 4, 60,
145 ete. ete.

Caramân,

nume -propriu -de.

câne 11.
Cară si.=—carne. Vezi: carne.
Carealoţ sm. = lăcustă 41.
Careandal sm. =drăcuşor;
dracii cari stăpânese dela
Crăciun. până la sf. Bobo-tează 91,, 269,.
Carii conj. Vezi: cara.
Care şi cari pr: rel. = câre,
cine .5, 11, 14, 36 etc.; Gen.
Dat.: a cui 55.3; a cure

(di nâși) = căruia (dintre

- ei) 335a;

cai= care

T3usp 14,264, 4179;

cari

Taz
di

“cari s-plăteascăcare mai
de care să plătească 83.
79, 17a5,

6Gua..:

Cari-ţi pr. nehot. = ori care,

' ori cine 9

l4Tss ; cari-ţi-

do= ori cine

242, 2476

Cârişte (adverbial)' =

cine

ştie, poate 13,; s-aştiplă
„ nâs căârişte cât—să fi aş'teptat doar ori cât de mult
5, 59 87, 146, 201,442.
Vezi şi: cai-sei.
Carne sf.= carne 12, 94,
- 267 ete.; cară
= carne 476,
482; pl. cărnauri 13,g; car“nea ca di puil'ii=carnea
foarte fragetă 111,; carni
vai mâșşcu
rup carne

aostu

di line=—am să
din tine 158;

ş-eră

draclu -viii,

carne ș-oase == acesta

eră.

“: dracul curat, în carne şi
Oase 2, 31Tu2 40-42 ; cărnusli ți si culrimbură dipri lini= te cutremurai,
te îngroziai 192,

Caroţă sf. = trăsură
Car te sf. =

360.

10 carte 41, 15740.

178 ; 2 hârtie: slăg'i feata
cu cartea= slăbi fata ca
hârtia 460, 193,; 3 scrisoare

6,

36,,

47, 193, etc;

si- Vpilrie carte=să-i scriu.
7;

adară nă carte= scrie:

(= face) o scrisoare 113x;.
4 cărţi de joc; z-goacă
“a cărți = să joace cărţi.
(de joc) 211, 429; 5% să
nveaţă carti = să înveţe:
“carte

128 ; aşi

di carti

s-no-armână orbu=numai
de carte să nu rămâie lip- .
sit, neînvăţat 187, ; 6 10-.

"ave tricută tu cartea mor-

filor=il trecuseră printre
- cei morţi

268;.

Cartu sn, pl. carturi (Epir)=
10 sfert de ceas; 2 a patra
" parte din megidie, valo-

rând 5 piaștri 162, 133 351;

GLOSAR. în Macedonia.
curte.

Casă sf. = casă;
_căsură

10

se. zice:

pl. case şi

di

Cătuă SE. — căciulă 296,;scoate

căcua

(mare)

aușlu

3730,

ne casa

familie

300,;

nu lu ncă-

„nici casa nu-l încăpea de
bucurie (— nu mai'puteă
de bucurie) 30, 34%; 30
va li nclidă casa=o să-i
„strice, o să-i prăpădească
casa 188,;; 4» di casă-casă
„=din casă în casă 57so.

din

cată=vulpea îl ascultă cu
mare atenţie 50; armase
cu gura cdscată=—rămase
uimit G7og.

cassă

de bani

-

de. persoană.

-Căfase sf. = colivie (Macedo-

nia) 15, 381.
Căftare sf. = căutare, cerere
pretindere, ete. Vezi: cafla..

Cati sm..= cadiu, judecător
(turc)

35.

; cadi-

un=fiecare.15,, 143e, 1915
..438; di cae duă= în fie-. care Zi 569,723; cade parte
= fiecare parte 132; cade

seară= fiecare seară 3.
Cavii! interj.=vai! DG2s 86.2,
294...

:

Că conj. = că,

(pretutindeni).

căci,

fiindeă

Căbule sf.=convenire; nu sfațe căbule=nu convine;

căcula=cine vreă să ştie
(= cine se interesă) cine:
este (ea) ? adică: nimeni nu

Cădeare. Vezi: câdire.
= căzut; întrecut.
Căqut adj.=
Vezi: cad.

Ă

Ga pr. neh.=—
fiecare

nepăsare

(0) băgă în seamă
37,;.
30 Adu câte un vin di căculă
— Adă câte un vin

Cata,: nume propriu de femee
924. 6

în

cari vrea să ştibă d-iu l-e

2105, 21.
Casiand sm. Casian 20,5; so:
Castru, pl. castre == tabără,
lagăr. 211; cetate, fortăreaţă 351, 401.
Caș, pl. cașuri sn. = brânză,
caş 226, 258a.
22,

belşug;

253, ; u dufeă cu căcula.
scoasă=— petreceau în -nepăsare 359s5, 405,; glindised cu. căcula-scoasă= se
desfătă nebunește 319, ;
“s-mâcă, s-bea cu. căcula
scoasă = să mănânce, să
beă la discreţie 1302; 2

Vezi: acasă,
Cascu vb. I = casc; vulpea
lu ascullă cu- gura căs-

sf. =

=

să.mă -iz-

'beşti), adică : suntem la fel,
suntem unul ca şi altul
“T9. Vezi:
Căculă sf. = căciulă, fes: 8,
27, 42, 43, 121 etc.; 10 bînă.
nâs cu căcula scoasă=trăiă

2

pea di harauă = pe moş

Caselă

sme-agudești

(scoate căciula

casă-bună

(mari) = fată: de
bună

nu se înjoseşte a conveni
418:

25.9 225. 30, 87 etc.;

feală

559%

.

Căhtescu (mi co) vb. lV=mă
prăpădese de râs; arâded.
di s-căhied = râdea de se
prăpădiă de. râs 30
Căile (di co) adv.=în stare;
cu putinţă; nau fu di căile:
“=

nu

fu cu putinţă

3280 ș

că ș-bana mea_s-h'ibă di
căile,

hi-u

dai

li nâşi=

"că şi viaţa mea de ar fi cu
putinţă, o dau pentru-ei
337 Easte di căile s-facă.
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fe s-cafțî=—Este în stare să
facă tot ce vei pretinde..
Călame sf. trestie 447.
Călâr=adv. călare 324. Vezi:
. ealâr,
Călămăr sn. = călimări Sh
486aa.

Călămbiuei sn.=porumb 11.5

469,
Călărtţ

.
sm. = călăreț 495.

Călător

sm. =

mare, prea cald 103, 117

208, 993, 486, ; fe s-eaffi=
"este

în

stare

- ce-i pretinde;

să-facă,

tot

Iu avia că-

loăril'ei =— în arşiţa căldurii, în căldura cea mai

arzătoare 302,. În Mace-

» doniasepronunţă: câroare.
Vezi: căroare.
Călpitură. :Vezi: cărpitură,

S82e

Călţăvetă sf.—ecalţavetă, jar-

(greşit câlitor) 13310 161,
162, 357, 434.
Călătiz sm.=10 catârul care
- merge în capul caravanei;
2* sentinelă ; 3% spion, gaz„.dă de hoţi; 4% conducător.
Călăuzlik'e st. = 1* conducerea 178; 2* spionarea.
Călcare sf. călcare, perchi-

_tieră 382, 414 . Călugăr şi călugur, călugru
sm. = călugăr
19,1, 18,
389, 390, 452 453.
Călugiăreseu adj. = Călugă-

călător

ziţionare, etc. Vezi: caleu.:

- Călcătură
- care

sf.—călcătură, căl-

Căldare. sf. = căldare 29, 25
"8, 268, 269; pl. căldări
- 1397
Căldişor adj. —căldicel 158, 103
Căldură sf. =căldură 12.3; 208,
302.
|
Căleseu vb. IV:—încălzese, (un
obiect la foc); 10 li câli—

-otuli la fugă, o şterse (cam
8230 12224, 6359,

310,2; 2" Ș-mmdeară di s-că„diră = Şi mâncară de se
săturară deabinele 73; ;
30 s-căliră==
se îmbătară.
Călfă, pl. câlfâdi, călfăți =
calfă 32,,, 33.
Călișoară st. =potecă, cărare
Sl;

88:

183.
Călugărăş sm.=călugărel 183,
184. -

Cimară sf.=10 gang;
dulie: za o-aveă

36099.

pe ascuns)

resc; străhile călugărești
= strai ele călugărești

Călivă sf.= colibă 5, 8, 26,
28 etc. Călivugcă și călirușcă sf. =
- colibioară 98, 1245 281,
3170,,, 439.
Căloare [Epir] sf.= căldură

cămară

20 îu-

loclu

di

= nu mai putea...

de fudulie, (=de mândr ie)

473,

Cămăruseseu (mi 6) vb. IV
- = mă fudulese, mă mânadrese 34,.

Cămeaşe sf.=— cămaşă

33, 34,

87,7,223, 224; 10 ş-fu cu că- *meașa di la nuna=tu simplu,cu mintea de copil 8325;
20

ș-cu cămeașa dipri î nâsă

si ncătă = eră peste fire
- de rea 282,3 3 fâ si cu- trimbură cămeașa. dipri
- -tine=te îngroziai 274; 36142.

Cimilăr sm. “= cămilar, con'ducător de cămile 312.
“ Cămilă sf. =cămilă 54, 55, 312,

437,

Câmișiță sf.= cămășuţă. 412,
Ciâmpu. Vezi: Câmpul.
-Căne.

Vezi: cîne,

Căngic sm: = ciocănel 1 479,
"480,

GLOSAR.”

Căniseseu (mice)

vb: IV=

_21sa,.

nire mare.

-prăpădesc; s-câpăcă de-a-

râdire = se prâpădiă.de
râs

307,,.

Căpăit
seală,

adj. =

sleit de obo:

prăpăait

8729;

oar-.

făn căpăii=sărac lipit 65,3.

Căpărleagă sf.=staulul unde

dorm caprele 273, 503.
. Căpestru şi căprestu sn.=—că-

păstru 5-19, 109, 136, 216,

299, 253;

10

cu mălili

a-

căfali di căpestru=cu ca-

tării înşiraţi şi legaţi unul
„de altul de căpăstru 100,;

20 Scoasi di lă deadi căpestrulu şi-şi mutră ră lu-

“ cru = Le dede căpăstrul
(=eşi din slujba de păzi-

tor al: iepelor)

|

de drum

„_Căpia sf. =
i

64,..

şi-şi căută

119.

.

căpetenia, şefia

.

|

Ă

:

-.

Căpisteare sf.—căpistere 29,
„107.108, 259,7.
Căpitân sm.—căpitan (=şef);
căpitanlu di-cărave== căPapahagi, Basme

aromâne.

.

Vezi:

câpestru.

Caprină sf.—lână de. capră,
păr de capră .207,, ,, 300.
Căpsălseseu vb. IV. = afum;

această afacere,o va a- ranjă şi treaba aceasta
3012; 2 mutreă s-lă bagă |.
căpal/e=—căută
să le treacă
cu vederea, să nu le scor- .

- Căpăeseu (mi =o) vb. IV=mă

Gl.

Căprăr sm.==păzitor
de câpre.
Căprestu sn. = căpăstru. 217.

lugurii=o va potrivi şi pe

169,

60,

și căpitiuiii sn.=pe-

235, 28331,.330, 447.

Căpak'e sf.— capac 8, 112;
1* află căpak'e la tute—
- (află capac la toate) le potriviă bine pe toate 370;
va-l' află căpal'a ş-aiștei

21'7a0. .

561

rină (căpătâiu) 173,;, 20235,

SI

Căparăsf. = arvună

592

Căpitinii

Cip sm.= fig. rege, cap înco-

monească şi mai mult 195,;,

„-

„-Ppitanul (= şeful) de corabie lu; șetul haiducilor

mă căinesce 116,,.:
Căniniisi.=—căinire, păs, mâhronat.

.....

-

„* ard (obiect de lână) la foc;

- fig. 10 îl lu căpsălsi gu-.
marlu=i-l şterse (îi fură)
: măgarul 456; 2% (el) le-

aveă

căpsălsită =

(ei). o

şterseseră, o tuliseră pe
“ascuns 83, 90,
Căpsălsire sf.—afumare ; and

căpsălsiri ţe.feaţi oăspili

-

=—iîndată ce 'o şterse (=ce
plecase) oaspetele :162,: :
Căpseseu' vb. IV = consimt;
căpsiră fraţii! == consimţiră, conveniră fraţii 477,5. .
Căpul'e -si.—partea dindărăt
„a vitei, partea dintre coadă
şi şolduri, fr. «la croupe»,
germ. «Hinterteil des Pfer.

_

':des»

14;

3fau

10333,

11033

grasă-grasă :. truplu ună
-cu căpula = de grasă ce
eră: nu se deosebiă .cor-

i“pul de coadă 186.

:

Cărare sf.—potecă 35, ; iaşi

z-da cărare

a liicurlui =

numai -să dea o deslegare
: :trebii 87e, 90 ; cari zu putte vîră să-l! da vâră cărari

puteă
150,.:

=

dacă

spune

nimeni

nu-i

ce a.devenit

„i

Cărave sf.—corabie, navă 1,,,
2029, 252 ; învirinăţi canda

lă si nicară

cărăvle=în-

tristaţi, par'că li se înnei

36

3
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e

plă cărăfeta=să-l convin-

căroare (Mac
căloare.
Cărpitură şi cripitură sf.=
crăpătură; ţâţâna uşii 8az,
hu Lido 182; cripilură

-hât îl tălă. cărăfela= a-

Cărșiut adi.—fără coarne, ciut;

Cărăntană sf.=—1* piasţru de

neîncornorate (fără însuşirea de a face să crească
coarne) 45 ; em. cărșută.

“cară” corăbiile

35s

3592

Sa
90,
Cărăfetă sf. = căpăţâna; îig.
: cap

85so 44;

19 s-li um-

gă, să-l lămurească.; 2* a-

tâta îl tăiă capul, atât se
E
pricepea: 187,4.

aramă,. care nu mai are
preţ azi 42820, 429; 2 că-

rântanea= pliscul, ciocul
păsărilor 480; ; cârândană,
=
piastru 39.

Cărăvinăţi s. pr.=mahalaua

familiei Cărdinaţilor din
Avela 41'7zg.
.
Cărbune sm. = cărbune 88,

176, 296,5, 475.

Cărciliii sn.=vâri, pisc, creastă 174; cârciliai 48so.
Cărinte sm. = cărinte, dinte

canin; acăță s-l-aspundă
cărinții'=începi să-i arăte

„colții 150s..
Cărlâd vb. I=crâcnesc;

1722, 205; călpitură 335.
= smochine

liiţi cărşuli

Cărşută sf.—căprioară (capră
ciută, fără coarne.)
Cărto sn. = cătuşe,
E
420,

lanţuri

nesc; cărțâni ușa=scârţâi
uşa 147; 2 plesnese
464, ; 3% trântese: cari lă

cărțănă câti ună

= când

le trânti câte una 374 201s,
266,5 ; cărfâneaşti nd mincună = trânteşte o minciună 100; de cărțâni dinții!
= serăşni dinţii 952; 5

crâcniă

L-u cărțână arîălu ng'os
—apucâ de-alungul râului

de loc 43; nu cârlid =
nu -zic nici pâs, nu crâc-

Cărţinos, cărțănos adj.=tros-

cărlidă
nesc,

dip=

tac mâle

nu

nu

102, ; 109,

306,0, 348, 406, 504 Int.
cărlidare; Part. cărligăt,-ă
=. crâcnit.
Cărlibană sf.— partea încăr_ligată, ce se pune la caţa
ciobănească şi cu ajutorul
căreia se prind de picior

oile, caprele. [Etim. din:
cărlig-t+sufixul ană.

Cărlig, pl. cârlide=—1* cărlig,
caţă (ciobănească); 20 ace.

de împletit; 3* orice lucru.

ncârligat 27 347, 406.
Cărnds adj. = cărnos.
|
Căroare sf. — căldură mare,

:

Cărteseu. Vezi: cârtescu.
Cărţineseu vb. IV=—1* tros-

în jos 1323;

apucară 8ls.

“ nitor, scârţâitor 26,9, 26

|
223,8.
trăcăruţă,
car,
=
sf.
Căruţă
sură

1675, 2

482.

Căruţe. Vezi: crufe.
= ca- Cărvane (cărăvane) sf.

ravană. 60, 117, 135; Du
z-ducă n-cărvane ?2—Unde
să meargă cu caravana (ca
să

agonisească,

câşti-

să

ge)? 100,; s-nu lară di!
cărvani—să nu piară, să
nu facă, ca să aibă vre-o
pierdere din comerciul cu
caravana

300,.

-

Cărvănăr sm. = conducător
de caravană, chirigiu, care

.

GLOSAR...

„seocupă cu transportul pe .

82,

1244,

327, 384; cîsâbă: Vezi: Lă-

şi

- săpă.
Căscare sf.-— căscare, căscătură 373,

-

.

noroc,

soarte

s-0-avînhi— norocul

trebu-

„cătușe (= pisică) = pisoiu

Cătușe

nu tu după el 282,
Cășare sf=—stână, căşărie 96,
192, 153,401; eu gumariu
adrâşi căşare ? —ai făcut
brânză cu măgarul? 457,,.

pisici

„.

Sg.

sf. |

vb. IV — acuz, calomniez,
defaim 56,,.334-s.
Cătindie sf. = stare, tot avutul casei ; Casa ș-cătindia
casa

găina

şi cocoşul

30,0. -

Cătindisescun vb. IV=— ajung
în stare de

470.

cîtră

aclo

căţaiia

_=porneşte într'acolo,mer- ge într'acolo 52, ; 0-angănară cățaoa = o tuliră la
fugă 118;; s-o-angânăm
cățaoa de-aoaje= să spă-“lăm

„„.=să

-

putina

de aci

404;;.

orb;

trăești
să

ca un

mănânci,

căţel
să bei,

„să ai totul deagata 366,,.
Căţălic şi cățălăș sm. = că-

țeluş 932, 198, 249,,.
Că-ţe? pron.= că-ce, de ce?

şi căsnicia

(= starea) toată le erau

gană

orbu (în text greşit: căfel)

|

tută lă cară găl'ina ş-cucoilu —

195.

Căţăl, pl. căță/ sm. — căţel
14.5; s-bînegi ca vîră căţăl

ca-

" Cătigursescu (=—căti-rursescu)

22,

ca 'nă

= căţele 441, 442; 10 o-an-.

”

= viclenie 46727.
Cătigurie sf. — acuzaţie,
lomnie 191. :

21,

iățeă

44, 68, 196, 198; pl. Căfale

„Cătărgâr[recte: cătărâr] adj.
(cătăr-ăril'e)

168;

Căţauă, cățao sf.=— căţeă 4315

Cătăpăţescu vb. IV — încerce :
viclean, şiret

!

si. — pisică

cătuşe= tăceă ca o pisică
. 821 ; şideă ca nâște cătușe
==ședeau (liniștiți) ca nişte

di căşingie= se înhăţară
468.
”
|
Căt. Vezi: cât,
Cătă. Vezi: câtră. |

Cătărgări/'e

36

62—67,

Căşingiesn.—cerbice ; s-Zoară

su

-

a-

hântu cătrane li si părea
=— atât de nesuferită i. se
părea 195,

:

ește să umble el după tine,

44637.

381,;

Cătrănit adj. = cătrănit,
plin de catran 306,..
Cătiş, n. propriu format din

42 553, 100, 124, 125, ete.;
„ căsmeteava s-te-avină,nu

415;

cerneală) norocul

nenorocit

Cătră, Vezi: cîtră.

Căsistră sf. = coteţ 108, 109, sf. —

de

meu

Căsică si.—căsuţă 674, 124,5.
Căsmete

563

di cătrane :j-dî.: milane
"(norocul meu de cătran

254...

Căsăbă sm.== oraş 216, 217,

1564, 464.

|

Cătrane sf. = câtran 26,, 28,
„81, 175, 305; Fugi cătrane
nvirinăt = Plecă - amărit
foarte 234; căsmelea mea

; .uscatprin caravană de catâri,:cai, ete. 100, 117.
Cărreal'e sf.— o pâne înirea- gă

”

.

185;

2020

3228,

75

_Căţim sn. = farfurie
._ 455»
,

etc.

330,;,
Să

Căţut sn. = cuţit 175. Vezi:
cuțăl.
e

-
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Căvală adv.=călare ; :căvală
== călare

pri cal

cal

pe

19; a-mi căvală = ia-măcălare 208z9;'3s, 201.

Căvălărie sf.—cavalerie 14649;
”

|

-.

147.

“ Dăvule sf. — condiţia 139,
|
9474 cîvule 46as.

Cică-că, cică-cici=cuteurigu
30, 31, 108, 109, 449.

cih i—câh! cîh ș-mâh=turavura! 190,; no-are câh ş-

mâl, ! = nu încape scuză!

Cimpu (cămpu) sn. = câmp;
câmpie, şes, ogor 8 145;
17 sa 2463, 2934 ; munţi

V-adră câmpu = (făcă din

munţi câmpie) căută prin
munţi ca în palmă 25.
Cindilă sf. = candelă 6255,
383; va l-astindi cândila

lâmnailei = (o

să-i stingi

candela balaurului) o să-l
omori pe balaur 264.

(cîndo)

Cindu

adv.

conj.=—

când (pretutindeni).
Cine (căne) sm.—câne; 19, 23,

30,

39,

62—64,.etc.;

cănle =
pl. câni,
vecl'u =
dincios

mă,

își

ieşi cânele 175;
lo7, 416 etc. 19 câne
câne vechiu, cre2,; 2% voinic: Ini-

câne
= curaj,

voini-

cule 154, ; 3% ticălos, rău
“2 85; 4 ca cîne fără

domnu = (ca câne fără
stăpân): într'o doară 92;

cărtilei=citirea

cântarea

“scrisorii ; cântarea cucoţlor = 1% cântatul cocoşilor

(= miezul nopţii); 2 zori
de

-

256,

9523

zi

Cintât adj.=—10 cântat; 20 vră_jit, fermecat, năzdrăvan
108e4, 18036 318 377, 1595;
= pasere
"80 puii cîntăt

măiastră 47, 506. 4. 07
= om cu carte, încîntât
văţat.

Cintată sf. : fa co cucoțlor =
la cântatul cocoşilor, spre
faptul zilei 465.
Cintie vb. IL = cânt

cântece

de 'leagăn ; ași lă cântică

— aşă le cântă cântece de
|
leagăn 242;, s21,,

cântec

sn.=

Cintie

etc;

plândeă un cîntic jil'0s=
plângeă un cântec. duios
88; fut cânticlu, fe şi ştea
= tot cântecul vechiu, tot

cu

trucul

cântie

său

uzat

mortu =

di

10;

bocet

ă

19323.

„Cintu vb. 1 = 10 cânt: acăță
s-cîntă — începi să cânte
6,, 35, ; cîntă jil'os-=cântă
“ duios, jalnic 26,; 3 ş-und:
carte ţe cîntă = şi o serisoare

care

spuneă

35237;

fe cânlă firmanea=ce spu:
neă firmanul 103 ; cîntă-ii
cartea=citeşte-mi scrisoa-

li mMâcă,

rea; 3? tut g'ineaţă-l' cântă
= tot (= numai) fericire

ocară grea, straşnică 434;

cîntă şi-l discîntă=(dacă-i

50 miţi

cânli

nu

=—(niei cânii nu le mâncau):
60 cânți s-tragă di tini =
mâncă-te-ar

cânii 33.

Cincaşte adv. = câneşte.
Cinescu adj. = cânesc.
Cinestră sf. = coș, coșuleţ

1277, 1323, 291—292.

Cintare

sf.= cântare; citire:

îi meniă

1974,; 40

cara-l

cântă şi-i descântă), dacă-i
indrugă cine ştie câte 3602,;
50 fe-l' cânți şi ferți dis— ce-i cânţi şi ce-ţi
cântă
descântă ; ce-i zici, ce-l sfătuești, şi ce-ţi zice? 231,.

Cinisescu vb. IV=—mă căinesc;

-
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Aă

dud, cum

cânhiseă sin=

„gură = Într'o zi, pe când

se căiniă singură 47.
Cirăiliii, Vezi : cărăilăă.
Cirindană. Vezi : cărântană,
„Cirnos (cărnds) adj.—cărnos;
ş-cârnoasă ş-lăptoasă şi
CU 0ard Gcasă
= şi căr- noasă şi: lăptoasă şi de.
vreme acasă, adică: cu
toate însuşirile frumoase

Cirtescu vb. IV — 10 întris-

tez; mi cîrteseu = mă în-.
tristez ; s-nu-l cârlească=

=să

nu-l

întristeze

75,

13337; 2% ating; mu-l cârti
dip = nu-l atinse deloc,
nu se atinse deloc del
Du,

427,

AGz2.

î8as,

16225;

3 nu cărteaște=—nu strică,

nu face nimic, nu-i nimic.

1la, 2470 291, 435.

Cirtire (cărteare) sf. = 10 întristare, supărare 70, 176;

„20 atingere ; 30 pau-ă cu câr-

leare = nu-i nimic.
Cîrtit adj.=—10 întristat, mâh-

nit 35,5, Dias, 128.

Cisîhi, Vezi: 'căsăbă.
Cit adv.=— 10 cât; cât li dai?
= cât, cu ce preţ le dai?
233;

arcoari

earâ

câtu z-

dîți=eră frig cât de mult

46,; pradi am călu s-Jâți
== parale am cât de multe
40,; 3* numai ce,. cât, în-

dată ce: cît agumsi= în-

dată ce ajunse, ce sosi 33,, 82, Dlis; câlu ntunică=
îndată ce se înoptă 3, 2,
„4230; câl vihe—abiă veni
58. ; cât vineâ=cu cât treceă, cu cât se scurgea
(=: vremea) 21,; 5 cât-cât
„s-l-acață = cât p'aci să-i
prinză 48, ; cât-cât== abiă:

-:

-

565

79, ; cât-cât să

“de perce — cât

se-ancupă

de cât să

„se înhaţe de păr (= plete)
832 85, 30l.; cât p'aci
„TB; cât-cât agârşi =abiă
cât adormi 499; cât 477;

ună
una

câte ună = una

1,, etc.

câte

Cîtră şi cdtă (Fărşeroţii)

adv., prep.=10 către, spre
Înca 5, 8; 2 câtă iu =
în cotro 27,1: cătră iu
» S-a1lă = în cotro se află
245,
o]
Ciîvule. Vezi: căvule.
Oleaşte sf. — cleşte 445,.
Clîndu sn. = lână scărmă-.
nată cu mâna şi care trebuie să fie trasă la darace
30026, 29.

.

Clîţ! == clîţ! 456.
Clo adv.
= acolo 79,. Vezi:
aelo.
Cloce sf.== cloşcă 218,,, 2635,
461.
_

Cloput sn.—(clopot), talangă

115, 231.
„ Clucescu vb. IV = clocesc;
s-clucască. plîngul = să
plângă într'una 150,,.

“Cluţată st.—lovitură din piCior

31.4,

18625,

45639.

Cluvie sf. = colivie 37.
Cl'ae sf.= cheie, broască,
“clei 40,

59,

153,

222;

pl.
10

dure futi claea draclui =

destul am fost sgârcit peste fire 355,, 914; 2 s- /-a- fă cl'aea licurlui= să-i
afle rostul trebii 307; sV-aspună cl'aea = să-i arate chipul, modul, mijlo-

cul 43. a
Cl'em vb. I=chem, numesc;

care s-cl'amă ş-el mintile
Lacu = care se numește
.-şi el muntele Lac 16, 18,

-
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s-clamă=

dacă-i băgă sula în coaste.
dacă-l constrânse 488;2%

că de loc 24234, 349. Vezi:
aclem. i
“CViţă sf.—cheiţă, cheie 3104.
Coa adv.=—încoace 384; din
coa=—dincoace 251. Vezi:
1C0G,.

hi-u s-nu frîndi coasti =
mi-e că n'ai consimți 206,;
frândeă coaste= se împo-

230

adică:

92,

41;

s-clamă

dip=—adi-

triviă,

„369,

coadă 2 ,,37, 69. 18425, 384,
10 după coada vimtului=
după urma vântului 158;
hoaru din coadă = satul
„din urmă 439; pîna tu
coadă no-ascăpă = până
la urma urmei nu scăpă
9;
tu coadă (n-coadă)
= în sfârşit, la urmă 5,
207, 2587, 440; din cap

-rinţi, de rude

până

la sfârșit

20

o-adună

= se

" „.coadă=să

5lse,

=ţi-o

-nezeşte:

«cocă» = cap.:

pătrată de plăcintă, pl.
„codri, codri; 2% pădure,
pl. coduri; 3* piaţă, locul

219,

din mijlocul satului, unde ,

dă şi fune=vă scăpă...

sula n-coaste=

îţi port sâmbe-

Codru şi Codur sm. și sn.=
1* codur di pită=—o bucată

447; vd ascăpă.... di coar-

îl băgă

coc,

care se distra copilaşii.
Cocă sf.=fig. cap. Din Alba-

scoarță 1024, 132,5, 172.
"“Coapsă sf.—coapsă 267,,,268,.
Coardă şi hoarădă sf—10 coarda dela cicric, făcută de păr
de capră şi unsă, pentru a
fi tare, cu catran ; 2 sabie,

de sabie.şi funie: de a fi
tăiaţi şi spânzurați 168,
167. Vezi: hoardă.
Coarnă sf. = coarnă, fructul
pomului corn. _ Coastă sf. = coastă; 1 cari

367;

tele 491, 480 ,. Inf. coâfire
şi cufeare; partie. coplu,
coaptlă 27, 30, ete. . Cocă sf. = fruct, măricel cu

coada
= şi aci îşi

174,

strugurii

- copsei (= trăsei) 362, 8fz
117, 18023, 269, ; 3. [-u coc

afle vre-un „.,

167,

372, 373; s-cu-

de somn 136,; grei somnu
-copșu = greu somn îi

|

băgă dracul coada 192,.
Coaje, pl. coji sf. = coaje,

872,

361,; cobe;

s-coapse (pita) = s'a copt
plăcinta 29,; 20 /-cufeă
somnu greii=ii coceă somn
greu, dormiă buştean 5; si-l coacă un ocl'u di somnu = să-i tragă un puiu

coadă 2,; 5 ș-a0ă j-băgă

spadă

coceă

-făceau)

defect 296, ; 4% s-da coada :
=—să se gudure, să dea din
draclu

n-

fed auăle=se coceau (se.

coada

cîtră acasă=o porni spre
casă 125,,; 30 s-afă vîră

dificilul

z-da

de rău augur.
Ia
Coe vb. III = 1* coc; s-cufeă

până n-coadă
= dela înce134;

pe

fără

coasti = fără împotrivire
301.
Cob adj.—orfan, lipsit de pă-

Coadă, pl. cog: şi coade sî.=

“put

făceă

227;

se strâng sătenii 5222, 164,7.

Cofă sf.==ploscă 8923, 90,, 229,
231, 469.

i

Coh'e sf.= 1* unghier; 2* loc
de onoare lângă vatră, re-

zervat celor:mai bătrâni şi

-

„musafirilor
;:1% stătea adu-

-

„GLOSAR,

nât lu nă
strâns,

col'e =
ghemuit

şedea

din flori, bas-

Cola

n. pr.

= Nae,

Fărșeroţi:
|
Nicolae

24, 25. .
Colase sf.= iad 432,.
Colur adj.=Scurt de coadă,
bere, fără coadă. 184, 185,
186.
Contră
= în contră, împotri-

vă; s-nu nă

băgăm

con-

tră cu Dumnidă —să nu
ne împotrivim lui Dumnezeu

391...

Cor, pl.coruri sn.=horă 206,;,
224, 2782; după fe taţi
trâpsiră corlu = După ce
toţi jucară în capul horei
34.9; corlu-l trădeă nveasta noauă = în capul ho-

-

tut loclu

Cokilă sf. = fecioară, fată
mare (la Vlaho-Clisura).:

Cok'ul sm.=fiu

2?
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Corean=înţepenit ; Za ngliță

într'un

ungher 43; 2 afâl din
coh'e=acela care stă la 10cul de onoare 195,, 101;
187, 305.5, 34459.

„a tard - 4la,se. La
docă.

.

-

şi-l feaţe

corcan

== îl îngheţă tot pământul
şi-l înţepeni 170;..
ă
Cornu s.=1%pomul corn, pl.m.
corni 107,3;2"corn (de vite);
pl: n.coarne; 45,63, 150,151
ete.; 3* fig. cap: Bag-u g'îne
tu cornu='ține-o bine minte, prinde bine 77,,,.67,,
128, 228.
.
|
Cos vb. Ill=cos; acaţă di-l
coase=—se apucă şi-l coase
„8232; cum cused=pe când
coseă 135,; și-l cusăi g'ine
=şi-l cusă bine 169,,. Inf.
„codsire şi cuseare. Part.
cusut, cusută.
Coş, pl. coșuri sn.=coş 166,,
239. -

„Cot sm.=10 măsură, pl. coți
229:

167,

170,135,

3

sn.

2

,

CO-

tul mânii: mâne tă/ate di
la cot=— mânile tăiate dela
cot

197;

3

a) n-cot=

în

deșert, în zadar 54, 58,
65,7, 1135, 300, 413; b)
din col=iîn deşert, zadar-

rei jucă mireasa 2179,, 380.

nic 21, 56, 74, 195 1494

îndrăgi) de tine

acestea ca şi: l-aspuse
cotlu = (îi arătă cotul) îl
refuză, îi respinse cererea
451, sunt născute din co-

Corb, pl. corg'i = 1* corb
3239 ss 463; corg'il' va stragă di line=corbii vor
trage (=vor rupe, se vor

311,; 2%:

Corbul
Cilibi= corbul cilibiu 472—475 ; 3* biet, săr“man, nefericit: corbul =
nefericitul 1,; Nu și ştie.
corbul = Nu ştiă nefericitul; sărmanul 13, 168,;
corbe /=nenorocitule 13,;
corba =

nefericita, sărma-

na 110;+, 191,2'77,278, 28325;

lai corbe curbişane=—săr-

manule 51; ca laîl'i şi ca
corgil' = ca vai de lume,
-ca nenorociţii 782. .

194, 15 4397. Expresiunile

tul (mânei),ctr.cându va-ni

ved cotlu=pentru a expri-

mă

adverbul «niciodată». -

Dela Aromâni este împru“mutată şi expresiunea albanezească: «mbă-cot»=
în zadar, germ. umsonst.
-(G. Mayer: Alb.. Wtb.)

Cota n. pr.= Cota. 273—276.

„Cra !—10 strigătul produs de
corb ; convenţional pentru.
a însemnă
3191 3s-

<carne»

267a5,

|
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Crescu vb. III=—cresc ; creaște

Crae !=—sunetul produs de un
obiect solid, când se rupe
152,8.

creşte 16za ; s-crească=
să crească 2; crișted,
crisăă = creșteă 4 5Tie
2615, ; criscă nă palmă di

Crașt! = craşt! cuvânt prin
care

se aseamănă

sunetul

harauă=(=crescă o palmă
de bucurie) nu mai-puteă

produs din ruperea a cevă:
craşt-crăşt

a sk'inlor=ru-

de bucurie 88.; îi criscăim
=:te crescurăm 5; las crească —să crească! crească!

pe la spini (cu gura) 42.

Craii !=— 10 croncănitul corbului, al vulturului 3454; %
sunetul produs de o lovitură 159, ; 3 de loc, absoa
lut de loc 54. |

456, 25, 49, 303, 804, ete. Inf.

creâștire
„creştere.

Crimă sf. — păcat 160, 2472.
Criparo sf=—10. crăpare, ples-

Creaştit sn.—10 creştetul (ca,,;
te,
vârf (demun
pului)245
pom), etc.
Crehtu adj. = fraged 3541,
fem crehlă (greşit în text:
e
.
krehtă) 1112.
[==1“crăp, plesnesc:
vb. p
Cre

_După ţi cripă
După

nire; 2 necaz, supărare,
amărire, întristare 116,
- 196, 198, 4:15; întră... tu cripare=— începe să se preocupe 32; nu f-u criparea

— să. nu-ţi pese 4; îl vi-

stiholu =

nea

ce plesni, crăpă sta-

caz) dimineaţa 64; că avea

criparea

—

îi veniă

necaz 7229; di criparea li

fia 16, ; s-creapd = de ar

crăpă 8433; creh' de-apoea
tu k'ale ? —Plesneşti apoi
„de necaz ? 103,5, 224 ; băr- balu-su s-creapă dimineața= Bărbatului său (îi veniă) să plesnească (de ne-

şi criştedre=
.

— ăde focul, de dorul
- feat
- fetei 133,3, criparea b-eră,
că no-are soț =— păsul îi
eră, că n'ave tovarăș 308;
.

tradi criparea polimlui =
= duci grija răsboiului
2015.

cripală di seali=căci ar_sese, nu mai puteă de sete;
(== însetase grozav) 5ly:

Cripată sf.—faptul zilei; s-ahărîn
tu cripata
lutmarăp
vislei— se luptară. până

-păsă de loc) 304,; 4% ze
crek' —la ce te câineşti?
4445, 4099; nu. creapă =
nu fii abătută, nu te căini

Cripitură st—ecrăpătură 1123
205, ete. Vezi: cărpilură.
= creştin 33, 34,
„Criștin sm.
107, 266, ete.

se -văită, se căiniă 179,
47; 30 cât cripă dua =
cât (=—îndată ce) se crăpă
de zi 1903, 1573; 60 cu.
amărit, a
buda crip=ală
Cripât
13330;
2325,.
bătut

creştin ; s-criștind=—s'a fă_cut creștin.
Criștineseu adj. == creştinesc
425; cu îniina criștinească
— cu inima creştinească
Crișt!=simulează modul de

349,9; 30 îl! cripă al Paţălă
îi păsă lui Paţuli (=muii

1205, 116, 200, 359 ; cripâ=

== căinit,

abătut

480..

în faptul zilei 15,5; cripata
dudtei== zorile de zi 158.

Criştintd (mi co) vb. I=—devin

-atăiă, dea reteză cevă din-

.

"GLOSAR,

“wodată 126.128, 2095, |

215, 466.
Crucişalui (în co) —erucis, în
formă de cruce 103,.
Crud adj. = crud (de carne)
340, ta s-nu-l arucă crud
== ca să nu avorteze 239,,.

Cruescu vb. IV—1* croesc;
2 lovesc, bat; lo-acafă
di-l cruescu un şcop =îl
apucă de-i trag o bătaie
4329, 93, ; îteruiră=il bătură 106, ; 30 tieluesc, plă-

-nuesc, puiula cale; fe-/ crueaşte mul'area—ce-i croe“şte, ce-i urzeşte muierea
68,7; S-/i cruescu nă mincună— să-i eroesc, să-i ticluese o _ minciună .100,,
117; fe-l' se-aveă cruilă—
cese urzise contra lui 190.
228, 27313 3053, 408..
Crustal sn =ţuţur de ghiaţă,
„care atârnă iarna sub streşinile caselor 218.
Cruțe sf.—cruce 1, 85, 114,
163, etc.; căruțe == cruce
416, 478;

10 ş-eră

fea n-cap==eră
„cu

crucea în

cu

cris

drept, eră
sân

11lz; 2

fă-[icruțea—pregăteşte-te
de moarte 185 o 196,, 2987;

3

bâgară

să-ș facă cru-.

fea=—au început să se
148,7, 33829,— să.se
“grozav 308; de tut
feâeoși dâțea=—tot îşi

mire “
mire
ş-făfăcea

“cruce

şi

(—'se

rugă)

zi-

Ceă 3a, 632, 297; 5 După
fe mâcară pîine şi-ş feăţiră
„crujea—După.ce mâncară
şi isprăviră 926a.
- Csen, Vezi: zen.
Cu — conj. 49, 5s 10 14, etc;
pre 1, etc.; co-aestă —cu

aceasta . 10; c- = cu: di
"e-seară = de cu seară 435.

- ..

|

Cubăescu

569

vb. IV=

mă

vaiet

(disperat).
* Cuhăire sf. — văitare _„disperată 26.
Cuc sm.=—cuc 24—26,: 18225,
409; singură ca cuc=singură ca cucul 352, pl. cufi.

| Cucoaşe si.—nucă 102 (Epir).

Cucdș sm.==nuc

102 (Epir).

Cucot și (cocut) sm= cocoş
23, 31, 32, 203, 465; cucot
cântât = cocoș năzdrăvan
108,

109;

fa

s-nau

z-di-

nică ca cucoțil fraţii —
ca să nu se sfâşie fraţii
ca cocoşii 240; atumţea
cântă cucollu n-casă, nu

găt'ina =atunci

cântă co-

coşul în casă, nu găina
- 1897; tu cântarea cucoților
— în fapt de zi, în zori
de

zi 266,.

Cuculeseu (mi co)
mă ghemuesc.

vb. IV =

Cuculit adj. — ghemuit

Cuciil'ii: sn. —cucuiu,

17220.

moţ.

- Cueută st.—un fel de buruiană otrăvitoare; /'î mbitdă,

i-l feaţe cuâulă,
"Îi îmbătă,
30736

de-i

dadă—
făcă

tun

„Cutie şi (euţie) Epir =trăsură închisă 174, 199,.

Cicubă

şi câtubd (Cruşova)

sf. — buturugă 165, 286.
Cufal sm.-—buştean (găunos,
scobit pe din năuntru):
22150 2752 se (Epir).

Cufetă

sf. = bomboană, pL.;

cufete "773; 15 20:
Cufină sf. = coş mai mare
476, 477, 480.
Cugâmite şi (gugămite)==co„_giamite, destul de mare;
cugămiteficor=băiat des.
tul

de

mare

221,9,

33626.

.
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Cuib sn, pl. cuiburi= cuib

îmi pasă) 31; 50 cum di
-nul—ba bine că nu! 60
mulreă cum di cum s-lu

1813, 236.
Cuibăr sn. — cuib 233, 379;
t-afiă cuibarlu—a necinstit-o 255.
Culăe sn. — colac, cozonac;
Lo-adună

culie=—fîl strân-

ge colac 63,..
Culă sf.— castel 143.
Cultg vb. III culeg: aleapse-aleapse pînă culeapse=— alese alesepână culese 2824.
-:Culistră sf. =— fel de coş 203.

„_

l'ară — căută să-l

prin ori ce
291.

.

niţel

-

36020,

180;

250,7,

236,7

s-l'i culea—să-i culce, să-i
adoarmă 309,; și-l culcă
„ -pade =— şi-l culcă la pământ 194, Inf. culeare—
culcare, dormire.
Culeiiș sn.=10 culcuş, vizuină,
loc de odihnit al cânilor,
fiarelor, etc. 1813. 287,340;

20 ț-alăsară culcușlu avați— o părăsiră 48, ş; 3
adunată culciș — strânsă
în formă de colac, încolăcită 127; șided culcăș adu-

nât—şedeă strâns înformă
de colac, încolăcit 185,c.
Culutumbă sf.-— dare peste
cap, Ge-a-berbeleacu, fr.
„culbute“ 48,,;feâţiră nă
cululumbă — se deteră o-.

dată peste cap, de a berbeleacu 249,

340,, sc:

Culupân sn. == scutec 334,
Cum adv. conj. = 10 cum 1;,
23 2 EtC.; 20 pe când: cum
se-agucă — pe când se jucă 2; etc.; 3” precum:
cum cd easte nîs= precum că este el 40,,; 40am

cum !=ei

aş!

(= puţin

395.

:

cumăţi-cumăţi :- te prăpă-

desc, te sfarm în bucățele
52.5 ; 20 o-apreadunâdi tră: -

nă cumată
di pîni — 0
strânsei de pe drumuri
(— ca să nu moară de
foame) 36, ; 30 va-l' mîe
cumata — am Să-l biruesc,

am să-l răpuiu
3

piarză

563, 68,

Cumată sf. — 10 bucată 10;
90,,.113, 125, etc; ţi dinie

Culeu (mi co) vb..I=—mă culc;
culc, adorm; nu îi duţi s-ti
„ culți puţân=—nu mi te culei

chip

nă mâcă

cumata

12;
—

va

o să

ne răpuie 4624. (La moar-

tea cuivă,după înmormântare se distribuie ca .po-

mană pâne făcută anume,

în forme de bucăţi pătrate;
de aci expresiunea de mai.
sus ) .
Cumitice sf. = bucăţică 16,

337. .
,
Cumătiș sn. = bucăţică mică
2743.
|
Cumba:

adj: = trântor 124.

Cumbâr sm. = cumătru; fem.
cumbară = cumătră

104,

1863, 271.

27ss,

" Cumbuloe sf.—mătănii 499.
Cumbură sf.— pistol 359.
Cumpru, vb. 1. Vezi: acumpăr,
Cunak'e sn.— 10 conac, autoritate 55.0; 20 gazdă: Ju
să s-ducă cunak'e == unde
să

tragă

.în

gazdă 332:

30 fac cunak'e—tfac descălecătoare, poposesc.
Cundi'lii sn. = condeiul 193,;
nu-i cundil'lu a lui=—nu-i
condeiul -(=— iscălitura) lui
198;

cum

nu

se-aspune

GLOSAR.
cu cundil'lu— cum nu se

poate descrie cu condeiul
Tha.

Cunetă

sf.—ulcioraş,

i

de obi-

571
vorba (—cum stă treaba)
1235 522, 162,7, 1662, 80,
338, 344; 22 curăţ::1lsc,
15
80,

98,

251;

cura-te

=

cei, de tinicheă, servind de

cară-te! Inf,. curare
== 10
curgere ; 2 curăţire; s-u

nu-nă CUnOscu=—nu

— s'o vază curăţită de ierburile 166,.
.
a

pus untdelemn 4.
Cunoseu vb. III — cunosc:

CUNOSC,

nu ştiu 440; mpi cunoști cari
lvii=—mă cunoşti cine sunt
60, ; s-nu-l cunoască— să
nu-l cunoască 45, Ba; zau-l
cunușteă, 2523; nu cunuscă
— nu cunoşteă 387; l-cu-

veadă

curată di erburle...

Cur sn.—1* şezut, anus 26, 45;

pri lucru ... nu-l' se-aştirned curlu=de treabă...

“nu

se apucă 221,,; 2% fund:

2, 19%;

suflu prit curlu a trumbee
tăl'ei — suflu prin dosul

cunuş-

. trompetei 44 ; curiu (îrâ)

teare—cunoaştere 376 ; cu-

di tinil'ee — fundul (eră)
de tinichea 256.

nuscii—îl cunoscii

Inf.

cunoâștire

şi

noăscere (Cruşova); cunuscât 307.
Da

Curât adj.— curat; ma-i lu-

Cupăcii sn.— copac 229, 232,
464.
|
Cupane sf.— copaie, albie
927 410, 440.
Cupă sf. — pahar (frumos)
5237 1646, 311; s-lu sorg'i
tu cupă=—să-l sorbi în pa-

rată mincună 1857; curată
ca Slămăria = curată ca

har (de frumos

Cupiăseseu

vb.

fi-cupăsă —
93,

2083,

îţi pofti 39,

33834.

Cupie sf. turmă
capre, cai,
14, 15,
298, 370,.
vine din

ce e) 36e-

1Y == poitese::
i

(de oi, de

vaci, copii, etc.) ;
17, 24s 279, 280, .
501,; Cuvântul
latinul « copia. »

Cuprie sf.—gunoiu 179;

cur-

păe (Fărşeroţii) 4195. .
Cur vb. 1=—= 1* a) curg 1625
25, 1532 du cură apă vie =—unde

curge apă vie 11.0;

du cură, va s-cură—unde
curgeă, o să curgă (prov.)
282,, ; b) lucru slab cură,
tu mese —— nu miroase a
bine:12,, 78; îl gîsea

. feâtil'ei, ţe: cură tu mese=—

îi zise fetei despre ce este

Cru curâl 523; moarte curată = moarte adevărată
(—

curată)

Maica

132,

Dla;

Domnului

cu-

3994.

Curâtile fem. pl.=(lit. cele cu" răţite); nîse di multu : șloară curălile — de mult
îşi ridicară ori ce speranţă
341; a-ţi curălile
= idică-ţi speranţa 364,461.

Curauă

sîi-cureă

12,;

nu-l

fâneă, curăile=—nu-l ţineau

- curelele (— a se moleşi, a:
se înmuiă) 252.
Curbane! == (jertfă) drăguță! -

(termin

-196;s.

de desmierdare)

:

,

o.

a

Curbetă sf.—ţigancă nomadă
, 36.5,

32.

, Ă

,

Curbișân, că, adj.—sărman,

biet, nefericit (format

din

corbu) 51, 34739, 30 Liz 474.
Curcubetă

sf—1* dovleac 29,

102, 111, 171

cap

155,

cubetă

18820,

etc.;

292.9

2* fig.
;

goală =— cap

CuUr-

:sec
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curcubeta

-"m-pade di- curmală=căzi

îl

convinse. 104; fe-/

bea
să-ţi
cul)
pul

curcubeta apă= are
bea capul (=—dovleaapă: am să-ţi taiu ca208,,. 35laa; li băgă tu

: jos de obosită 22,; curmată moartă — obosită
moartă 36 ,, Sus, 87as, 1332,
396, etc.; 5* ş-curmă natlu
îşi înţarcă pruncul 314.
Curmare sf. — 10 curmare,
despărţire, înţărcare, obo-

230,g ; - -umplă
=

-tricău prit curcubetă amirăluie=—ce-i dete împăratului în gând ? 208, ; va-ți

curbubetd=—le băgă în cap,

prindeă bine 445,,; tute
suntu curcubete —toate-s
fleacuri, mofturi

» nume

369,; 3

propriu 130-134,

Curdeauă sf. — coardă mică
(=stfoară. care serveşte la
cicric, eto.); nu-l fânt curdeaua = nu îndrăzni, nu
avii curaj 31020, 37135, 378.

Curâel'e sf. = ghiata 22830.

Curdusescu vb. IV = 1 întorc ceasul; 2 mi oo =—mă
aşez

bine

9,..

Curie sî.—pădure mai mică!
235.
Curmu sn.
curmeiu, capăt

-. de îunie (de lână sau păi
de capră, nu şi de cânepă),
“ete 53 ui.

Curmu

vb.

I==1*

curm,

des-

„part; cara s-curmară ==
dacă se despărţiră 245;
s-curmă di uspel=—se deslipi de ospăț 246,; 2 ahurhi.,.. să-l 'curmă ună
mare seate=—începil... să-l
răsbească o sete mare 155;

30 îl curmă

nula hângilu

= i se făcă

milă

hangiu-

lui 25,; nila îi curmă—
te apucă mila 49,,; f-cur-

„mară lăcrinle = îl podidiră lacrimile 49; 40 o-.

bosese; cari mi curmâi=

dacă obosii.88,, ; cum eră
curmât =— cum eră obosit
(= fiind obosit) 16,; câdă

sire

274,

136u.

Curnăt adj.—ecornut, cu coarne 499; hifi curnuli=
smochine cu însușirea de

a face să crească coarne
45.
Curpie. Vezi: cuprie.
Curșim sm. şi curşume sf.=
- glonte.15;, 206, 3476.
Curuli,nume propriu 403,409.

Curună sf.—cunună, coroană
204, 163.
Curundu

adv.—curând

151,

166, 239, 4412, etc. Cuseril'e sf.—cuscrenie ; cus-

cril'a se-asparse=—se strică
"cuscria 257.
Cuscru,fem.cuscrăsf.=cuscru;
art. sing. căscuriu, pl. cuscri, art. căscări'i, 72, 96,

295, 369, 370.

- Cuscune sf. = pofil, cureaua
"care se rece pe supt coada
“calului, ca să fixeze samarul, şeaua 252.
|
Cuseare (şi coâsire) sf.—coasere 135.

Cusiţă sf.—cosiţă, coadă (de
păr) 203,.
Custandin
stantin

n.

propr. = Con-

486, etc.

„Custă vb. impers.1; a-l
custă licurlu=nu-i sporiă
treaba 212,; 37 custă la
mâncare
e îndemânatec
la mâncare.
Custură sf. = briceag.
Cusure sf. — cusur, rest, ră-

măşiţă

180; d-iți poţi, cu

“GLOSAR.

573

-

„sure nu alasă=—ori ce poţi,

(==să ocolească)tot pămân-

Cusurin, fem.coă sm. = văr,
306, 882.. :
Cusutură (cusătur d), st. =cu|
sătură.:
Cușoră sf. = coş 374.
Cuttd vb. I. = cutez, înărăznesc 24, 43, 725, SG, 1125,
159, 341; vâră.nu ctidă

Cuturbur vb. 1= turbur; apa

în lături să nu te dai 170,7.

s-cuturbură di lăcr iile a
meale = apa se turbură
(= deveni turbure) de lăcrimile' mele 248,..
Cuturbur adj.= turbure;

_"“apu-ă .cutărbură =

= nimeni nu cuteză 50,5;

Cuturburât

Inf. cutidare şi etidare sf.=
îndrăznire, îndrăzneală.

Cuţakie sf. = oblâne

Cuţur sm. =—buștean 193,1879.
309,9.
„ Cuţăt, (cati t) sn.== cuţit 37,
50, 193, 187; cățait 175 ;3
. dua tută pri cuţule eară

I—cutremur ; 72îc0=—mă

cutremur; loclu... .s-cutrimburâă=—pământul. .. se
cutremură 284, 524; fîsi
“cutrimbură cămeaşa= te
cutremurai, te îngroziai
"12924 27403, 259.
Cntrăm, pl. cutremuri sn=10
cutremur . do pământ, 2%
spaimă; îl pidipsed :0ă“ mănli di-l loa cutremlu=
îi pedepsiă pe oameni, de-i
groaza

acăță

vb.

I

=

s-cutritiră

toată

ziua

erau

la cu-

.

ţite (= se certau într” una)
28235.
Cuţi ntâș” sn. = cuţitaș.
Cuţutici sm.=cuţit mic 343.
Curată sf.—covată (= farturie de lemn, obicinuită-la .
păstori) 152, 35. 193e 3L'as+
Cuvă, pl. cuvăți=sm. găleată
cu care se scoate apă din

31330.

—

118. |

Cuţitâr sm. = cuţitar, care
face cuțite, bricege etc.445.

cutie di mortu = cosciug
-112,
. Cutreambur şi cutreamur vb.

apucă

adj.= turbure

248,7

Cutie si—cutie 318, 420, 459;

Cutrivir

apa-i

turbure 248...

puț 8. 103u.

cutreer;

loclu

Cuvendă sf.= vorbă, oxpresiune, discuţie 98, 99,
134, 146,, 187, 283,0, 490.
GQ

ntreg=începii să cutreere.

Ă Cae! == sunetul produs
lovitura

de

ciocan

din

482.

Cami, nume propriu de fe- .
meie 2ap, etc.
Capă sf. = pas 22, 3230,

Careu pl. carți şi car cură sn.

= cocoş de puşcă 400,.
Gard sm. şi &arâe sf.— chip; ;
leac. 10 7ma nu-i care=
- dar nu-i chip sa: 20 un

care

|
v

există

easte
= un leac
281se,

12 d

129

este,
246,.

Caș n. propriu de căpitan
de haiduci, ajuns prover„ bial prin spaima ce răs+ pândise în Epir: 4 lo Caștu
di frică=(o apucă Ciașul
de frică) îngheţase de
y îrică 35as 67s.
€cită sf. = coaje (de: nucă,
7

.

5'T4
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„ migdală, alună, etc.) 1023.

de

Celnie sm. = celnic, fruutaş
român bogat în turme, de .
care depind mai multe famMilii 17, 93as, 226a5, 299,3,
v 317, 318,398, 399,
Cergă sf.—cergă, învelitoare.
„-.de lână, foarte trainică şi

pas:

nîfi

COr

nu-i intră în casă

ilengă sf.—moţ
44335; ţurcă.

37s2, 89; b)

un cicor= nici

Cilibi

|

362,. 130

la fes, canaf
|

celebiu, nobil

Cilistiseseu vb. IV == agonisesc, muncesc cu hărnicie

Cilistisirea sf. — agonisirea,

cicoari=—se prinse vulpea
de câteși patru picioarele,
adică: până aci a mers cu
înşelătoriile 168, ; 30 ş-lo

„hărnicia 300,,.
Cimbuze sf.—petrecere, traiu
85233.

Cingolii sn.—cenghel, cârlig

mintea la coare—o luă
razna, în neştire 221,,, 358,5

de fier de care atârnă mă„celarii carnea 2134; lanţ
„ de fier,
Cinuşe sf. = cenuşe 23,, 175,
2260, 227; 10 tute aeste
suntu
cinuşe ntr-ocli =
: toate ucestea sunt prafîn
Ochi 2732 ; 20 Niţi cinușe

da coarle=— ameninţă

310,4; 50 Nu putăi s-l'i dati
cu: corlu— Nu putui să-l]
resping 99,,,163,, 1844, 206,.
60 (fân) cu mîni ş-cu Coare
=—(ţiu) din răsputeri 247,;;

70 băgară citsr pri loclu
a şâritilor — atinseră, căl-

=poţi să-i întreci, să-i dai

adj. —

„472—415.

"se-acăţă vulpea di păturli

cară pe pământul şerpilor
G3us ; 80 se-astrâpsiră pri
cor
== (se ridicară repede
pe picior) se alarmară 42,5;
9% Dua tută pri cor —
Toată ziua pe picior (=
pe muncă) 302, ; 10» Şided... cu cicorlu un pisti
alantu= şedeă ... picior
“peste picior (== în nepăsare, fără erije) 20,; 110
Poţi să-l' faţi cor di lepre

120

ațel ireili c-un cor= (cei
trei cu un picior) = cei trei .
+ raci 32, 163, 339..
Ciflil'e sf. — moşie 169,
Cijmă sf.—cizmă 426.
.
Cileal'e st—seleaf 299, 4177.

un pas 178, 154,5; 10 Și-l
loară n-cicoari — şi-l urmăriră pas cu pas 154,; 20

4

495,.

. în casă=—nici picior de om

+ 266,, 300,301.
Cicor şi Cor, [pl. &itoare şi
coare] —a) picior; cicor
250;

493,9;

una) dintre ele nu lăsară
319 ;. 724-/' întră cor di om

- foarte călduroasă 78,, 11329,
v 1722, 406.
Cierică şi cieril'e sf. — cecric -

157

ruşine

„mă cor di nîse no-alăsară
= nici picior (= pe nici-

tu vatră no-aveâ—N'aveă -

nici cinuşe în vatră (=
eră sărac lipit) 273, 454»;

30 -alăsă cinușa araţe tu
vatră =—îi lăsă cenuşa rece

în vatră (— îl părăsi, fugi)
y 2122.

Cinuși-bibil'âr = personaj în
basme, care stă toată ziua
y în cenușa vetrei 226..

„

Cinușe (amirălu co) = împă-

rat Cinuşe 25,
Cipit sn. = țipăt, ţipenie 132;
19 Calea tulă nu seoăsiră

cipit

tră gurât=— Pe

tot

|

LosaT.

“drumul. nu crâcniră deloc, nu vorbiră câtuși de
puţin 89; 20 tu pălatea
luiă cipit nu se-avdă —
în tot palatul nu se auziă
nici o şoaptă (==eră tăcere absolută) 353 ; 3 na
z-videă cipit di om=nu
se vedeă ţipenie de om

(— nici un

Gr

pă

37

Sao

-.

facem : să nu miorlăie şi să.
se depărteze pisicile.
Citic sf. — acoperişul casei
v Gl Gaz 22247; :285;, 310.
Citus
! = mâle! tăcere absolută! 108,,, 289; tăcă..
citus=tăcă . . mâle!. n'a
zis nici pâs! 4064. [Etimol.
„acestui cuvânt vine de

suflet de om)

88.0,

2210,

, la cit7].

Coară sf.—sfoară 82; 352, ;
1*a) Uidle coara— strică
prietenia ; b) îi meni (îi
tăie aţa vieții) cât să trăească 199,,; 2* coara omluiă
s-udună=—viaţa omului se
scurtează 905,; Li se-adună "
coara-l Bacola —s'a scur-

28423,

6*

Cirăe sm. = calfă, ucenic 482.
Cire sm.=— chip; nu caste
cire=nu-i chip

238. Vezi:

„ care,
Cireâp sn. = cuptor 29, 31,
53, 82, ete; pl. cireapuri

„ tat

137 [ETB

Cir eașe sf.—cereaşă 465, 466;
lo- -aștiplă.. „tuţi ca cireaşa
= îl aşteptau
țea coapta
toţi... ca pe o cireașşă
=—cu mare nerăbdare, cu căldură multă) 7,;
s-V-uda a văsil'eluicireașe
2 = să i-o dea ren-gură
«

gelui

deagata

Citi

cit!

cuvânt prin care

43,,.

toarie sm. = (eioaree) iţari,
cari acoperă piciorul

dela

genuchi în jos 2,0, 134, 2512,

y &l5ae.
Coe !—eioc! sunetul produs.
, de lovitura ciocanului 483.

Coe, pl. cocurisn.—1* ciocan

61, 1352, 4824; 2 ciocul,
pliscul păserilor
47,

152,9, 465ae.

Coe şi &ocut,pl.cdcutesn. =jun“ghiu, svâcnitură ; fi-u da
cocute la mîndă==îmi zvâcneşte mâna, îmi coace (puy TOiU).

„Coliii sn.—1* ţol, haină ruptă
148, ; 2 falcă, maxilă 50;
y ciolan.
, Combură

zăpăcesc '580.. Vezi: curtuescu.
nehot. oarece

Bacola

friguros în basme 225—228,

Cirtuescu (mi—) vb. IV=—mă
pron.

lui

y 280.

497.

Era ci-ște erâ— a fost ce
_a
fost 27625.

viața

Coar e-tu-&inuşe sau Coari-trucinuși=— personaj leneş şi

Ciripâr sm.—brutar 82, 338,.
Cirișăr sm. = luna lui Iunie,
.
„ Cireşar 302.
Girşesen vb. 1V == cer, caut
cu ardoare mare; [a nu se |
cufundă cu sensul verbu-.
lui dacoromân:
cerșesc,
pentru care în Aromâna .
se zice: fer] : cirsaşte ră
“nă scafă cu vin=—nu mai
poate pentru un pahar cu
vin.

Vi-şte

5%

;

-

si—fulge

170.

Lonii sm.=—
= vrabie 97.
Conii şi n&oni vb. Il==chelălăesc (se zice despre câni
şi despre copiii, cari plâng
într'una.)

5176
Ea]
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or. Vezi: 'Gicor.

|

PR

ubană sf. —— 1* lingură de
lemn, de care se servesc
“ciobanii: 20 lingură mare
.- de supă (tot de lemn) 29,4,

y. 1523

1819.

SR

tubucă şi cubul'e sf. — ciu. buc; ș-bea cubul'a cu ari- hate=— (îşi fumă ciubucul
în linişte) trăiă liniştit 40;
S-şegi cu cubucu n-coh'e=—

să stai cu ciubucul

la lo-

cul de onoare (— să trăeşti'
„„ în tihnă şi respectat) 187,.

Cuc! — sunetul
„lovitură

produs

de ciocan

din

482.

Cueutescu.
vb. IV == 10 a se
lovi în capete 422,; a se
izbi 3955,; 20 cucuted pri

un lengiri—loviă, ciocăniă

pe o tingire 55; 30 ș-cucutiră mintea=iîşi frământară

mintea,

se chibzuiră

2984, 495; 40 s-cuculeă cu
Tih'a=—dispută, se. cjcăliă
„cu norocul 96,, 3583 ; 52 cucutescu birbeciu = întorc,
scopesc berbecele.
”

'Cueutire sf.== ciocnire 330,9; „ lovire; ete.
Cucutoare sf. = ghionoaie.
Cucu-Mânguli, Cucu-Minguli,
Cucul- Mincul,

numele

Neghiniţăîn basmele

„ mâne

29.

Vezi

lui

aro-

şi Țedţire.

Cuâulă sf.—vâri, creastă (de

y munte, deal) 504.
Cucur vb. I = şoptese 1132,
207 13 214 ss, 2731, 310
„18094. Int. Cucurare=şopY

tire.

”

Cudeseu vb. IV==mir;. nico .
— mă mir: s-cudiră == se

y Mirară 477

Cudie si.—minune, mirare 58,

v 142, 109, 13123, 170, 171, ete.

Cudisescu (mic) vb. IV==mă

- mir, mă minunez, rămâiu
“uimit 3, 10, 50,,58,, mă cudusescu=mă mir, ete. 12,,
y

Das

lu.

.

Cuduseseu (mic»).

|

Vezi: cu-

y disescu.
|
Cuduescu (mic) vb. IV=mă
mir; s-cudui mull=semiră
mult 197,6.
|

ut adj. = încâlcit.

Cuilică şi Cufulică, în expre-

siunea: o-adră . cuflică
„Dântica — se săturau...

deabinele, se săturau de
nu mai puteau 162; seadră cufulică — se sătură
„bine de tot 185.
Cuflik'e- sf. = moşie 157, 346,
y 847, 350. :
MI

Culeăi sm.— ciocârlie 224,:

Culeseu vb. IV—ciulesc urechile, ascult cu încordare,
cu atenţie mare, trag cu
urechea bine 744, 150,
y 2T3a 4025.
i
E
Culică sf.—10 ţureă ; 20 Val!

culica cari poți—apucă-o,
dacă poţi; prinde-o, dacă

v Poţi 10525.
Culik'e sf.— oţel 337,c..

Cumagă

sf. —

ciomag

194ap 28lu, 338.

107,5,

Cumulescu vb. IV =— mototo, lesc, feştelese.
|

Cun sn, pl. 6une=—10 prăjină,
parlung 1817,7,252,;2
fig.:

picioare lungi; nifi nu videă iu-călcă, acşiţi li tindea cănili=nici nu vedeau
(ei) unde călcau, aşă le întindeau picioarele (—așă
- de:nebuneşte fugiau) 48,.

Cun vb. 1—şterg, şterpelesc;

să-l cună =— să-i şterpelească 80, ; l-cunară h'ila
de-amiră —. îi furară pe
fiicade împărat. 462,9...»

:

7 GLOSAR. BT

Cunare == “ştergere; 'Zurare,
şterpelire; bună țră cuna: re=buni de furat, de şter-pelit 80,; plâns.
&: sm., pl. Cu = câlţi, fire
„de “in, de cânepă. 2857;

"*-

"om

dă cuk!. ==0om. de

Cupulfe sm.=—]10 şopârlă verde (despre care se crede,
_că'este otrăvitoare); 2 pa.
"“săre!? 10 cupulie vear d
(laii) va Li mîcă—vai de
* tine!vaiva fi detine! Sl;

|]

nirhic,

:

: mămăligă.Gupătă ! exprimă: un 'mers
schiopătând, şoltăc- -şoltâe
Cupleseu vb. Iv 10 tocesc,
:. stâlcese; căgi, nd ploaie

şi-nă cupl mâna —căză o

* placă (piatră) şi-mi stălci
“mâna ; 3? şterg, fur; Ză 6upă
eămeșii- = le şterse,
„le îură cămășile 33.0 305a4.

3152.

”

”

ete.

:

Dediu adv împreună 19.
25520 888,184, * 277, Vezi:
:.deadăn... Dafuă sf.= nume “propriu
179—183; dafină -(foae).
Dafnu sm. == dafin 1'79—183.
Dafieauă sf. — dafin, dâfină
179: 180, eta.ia
Damcă sf. =—stigmat; s-vă bag
- vula, damea. ==să: vă pe47 las pl. dămți il.
Daporpoei: adv. apoi! 419ss;

» 420; -Vezi ::.deapoea. Papoca adv—apoi 242. Vezi:
-ideapoea; -:
Dârăc sm=drac'26:5, 9, ete.
i P-g-acăţă daraclu cu cu„collu=a dat de dracu cu
: 6ocogul: 30,p;-- 20-: date la
Papahagi,

Basme

aromâne.

29336..:

101,

1185.

darăți=du: te: dradului

ini

"„cetluesc, să vă stigmâtizez

109,5,

Curtueseu (mi—) vb. IV. =
devin neliniștit 815, 380. ;
mă zăpăcesc.
Gutrăă=vas mie din care păs-.
torii beau apă. Cuvariii sn. =lârb j "ehiveciu
„ (pentru flori).

1. 91

Dadă sf.-—mama 757, 17 Tai i;
_dado!/ (vocativ) Asa 255,
..262,

69,

Curlu- -păpă sm=popă într'o
- ureche. “stricăt, beţiv, 100,

Dab sm. = numele unei pă„duri foarte dese iîn Avela
”

4620,

Gura” sn. == sfert -145,.

STlap;.si z-ducă la da-

“ 7âfă ș-ma nelo== ducă-se
la drâcul şi mai departe
- chiar 294, ; ;'3 d-iu'la -damață == de, unde: dracului
"Aso: 271.

Dare sf.== dare; -tră: dăi=
'de dat:29%;; fe: l-ai ră.
- dâre=ce le! datoreşti” 82,
9
V-are lră dare al Mi- khâli=este Prostănae, ușu'

rel

23lo9::

:

Dare- logare 'sf. —daraveri, relaţiune: 257,

Dascal: Şi” :(Baseal) sm. învă
'țător, profesor 2, 163; dpi
- trițea la” dascal = î tri- miteă lă şcoală 1875; fem.
:.
" dascală- 328:
Dat adj —promis, dat; Von la
daăt=cuvântul pr Omis 67.

Dat sm. = birul; 'noz:plătim
i dăilu=—noi: plătirăm' birul.

Data sf. == “(data); răsărit ;
:data soartă '== -răsăritul
37

|
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_ soarelui 199

315st 473;

„Hi loa dala = te apucă
"groaza, spaima 59; data

chipul, Obiceiul pământului 3802..

-loclui=telul,

Dai vb. I==1cdau; imperf. dădeâm
3436

(şi
234,,

„dea

dideâm)
103

că-fe

linie=—de

ce

15,

nu-l

nu-l

dă-

o-

noră 20, ; peri. ded (şi
didei), deadiși (şi didâși)
324;: deade 6.5, 10, 34;
. şi dede 166; deadim
"944,6;

deadit, deâdiră

Gus,

83; M..c. Perf.: cum ş-avea,
dată 2borlu—cum îşi dase
cuvântul 5,;.l-are dată=—

i-a dat (Perf. Comp.) 335;

s-da=—să dea ?,; si-l da
ficorlu==să-i dea pe băiat
1; să-ți daui=—să-ţi dau 1;
- altu cari vea lu da=—
„cine altul i-ar fi dat-o 30,;

„20 z-deadi dipu nâsi==s6

„luă

după

„ deddiră

ele 264;

30 Poza

prit hoare=apu-

- cară prin sate 80, 25; 4
z-da după oi= să mâne
oile în mandră, spre a

: trece prin arăstoacă, ca să

fie: mulse) 153, ; 5%“ bat, lovesc; lă deâdiră cîte ună,
=ii 'loviră câte una 14,
- 30so 720, 1335;. 6 deadi
„pân di Dumnidă=ajunse * până la Dumnezeu 102,;
„"To lă. deadi foc=le-a pus
_„: foe 16lg ;-80 si-și da din„Țil pi latră= să-şi as„„cută dinţii 264, ; 9 nomlu,
nu u dădea; nu permitea
. legea; V-au ded 10 =i-am
“
, permis eu 433; 10* cari u
dădea

di .mâneâa 2=—= cine

o băgă în seamă ? 37,; 110
: deade frunda = întrunzi,
282.2, 31625; 1920 n-eară dată

-— mi-a fost ursit 1474;
„13 dati=tac pomană 485,,;
„.. 14 cai da di ea==eine se

atinge de ea (= cine vine

în contact

cu ea) 73,,;:15

- da keptu

cu un lup =se

întâlneşte faţă în faţă cu
un lup 2%; da di nd mastorsă di ursă = întâm-

- pină, întâlneşte pe o ju-

*

pâneasă de ursă 27, 22,
38.7, 3Daw Sas, 1lls,; s-lu
- dădedi
— să-l fi dat 336,;
dă-l

—

dăi!

Dumnidău

30,

40,9;

160

lă deade ună

. feală
— Dumnezeu

le dede

o fată (— născură o fată)

„213, 63s; 16* da arîulu.s-l-u

poată = se încearcă

râul

să-l biruie

32, 8330.
Daucă, pl. Daucăţi= nume
de familie şi mahală la
Avela 14, 118, 298.

Daiisprădaţe num.=—doispre-

- zece 892,_,, Vezi: dosprădafe. .

Dănisescu vb. IV = = in rabd

204.
DiăuVe sf. = tobă mare 364.
De! inter). deh! 724, 32, 65.5

GO.

De prep. când. urmează un
cuvânt începător cu vocala
a; de-arâp lie. Vezi: di.
Deadim, adv.—împreună 10,
1626 1723, 1822, 25, 332 5lase
164, etc., ete. Vezi: dadun.

Deagă st. =

ramură, pl. degi

4190...

Dealih'a (di-—) aâv. (eu) adevăratul 41, cadealih'a
; = adevărat. Vezi: alih'a.
Deaneavra adv. — adineaori
42255 810 97az, 99; ca de. aneavră=—ca adineaori
180.

, Deapinvb. I=1deapăn(lână,

|

- -*- GLOSAR. :

etc.) ; 20 fig. cât dipină pita.
— îndată ce a-.tocat (—a
mâncat) plăcinta 90,; 4 dipinăd ş-pînea ş-carnea ş-a-

pa—mâncă (=înghiţi, con-

sumă) şi pânea şi carnea
- şiapa 139; Deapină
multă
pîne — Mănâncă
grozav
de mult. Inf. dipinare. .

Deapir (mi—) vb. 1l=10 mă

vaiet (în mod disperat,
- smulgându-mipărul de durere): acăţă ... s-deâpiră
= începu să se vaiete a„ Marnic 172 24 3320 45,

114, 125s8 1283, 18259, 183,

319,5, 4753 ; 20 C-una mână

„ te-âpără ş-co-alantă tided- pird—Cu o mână te apără

:

| 579

- urmează un cuvânt. înce:
: pătorcu a: de-arâp Ls; deațel'=—dintr'acei 74; nviţă

ma gînedi ficorlu=învăţă
„ mai bine decât băiatul 76,5;
- di-la=—dela 2, ete. ; di-cât.
Vezi: diîcât; 20 conj. di
- un îl bășe mîsa=—de cum
. îl sărută mă-sa 5; di șdeade zborlu=—de-şi dădă
cuvântul 1;;; di agumse=
- de ajunse 1, ; z-videm di
„vă li daă — să vedem de
vi le dau (—dacă vile voiu
da) 33,,; 3% şi.
PE
„Dieara—10aşă dară 5751, 83a5,
102,, 253; dacă, după ce 21,
328,,1, etc.
”
”

Dici't (di-cît) — decât, totuşi

Şi cu cealaltă îți smulge pă- rul (==te nenoroceşte) 457.
Deapoca adv. — apoi 2572.

28

Vezi: apoea.

236,

ete.,

sm. — cerșetor 890,
Maia

Didinde

adv.=— dincolo, în a

Deli-lorgu n. propriu 326—
- 846,
Dem adv.—oare 107, (Pres-

- parte;
80,5,

3334.

udălu:

615,

88,

di didinde

10730;

curtare din /uî]dem, (=ve-

Dimineaţă

sf. —

dem), care însuşi se întrebuinţeazăca adverbial

Lilas,

829.

_ uneori).

:

Ma

Dâniscu, numele satului românesc aşezat pe muntele
* Gramoste 14. : -

Derte sf. — păs, pl. derturi
B9igo.

.

Ei

Di=—1* prep. de, dintre, prin,
ete. an d-el—unul. dintre
ei 22,3; s-intră di poartă

nauniru

=—= să intre prin

poartă înăuntru

2; ; -se-as-

pâr căpîrie di-ni fug=—se
sperie caprele
şi-mi fug
' 2620; Duă di dud— Zi cu
„Zi 9923; lă deade di feată
“câte nd pălate — dede.la
fiecare fată câte un palat
4584;

Devine. de, . când

.

ete..-

Aicunâr
„355,

9529,

138,

203,

Si

dimineaţă
Vezi:

dim:

neaţă.
Dimindare sf.— poruncă, co„_ mandare, 463, 113, 193,242,
Dimindată sf. = poruncă:
cîndu avdî' dimândata
:. draslor = când auzi porunca dracilor 4.148;

-

pri dimândalâ=—după co-

mandă, după dorinţă 351,
- 856ap. .
m
Dimîndăcune sf. — poruncă,
comandă, recomandare
21 '178a 9435, 146, 166.
Dimindu vb. 1=— poruncesc,
comand,
-

10,

292,

fac
305;

comandă
39, Alee

7,

250s6»

"814, ete; recomand, pun
în vedere 66,,, 944; Inf,

dimândare;

part. dimân-

i
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580

-:: dâmândați = comandate
"819, dimândătile zboare=—

Dinte sm:== dinte 4, 29, etc.;

“cuvintele : poruncite

:

272,..

Dimneaţă sf. adv.=dimineaţă

:15,'149as 110,.235; di-cudimneaţă=—desdedimineață 71. Vezi: dimineață.
Din prep.= din, de (pretut.);
- devine : dim, când urmează unpi: dim pade=—105zs,
326, etc.
-:
Dinăparte adv.—dincolo, în a
„parte, peste celălalt (țărm)
-6329;

633

69,

202ss,

_„niau (ei) câtuş. de puţin
“de el 195; 49 tuță pril

dinie va-l' treacă
= îi va
mânecă pe toţi 32120: 50 di“fă întră ahât tu dinţi 2=
- de nu-l poţi suferi? 36.

251.

Dinitinte adv. prep=fîuainte
1so; 6la ete.; dininte, di-..
nintea=înainte 14 les 1557

Dintră- prep.—de lângă 280,
ete.

21259.

tărâm; 2 prăpădesc, sdrobesc; "10 âV. dinică Rd cu-

vală di iapte,

(dinipai) adv. prep.

. vată

nânce

cot

la cot

-scă tu mână
= nu puteă
- să o susţie în mâni 16:
-

Vezi:

Dinisk'ot

dănisescu.

subst.

şi adj.— 10

„locuitor din Deniseu;
2
denischiotese: laitu stil/d

„.dinish'ot— biata stafie de-

nischiotească (=

'

niscu)

1535

18.

Dinisk'uteseu adj.
niscu,

din De-

= din De-

denischiotese

Dinipoi,

Vezi:

Dintană

sf. —plisc,

15.

„paseri)

30,3,

: 144,9,

Format

din: “dinte

(la

46De.

+

ca

să

1524:

mă:

110;

beşte câtevă 15;

s-li: di-

(să-mi dai), căţeă, căci de

-

nu, te prăpădesc 59,121,

"1437, 32026, :3179z0, 4U3g.
Dip adv. = de loc, câtuș de
puţin

so;

2 49sa, - 66sa,

9,

1020,

106,2;

42,

43,

singură

dip=—ecu totul singură 169;;

dip :aviit== foarte

:

168,3.

Diparte

bogat

.

adv. —

departe

19,

— 224, 255 5325 69s, 102s5, 1055.
Dipărtare st. =—depărtare; îîn-depărtare .345,.

dinăpoi.
cioc

lapte,

317,ş,

“nică=— să-i fărâme 48,,;
- “Frati-nu, cățauă, cădinu,
- di “die— :Pe frate-meu

110. :

țiu: na puteă s-u dinisea-

de

-- 92» dinied niscînte— sdro-.

mânile dinîpoi= Il legă cu

' mânile

s-mâcă=

. îi dumică (pâne) într-o co-

=="înapoi, în urmă 120, 80ss;
' 549; pri dinăpoi = pe dindărăt 50,7, 6620;1/ ligă cu
Dininte, -Vezi: dindinte,
Dinisescu vb. IV=—ţiu, sus-

.

Diiiic vb. Ido dumie (pâne),

Dinăoară (di- -nă:oară) == adv.
dintr?odată 47, :323, etc.
„Vezi: oară.

Dinăpăi

locu dinţii ca săl' =cu
dinţii” ca colții de sapă
(mari) 147; 20 fîneă cu
dinți di. ver
= ţineă tare,
rezistă din răsputeri 12:
30 nu cutidă dintile si ş-arîmăd di el= nu îndrăz-

su-

-fixul and; cfr. cărlibandă
“: din: cârlig
F- ună... ».

Dipărteq vb. L—depărtez,

îndepărtez; cara. s-dipărtă=dacă, se îndepărtă
459,

4838;

Mo

.

Dipărtos adj.=depăr tat; înde„Părtat 60,425, 495, 497,

GLOSAR. -.

Dipi' prep =de „pe- als Vezi:
.:
dipri..
Dipiraro sf. 15 văitare dispe“rată 129, 337; 90 smulgere
- de păr; ip trapse nă di-

pădesc, istovesc; z-dirină
„+=—se prăpădeşte (în vaiete)
14lzg: z-dirină. di jale —
„se prăpădiă. de jale (văi-

- tându-se) 129; 192,, 306,

» pirare a puitlui=smulse

- .821s» ; Int. dirinare şi dir„nare; Eaşte dirnăt=Este
istovit de" puteri. . ,
Airpane. sf. — coasă 339,
Dirta. Vezi: ditra.
Dirviș sm. = derviş a19,,
425.—497, 434. .
Dis— jumătate 16227; diști
îl! culcă, m-pade= pe ju„ mătate din eiîiculcă jos,la:

- pasării aripele, puiul.
Dipirăt adj.—văitat, în stare
„deplorabilă ; dipirată=—în |

: stare" deplorabilă,

Ă

rată.

193a

dispe-

4
439.

Dipri prep..
1*- de pe 1],
14, 38, ote.; 2 dela: as:
capă-l dipri moarti=—sca- pă-l de moarte 9,,; dipri
apoea=apoi, mai apoi 16,;;
-. dipri-că—decât 129,,.
Diprit prep—deprin 8, ete,
Dipriună adv. = mereu, întruna,
nit

30,2,

neîncetat,
5029,

72u5

neconte91;

129,

„:268; le-aved dipriună==
'erau în relaţiuni de draDipu prep. după 425 Se 2Ga
ete. Vezi: după.
Dipin vb. l=—cobor, mă dau
jos 14,, 40, 45,5, 53, etc;
„. ete: dipâș =— mă coborii ;
“Şi: dipundă” (Fărş.); căt u

„ dipunara== cât îl cobo-

riră 477; dipunâ'ndalui=
. dânidu-se jos, scoborându:
” Se 230s; 10, dipusi minti=—
prinse minte, se învăţă
minte 64;:2* arîilu..
“dipuse==râul.. „se umflă,
__s6 revărsă 282,. Inf. di.
" “Duneare şi dipinire==co- „borîre, dare jos 22325137,
dipunare (la Fărşeroţi).

Dipiis adj. —1* revărsat, um-

„lat (de râu) 280.5; 2% 'abătut, trist 201...

Dirte, pl. direaje Şi « direcuri
= stâlp. Dirin-sb. 1
elhinuese, pră:

581

: pământ:338,,;

.

fem..disa:

Tu disa di cale == La ju- mătatea drumului 229,,.:
Disagă sf. =—desagi 352,: Vezi:
tisagă (singurul uzitat; di' sagă pare a fi introdus de

1. Neniţescu).

Discăzii vb, 12 descurce. pă„. rulcupieptenele; discăcăt
- —descureat 172, ; Inf, discăcare=—descureare a .părului cu pieptenele.
Discair vb. I=—descaier, des„ fac.caierele de lână; Int.
discâirare.
Disealic vb. I—descalee

: Bois, 146, 226, 406.

19,

.

Diseaița vb; I=descalţ 1332;

Iuf, 'discălțare == descălţare ; discălțât—descălţat.
Disearcu vb. I=—descare 53,
103,5, 14, 152, 311.

Discălieată sf.— descălecare ;
Aidiscălicală —.nici n'a
„descălecat, abiă descăli:

"când

198,

"

Discălicătură sf. =

descălecă:

tură.

Discăreare. sf ==
— descărcare.
Diseintare. sf. = descântare.

Discintu vb.

= descânt; 19

„e-bcânţişi je-ţi discântă ?

PER..N. PAPAHAGI

-

582

: bine

= ce-i zici şi ce-ţi zice?
231;; 20 cara-l cântă şi-l

discîniă=— dacă-i îndrugă
şi-i îndrugă câte şi
câte 362,; 30 cu apă

mai
dis-

.

sfâşiu : s-lu disică = să-l
sfâşie 1442, 2985 412, 07

fe disică ndânte
= om îndrăzneţ as.
Dislăl'eseu. Vezi: dizlăle escu.
Dispartu vb. IV = despart
2229 3313; cându 2-dispărţi!
= când se despărţi 6,,; 2

cuie; stric; fig. [-discârFfuseaşti= îl descoase, îi
află gândul 43,,.

Diseoapir vb. IV=descoper;
" s-nu fivă. di z-discoâpiră
"un alantu= ca nu cunivă
- să se dea
altul

Diseos

TOs.

vb.

III = descos; 4

- pe fată) îi află: gândurile
“BO;

s-lu

discoasă =

să-l

descoasă, să-i afle gându- rile 202, 97lasDiscumpăr, Discumpur, Discumpru vb. I=răsplătesc;
- 10 s-fă li discumpăr tute” .
== să ţi le .răsplătesc pe

- toate (=—să mă răsbun de
„

toate) :60;

nu

s-diseiim-

pără lișor = nu se resplă„„teşte-uşor 67, 398, 493,

496. Inf. discumpărare =

: resplătire, răsbunare.

|.

Discurmu (mi—) vb. l=mă
odihnesc (după se sunt o-

„. bosit); până s-mi discurmu -îo=până să mă

odih-

» nese eu 34,,, 767, 811435,

212.9, 248s7s' 324, 326.

pi- -se, di-si conj. = dacă 1479:

17634 2360, 426.

. -

Disfâc vb. 1ll = desfac, desprind 6,2, 38,9.53, 7625, 185,
- 299, ; deschid; 4 disfeaţe

_“(firida)' = deschise

ferea-

„stra

oclil'

"7;

- va tă disparți = nu o să
te desparţi 6;,; s-dispăr„„Țird= se

pe faţă unul pe

„. discusii feata=(0 descusii

disfă-ță

patru = deschide-ţi ochii

119

- 100ap, 177 31435, 344, ete:

- cântată= cu apă descân“tată 523. 291,
„ Diseirfusescu vb: IV = descuiu (un lucru bătut cu

.

(= în: patru)

259,; desfăşur 87.
Disi. Vezi: di-se.
Disie vb. I=—despic 17 29,

despărţiră

173, T9as 333.

15,

Inf. dispăr-

țâre= despărţire.
Dispeatie vb. I = despetec,
Inf. dispiticare
== despetecare, descârpire.
Dispetur vb; I — desfoiu (fac

în foi); li dispiturăi=le

am

desfoiat

(făcut în foi)

103,5. Inf. dispiturare:
Dispiutie

vb..l=

164.5, 283,4. :

despintec

Displătescu vb. LV= despletesc (părul); cu perii displătiţi = cu părul despletit 143. Displdtire.=— des- pletire.
Dispol'ii vb. = despoiu, jeiuesc 101.9, 337; ; dispoal'e
azi, dispoat'e mâne= des-

- poaie azi, despoaie mâne

86, ; cum îl:dispul'&==cum
- îl despoie297,,; dispul'ară
- = despoiară,: jefuiră 337;
„ dispul'ât== despoiat '94,,;
îimnăâm dispul'âl=umblam
- rupt (despoiat, fără haine)
-

148, fem. dispul

poiată

ală=—des-

290.

Dispoti [şi aispoli] sm.=arhiereu 425.
Dispustusescu vb. IV.= : mă

GLOSAR.

: odihnesc, mă repauzez
(după oboseală) 229,cDistup vb. 1 = destup 1143,

36,

ete,

etc.;

125

58

75.

.

927:

Dizlăteseu vb. IV. = linipe-

"zesc; z:dizldci tră cudie
"= se limpezi spre minune
289;
Dizlăk' escu şi dizlik'esen vb.
IV =—deslipesce 259, 430.
“Dizleg vb. 1l=10, desleg 1325,
103. ; dizligați-mi = des_legaţi-mă 60; z-dizligă:=
.

'se deslegă
-cese 167.

8339, 2 tălmă-

Dizligare sf. —deslegare, tăl:
: măcire

1673.

-

| Diznăii: adv.=de: nou, iarăşi
"Bz, 830 342 'T'ls2, ete.
Dizierdu

„887,

vb.

IL =

desmierd

3425, 441. Inf. diziir-

dare.

Diziirdat adj. : desmierdat,
“alințât: 136,

438;

-

Diştiptat Şi disziptăt (Cruşova) adj. = deştept,. inte- ligent; ea. eră muliu dis-

Dizvăleseu vb; 1l= desvelesc,
“descoper Glas; 221,5 305,

ciptată=ea eră foarte deş-

- z-dizviștea= se desbrăcă

:

teaptă

- 205,

75au-77o3i' disciptăt

|

Dizjig “Dizj ugăd şi dizăue vb.
desjug; dizjugară =
- desjugară 117. Inf. dizgugare (dizjugare).

== deschidere 309.
.:
Dişelis adj. =—1* deschis, deş“ fept, inteligent; în văţat

-

23

Divarlisalui adv. = în jurul

Dişel'ideare (şi dişelădire) si.

153ş.

2025,

jur-împrejur 35;2, 54, 68,
"102, 181, 120. Vezi:

„mioara 149; 30 Li si diş“cVise inima tră Vin= i se
făcii poftă 'de vin 90,; 4»
“<lișclide-ți oclil'=—deschide-ţi ochii, bagă de seamă
"13 50 z-dișclidă = (să
deschiză) să devie deştept
“2 83
dișclisiră = deschiseră (la minte), deveniră
deştepţi, cu mintea deschisă 34.

Dișteptu (mi ——) şi (disteptu)
- vb.I=(mă) deştept; z-diştiptă=se deşteptă 25, 36.5,
- 50; '136,:310,. Inf; diștip- are= deşteptare.
Dișteptu (disceptu) adj. =
deştept, inteligent 117,;
dişteptu foc= deştept îoc

disciptăcune

Divarliga adv.=împrejur, de

= ca să-i înveselească ini- .

înfrunzit, în-

şi

(Oruşova, Bitolia) st =deş:
teptăciune 95, 210, 315.
Ditprep.—din (pretutindeni).
Ditră (diria Vlaho-Clisura)
pr ep.== pentru, din cauza,
de; ditră nîs= din cauza
“lui "37, 146,6 828ag, :4'7325.
Ditru prep.—din 235, 442, etc.
Diunăoară adv.=—dintr'odată

9
înfrunzesc, înverzesc ;
pomlu... dişel'ise- = po- mul... înftunzi. 316,5. 30
tra s-li dișclidă thoara

* 1872, 418; 3
verzit,:

583

Diștiptiizune

Disţingu vb. III= descing;
s-nă 'disțindim = să ne
- descingem .265,,. Inf. Dis* giro şi distingeare = descingere.
Dişerid vb. III
= 10 deschid
8, 9, 29,

o

= deştept 40as, 388,; diş- ..
fiptă 98, 2940, 403-409.

1155.

d

*

Dizvescu

vb: 1V.== desbrac;
847;

si

dizuisci:=

-

584

_“se

PER. N..PAPANAGI

desbrăcă 203, 482, ; u

+ „dizviscurâ=0 desbrăcară
.

289aq..

Dizvoe

e

vb.I=a

desghiucă,

__a scoate cevă din găoace;
și cîndu-l'! vine oara zdizvoacă= şi când sosi
momentul ca să nască (=să

- se uşureze născând) 61,,.
„_ Inf. dizvucare. Part. dizvu„câtă. |
d
Dizvuluseseu vb. IV=— despecetluesc 210.
:
Dildăsescu vb. IV = dau nă„Vală 120.
E
Dinginescu:vb IV=plesnese

- (cuvânt onomatop.- de. la
dîng 1); lă vini z-dângî. nească tu: k'ali
= le veni
„să plesnească în piele, le
:veni (=le-a fost) mare necaz

1l5g.

..:.:

Diră

sf. = urma

„de

vânat;-s-lo.dipu

animalelor

-- doaua-zi. 4'Ta,-sos. 40, tr-a

doa-zi= pentru a doua zi
„468, a doatia oară. 16,

a daoa oara==a doua oră
--"TBaz, 733; doilu= al doilea
* 82, 40lap; di dao ori=de
„. două ori 394 ; di donuă=
„. dublu, îndoit 102,6; 2 no-aștiptă gâcă di doatiă ori=
."n'așteptau poftire . multă,
„_mWaşteptau

--de

două

să

li

ori

se zică

314;

3

a/j-

-- tare buneaţă nu s-disciim-

_:părălişor cu

ună. cul. doâ-

„ad= aşă bunătate nu se
... .resplăteşte uşor-uşor 67,,;

„4

Zborlu'dad nu-l si fă-

. Jed= (Cuvântul

două nu

„"isefăceă) adică: nu-i strică
“placul niciodată, îl ascultă
„ la ori.ce 76, ; 5%. îl' deade

„doli a preflului=a

dat

dîra

„_ortul popii 371, 424;.și
doli a preftului îl. da=
- şi dă ortul popii, şi moare

Dirte sf. = furtună straşnică
(Vlaho-C/isura). .

- Domnu sm.=1* domn, boier,

„ună. țerbu=se luă după
urma unui cerb 192;..

Doagi sf. = cuvertură de
_ lână 95; pl. dogi 87,.
Doamnă sf.== doamnă, boie-

„.reasă, stăpână

64,

107,

108, 109, 133, 238, etc., Vezi:

domnu,

Doari și Aoară

sf. = dar 91,4

2: 417, 38225, 436; 490,.

Doara (a co) = a: doua oară,

"iarăşi 6, 11'7s9.
dee
Doană. Vezi:-doi 6.
Doi num.=10 doi 6, ete.; doli

(doil'i)=ambii 25, 49, 572,

- 60, dolă 4178; Gen. Dat.:
a doilor = celor. doi, am"bilor 26522;.fem. dao, doa-

„4,

doao

10;

22,

2tu,

„49, 590; dâole, doâule=
ambele '73;5, 78, 96,5 ;-di a

93;

10623,

205,6.

Ă

i.

„ stăpân 188, 190; Doamne?
=

stăpâne

18, 39,4.1.7;180s5,

„418; plângea ... ningă
domnu-su = plângeau (ei).

„i.e. lângă stăpânul lor 50z,,
Ti; s-t-aflu domnu=să-l
:: daula stăpân 212.02; dom:

- nusua grădinăl'ei=—stăpâ„nul

grădinii

9,,,

70,5.81;

„domnu mare=domn

mare,

boier,de neam mare 10,5,
„12, 1992;.1733; domn (la
; Fărşeroţi), art. domu în
loc. de'

aude la

domnul,

cum'-se

ceilalți Aromâni

„473; tem: doamnă, la Far-

„. seroţi: doamă ; 2% Domnul,

-. Dumnezeu :.. Doamne 7.;=

- Dumnezeule!

Do a:m-ne

, Dumnigale !. = Doamne

:

GLOSAR. -:..

„Dum
TG. nezeule!22,

269

25

20373

Dona n. propriu de bărbat
__49—51.
Dor vb. II=—10 doresc; caftă„Bi dpi- ți doari săflitlu =
cere-mi ori ce îţi doreşte
sufletul 64, ; s-caftă țe-l
doare hrisusita=să ceară
. ce-i doreşte aurita (subinţ.
. inima) 67,0, 145,165; z-doari
= se doreşte 121,4; durea
să-l

başe—

doriă să-l să-

„rute 25, 98;, 115: %a'dureă: fe-ni ţi doari= ce mi
te: doare

49, ; că-l

durea.

= căci îl dureă 55,,, 161;
"fără s-lu doară caplu =
“

fără

195;

să

ducă

grije

di oara

147,

fe uvidi,;

„acădță să-l doară

buriclu

== din momentul în care
„0 Văzu, începu să fie în:
“drăgostit de ea 13,. Inf.
dureare = dorire, durere.
„

Part. durăt,

durută

= do-

rit, durut,
Dor sn. = dor,. patimă,: durere, dragoste 36, 47,
„- TBooy. Tdi 196;

"145-—147; dor

pl.

doruri

fi-e
= dor

mi-e, doresc. Ta; di cîte
"-oră va-l Va -dorlu=—de câte
ori îl va'apucă dorul 17,,;
vine
dorlu = îi. veni
- dorul 66. si-l! tragă dorlu
=

să-i

ducă dorul

299.

Dormu. vb. 1V= dorm 108;
= dură == dormiă, dormiau

= 1Gag 59z ; „canda.. durnă
Apr i șk'ini=—par'că dormiau
:.pe ghimpi

1133; - duriă,

- vai dâță, ca: dipri. lumea
lantă
= dormiă
(dus), ca
:pe lumea cealaltă . (= ca

“ dus . pe,-lumea : cealaltă)

+ 86;

duriii=—dormii 132;

.

Si

|

585

durii: =. adormi 36. ; agîrşi: dă durni= îl apucă
somnul, adormi: 197, ;.4ă
"2 durhită=Ai adormit, (dor„ Mit) 774:; vrea z-dorhi ==
“ai fi dormit (= eră. să
dormi): 362. Inf. durâire
"(şi durnare)= dormire, adormire.
Dosă sf. —başordină, scroată
(din Alb. dosă= scroafă) ;
„palu'. dosă = „başordină,
scroafă

124,

-:

Dosprăqăți num. = doispre„ Zece,: douăsprezece; oo di .
„clei= douăsprezece chei
* 4A0s;oo di mutăfuri=două„ sprezece. pături de câneE pă (sau. de păr de capră,

: amestecat cu alte „lânuri)
-192g."

Dot = chip, (mai mult

cu-

- vânt de umplutură;. este
».. întrebuințat de Fărşeroţi,
- din care cuvânt - sunt: şi
_ porecliţi: Doteati) 244sa
248, 277.
Dotean, poreclă aplicată Fărşiroţilor. :
Aoxă sf. = slavă, glorie 96,
Drac sm. = 10. drac 2, 5,44,
..99; pl. draţi 152, 153; art.
drații (pretutindeni). şi
:..drasli 3, ; dracul= dracul (Molovişte, Gopeşi) 236.
: 2» fig. dracul se mai: nu„smeşte: a) ațel c:un cor.—=
„>: acela “cu un picior 208,2,
„293, 336.,; b) aclo. s-lă
- Jibă=ti-le-ar de cap 4324,
293; e): si-V.creapă numa
„„ ==să-i crape numele (=ples: -nă-i-ar - numele) .212,.213,
..:293, 396; d) Futu-ni-l' mă-

„80 = 468; e). aţel din vale
i. = acel din:vale 435;30

" soacra, l-aveă intrată dra-
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clu tu inimă = soacra se
înrăise, au apucat-o dracii. 303; ma V-aveă înirată draclu di îră. linăvoasă— dar s'a -nărăvit
de se făcu leneşe 70, ; 40
"că :ș-aveă drajli tu pâ'mn-

-icd

=

Drăcoane
24,

Drăcurie

căci eră, stăpânit.

roasă-—

no-avim= Vezi,

Drășel'auă,

„că nici pe dracul nu avurăm

435,;

(= nu avurăm nimic)

7*-ș-lă draclu curlu

„* cu nâs= (îşi spală dracul

: curul cu dânsul), adică:
s'a dus, s'a sfârşit cu dân-!
-- Sul 367,0, 378; 8% că an-

gîrmari avea suflată dra„clu tu pungă = cât des: prebani,nici lescaen'aveă;
„„ 9 Aestu ş-eră draclu viii

„== Acesta eră dracul - în
- persoană 2,,; 10 cum di
drac=cum la dracul 109,4 ;
„110 Căâtușe cama drac.irahidri lucre = Pisica mai
- drac (=mai dată dracului)
:- la. asemenea trebi '70,; 122

-s-lu băgă draclu viîră=
de Var fi împins dracul pe

» cinevă 147; 130 mplină
:: di draţi= plină de draci,
« -dată rău dracului 190, ; 149
: drac di vali=dat dracului, foarte deştept 89,,;
- drac di sum punte= dat,
- dracului, deștept404,,110,,.
Drame sf. = dram; om cu
-

drâăti=—om

cu glavă,

om

: cu cap 429,,; gâ ș-tine, că
nu-l lipsescu drăni=zi şi
“tu, dacăsiîn fire 209yga

50,

drăcoasă,

dată

dracului 358,5, 411; pl. drăcuroși — drăcoşi 364, - e
- Drăeuş sm; = drăcuşor 470,9.
Drăgât sm. — pândar 118,
_1364. (Epir, Tesalia.)

nici pe dracul 300, ; edi;

E

453.

Drăcuros sf—drăcus ; drăcu-

înfuriat:
foc 230,, 4054. 70
drae no-aveă =n'aveă
drac

sf.—drăcie

213,5, 348, 36,

".draţii di. urecli = m'am

că

5,,

460.

Drăeds adj.— drăcos ; Feată
drăcoasă
= fată drăcoasă
4320.

de draci,căci eră maţe pestrițe 295, ; 5» me-acățară

„

sf.—drăcoaică

275,

.

Drișel'auă

sf. —

„Pas 89,. 273, 86,3; fră ninga
nâscîndi drîşctei vrea W-

acaţă= după câţivă paşi,

„eră

să-i prinză

48,

„Drăţescu adj.== drăcese

467.

Driptate sf. — dreptate 392,.
Vezi: ndriptate. Drişel'auă. Vezi: drășel'auă.
Drișteală sf. = vâltoare,
„"dârstă 301,.
Drugă sf.—lână scărmănată,
servind la 7orț, din care
""sefac ciora pii 289, 290,
17033.
— huideo
Du! interj
. ! 228,5.
Dia! interj.=huideo ! 106, s
IS:
Due vb. Ill=duc; ni due=—
-mă duc; si dufe=—se duce *
"10,5; va mi duc=—mă voiu
duce 8,; fra: z-ducă—ca
-să se ducă 7,ş; du-te==du:te
- 393 205; di foaminu va s-mi
due s-mor=de foame n'o

să mă las:să mor 45;; z-'

" duțeă=—se

ducea 46; z-du-

fed cu minlea=—mergeă cu
gândul 19,4; duse— merse

- la; Bas 5, 1liş; du z-dăsiră

» Zuți

= unde

merseră “toți

25, ; Araplu fe-aveă dusă

: hila:al

amiră=— Harapul

" GLOSAR.

care condusese. pe fata de
împărat 50,, ; s-aved dusă
„ =—se dusese 25,; Fu ard- Jătdă drac şi dus tu... =
- Fu răpit de drac şi dus
i
- 2so. Particularităţi:
nd dujăm ŞI? na fom Llao;
-

Imperf.

m

fea,

nu dul'iră—nu pricepură
72; ;- duk' îindalui==înţelegând 17; nf. dulire şi
dulare. Vezi: adulescu.
Dulape sf..— dulap, pl. du
dă 23Tu, 415.
Dulă (şi oua) sf. ser vitoare
243, 315,5.
Dulţe adj. = dulce. 4, 24,5
Do, 28320 416...

ti feai;

s-fea'165,; Perf. mi duș,
li dusişi şi duseşi, si duse
ete. Viit.::va nă dufâmn și
va: nă

ferm 259;

Inf.

587

Dulţe

dă-

" Mea =Cu Vor Dă dulce 352,,;

dulițeamea-somnului=dul-

ceața (=farmecul) somnnu: lui 302 391; 2 pl. dul" feni=prăjituri: 416,5, 4900.
Duminică (Duminica) .st. =
Duminecă
" Dum- Vertu

se- datoAromâs-ti duti duguam s-ti...

sing.;

»
»
.

446.

Duk'ane 'sf.—dughiană, pră„vălie 253, 304, 482. --.
Duk'eseu vb. IV= înţeleg,
simt, pricep (la cel mai mic
semn), pricep bine 166, 167;
dul'aşie — pricepe, simte
18,; s-nu u dukască țivă
- furbi=să nu care cumvă
_: să o simtă. hoţii 22,35 dură
- == pricepi, simţi 1539 17;

27,

452,

vb.

IL= iert,

mă

rog la Domnul de iertarea
"păcatelor cuivă. Se. conjugă numai la Indic, Prez.

« călzire mare la foc sau
soare.
Duh sn. ==
— dun, spirit, -respi315a0, 49920,

; 15452,

AT4

Dugurire sf. = dogorire, în-

raţie

329.

Dulțeame sf.—10 dulce, dul- ceaţă, duleime; cu dulțea-

că această construcţie este

-

dulceaţă

mântului, iubita pământului 182.
:

fire 'şi duțeare “(şi feare.)
Ducă si.=—dus, mers, ducere ;
di ducă mână nu irdipse=—
de dus tot se duse 8; fu
ducă = la ducere,la dus,
când s'a dus. 190,,, 503.
Dudic sf.—duduică, drăguță
AMO
Dugoare st—dogoare, dogoreală 103.
.
Dugureseu vb.IV =—dogorese;
Am s-li dugurescuam să
.te dogoresc 3350 ; observ
Daco-română şi
reşte lui Bagav.
pește se zice: za
gurescu sau.va
rescu, niciodată:

sm. =

| Dulţea- loclui sf.—dulcea pă-

*

- Dum-l'ertu,

Dum-

Verți, Dum-lartă ; Subj.
prez. sing. (la fel cu Ind.
conj. cu: si(să); Imperativ
pers, II, III: Dum-lar tă
oară, îu s-află criștinlu
“aţăl = Fie "binecuvântat
momentul, în care se află
creştinul acela 343; DumVartă-l = Doamne. iartă-l,

-

Dumnezeu să-l ierte 489, ;

._

-

Dum-lariă-țioâsili a tătălui = Domnul să ierte oasele tatălui tău)=iîie sfinţite (==odihnite) oasele ta- “tălui

tău

13825,

spe

Dumname sf.=boierime, lume
din viţă-mare; bogătaşi.
Dumnescu vb.: LV =domnesc,

,

588

PER.

N. PAPAHAGI

stăpânesc;: băgă
s-dum;nească dinir-su=băgă pe
„ ginerele său să guverneze,
“să domneâscă 40,,, 9725,
1062, 1375,

» =domni,

34;

Dumniqăseu
„195.

dumnă

= stă-.
_

- regesc, crăesc, boieresc398;
numlă dumnească=nuntă

buinţat).

sm —

Dureare

* Dumnezeu (pretutindeni);
- Cer 10154, 102,; Dumniză

2

1* avere 1974;

Durit adj. = 1 dorit, iubit;
-tem.. durulă =

dorită, iu-

bită 54, 8, 1225126. 129%,

* 15las, 274, 279, -288,, 418
472; 2: doritoare, iubitoare,
care iubeşte : cum sun mul- măsle durule = cum sunt
- mamele doritoare..

414; 10 Și-si feafe Dumni-.
dă filă = şi:se îndură
6; ; 20 Și-și:se

„duse oară-bună cu Duin=
„ "Nâgău năinte = Şi merse
cu bine cu ajutorul lui

Da! = câre! niți da! nu fă" feă==nici a! (nici câre!) nu
Mae vb. II = zao. 464; gică..

sf. =

dorire.

stâlp 348.
Pa
Durit adj. = adormit 494.

* întrebuinţează şi articulat:
Dumnigălu, Dumnidăii
lu:
voc, Dumnidale ! = Dumnezeule! 21, 24; fig. se
mai numește: Afel- de-analtu (=—cel de :sus).316,, :

334.

|
99, .

Durte (mai des: direc) sn.=

173 (Gopeşi, Molovişte). Se -

-. mită lui -Dumnezeu

.

35, 18
dipu.
stăi!
între-

20139 ; dure fi-u cu goclu=
destul fie-ţi cu gluma
(=cu jocul) 8.

rească 270,,; 2* fig. lucru
dummnescu=lucru turcesc,

Dumnezeu 65,,; 30 Măcară
cu fe deade Dumnigă=
- Mâncară cu ce a dat Dum„ „nezeu 66, ; 49 Puf s-lu facă Dumnidd=ce mai puț!
- vai de .mama lui de puț
103.0; 50. Vru Dumnidăui
„= slavă Domnului, mulțu-:

a

prep. =

Dure adv.=—destul 31

-.: împărătească. 68, ; .boie-

Dumnezeu

dupu

* dupu 29
sa; dipu
„80, 81, 113. Vezi:.
Dur !=cuvânt turcesc:
>. 228. (Numai aci

“ Dumnescu adj.=10 domnesc,

şi Dumnidăi

dipu,

: după; după (pretutindeni):

- dumneaă = le stăpâniă

DumniQă

.

După,

stăpâni 398, ; li

41725; Inf. dumnire
„. pânire. -.

adj. = Dumne-

z6esc, de la Dumnezei,
Dunae, Dutaiiă sf.=lume 7210

Dus adj. = dus; no-alăsară
- „loc: ni-duşi =

nu lăsară

-- loc, unde să nu.se fi dus

ID

Duşmân

sm. = duşman, ini-

+. MIC. 125, 1'7s, 35,5 376 58,
156, 222, 456.
A

Duşmăn
-sf.=—il
dușm
'e
ănie,

Duvae. sf. =
-

Vânt

rugăminte

orășenesc)

168, .

(cu..:

Duzină sf.—duzină 119 (neo: logizm).
a

= Zăcii :395p;
» ceau

120,

di/eă = zăi

Padă sf.—zadă 157,204, 452;
;.Că mbilă, di feafe. cu-

GLOSAR..." +:

Dean Aripidină st. = == deal-.
- povârniş, docuinţa : soare-

- cultă, gadă=ii îmbătă tun
30725.
Damă 'Sf==zeamă 2405 309,,
" 820s9, 821.
Damă n. propriu:de familie ;
"fumeale al Damă=(familia, copiii lui Zamă) copii
mulţi şi gălăgioşi, neas- tâmpăraţi 455,
Danqă sf. = arţag ; lo- -acăţă .
- nâpoi danda = "îl apucă
iarăşi arţagul 230,..
Dare st. = zare; zori de zi;
- câtră n-dare = spre zori
de zi 23154 259 3T4+ 468x,
481.
Daţe num. 10

“lui) 440. .
Den vb. TII= gem; şade şi
deame Gua tutlă=—şade: şi
geme întruna; Inf.: gi-:
: meare şi deamire =. ge-

- mere.

_ Der sm. = ger. 170,. 301,5 ca
: nume.propriu: Gerilă 335,
îă «.336.

degeră de îrig “138, „139.
| igitie şi. Didite sn. = degeţel.

zece dies, 734;

mași dăţile

(udă)
= numai a zecea o2 .1u dățile a
dae:
1'fss ;
mulare—sai nu pistipsea

„ năți ună=la zece (=vorbe)

“ale muierii sale nu -cre: deă nici una 283,9; 30 aestu
îl! dădeă: dațe ia furtu
" aușlui=— Acesta-i da zece

(înainte) bătrânului în ho-

ție, adică: îl întreceă mult
în hoţie pe moş 308.
Păi !=câre! nifi ăi = nici
- câre! a nu crâcni de loc

: 407%. Vezi: ga.

Deadit,

deagit

(mai

rar) şi

- deaqit sn=—deget 28 1030 m

- DO 73a 14, 156, 256a-.
„Peadir. vb. 1 = deger 1945;
- ma didiră dipriună dar

degeră într”una 137;;, 138.

Inf.

gidirare= degerare.

Deadir sm. = deger.
„Deană
los,

sf. =
1107,

10 colină, deal

1152,

879;

pl. de-

„ură 172, şi (a. Fărşeroţi) :
"genă 478 ; 20 geană, sprin-,
ceană: 364. 11209 222.

i

Digiriuș n. pr. —Degerilă, câre

- PL. găță: trei-dăţi, patru“Jăți ete.
= treizeci, patru-

zeci, etc.;

589

.

120,9.

156.5; "314,

;

- calu-al Barbă-Cot... niţi
: “da diditie nu lo-aveă=ţca“ lul lui Barbă-Cot... nici
“la degeţel nu-laveă), adică:
"eră. mult mai presus decât
calul lui Barbă-Cot... 2722.
Pingie sf. = gingie.
Dinirăe sm. = ginerică 118
369.
Dinire

sm.—ginere

68, 343;

dinir-su=ginerele său 402
|

525.

97.

Poe

”

Dinuelu sn. = genuchiu 92,
49asa St, 172, 191, 239, 331;
că no-alăsă (eu) vârnu di
dinuclul a lor = că nu
lăsau pe nimeni de nea- mul, de sângele lor (= că
nu lăsau moştenitori : de
neamul lor) 43725.
pi = zi, în compunere: a
: doaua-dâ=a doua zi 33s;
- astă-gi ete, .
Pie (găc) vb. III [Indie. prez.
die, diți, dite, dițem (gâfim şi țem), dâțeți. (dâțiți
şi eț), die; Impert. gâfeăm şi țeâm;. Peri. dîși,
dâsiși şi Visigi, dâse, ete.];
5

1*zic

1,2,

3,5, 10, 32, 3,

- 43, 46, 49, 54, ete; 25 soco„.tesc, sunt de părere 43,437;
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30 ahâ't dîse Dumnidăii=

Duă

atâta a vrut Dumnezeu 65,;;
40 b-u dâțea... cu flueara
= i-o ziceă... din fluer

- mătoare 9,; a doua zi 329,,
164,5; a trea-ză, a lrea-zi,
a trea-dâ = a treia zi 76;5,

- dâți= adică 336, ; va dâcă
„=va
să zică, adică 80,;

„80 va-l-u dâți, acăţă, s-maur-

127, 16432, 170, 17lş; 2
s-feațe dua g'ine
= se lumină bine, deplin dezi

să se cam

înopteze 2; 7 parăţă
'loară câlu z-Jîți =parale,
- bani luară cât de mulţi

87; s-feațe

s-a luminat

33; 8 p-iu-l! dăc...==pe
- unde i se zice... 245;
: dăță 416—484; zăc, zăse'
17333; 235; fe s-tem=ce
să
„ zicem 992,, ; țeam=— ziceam
-

Da3s

Gas,

181,

;

- de bine
„„ = toată

Inf.

» =trei

dițeare

Gopeşi) = zicere.

93, 106,5, 128, 296,

: 298; am ş-alte zboare tă
. dăcă = am şi alte vorbe

de zis 249,; 2 undă dică
„= Cum a zis, îndată ce-a
: Zis 193,2; 30 no-aștiplă dâcă

di doaiă

ori=naşteptai

să li se zică de două ori,
„ maşteptau poftire peste
» POftire 31.3;4% nu va dîcă
sau zu va vârnă dîcă—
nici

134

vorbă,- fără

îndoială

1381 8562, 306, 441,

Din. sm.=(mase. dela : dînă)

221-—224, 464; Dinu a„ mâril'eă = zeul, zânul mârii 250...
Dină sf. = zână (pretut.).

Ei=ei! interj. 3,5, 9, 14, 26,,;

- 1002, eacă, ei! 29,,, 53,. 54,
1201; aşă dară 29, ; £7 p-ul

zile

întregi 211;

360,4; 5 din duă în dud
= din zi în zi 21; dud di
„dud
= zi cu zi, din zi în
Zi 72 336.7, 352; 6 nd
(ună) du = într-o zi 2,
- 9 3ls5; 70 î/ loaă dua

Dică (qăcă) sf.—10 zicere, zis,

„spusă

120,

- cara s-umplură dîlile =
dacă se. împliniră zilele

106 și (feare), zăţire (Mo-

lovişte,

cât se poate

95,,; 30 fută dua
ziua, mereu, în-

truna 38, 623, 7,

gâcânda-l'=

dâfire,

gdua prîndu==

149.3 ; 40 frei dlâli cu dua

zicându-i 1714; dâcîndalui
16

sf.= 1* zi (pre-

235; gua lantă= ziua ur-

2982; 5* vai qâți Ss; va-l!

dească=începă

(dâuă)

tutindeni), pl. gâle 1, 22;
36, 8620; dale 2177;
zuă 1730,

» =iiluai ziua (=viaţa)270,;
-

8% noaptea dud u făţeă=
făcea din noapte zi 299;

- 9 Acși nd fu dua= Aşă

ne-a fost ziua (= norocul,
soartea) 457,; 10 şi triţeă.
ca gua țea alba=—şi treceă

(= trăiă) în deplină fericire, ca în sânullui
17î.9

191.

215,

Avraam
249,

;

„119 dud albă= zi fericită

455; 19 că gâ'lile nu în- ră tu sac — căci zilele nu
intră în sac; nu se ispră„ Yese zilele 11;.

: dau=iacă, fie ! ţi-l dau 1.
* 1lsy;e/ 6, e kare /—destul,
destul, moarte! 24.

"a GLOSAR.
Fa= 10 iacă, iată 76aa, 20354;
ca-mi

=

iată-mă,

ea-ti=

.

iacă-te ; ea-o I=iată-o! 22; ;
ea- lea —= iată-l 404, ; ca-le
iu. vâne Avul ' Nicola=
iată-l unde vine sf. Nicolae 20;
ea-fi-lu =iată-l
602.

20

ean:

ea

du-te —

ean du-te 3, 54, 150,;
" 3%-ma.ea ș-ea cum sta liicrulu = dar iată şi iată
cum
stă treaba, chestia
127; EA ș-ea —iacă şi iacă

12,, 1333, G4s.

Ea pron. pers. = ea; la Făr- .
şeroţi : îa (citeşte a). 243,
244, 476—4841; Gen. a Vei

Şi: -V. Dat a lei, îl, Î; Ac.
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„„ PU: ş-erd = (nici de acei,
care mănâncă iarbă nu
„eră), adică: nu eră vită,
nu eră prost, ca să: nu pri„.

ceapă

ea, îa, 4, 0-5 Pentru Dat.
mai există în Epir-Tesa-

. lia şi forma lil = îi: Vi.
li ded =i

le dădui

(pre-

tutindeni).
Eadă sf.—iadă, fem. dela: ed
= ied.
Eale, ele pr. pers., pl. dela
ca= ele; gen. a lor, şi lă;
Dat. a lor, Iă, le- Î-; Ac.

la casa lui 1, ; cămeașa-l!

= cămaşa sa 87;

. pl. eape,

(şi iepe),

Bară adv.

conj..= iarăşi 17,

nepârcă, de

- şarpe) = iarbă dătătoare
de viaţă 272,7, 297; 3" erg'i
- dă: somnu= ierburi adu.„ cătoare

de

somn

309,;

4

năți de-aţăl' ţi mâcă oarbă

1,6;

Z37,

Lil lu pitricură = îl trimiseră

352;

125,

13,

lo-

âl

Ac.:
2,

ef,

87,3

na-f-ul=iată-(ţi)-l

;

lu
ul:

1323, lao;

8,,, 237; lea : ea-lea=iată-l

- 402 [recte: ea-l-ea
— ea„_tă-l-eată], Z=il, P 12, 2,6;

-20 fig. deseamnă

pe băr-

bat, când!" soţia, ca semn
de respect, ocoleşte a-l
numi pe nume: Muma gâsi
-a lui= Mama zise lui, a-

169.

— (iarbă de

îl întâmpină

==—îi (Epir-Tesalia) : Lillu
deădiră = i-l dederă 81;,;'

109, 110,

Earbă sf. — 10 iarbă 166,7,
2209; pl erg "i=ierburi 57,ș
:- 486;220 earbă di nipi'rtică

a.

V-astal'e calea=iîi taie dru- mul,

119, 120, 271, 272,-314.

395 56,

Dat.

bă, îv=ii, i=i: îV tâcăni
- = îi trăzni prin cap la;

eale și ele, li, le-, l-; (pre- :

. tutindeni).
Rapă sf. = iapă; ntră eape
= printre iepe 3ss, l-u întrară a eăpilor=începură
să mănânce la iepe 31,ș;

30654.

Earnă sf.= iarnă 43s9, 16435
336.
Faţă interj. iată; ş eaţă-l =
iată-i! 436.
Ed sm.—ied ; arsăreă ca edli
—săriă ca iezii 32328.
" Bfharistise sf. = mulţumire
(neologizm) 329,.
Eftin adj., adv. ieftin 30734.
El pron...pers. = el 1, etc.;
Gen.a
lui,şi:-/: niveasta- I
=—nevasta sa, nevasta lui
- le; acasă-l! = acasă la el,

-dică:

E

bărbatului

său

35,.

pron. pers., pl. lui e/=ei ;

gen. a lor (şi: lă: mul'er.le-lă

= femeile

lor; suntu

„a lor-lă=sunt de ai lor);
- Dat: alor, lă 4,5 663, -, le-; |
Ac. et, îu=ii ; I- = îi,
(pretutindeni.)
a:

Em

adv. conj.= Şi en io,
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“em tine=şi eu,şi tu; conj.
„.dară,.ci: em du-te=du-te
„dacă, ci du-te:104,,, 344,
-. 453.0;

: îșim furi=aide să devenim

- NOţi 2255; 3” nu își di zbor
: = (nu ieşi 'din cuvânt) se

em del/=ei de! apoi

“ţină

de! 256,, 318,, 502. [Etim.
- din e-trani (= dară).]

- îșom

presimţire 121,4, 288 ; că-l

s-nu

» asculți'cuvântul meu 289,;

- 300, ; 20 bănuială: satrâ tu

:

să. bănu-

- îșară di zbor == nu se ţi-

+ nură de cuvânt 476; 4 juje s-easă,

1

ească 3182; 3 gelozie, invidie: ergul.nu. o-alăsâ=.
invidia nu o lăsă 74, ; și-l
si umplă inima di ergu=
-. i se umplă inima de gelo_zie 220, 376, 405.
Frmu:! adj.—pustiu 24.8, 121aş;
cară nunţii! va s-armână
" erhi = iară munţii vor ră- mâneă pustii 17, ; ernă=
„ pustie 399,, ; s-nu h'"ibă ca,
ormile ş-ca corbile tu lume
„sănu fie ca cele pustii,
« ca.cele nefericite în lume
lb
)
:
Es vb. IV [Ind. prez.: es, eși,
-- case (ese), îșim şi (însim,
Fărş. îșăm, îşem), îșăți (în--săță Fărş.. îșăţi);. es. Im: peri. îșâm (inşâm). Pert.

s-easă = iasă,

unde o ieşi 153; 5% câştig
“la jocul de cărţi 430,.,
432m7 si S-acățară z-goacă,

a cărţi şi cari s-easă ...= - începură
să joace cărţi şi
cine o ieşi (biruitor)...
59 12*

Ă Escu-vb
- iii,

ajut. = sunt. Vezi:
:

Estă pr.—aceasta 3,; ete. Se
“;aude estă, când cuvântul
precedent se termină prin
"Voc. a: mul'area. estă ; în-

- Colo. Vezi: aestă;
:
Etă st.—1* veac, secol, tip
“ "le,

18,5,

87;

200,

:291,;

2

lume: ca fută eta=ca toată
* lumea 723, 478 ; ela di di-

“ gos=lumea de jos (de supt

- pământ), dedesupt (în opu;-mMere cu lumea din. sus=

-. își (înşti, Fărş. își, îșdi);

Part. trec. îşită (inşită,
Fărş. îșatâ); Int, îşire,
* fișare, -înşare) = LI es.

- d-easi nd ursă= îi iese. o

„- Ursă 46,,; s-easd=—să iasă
* «lao 400 1259 ; îști=ieşii 103;.
= îșiși=ieşişi 31; își = ieşi
sr înpiieşi 8i,; îșiră=
:. ieşiră 2, ; înşiră 29, ; îșară
; 476.0 şiîșă =. ieşiă: 13;:nu
- înșă= nu ieşiă 14 ; avcă
2șilă (inșilă) = icşise 113
a 2 41, 1405; 22 Aide s-

83;

moarte (spus) 243; s-nu
“eşi di grailu a iei =să

Vine ergu = căci presimte

„.
”
:

vorbă

di grailu cu limbă

di moarte = să .ascultăm
cuvântul
cu'-limbă de

Epir sm.= Epir 504. !
Ergu sm. == 10 presimţire:!
L-vibi a lui ergu=îi veni

ergu = începi

de

i

:

„
,

+ lumea aceasta "de. pe:pă„mânt) 265, 266 ;.30 Tujajeă
| vetă=În vremea dedemult
(=pecând.trăiă altă lume)

is TB S6s; Nd oară ş-tu nă.

„„eld=într'0- vreme, în vre-

«mea dedemult 8412, 464, 49,;

|. Zu-nd'etă=(înti'o vreme)
: în vremea ! dedemult. 42, ;
42 dieta ali ete=—din vecii
- vecilor 215.3; -nivigul di

:n2d'elă ntreagă = nevăzut
: de un.veac 194:

îi:

GLOSAR.

Etimăsie si.—pregătire 330,

(neologism.)

„băi pron. pers.=—eu 20
143, Vezi: îo.
Lusfr sm.= căpetenia
- cilor 499,

2325
dra-

Fabrică sf. = fabrică 206.
Fac [Indic. prez.: fac, faţi,
„fațe, fațim şi fățâm, fa- .
fiți şi fățâți, fac. Imperf.
fățeâm şi fițeâm. Pert. fecă,
feaţişi şi “fițoși, feaţe şi
fețe; feaţim, feaţit(== fețit), feăjiră (= fețiră); Perf.
. Comp. am faptă. Int. fâfie, făleare] vb. II, III =
le „îac7,,13,1

nă făjem

329,

68, 2; s-

soți=să

ne fa-

cem soţi, tovarăşi 8lsg; fecz
= făcui 5, lao, Sac; fifeși |!
=—făcuşi Is, 1'734, 583; feafe
=

tăcă

1ș, 2o,

d, 45

80;

li feațim
== ţi le făcurăm 5; feațiră — făcură
dv 6; făfea=tăceă 1,, 437,
- Dl» 214, îl fifeă=făceă
2315; subj. s-fae; s-facă
1613, 1, 2, 10,3 19dai; a
faptă=—ai făcut 20; avea
faptă =

făcuse

16,4,

19,

86; vu s-ai faptă — vei
fi făcut 170; fă!=fă! 19,
95; 2” nasc: canda mine
vreum s-fac lut feale ==
„parcă

eu

doriam

să

nasc

tot (=numai) fete 7,; feafe
ficor=născt băiat Ti Gis

159;

3

s-fați nivigii=

seface, devinonevăzutA5,

"19;4" carinu aved leamni,

el dusi tu păduri s-facă

„_=dacă

nu

aveă

lemne,

„ merse în pădure să aducă

(= să facă o povară și să
Papahagi,

Basme

aromâne.
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lvă sf. = EBvă,
cleană: //! ie
de Evă 68;
=ftemeia, tot

- cleană)

fomeie vidi Evă=tfiică
Eva, tot Evă
femeie (=vi-

350,, 23435,

190.

_o- aducă pe spinare) 63, ;
5» mi fac= mă prefac 44,
5335; 62 lucru fe s-faţe=
lucru cu putinţă 792, 44425,
To li feațe carne-aroşe=
le luă drept carne roşie
30,; 80 mă adresez, respund: şi-l faţe= şi-i zice,
i se adresează 69,,; î/ faţi
== îi răspunde 27,5, 20» 34,
49;
9 schimb, prefac:
groși I-faţi nă liră=preface, schimbă piaştrii în
liră 43s6 ; 10% V-feafe toţi
pradli g'ine==cheltui toţi
banii 39, ; 11* feați apoea

„ nâparie
= 0 rupse apoi
la tugă 414; 12 câlră aoă
feâţiră == p'aci apucară,
p'aci ţi-e drumul 27, 47,
Ga Sl; 13 ună fafe=
e

tot

una

247,;

140 ş-fed-

firă zbor=iîşi tăcură vor bă,
se înţeleseră 106.
Fag, pl. fagi sm. = fag 25,
174, 454.
fază st. == fructul fagului.
Falcă sf. = falcă pl. fălți.
Fană sf. = vedere, arătare;
Aovâ f-u fana—Aci să te vedem, aci să ţi să vază puterea 423; qod-i harea
Hyistolui, nu fana drac-

lui=aci-i puterea lui Christ,

ci nu meritul (— arătarea,
- xrednicia) dracului 430,g:
Fantazană sf.—fantomă, stafie
„120 40la.

-
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Faptu

adj. —

10

174; 20 născut:

mă

faplu—eră

făcut

1355,

erâ di mu-

de mamă

-.măscut, adică: nu erâ om
de rând,.nu eră un oarecare 125, '108,,; Ivil'ă di cîne
faptu — fiu de câne năsscut

56,..

Faptă si.—fapt, faptă ; Dica
- ş-fapta — zis şi făcut! 682.

Farmazon sm.=[frane-macon]

înşelător, ademenitor 83,;,
188.

Farmăe vb. I = otrăvesc.
Faşe sf.— făşie 12 ; făşifăși lo-ar ăpsiră — îl sfăşiară 146, 27, 32, 502, 1233
28323, 312; din faşe
= din
leagăn, din faşe 332.
Faţă sf. — 10 faţă Lo, 24, dh
33; 20 Fafa-loclui= a)
suprafaţa pământului 170,
b) nume prop. de fată frumoasă 205, 3: faţă di feală
=— portret, imagine de fată
243.5; 4 Faţă-lae—obraznic, nerușinat, necinstit
3132 8002; 5” vrea s-easă
cu faţa albă
— doriă să
easă cu faţa cinstită 142,,;a
scoase cu fața albă di oara

istă=nu

se făcii de rușine.

de astădată 177; 6% îşiră i
cu fața curală=nu s'au
dat de ruşine 1625, 200,,,
44b27; 7* făți-făţi scuteâ=
schimbă
feţe- feţe 23032 ;
făţi-rădți a 7oşe acăță sd

scoată
= începi să facă o-

brăjorii

roşii

4ileo.

Faţire (şi fățeare) sf.—facere
339.2 ; naştere.
Făiiă, fao sf,= fasole, bob
de fasole.
Favru sm. = ferar, argintar
Gl,s.

-+36a5,

455,9.

Fălcare sf.=toată poporimea

ce depinde de un celnie;
germ. Sippe.
Fărase sf. = făraş 179.
|
Fără prep.=— fără (protutin- deni.)

Fărină sf. = făină 109, 2334,
258; prescurtat:
Fărmăe

sn.—=1*

rind.

otravă,

amă-

răciune 99, 107, 180;
2* s-feâţiră ca di fărmăc=
se amăriră grozav, se întristară foarte mult 66,,
235,9, 288; erd fărmăe=eră
amârit 372,0; ; 30 nâpoi sun

fărmăţile=la
amărăciunile,

urmă sunt
suferinţele

amăritoare 13; s-neacă
fărmăţile = ca să înece
amărăciunele 252,,. 163,5

202; 27825, 30320, 382; 4

fărmăe nu-ţi dai = nu-ţi
dau nimie 226,

Fărmăcât adj. = 1* otrăvit;
2 amărit şi amăritor;
“nord lae ș-fărmăcală =

noră

ticăloasă

toare 303.

“„Fărtât şi Prătat

şi. amări-

(Fărşer oi)

sm.= fărtat 1-13, 16, 17
492, 493; [din: frate-at
= frălât; cir. surată Qin
sorâ-tală].
Fărtăţile sf. = fărtăţia.
Fărtic şi feătie sm. = frăţior

Sa, 109, 120, 311.

"Tăsul'i

sn. =

fasole

23;

s-!

h'arbă făsul'e= să-i tragă
agehioasc, să doarmă 406-5,

43334.

Fear-fcur = sunetul produs
din izbitura biciului, căpăstrului, etc. 136,.
Feamin adj. = femen. Vezi:
Geamin.

Feârică

sf. = ferigă

Feată sf. =
deni);

218.

fată. (pretutin-

feată-de-amird

=

GLOSAR.

fată de împărat
feata cu minte
isteață 75—77,
feata din fașă
feala mușală =
_ moasă (pretut.).

(pretut.);
fata cea
313, 314;
332, 333;
fată fru-

Fereastă sf. — fereastră 209.

Vezi:

fireustră.

Fet vb. I==10 făt; s-feată=
să fete
211,

121;

filă —

fătă

272, 2 îu feată puil'i
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Ficurăe

sn.

=

flăcău,

copi-

sf=închisoare

146.5.

landru.
”
Fidane sf.=vlăstar,nuiă 314.
Fik' = arată un ciripit oarecare 485.
Filăkie

|

Fildiș sm.—fildeş 442.
Filgane sf.—ceașcă de cafea.
Pilie sf.—felie G1s2; Ai filii
lu seoăsiră = îl sfâșiară

1310, 2.

unde nasc (fată) pasările
(=la capătul pământului)

Filipsesen

10,3; 3" fenu

Filozuf, pl. filozu//= filozof,
înţelept 45, 177, 195.
Fireastră sf.—fereastră 239.
Firidă sf — 10 fereastră 77,4,

lă filă ahîntu

miniea = cari nu se pricepeau atâta 184; vidă,
că-l' feată minlea
= văză,
că-i născoceşte, că-i inven-

tează mintea 360, 97;
V-fită mintea cât tră pa"dru filozuh'—il tăiă capul,
se pricepeă cât patru înţelepţi 280, ; fităt=fătat 314.
Ticor sm.—băiat, flăcău (pre- tutindeni); ficoriu di-ami-

ră = fiul de

împărat; fi-

cor-mușăt, ficăr-aleptu =
Făt-frumos (pretutindeni);

amântă,

ficor

cu

steaua

iu frâmle ş-cu soarle tu
Weptu=—născii. un băiat cu
steaua pe frunte şi cu soa.:

rele în piept 197,; feafe
ficor semnu=—născă un băiat (ca 0) minune 197;
trăpsiră : ficorlu ş-calea—
merseră, porniră mai departe, fiecare băiatpe câte
un drum 464; ficor diprit
căl'uri= copil de pe drumuri, copil din flori, fără
nici un căpătâiu 8,
Ficureaţă sf. = junie, co-

pilărie, vârsta copilăriei
498.

-FPicurie

98,

sn—băeţaş

162, 216.

28, 13,

95,

3204,

vb. IV == ospătez

263.2.

442;

părete
de

2

mic dulap

zid (Epir).

în

Firmane sf.—ferman, ordin,
decret împărătesc 103,,.
Firmintu şi firmit vb. l=
frământ 168, 266, 286.
Vezi: frimintu.
Fisea sf.—natura, firea 353,
366.
Fitălii sm. = epocă în care
fată oile şi caprele.
Yitare sf. = fătare 314.
Fiteai n. pr.462 (se dă unuia
caro seamănă a fată, căruia îi place a se purtă
ca o îatâ).
Fitescu adj
= fetesc;
minte
.
fitească =— minte de fată
— 110zg ş strană fitești—haine
de tată 210,,, 414.,;

da pavă-

şiea tu fileşti=—(îl îmbrăcă
în haine de fată) îl purtă
îmbrăcatea pe o fată 120,,.
Fitică sf. — fetiţă 281,0, 4336
833,
Fitilu sf.=fitil ; fig. intrigi;
-acăţă z.bagă.. . fitii'e=iîn-

cepu să bage intrigi (să

aţâţe) 490..

Fiii '!=—sunetul produş de vâ-
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„jiitul vântului

tul produs

Fintînă
35,

5014;

sf.—fântână

113;

Foărtică sf.= foarfeco 12%6,,,
128.
Sa
Foe, pl. focuri = toc 12, 29,

sune-

de fluerat. -

funlână

20,, 33,
(la

„83 ete.; 10 foe ș-apăli si
duţeă gura=învăţă foarte
bine, cât de mult 1%,;
„9 foc, necuz mare: țră fo-.
clu a nveastil'ei di prota
= spre necazul nevestii
dintâiu 70, ; îl vineă foc=—
îi veniă foc(= necaz mare)

Făr-

şeroţi) 481.
Fintineaiiă sf—fântână mică,
izvoraş,
pl. fintîneale=fân„ tânele 929,;, 378.
“Fintinice sf. —fâniână mică

- Baa

Flămbură sf.—steag, flamură

Da, 2952 420.

6334 5Gss 268; dli-l' trică
foclu=de-i trecii necazul,
supărarea 132, 44; 3 nu

Fligane sf.—ceaşcă 107, gre-

şit în text: Migane. |
Flitur vb. I=a
flutură, a
fâlfâi.
Fliturăe sm. = flueră- vânt
16620.
Flitură sf.=—fluture 180, 181.
Floare sf.—floare ; loclu cau

scoali zbor cu foc din gură
=nu rosti calomnii,

floare = pământul cu flori

=—arză-l focul de bătrân
45'7as.

375, 381; criștea ca floarea

creştea ca floarea 438..
Floe sm.= floc.
Flor =(plăviţ), nume propriu
280, 281.
A
Flucăt adj. = flocos 208, 210.
Flucos adj. = flocos.
Flucară sf.
= fluer 17, 134,
932, 298, 397; pl. flueri.
Flurie sf. == galben 10, 30,
31, 53-55, 89, cote.
Foale sm.=foale, burduf, pl.
fol.
Foame sf.—foame 22, 23, 45,

Yora adv. = pe faţă 218,;
ca termin haiducesc înseamnă:năvala haiducilor,
cu săbiile în mână, asupra
poterii.
Frangă sf.=fragă; pl. frangi
= îragi.
Frapsin sm. = frasin.
Frașt! interj. 92.
Frate, pl. frați = frate 12,5,

- 2429,40,41, 106, 107, 112-114,
etc.

16, 356 ; 10 si-ni frângu foa=mor

de foame, mi-e ţare

22; 3
foamea

u strease
= 0 con-

„strânse foamea mult 290;

: de acăfară z-da tâmpărălu
di foame — (începură să
- deatambura defoame):sueră grozav de foame, li se
„rupe inima de foame 274,,.

|

Frătie sm. = frăţior 92, 93.

mea == să-mi potolesc foa„mea 89; ; 2% mor di foame

. toame
;- mullu

vorbe

rele, nedrepte 151,2, 285,,
346,,; si scoată foclu din
gură?=să?l învinovăţească
aşă pe nedrept, aşă de
grav ? 119,8; 4* Foc to-auș

.

Vezi: fărtie.
„Frăţeaşte adv.=frăţeşte 104,s.
Frăţescu adj. = frăţese,

Frăţil'e sf. = frăţie,.
Free vb. I=frec; 1% până s-ță
freță ocl'il = (până .să'ţi
freci ochii), adecă: numai

decât, cât ai aa în palme,

câtaiclipi din ochi 312,339

39, 115 212; 2 fi-și
frică oclil'=—care se miră

GLOSAR.
392, 67,
- Fricare,
îrecat-ă,

228,5, 2362. Inf.
Part. fricăt,-ă=

= să'l frământ 266. Vezi:
firmăt, firmintau.
Friptu adj.=fript; dâli fripti
duțeă = duceă zile fripte
162; ; mâ măcăși friplu=
mă mâncaşi fript, m'ai prăpădit 164; friptu = ars, amărit 444,5.
Friptălii sn. = vită friptă

Frică sf.—frică 28, 35, 38, 59,
etc.; 10 [î umpli zmeanile
- di frică=o sfecli rău de
-totde frică 341, 17623,112x9;
20 ti lua Caștu di frică=
te apucă groaza de frică
67; 301 sc-adund înimr
cât un puric==i se strânse
„inima cât un purece (de

(oaie, berbece, viţe], etc.)

491.

Frin, Fărnu sn. = frâu 386.
Frindă şi frundă (mai rar)
„sf. = trunză 57,0. 987; Le
deade frundă — înfrundi
982,2; 20 u şuțiră frînda
=o0 întvarseră foaia, o întoarseră pe foaia cealaltă
116,4; au turnă frânda=

frică) "Tds; 4* fe-acăță hi'evrile di frică = te apucau
frigurile de frică 93,.; 507
si sculă perlu din cap di

frică = ţi se ridică părul

din cap (=ţi se fâceă părul măciucă) de îrică 74,;,
221,; 6%cu frica n-sin imună
„= umblă cu friea în sîn
9217,; 10 Ficoriu, nu eră
de-aţei fe lă-i. frică şi deaumbră-lă == Băiatul nu
eră din cei fricoşi za.
Fricătură sf. — frecătură.

a întors'o pe foaia cealaltă

31224; 80 tu frânda ţiior fe

nu s-toarnă di la lumea

laulă— în foaia celor ce
nu se mai întore de po lumea

Frig sm.=frig puternic 170,
Teig vb. Ill=frig; s-u frigă

traiu),

ca

să

nu

doară

şi

să nu frigă (=—să nu arză)
moartea lui (=când o muri)
19923; 2 fripse = a îript-o
1633. Înf. fridire şi fridea-

„_re=frigere.

Frimimtu, firmintu vb. IL =
frământ 108; s-lu firmint

67;

do

l-us-

cati = îi ustură până în
adâncul ficaţilor 90,,; ut
dit frângile dit lhicăi =
oftă din adânc 200,,, 279,;
5 vâră fe s-tal'e frîngă a
cînlor=vreun netot, vreun
prost 280; 6 cât tradi
frînda ş-arina=cât frunza
şi nisipul (de mult) 98.
Fringu vb.Ill=frâng, sparg,

fricoşător, care inspiră
frică 152. 395, 899.
-Fridă sf.=— dulap mie 2444, ss.
Vezi: firidă.

nim numai câtevă zile (de

cealaltă

tură pân tu frândâli di ii-

„Fricos adj.== 1* fricos, care
are frică 129, 182; 20 în-

= să o frigă 16.2; si-l bdgăm maşi niscânie: dile,
- tra s-nu doară şi s-nu frigă moartea lui=să'i me-
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rup

-

144.

145,

441;

lo

s-

frâîmse pînă se-ascapă =
fugi rupând pământul
până să scape 2, ; s-frâ'7itsiră di-fugă=au rupt pământul fugind 185; fugii
di mi frâmşu = fugii de
am

rupt

pământul

299;,;

2 a se umflă în pene, a
se fuduli, a se fâţâi 34,., ss»
681,945; 30s-frîndea merl'i
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-
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di meari=(se rupeau merii de mere), adică: merii
aveau

foarte

multe

mere

302; 40 pînă s-frîngă căldura
= până să scază căldura 35036 ; 5 sî-ni frângu
foamea = să-mi potolesc,
să-mi astâmpăr foamea
893, 239, ; 6" vroa-l' frângă k'ilung'a=eră să-lrupă
de bătaie 106,. Perf. sim-

plu frâmşu

şi fregă:

Inf.

frândeare, frândire.
Frimte sf. = frunte 59, 60,
167, 285se.
Frimtu adj. =frânt,rupt, spart;
10 fu frâmtu=a fost sdrobit 1983, ; a2îfrâmlu=neînfrânt, nesdrobit :106,,; 2
frâmiă-frâmtă=tâţâită,
umilață în pene dili 3
lut că îmima l-eră frâmtă
=cu toate că inima îi eră
sdrobită 33,2, 193,,; cu
înima ca frâmlă= cam
“fără plăcere, fără tragere
de inimă 300,,.:

Frimtură sf.=frântură, spărtură ; tute eră frîmtără =
toate erau fâţâeli, prefăcătorii 299,.
Frip= cuvânt imitând modul uşurel de a merge,
„__par'că sburând 107ss.
Frișt! =

interj.

35.

Frumă sf.= partea păroasă
a velinţelor; lustru, coloare

atrăgătoare

- Frunqă,
Ftiseseu
vină,

302,..

Vezi: Frândaă.
vb. IV = sunt
sunt

cinușe tu vatră no-aveă=
sărac, de nu ave nici cenușe în vatră 354; fem.
fucăvoane = săracă, sărmană 3223, 10les.

de

vinovat;

cari

fliseaşie = cine-i de
283,1.

vină

Ftoh adj.—sărac 1615, 90zs.
Ftoh'e st.= sărăcie 12:43.

Fucară sm. = sărac, sărman
9043, 194, 165; fucară, că,

Fucărărescu

- 7rescu)

(mai

des:

fucă-

adj. = sărac, sără-

căcios 416.
Fucurină sf.—vatră sub cer
liber ; 1364, 182, 228, 2685,
380.

Fudăl

adj. = fudul, mândru.

Fudulescu (mi co) vb. IV =
mă fudulese, mă mândrese.
Fudulcaţă sf.=—mândrie; trufie; fudulic 170.
Pudulie sf. = fuculie.
Fudită sf. = fugire, fugă;

ni-fudită

gine

de-aclo =

nefugit bine de acolo 110.

Fug vb. IV [Îndic. pres. fug,
fugi,

fude,

fudim

(şi

vQim) ; fugiţi (şi viță),
fug. Iimperf. fugea, (şi
vdeam) 3; Peri. fugii (Și
wii G,; fudişi ŞI vdişi
= îugişi 5; fugi şi udi
= fugi 3374, 313; vdiră
= fugiră 226; Inf. "fugire,

fudeare,

fugare (şi vdire,

veare, vgare), Part. fudită (și olita), fugată (şi
gală 486; avea fugală =
fugise 260

;; aveă fudilă=

fugise 41]= fug, plec 3,
4, î7, 21, 92, 93, 3, 41, 46,

53; va fudi = o îii fugit.
109,; ; vai fugiră
or fi
fugit 1853; fudi, ui =
mergi într'una, mergând
mereu 27,4, 2, 20 „18 76,;
fudeă calu di mâcă loclu
î--bea niorli= îugiă calul

de

rupeă

pământul;

fu.

gînda, fugâ'ndalui= fu.
gind 90; 312,g. De aseme.-

nea: fugdinda, fudindalui

GLOSAR.

Fusăsf.=fugă, plecare; mers;

loa» fs» Lia. 26, 428. 69, 108;
fuga-fuga=iugind,
fugind
10,5; s-frî'msiră di fugă=
s'au rupt fugind, au rupt

pământul fugind 185,.
-Fug-alaga sf. = fuga, într'o

fugă 120 '72sa.
,
Ful'or sn. = fuior, caier de
lână albă.
.
Fun sn. = fum 161;1% are

fumuri în cap = are gărgăuni în cap; 2' si-l lai
fumlu ali Mari= s'a dus

Mara, a şters-o 48; la-/
Fumlupritpoartă afoară=
şterge-o prin poartă afară
302 ; caflă oaspiţi, lă află
fumlu==caută oaspeţi, ia-i

de unde

nu-s 80.

Fumeal'e, Fumel'e si.
lia, copii Oas, 1,
63, 162, 233; fără
= fără copii 17222
di fumeale = un
de copii, o

spuză

= fami24, 34,
fumel'e
; un Jar.
jăratec
de

copii

90, ; fumeal'a-al Damă
=copii nebunatici 455,,;pl.
fumel' = familii (nu şi
__cu sensul de: copii)
Fundă sf. = moţ, canaf.
Fundu sn.— fund 3is, 125
17222, 2517, 368.
Fundutos adj.=— stufos 23135,
348,1.
Func sf. — funie 98,, 158; ca
fel di pri funi = ca cei
de pe funie, ca saltimbancii

1072; vă ascăpi di coardă

și fune=vă scăpă de sabie
și spânzurătoare 168, ; futnea şi săpunea = spânzurătoarea

406,5.

Funtină. Vezi: fintând.
Rur vb. I=fur 19, 40, 55, 60,
G1, 357; s-fură amirălu=
să hoţească pe împăratul,
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să fure dela împăratul
308,; bi fură ditr-ocl'1=
te tură din faţă 308; 2»
pînă s-lu fură somnul=
până să adoarmă puţintel
10.6; I-fură somnul = adormi 15729, 309; 3% da
Dâne a furlor=este necin-

stită 346,5.

Yuraresf.=furare, hoţie 3130.

Fur sm.=hoţ, fur 21, 22, 23,
86, 87, 109, 176, etc.; fur
vii = hoţ straşnic, fur încarnat

308,.

Fură-oăuă-di-sum-elote, n. p.
Fură-ouă-de-sub-eloşcă, (a

fi: hoţ isteţ) 461, 462.

Furcă sf. = furcă 95, 19732;
nu-i furcă şi scamnu =
"nui furcă și darac), adică:
nu-i lucru femeesc 201z,.

Fureuliţă sf.==furculiţă 122,

13-43,a, 499.
“Fure-că (s-fure-că), Furcă =
dacă (ad lit.: de ar fi că)
78, 157. 18, 247, 38
39924. 478gFurlâui, nume propriu de
bărbat 316—350.
Furnă. Vezi: farnu.
Furnigame sf. = neamul furnicilor 11ls, 297, 476; greşit în text: furnicame pag.
139.
Furnisă st.—furnică 138. pl.
furnăgdă=furnici 27923, 295,
493; greşit: furnică pag.
246, 247.
-Furnigi (amiră) sm.=împăvat-furnică 11şş ; al amtră

furnigă 1las.

Furnu sn.:= cuptor 10352 şi
furnă sf. 419, 421.
Furiie sf. = pretext.
Furtie sf. = 10 povară, cât
duce o vită (cal, catâr) pe
„spinare isa 67, 79 92,

600
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103,

PER,

1526; 2* greutate,

sar-

cină: furtia tulă pri mini

- cădea=toată greutatea cădeă pe mine 102,, 336, 337;

s-la furtia.= să ia greutatea 280; cari-l/' câdi
furtie=—dacă îi se îngreuiă,
dacă i se rugă mult 299.
Furtu sn. = furt, hoţie 134;

pl. furturi 308.
Furtună sf.=furtună, vijelie
52, 1028, 221, 251,, 439.

Furtutire sf. = furcă de încăreat caii, catârii 187.
Pus sn. = fus. 954, 127, 203,

301, 448, 449.

Gad sn. = prunc, copil mic.
-Gae sf.=cioară; pl. găi 55,218.
Gaidă sf. = cimpoiu.

Gailei şi gailee sf. = grije;
întră... tu gailei=începe
__să se îngrijească 3.

„Galbin, fem. gâlbină adj. =

galben Ss, 182: galbin ca
feara = galben ca ceara

23s A8a, D3z2. .
Gâlbină st.—galben, monedă

de aur
Galamân
”

434,6.

432,
sm.

23749.
= uriaş
i

492,
ă

Gambro şi pambro sm.=—mire
G, 27s8 967 503. pl. gam-

brâți, gambridi, gran__gâdi. Vezi: grambă.

Gap-gup! cuvânt. prin care
„se arată lătratul cânilor

ho,

Gardu,

194, 298, 497.

pl. garduri =

gard

114, 3335, 4505; 451; Wiea
un garda aveă s-antrisară

_=încă peste un gard (=un
... obstacol) aveă de sărit

: 949,
Garoailă sf. = garoată 417.

N. PAPAIIAGI

“Fusâr sm. = fusar, vânzător
de fuse, ţigan 203, 449.
Pustane sf. = rochie 5, 37,
13433, 881, 455.
Fustă sf. = fustă, care se

poartă sub rochie.

Fuşeli'c sf. = cartuş; mîedmâcd . .. se-adră fuşelii=
mâncă, mâncă... de nu mai

puii 308,,, 340.
Fuște, pl. fuști = bătaie.
Fuvirseseu vb. 1V=ameninţ
2984.
Fuvirsire sf.—a meninţare
500,,.

Gaz

sn.== 10 gaz,

petroleu

383, ; 20 opaițul
minează cu gaz.

care lu-

Giăbjâii, Vezi: gâbeă.
Gădiăife sf.—cadaef 416, 155.

Gădil vb. I=gâdil; l-gădilă
"=
gâdilau 466. Gădilie şi gidilie vb. I=g4dil: l-gădilică = Pa gâdilat (= i-a cam părut bine)

3417, Blue:

Gădămol'ii = mototol

168,.

Giieretesf.—curaj 222,,, 274.
Gălăiţ adj. = negru intens,
ca mura

deana
geana

cea

neagră;

cu

laie-gălăiță = cu

neagră

36ș, 46525,

negrişoară

466,s.

|

Gălbaqă sf.—gălbează, boala
la oi 280,.
Gălbinare sf.=gălbinare, un
îel de boală:
.
Găleată sf. = 10 găleată (în
care se mulg oile şi care
servește şi ca măsură de
- măsurat laptele) 31, 282,5,
299,

43729;

a umblă

cu

20 obiceiul

drăgaica. .

de

GLOSAR.

Găleseu vb. IV —a

se înse-

Vezi:

1

30, 1002,

g/indt.

GăViniiş adj.
= găinar,
nesc

chioară

sune-

tul cânelui, când trage,
mușcând de haina cuivă

ae

Gibjăii (găbjât) sm. = arbust, tufă de jnepi tari 181.

232—9.49,
Gălined vb. I=a se găinăţă.
Gălinăt.

nici pară

Gi! interj. arrătând

175.

sf. = găină
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m'aveă

nină, după ploaie, după
nori: jeriu s-găleâ=cerul
se însenină (din noros sau
ploios ce eră) 173,4, 174,
Gălină

,

2954, 466.
Gidilie, Vezi: gădâtie.
Gisănos adj. = găunos.

găi-

224,.

Gălinușe sf. 1* găină mică;
20 constelația j găinuşe.

Gărăscu vb. IV = a ciripi a-

„. surzitor (despre păseri
numai.)
Gărbă sf.—tocitoare, în care
- se tocesc strugurii.

Gil! = gîh! nat dâse gh!
= m'a zis nic; gîh! n'a
zis nimic 311; na cărligi
ne gîlI=—nici-na crâcnit, n'a zis nici pis! 496,,

469.

Gărdinăr sm.=grădinar 174.

Gil-gil= cuvânt o nomat.
după sunetul produs de
cevă lichid, când e dat pe

Vezi: grădinăâr.
Gărdină sf. = grădină.

Gindj

gât

765,

77, 86, 9637, 114, 463; Bînd

ca

lu gărdina-l

Dumni-

Gărgal sm. =— gâtlej. Vezi:
Gărgălân sn. = gâtlej 109,;,
366; lo-aruculă pi = îl
dede pe gâtlej 203as.
Gărgălicii sn.— jucărie pencopii

313,, ş.

Gărmare = fig. bani. Vezi:
angîrmare.
Gărn sn. =— grâu 29. Vezi
grâu.
Gărnişor
Gărnuţ

sn. —
sn.=

grăunte

di

16,

gărniț

=grăunte cu grăunte203,,,
449,7.

Gărveliii

şi gărăvălii

sm.

=

mierloiu.

Găzetă sf.= monedă
mă

aveă

fără

niți

valoare:

de arael

găzetă,

nu

=el

de

nimic,

107.

Ginuseseu vb. IV = spoesc:
li gînusi văsili= (le spoi
vasele) o sfecli rău de tot:

1926
Gir= sunetul produs de un
obiect oarecare 10073 541s

375

Giscă si. = gâscă 375 10, 436.

„Glap-glup=arată sunetul de
înghiţit cevă pe apucate,
pe grăbite 338,.
_Glar adj. = prost, netot 3.o,

„933, 42, 80, :929—932 ; tem.
giară

Dow: 733

glariua:

porumb.

3672 ; gărniiţ

sm.=om

secătură

daăai==Trăiă ca în grădina
lui Dumnezeu: ca în sânul
lui Avraam 13255.

tru

90,.

tine

200;

a

V-aspăni

calea ș-el l-u da valea=
prostului : tu îi arăţi calea
(dreaptă) şi el. apucă pe
“vale 230.
Glaru-lișor adj. = "uşoratec,
uşurei, prostănac 53,3.
Glăp-Glăp !=gâle, gâle, (când
-dai cevă pe gât) 340.
Glăpueseu, glipueseu vb. IV

602o

„PER.

"= dau pe gât, înghit; li
glăpui=le înghiţi, le dete
pe

gât

338,401;

glîpui

narea = tocă (=mân că)
mierea 104; 0-aved glîpuită=o tocase (=o înghi.țise) 105,,.
Glăpuirea sf.= mâncarea pe
grăbite şi pe apucate 340,;

casă nu se-adară
cu gli-

puirea tul fe-aflâăm=casa

“nu se ţine (= nu durează)
tocând (= înghițind) tot
ce aflăm

Ulăreaţă
nie

329.

Glărescu

101,,.

sf. = prostie, nebua dj. =

prostesc.

Glăreseu

vb.

nebunesc,
-

IV= înnebu-

nesc; mă prostesc; vrea.
glărească=ar fi înnebunit

127,3.
Glărime

sf. = prostie, nebu-

nie 5425, 65, 6525, 78, 80 ete.

Glăruşeu adj.= prostuţ, ușu-

vel 53,
Glăvănie sf.=gura, capacul,
prin care ne introducem
în pivniţă din odăile catului. 341.

Glicii adj. =

crud, necopt.

Glindisescu vb. IV = petrec,
mă desfătez 319.

Gli
= gâle!
c
interj. 31g.
Glip!= gâle! arată. modul
de a înghiţi cevă dintr'odată,

pe

237, 458.

d'intregul

104,

Glipueseu. Vezi: glăpuesecu.
Glipuirea, Vezi: giăpuirea.
Glem, sm. = ghem 21, 1005,
16725, 299. pl. game, gemuri; la Farşeroţi: gleni şi
la Vlaho-Clisura: giomuri,vw
GIl'eţ, pl.gl'ațăsn=ghiaţă 171;
cu glăfăle crustal = cu
gheţurile ca ţuţurii 281,g
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Glinăt sm.—găinaţ [la Fărş.
se zice : găl'înăl/, pl. giinăți= găinaţi 291;,.
Glindă sf. = ghindă.
Glindură sf.=glandulă; serofule.
Glinăd vb. I==a se găinăţă:
z-glinară = se găinățară

204,5, 451az.

Gl'om sn.=ghem.Vezi: gl'em.
sf.=lovitură, isbitură

Goadă

35327 374, 454.
Goală. Vezi: gol.
Goal'ă sf. = găoace. coaje.
Gos, n. prop. 24, 35.
Gol, pl. got, fem. goală, pl.
goale=1* gol, nud;19 mun-

fâl' va s-armână gol ş-erhi
== munţii vor rămâneă goi
și pustii 17; cu miînle
goal= ecu mânile goale
184,7; 20 gol ca tufek'a=
gol-puşcă 360,4; 3" Am nu

dîfi tine, va grescu goale?
= Ci nu gândeşti, se poate .

să vorbesc fleacuri ? 8;
40 ma-i si mâcă goală =
eră de treabă, eră voinic;

nu

glumit

de

eră

om

nu eră

de

rând

cuel,
1365,

491,7; 5* gol-gulişân=gol
peste tot, în pielea goală
87, 293; 60 mîcâm pâni...

pâne...

goală == mâncam
goală,

pâne

numai

147,

181, ; ti pîne goală-l dai ?
=—numai

pentru

o pâne îl

dai 212,,; mași afeă casă
goală avea = numai acea
casă unică eră. 244,.

Gongală sf.=mălura din grâu,
nişte

bobiţe

negre

şi ro-

tunjoare din grâu 19%. |,
Goia adv.=curând: nd oară
CAMA-gona = odată mai
curând 47, 103,,. Vezi:
i
agona.

GLOSAR.

Gorţu sm. = păr; sn. pară;
deade di un gorțu uscăt,
je nu fățea gorţâ— dete
de un păr uscat, care nu

tăceă (==nu

muntele
14—18.

Grădină sf.—grădină

bească deloc 72; graiă nau

tenesc,

Grăsime

nu-i cadă grailu m-padi

condeiu

56,

Gramoste

16,.

greutate 394, 195,,; 2 î/
vine greață =iîi veni greu
2945.
|
Greața-loclui sm. = trândav
peste fire 226, 366;.

nu se

descriă 319,; 50 cu gratii
di moarti = cu limbă de
moarte 42, 112,.
_
Grailu-Mare sm.=A doua În
-viere

din

sf. = grăsime.

mullă greață=fără multă

a lor

cu graiu nu si spuneă,
cu cundil'i nu si scrid==
Dorul lor cu graiu nu se
cu

9, 76-a,

Greaţă si.=10 greață, greutate: nd ahiare' greafă.=
o așă groutate4,; fărd

= Mi-e că n'oiu fi ascultat
375; 3* Vine grailu=vorba

spuneă,

nume

372. Vezi: gărdină.
Grămadă sf. = Grămadă,
ruină ; pl. grămădi= grămezi şi ruine Lilas.
- Grămătie sm.=secretar 364.
Grămusteaău sm. = locuitor
din Gramoste 1425, 2 103.
Grămustinescu adj.=grâmus-

grea= nu vorbiă deloc
122; ninga ni-grit g'ine
grailu = nesfârşind încă
vorba 20,,; 2 Ai-u cd s-

Dorlu

acelaş

Gras adj. — gras 186, 390,..

produceâ)

3604, ; 4»

cu

Grădinăr sm. = grădinar 9.
155, 174. Vezi: gărdinâr.

pere 280,,, 184, 185, 230.
Graiii, sn. = graiu, vorbă,
cuvânt 13, 25, 40, 170;
pl. grae 75, 201, 2457 Şi
grâire 43,3, Glos 39935; 19
s-nu da graii=să nu vor-

vine

6803

Greusă sf.—gresie,

piatră

de

ascuţit 153,

Greauă. Vezi: greă.
Grei sm.—cuvânt (Albania).

930.

Grambo, pl. grambăți (grambidi) şi grang'âdi=mire.

Vezi: graiu.
Grendă st. —ogrindă 30,

Gramă sf. = slovă, literă,
carte; tu carti grami lăi
—în serisoare slove negre
36,, 246,.; s-lu nveață fi" corlu grâmale=să'lînveţe

dipri grendă = se îmbolnăvi de moarte 2332.
|
Gveseu vb. IV=grăesc, vorbese, rostesc. Indic. prez.
grescu, grești şi gresti 5;
greaște 13, şi greasce 5639
şi grește 236,3; grim, griți,
grescu. Imperi. grea,
greai 235 grec
83;
grea, greață, grea “ui:

72, 295: Vezi: gamro

pe

băiat

carte

271, 355: căi

1873,; ave

sivdălu a grâmatlor=eră
îndrăgostit de carte 187,,,

358,3.

-

Gramtn adj.=nefericit, biet;
:- gramenă

cită 429,6.

Grămuste

=

biată,

neferi-

sf.=Gramoste,

nu-

mele unui sat românesc în

-

niputil,

32,
ca

Peri. grii, grişi, gri 24, d

“13. 51, 59, ete.; M. e. Perf.

aveâm

grilă 2852. Im perat.

_grea-ii = vorbe şte-mi
TB:

grifi-l i=chemaţi-l
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1l3;

s-grească = să gră-

ească

43, 9.

greare.

|

Grecii adj. = greu, grav; 19
V-vine grei =i-a venit greu,
i-a părut rău 12,—se întristă mult 7; 2” grei
somnu l-copşu — adâne,
protund somn i-am tras
3026 3 3 lîmgidă era grei
= eră bolnavă de. moarte

56; ; cădă amirăroaha
grei lîmdilă = se îmbolnăvi

de

moarte

împără-

teasa 19320 ; 4» nild greaudă
=

milă

sfâșietoare

198;

scutură greaiiă=agrije copleşitoare, mare 42, ; pădure greauă = pădure

greâ (=întunecoasă,
deasă,
greu

de străbătut)

87;

50 greatiă=însăreinată, în

poziţie: o-alășăși greaii
o lăsaşi însărcinată lee, Gaz; .

armasi greauă = rămase

însărcinată 12725, 13135,
20552, 315,3; G'o ligă (băgă)
lu greaoa=se încăpăţână
855

casti

69,-,

92,0

doaiiă ori=nu aşteptă să
i se spuie de două ori 458,;
und grilă=cum a vorbit,

Inf. grire şi

33836

di greili =

;

10

el

el este

din cei cu greutate,
din

cei

îndată ce a vorbit 68,.
Griva, nume propr. 195, 196.
ete,

Grin sn.=—grîn 11e, 100, 296,
297; va s-ni mâcd grînlu
= vrea să'mi mănânce coliva, vrea să mă omoare
60,5; Bre! V-mâcdm și

grînlu
= Ei! îi mânearăm

chiar şi coliva, adică: a murit deabinele, s'a isprăvit,
cu el 111;;.
Grinăţ sn. =grăunte ; grînăf

di grânăț=egrăunte

grăunte

Griţ=sunetul produs din ro-.
sul a covă, din mâncarea
buruenilor de vite 102,

365,s-

-

Groapă sf.—groapă, mormânt
22119 185 1723, 195as. pl. grof”
şi (Groape, nume de localitate).

Gros, fem. groasă adj.—gros
24, 80.0, 100, 12729, 299; 1»
eră cama groasă tu minte
„eră mai greoaie la minte
3083; 20 fâl'd groasi cu
aușiu=spuneă la palavre
cu bătrânul 209,,, 346.
Gros (ros) sm.=piastru, leu
vechiu, preţuind 20 centi-

cuminţi 209, ; 80 nânoi sun
gredlile = la urmă vine
greul 11.
SE
Grij sm. şi sn.= pin rășinos
din care se extrage zada
204; cap 'di gri] = cap
tare, încăpățânat, îndărătNic 1202, 20-46.
Grindină şi Grindine sf. =
grindină, piatră 102,5, 1674,

Gruiare- sf. = grohăire, gro-

Qrip sn. = undiţă 84,,, 163.3,

Grunii sn.—bărbie

251, 281.

154,

Grire şi Greare sf. = grăire.
Grită sf. = grăire, strigare,

chemare; na aștiptă grită

cu

11.

Me

3229,

34,

148,0 208ss.
Grundă

43,

GTi,

sf. = grund,

9Tia,

bucată

(de zahăr,sare); pl. grundi,

grunde

28...

hăit.

315.

222,128],

Gutilie sf.==creştet, vâri (Gopeşi, Molovişte.) ..

Gugăș sn. = glonte 1487.

GLOSAR.

Gugu-Găgă, nume

armăsiră cu gura căscată
(=hăscată)=rămaseră ui-

mMiţi 932, 132, Oz; 6 cu
gura nu va-l' grescu = cu

gura n'o să'i grăesc 75;
nu-şi grescu cu gura = au

298.
Gugilescu vb. LV=giugiulesc:
a gugileaste = o giugiu-

întrerupt relaţiile; 70 ș-cur-

mă di la gură = se lipsiă

leşte 231, ; Inf. gugulire.
Gugu sm.—pigmeu, piciu; pl.
gugani 393,6.

de mâncare îndestulă, nu
mâncă îndestul 162,;-8

Guleseu vb. I V=—golesc 305, ;
l-guli
= îl goli 1843, 355;

"z-guli==se goli 11-15; cari
s-li guleşti= dacă te vei
desbrăcă (în piele goală)

de tot, în

piele goală 223, 293, 341fus;
_ gol-gulişân==gol, în pielea
goală 87.
Gulişined vb. I=desbrac în
pielea goală. Inf. gulişi-

naro.
Guland, pl. gulanâţi sm. =
somn (Epir) 84, 8.
Gumâr (și yumâr) sm.=mă-

gar30,.,79,117,162,454-458;
nu ştea si mpartă pati la
prost, de

“ da în gropi 98.
Gumară sf. = măgăriţă 102...
Gună sf=—blană 1025, 2fla.Gură sf. = 1 gură 4, 9, 22,
30, 68, 86, etc.; 20 gură di
puț= gura puţului 8 s; 3
2gileă, cât lu ncăpeă gura
: =ţipă din răsputeri 11924,
1319;4% Aștiplă tute n-gură

: ca vâră puilii orbu = Aş-

"teptă totul deagata ca
puiul orb, ce n'a deschis
încă ochii, care este încă
plăpâna 366, ; așteaplă n-

gură=aşteaptă
gata

Ta;

5”

totul dea-

lo-aștiplă

605;

cu nerăbdare mare 7,, 7924;

de maro; s-feaţicofeală=
se făcii fată cât de mare

doi gumări=eră

|

gura căscată=il aşteptau

propriu

393:=357,
,
Gugabaş sm.=primar 187.
Gugămite = gogiamite, cât

Sdus.
Gulişân adj.—gol

-

cu

uvirinăt, că nu-l! să băgă

.

țivă n-gură = întristat, că
nici poftă de mâncare nu
aveă 39, ; 9 s-no-aăbă gu”ă fraţii = să p'aibă cuvânt, să nu. poată găsi
pretext fvaţii 47, ; 100 Are
gură pînea? = vorbeşte
pânea

229,4. '72a9 ; „tute eră

„cu gură=toate

erau vor-

bitoare 2814, ; vorbitor,
năzdrăvan 108, 109; va-ţi
da şi gură
= îţi va da-şi
gură (==te va face să vorbeşti) 19-12. 205 110 20-agăimsiră cu gură=iîl ajunseră,
îl

apucară

în

viaţă

4243.

“cepe, că-i minciună)

309e.

Gurgil'ii sm.=piatră (rotundă); cocoloş; gură de ulcior.
Gurgu/utos adj. = rotunjor,
rotund 401p;7nincună gurgululoasă = minciună rotunjoară (=care nu se prl-

Gurled

vb. J==1*

vuiesc:

a guţăi; 2%

atumţea

Băgară

s-gurleagă âpili = Înce-

pură atunci să vuiască (puternic) apele 50, 2214; în
gurleagă măţile di foame
=— îmi chiorăie, îmi gârâie

a aveă

maţele de ioame:

foame
133

46,5 922

grozavă

10las.

_

i

Ă

pe
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2 vuire;

Gurliţă

Gurmăd

sf. =

10
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55, 4314 eto.; 1 acățară
„găvile=au apucat găurile,

guţăire;

30 gârâială.

sf.—

boală

sm.

sn. =

de

au fugit care încotro a pu-

porei.

tut, au tulit-o la fugă 29,,
11220 249, 3230; 5 Tru
patru sule di guve se-as-

gâtlej

213.
Gurntd vb. IL = scotocesc,
scormonese 136; Inf. gurnare =— scotocire, scormonire.
- Gusăe sm. = gânsac, gâscan
(Veles, Gociani, Scopia)
17.
Guseunipsescu. Vezi: guzgu„ nipsescu.
|

cumse= s'a ascuns în pa
tru sute de găuri

apă (= făcuse nimic) 662;
40 lu guvă di şarpe să seascundă= în gaură de
şarpe să se ascunză 339,3.
Guvice sf.=găurică 35lss,
45 ss
Guv ojdu sm. = cuiu (de potcovit) 963; 20 Tută duu
adră guvojdi cu dinţi =
Toată ziua tremură de
frig, (=îi clănţăniau dinţii
deirig)225s0, 28124; 3* acăţă
s-adară guvojdi di frică
= începu să -dârdâe de
frică 3502; s-udură yu-

Gustu vb. I = gust,a gustă.
_Gustu sn. = gust, chef, dispoziţie, bunul plac 1625, 19,
180, 856.
.
Guşe sf. = gât 2, 17, 50,;
Ie singur s-le- -ai pri guși
= singur să'ţi porţi păcatul 86, ; ; S--nau-l am pri guși
=—să nui port păcatul 99,,;
20 pu mi loaţi pri guşe=
nu mă nenorociţi, nu vă
faceţi păcat cu mine 10,0;

vrea

mi

eră să mă

nenoroceşti

guşe

mă

17630

nu

1783,

za de frică 14,.
Guvujdăl sm.=ţăpuş, ghimpe,
care intrând în piciorul
oilor,letace să schiopăteze;
boală provenită de înţepă-

pe

nu mi Va pri

=

vojdi cu dinţii di frică=
să dârdâe, să-l apuce groa-

Lai pri guşi =

nedrept 97;

nenoroci

24322, BD, ; 30

ș-lo calea di guși =— se
porni pe drum (= se făcu
trate cu drumul) 125,6 ; d*
ş-u l'a di guşi = o apucă
de gât 43,8, 88.
Gutune sf. = gutuie 465.
Gutuniţă sf.= gutuie mică.
Gutinii sm. =

Guvă

239; 3

aveă faptă nă guvă ntroapă= făcuse o gaură în

turile acestui ghimpe 250.

Guzsin adj.—scotocitor, scormonitor 222,.
Guzgunipsescu vb. IV = sco-

tocesc, scormonesc 42,5,
206, 279.
|

Guzmol'iisn.=—mototol,strâns

gutuiu.

ca un ghem, ghemuit 275,

sf.= gaură 4, 38, 47,

.
G'

G'amande, g'amante sf.—dia-.
mant 1630; 253, 420. Vezi:
vamande.
|

Gani sm. propriu=loan 336.

-

G'atru
sm.
!
vatru,

G'egă

doftor:

sm.=— Albanez. -

Vezi:

"GLOSAR. G'elă sf. = mâncare,

|

607.
<a

bucate

97. Vezi: aginealui; 5.
o-aflară gine = au găsit

gată cu roşu pe la buze, picioare; Z-eră frică s-uu
b-u facă nîpoi g'esă Țila =
îi eră frică să nu i-o facă
iarăşi boacănă Țila 55...
G'esă n. propriu de catâr
(=mulă), vărgat cu roșu

g'ine, adăâr gine = consum, fac să dispară; fră

329,7.
G'es adj.=—vită neagră, văr-

pe la gură, picioare 300;
asemenea sc zice g'esă şi
despre capre.
G'idere sf.— nenorocire 377
(Epir).
G'iftă st. = ţigancă 36, 254.
G'ittu sm.=— ţigan 13, 14,22,

23, 254,

G'izănescu adj.—albanezese.
G'igărie sf—Albania (locuită
de triburile, cari vorbese
dialectul

Gheghilor

99.

G'ilandru sm.=—cocoloş 363,,
pl. gilandră,. gilandri,
ilangări.
G'imtă sf. = mulţime (Albania.)

Gin.

Vezi:

via.

G'ine adv.=—10 bine 2,7, 12,
l5:s, 67, fos; Vini-gini
495; di gine ma g'ine=
din ce în ce mai bine 215, ;
eră

g'ine=

bine

ar

fi, ar

fi bine 24,3; tine s-h'ii g'ine
= tu să fii sănătos 83ise;

îl vini ca g'ine=îi pări
bine 100, ; pu pate g'ine

=—nu păţeşte binele,o vede
rău 734; câtu tunică g'ine-g'ine=în
dată ce înoptă

deabinele

de tot 61;

2%

g'ine-muşăt = trumos-iruMUŞEL 27as, 48, 53 80,
1152 1537, 9933; 3" ginema=bine însă, astfel însă
2, 4, 9,20, 3da5, 459; 40 de-ag'inealui=—deabinele. 93,0,

de

cuviinţă

puțin

302,2;

liro

6:

l-feaţe

face

toţi

pradl'ig'ine=în puţin timp
tocă toţi banii 39,; cari
u feați gini pita=după
ce mâncă,

după

ce isprăvi

plăcinta 90,, 102,5; pif dao

cărvel'i nu pulă s-li facă

ine =nici două pâni nu
put consumă 263,; li feafţe
ine = le isprăvi: 494,; 70
li băgă g'ine cu nă duld
intră în relaţii do dragoste cu o servitoare 315.
G'ine sm.—bincle; s-/ă facă
un g'ine= să le facă un
bine 207.
:
G'inca st.—binele, fericirea ;
la g'inea=la fericirea 331g,

4198, 497e.
|
G'ineaţă sf, = bine, norocire,

fericire 93, Ll4s 128,
363, ; pl. g'ineță = binefa-

ceri 148, 324, 487a9.

-

G'inuescu vb. [V=—salut, mă
interesez de sănătate 170;,
390,..

G'itrie

ă

sf. =

i

leac,

.

doftorie.

Vezi: vitrie.
C'ivăseseu vb. IV-= citesc
48193.

Vezi:. g'uvdsescu,

Giză sf.=urdă

(de a doua

calitate).
G'iză sm.= amendă 378,,.
G'oca adv=—doară, oare 1î7e,
178, 482 (Macedonia).

O'on sm. = fel de cioacă, (0

|
pasăre) 23, 24.
G'os adv.=jos; lo-alăgă din
sus în gios = umblă din
sus în jos: peste tot, în
lung şi lat 35aş ; l-a dipri
supră, l-la dipri g'os= îi

= 608
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"iea pe subţire, cu şiretenie
4320,

190,e.

i

G'umăăi sn. = ulcior de a:
ramă 171,, 438.
G'ume sf.—vas de aramă cu

care se cară apă 294, pl.

Gaba adv.—geaba, zadarnic;
nu di gaba=nu în deşert

400,

148,181, 322,.

Gam sn. Şi, Game sf. = geam
1945, ; nd pălale di game

= un palat de cristal, de
sticlă 130; pl. sn. Gamuri,

„981,

sf. geni 222.

Gapi sf. = buzunar (Fărşeroții) 483. Vezi: gepe.
Gejră Sf. = ibricel de cafeă,
pl.

gejui

256,0,

2571,e:

Gensă sf.= luptă.
Gepe sf. = buzunar 63., 76,
9255, pl. gel 490, şi ge- DUră TGsa, To; 10 a băgă
- ș-aestă cuvendă. n-jepe
=— o tipări şi pe această
maximă bine îîn cap 188;
20. ma j-draţii nu şidea,

cu mânile n-gepi=dară nici

dracii nu şedeau cu mânile în buzunar, în neactivitate

154.

Gilit==—suliţă supţire; canda
un gilit araţe îl! irică, pit
irup= par'că un fior rece
„îi trecă prin corp 142.
Gilât sm =—gâde, calău 13,

190, 191, 502.

Gimie

sf. = moschee, geamie,

35325.

Girime sm.= gloabă 136;
Givaricoii, pl. “Givaricale Şi

Jivaricâdi= giuvaericale,
bijuterii

Goană

16730.

sf. = vitează, voinică,

N. PAPAHAGI

Juni=vase, şi: g'umuri =
lăutari.
G'uri, nume propriu 242950,

Guvăseseu

vb.

IV

= citesc

15726, 117, 246.

femeie în etate de tinereţe

„ dela 16- 30 de ani 446.
Goc sn. = joc, horă, dans
20632, 232; cari ti bagă

pri goclu “aestu?= cine te
îndeamnă la toate astea?
cine te aţâţă să faci așă
cevă 409, ; pl. gocuri
= jocuri, hore, dansuri; c- aoafe

“nu-i goe=căci aci nu- i joc,
nu-i glumă

Sag.

Goe (joc Moloviște,

Gopeşi)

vb. I=joc (în horă), dansez 34, 232; cum si jucă
=

cum

eră

se

vâră

jucă

ţe-l'

230, ;; 10

gucă

eră vreunul, care.

oclul

se pri:

cepeă 456as ; '20 nă-a gucâşi
= mi-ai jucat-o, mi-ai făcut-o cât de bună 185;

slă

u goacă=să

le-o

joace, să le tragă clapa
184,,; doli ș-o-avcă câ-ș
gucară hunerea un- alaniu
=amândoi credeau, că s'au
înșelat unul pe altul 81;
30 joacă preftul di bilt=
joacă

popa

de nevoie,

de

beleă 8, 33s5; 40 pînă Ș-arîse di li gucă meările cu
nîsd = până ce o înşelă
şi-şi bătă joc de cinstea
ci 955.
Goca, Goi, n. pr. = Joi, JoiMăriţă 9405 2772, 4l7;. de
- Goi până n-Goi= de Joi,
- până doi, o săptămână iîntreagă 31.

GLOSAR.

Gonă

sf. =

voinică,

„Cu

ete.;

20

mire,

tate

gi-

se

de boi,

ară.

175,

55,

68,,

131,

1710

234, 336; că gumităţi di
oi psusiră=căci jumătate
(=jumătăţi) din oi muriră
175; dîse ca cu gumităt
di boaţe= zise cam cu
jumătate de voce, cam cu
„Sfială, fără curaj 206 «.
Gumitie sn. = 1 măsura de
jumătate de ocă, cu care
se vând lichidele; 2* jumătate (din ocâ); 30 înjumătăţit; 4 nume propriu:

„nere, bărbat 60,, 319, ; 30
Jone-mușăt şi jone-aleptu
„ = Făt-frumos (pretut.).
Gone (amiră co) = împăra„tul viteaz 11, 12, 14.

Gucare sf. = jucare; pl. gu„cări

care

609

Gumbă şi cumbă sf.—umflă„tură, uimă.
Gumităt, şi gumitate=jumă-

vârstei 2, 7,.14, 15, 71, 78,
ete.

-

Gugie sf. = pereche

vitează,

în puterea vârstei 319.
„Vezi şi: goană.
Gone sm.==1* voinic, viteaz,
vrednic, flăcău în puterea
ST,

-

1348,

Gucăreale sf. = jucărie 84,
195; goni, nu gucăreale=

„voinici, nu glumă 364,5.
Gucător sm.=—jucător; gucălor di cărți = jucător de

„ Înjumătăţilă 1054.

„cărţi 428—430.

voi-

Gunăc adj. s. = viteaz,
„nicel 832,3.

audeţ sn. = judecătorie.
Gudic vb. I=10 cert; mi gudică tută dua=toată ziua mă certă; 2: judec, 17,.
99, ; fără s-mi gudiţi =
fără să mă judeci 350,.;

Guname sf.—tineret, voinicie.

Gunâr sm. = voinicel 270,5.
Gunatie sn. = voinicie, vite-

jie 170, 2192 898.

Guneale, fem. guneaud=voi-

țe-l gudicâ=care-i judecă

„nicel.
Guneapine sf.=jenuper, jnep

552; Gudicați-mi ma nin„lea=judecaţi-mă
întâiu 97,

|

„ 10422, 165.

Gudicare sf..— 10 a certă, a
jude-

Guneaţă sf. = voinicie, vitejie, tinereţe 9, 15, 107,

Gudicător sm.=— 10 cârcotaş,
“_cicălitor; 20 judecător

Gunescu adj.=—voinicesc, vitejese; au nviscii tu strane

cicăli ; 2” judecare,
„cată

S

18,

97,3,

„Gueape

99,7

129 13+

„115,

-

sf. =

răspuns

văi de voi, vai

de capul vostru 933, 19135
Vi

19625.

Guf! = cuvânt ovomatopeic .
1 DdsaJ
,
Gus, pl. guguri=10suiş 20845,
909;

Gugastru
„de

2jug.

sm.=— jugastru, îel

arbor. 485.

Papahagi,

Basme

aromâne.

guneşti=o

Ile,

1678,493s5; că Gueape nu-nă

dați=căci

137, 246,

339,

415.

în

îmbrăcă

„haine de voinic 202, 44520.

|

Gup sn.=fel de haină scurtă
la Fârşeroţi, care se îm„bracă odată cu mărama,

Gur vb. l= jur; mi gur=
jur 8; mi gurâi=jurai, făcui jurământ

13;

s-

să

gară = să se jure, să jure
13sc; Go; Cum s-avea gurată = cum

se jurase

9;

băgă feata s-jură=băgă
pe fată să jure 50,s, as:
59
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Gurare sf. = jurare.
Gurât sn.=jurămînt 13,3, 14,

crâcniră

4629, 1353, 16425, 247, 297;

„ deslegat de jurământ 249,.

cara feaje guratlu aestu
grei ca mintile ţe-angrea-

Guvuir sm. = giuvaer 292,
290 445.
Guvyaricd, pl. guvaricăţi și
Juvaricale = bijuterie

că = dacă făci acest jurământ greu ca muntele care
apasă

8;

Calea

tulă ua

= În tot drumul

nici nu

scodsiră

cipil tră

453;
Porţile îrâ di guvaricădi = Porţile erau

gurăt

de bijuterii 212.

Îla! interj. de satisfacţie şi de
afirmare, de îndemn

„Tare

107zg, 260,8, 495.

Ha!—hăi!

(interj.)

cîță să-și plângă hala =

şi mi-

Şi începu să-şi plângă starea ticăloasă 57,,; fe-l si

368,.

faţe halea
?=— ce i se face

Mabin adj.=căldicel, potrivit

halul? ce te faci? 280;
stare proastă, stare de
plâns 2129p,2 9143; nenorocire 350;, 89, ; suferință:

de cald.
Hagi=pelerin, persoană care

a făcut

pelerinajul la Ie-

rusalim 398,5.
Hahă sm. = prost,
-_gură-cască

|
haihui,

știi halea

430,,.

hai!

445, s2, 172; haide-haide aJumsecăravea=înceiul cu
încetul sosi corabia 1,., 88.

Maihii

adj.==haihui,

Haldăp, pl. kaldupeani sm.=

soldat ture, numit astfel in

-

bătaie de joc 345.
HNam!=—1* ham! arată lătratul cânelui 30,, 400,; 2»
nume propriu, după modul
de lătrat al cânelui, ca să
desemne pe unul care are
câni 30,
Hane sf.—han, cârciumă 25,,
"82, 1479, 162, 827, 398; și-

flueră-

vânt, netot.
Haivân sm.=animal (cuvântul nu este întrebuințat în
Aromâna, afară de aci)

4495.

Ilak'e sf.= hac, rost;

Vind. di hak'e

va

lă

a cap-di-

cînlor=—o să le vie de hac,

-

o să-i biruie pe căpcăunii
338.
Malane sf.—merit, pe merit;
halane pri pînea fe: mică
=—halal de pânea ce mâncă

”

41633.

Mală, Iale sf.=10 hal, stare;
2

stare

nenorocită;

ș-a-

loclui=cunose

suferinţa din partea locului
„ 842sa ; Î'î spuse fi hală avcă feala==îi arăţă ce suferiă fata 256,5.

Jai ! interj.= hai! haide 40;,
15025, 366,0, 474s5.

Haide! interj.= haide!

câtuşi de puţin

89 ; îșe di gurâl=se văzi

„-.

câți di lu hane = glume
prosteşti 364; mâncună
di la hani==minciună grosolană

Ilap!

100ug.

inte=rj
ham!
.

69.

Hap-hup ! = interj. 263.

Mapse
Har

135

sf. = închisoare

sm. =

i

>»

moarte,

Ideo
.

315,.

charon

298, 299, 320,

GLOSAR.

Iarame adv.=haram, de haram,

pe nedrept;

harame!

nu-l să mâcâă=(haram nu
i se mâncâ) :adecă: eră
voinic, eră de treabă 468.

Marauă, Marao

sf.== bucurie,

veselie 5.6,,, 9,14; casa nu
u ncăped di haraud=nu

de bucurie 34,,

mai puteă

193, ; criscă nă palmă di

harauă=s'a bucurat foarte
mult 88 ; s-amplă di harao=se umplăde bucurie
175; haratia n-casă=nu-

mai puteă de bucurie 55,,

34, ; nu sciă ţi cama s-facă
di harao=
nu ştiă ce să.
mai facă de bucurie 76,,,

67; mași

haruiiă

eră =

numai bucurie eră 50;
haraoa ţe trapsi=bucuria

ce simți 65,; aflară casa
ndreaptă dă ti loa haraoa
=—găsiră casa gătită, de-ţi
eră mai mare plăcerea să
te uiţi 286,6, 7338; hrao=
bucurie 236,, 418.
Jare sf. = însuşire aleasă,
dar, calitate ; mare-ţi easte
harea=mare-ţi este pute-

rea 24;

cu tute hărie =

cu toate

însuşirile

alese

206, 2995, 300; 195;.; dar
dumnezeesc, char 46123.
Harge, pl. hărgi sf. = chel-

„tuială 83g, 225.

“Martă st = graţie;

s-aveți

hartă = (să aveţi graţie)
să mulţumiţi... 19335.
Martupoxi sm. = jucător de

cărți (cuvânt

grecesc, ne-

întrebuințat) 428, 4382.
-Haseu vb. I=casc;... ahât
aștipiă cu gura hăscată—
..„într”'atâta aşteptă cu
gura căscată, cu dorinţă
mare'9,,; armâăsiră tuţi cu

GL1

gura hăscală=se
cu toţii,
cu

toţii

mirară

rămaseră
1323;

îl

uimiţi

hdăscă

n-

gură — se uitau (ei) cu
mare mirare (ca să auză,
ce are să spuie) 297; îl
hascu n-gură—sunt la or.
dinele lui (din iubire mare,
din dragoste arzătoare);
Inf. hăscare=căseare.
Vezi:
cascu.
IMascu adj.—gură-cască; vocativ: hask'e/
Ilașa si.-—negare, tăgăduire;
u feațe huşa—a tăgăduit.
Iaze sf.
= haz; 77 haze =
de haz 128.
ilăbare sf.=—ştire; 10 s-/î pitrițem hâbare = sil vestim, să'l anunţăm 72, ; deade hăbare=vesti 23,4, 7a3
113,,;2% oară di hăbare=
ailară, prinseră de veste
9,; 3% poate c-are hâbare=
poate că știe 11,,; Bu ş-aveă di hăbare = nu ştiă

17727; di tule ai hăbare=

la

toate

te pricepi

177;

40 necă s-la vîră di hăbare
nici să nu simtă nimeni
(= să mafle nimeni) 309, ;
5% lo g'ine de hăbare=—auzi
bine 285, ; 6” Cîndu avgi,
hăbării al Țandaciik' =
Când auzi ştirea de moartea lui Țanzacuchi (—când
auzi, că . a murit) 11lss,

12843; 70 mâcări, nu hăbaări
= mâncări, nu îleacuri 925,

27830

-ITăeate, pl. hăefi sf.=pridvor
văgilil'e sf. = hagialâc, pele-

rinuj 234, 398, 399; adară

aă mare hăgilile = face
o mare binefacere.

Măirliteu, Ilăirlitie adj. = de
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bun augur, priincios, favorabil ; und hăirlilecă= o
(veste) bună, favorabilă
1.3; hâăirlâtea s-"ță nargă, lcrulu==cu noroc să-ţi fiie!
om

-

hâăirlitiec=om

de

bun

augur, neghinionist.
Iăire sf.= folos, noroc; că
mulţi V-vidură hăirea =
căci mulţi îi văzură folosul
9835;

să-l! veudă

hăirea=

să-i vază folosul 445,;.
-Mălute sf.= unealtă 163.
Hăngăr sm, sn.=cuţit măcelăresc

16;,.

Hăugi sm. = hangiu 83, 892,
827.
-Mănatie sn. = plata pentru
han, cheltuiala dela han;

prindea s-plătească hadndtițle=trebuiă să plătească
cheltuielile făcute la han
83,.

Jlăpseane sf.=închisoare 17%;
va s-keri hăpseane = vei
peri în închisoare 1;
Picurarlu muri hăpseane
= Păstorul muri în închisoare 18,.

Jără si.—graţie 437.

Vezi:

hare.
Jărăcop adj. = vesel 46,.
Jărboală sf. = horcăit.
Jărbulescu vb. 1V = horcăiu
Iăvbulire
Mărg'io

394,6.

Jlărios

sf. = horcăire.

sf.== zori

de

zi 15,

adj. = vesel, bucuros

za 131 Be 43, 114, 325;
.ducru har jăs—lucru îmbu:curător

125:

-Nărisescu şi Ilărseseu vb.1V=
1* alint, bucur; no-aveă
cari s-ărscască == Waveă
pe cine să alinte 126, ;
aci s-ță hârseşti bana=

PAPĂIIAGI

aşă să ai parte

de viaţă

Giua; 20 mioo=mă, bucur:
să s-hărisească=să se bucure 38,; s-hăriscă = se
bucură 50, 1103. 143, 145;

Inf. HMărisire

(hărsire) şi

hdriseare;
Part. hărisit
(hărsil).
Jlărl'escu vb. 1V = sforâiu;
hârh'ă == sforâiă 10ag.
Hărneseu, Hrănescu vb. IV=
nutresc,. hrănesc 43, 18,
322, 44, 5fis» 176; 1 casă
nu hărneă = casă nu întreţineă (= nu câștigă în
destul) 163,3 ; 20 Aiștui l-u
hrână ş-cama puţin = Pe

acesta îl menajă

şi mai

puţin 458,s.
Jărseseu. Vezi:

hkdrisescu,

HMărsit

alintat,

adj. ==1*

des-

mierdat; 2? bucurat; cu
înima hărsită
= cu inima
bucuroasă 268,,.

Măvtak'e
43lsc,

sf. =

carte

de joc

432.

Mărvie (şi părg'îe) sf. = zori
de zi 158.
Iărzăescu vb. LV = am trebuinţă, îmi face trebuinţă,
germ. brauche; Văsi/'elu-l
hărzăeă ş-nâs un ahtare
san= Regelui îi făceă trebuinţă un aşă «san> 455;
Cîndu va ti hăradească=
Când îţi va trebui 138.

Jărzeseu vb. IV =

dăruesc

326.
Jlăsăp, pl. kăsâk' sm.=casap,
măcelar

41,

157.

Iăsăbă, Măsăpă sm. = oraş
Glsa. 8lss. 83, 300,, 333.

„Măsăpniţă sf.=măcelărie,
locul unde se taie şi se vinde
carnea 307 (Macedonia).

Ilăşot sm.= Român grecizat
(din pro vincia Hdși, din

GLOSAR.

e

e e ee

Mie

m

7

te.

Cazalele Grebene și Elasona.)
:
Nășuteseu adj. = de Hăşi:
„ hoară hăşulească=comună hăşutească 100,.
Jătive st.—hatâr, plac 363,
4D3e e
Năvane sf. = piuliţă 199.
Măvă sn.=climă; bunul plac,
chef; ș-mutreă hdvălu=îşi
căută de plăcere 339,3.
Măzire

adv.=— gata

259,.

IMăznă sm.==haznă, vistierie
- Dias, 55, 146, 308, 309. .
Iindalie si.—şanţ; pl. hândăk' 11724, 359.

Mingi, Vezi: hăngi.
]lirlu adv. = gata: li stâteă
hârlu= îi sta gata, a sta
pe capul nostru ameninţător de moarte 283.

Mirşti=hârşt!

arată tăierea

a cevă dintr” odată
398,,. Vezi: cârșt!
Hoară

59,

sf.—sat, comună, oră-

şel 1, 2, 4,5,0, 12,18,etc,
lută hoara= toţi (tot satul) 672; acățară s-imnă
hoară di hoară=începură
să umble din sat în sat
5aJoardlă sf. — 1* sfoara dela
cicric, unsă cucatranşi care
serveşte la întorsul cicricului; 2: sabic,:spadă 174.
Vezi: coardă.
a
Ilop ! interj. = hop! 340.
Jlrană sf.— hrană, nutriment
358.
Uiao. Vezi: hkaraud.
Hrap-llrup = înterj. 1202.
Jrăneseu. Vezi; Jkdrnescu.
JMrisafe sf.— fir aurit, poleit
93,132;

tu hrisăh'=în haine

cu fir de aur 10, 369 ; tulă
tu hrisafe=toată în fir de
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aur 53; perlu di hrisafe
= părul aurit 72, 27ăss.

Irisie sm. =
vaergiu

argintar,

giu- .

351,

|

Ilristo sm.—Christ;

Fristolu

(art.) 19, 93,, 426 — 4380;
Canda li se feaţi Hristolu

n-casă=(Par'că i se născă |
Christ în casă), aşă de mult
s'a bucurat 149 s.
Ilrisusescu vb. IV = poleesc,
auresc ; s-hrisusi =se

auri

203; Perlu îl hrisuseâ=
Părul parcă-i eră aurit, îi
poleiă 17335 Inf. Hrisusire
==aurire.
|
Iivisusit adj. = aurit, poleit
373 59; hrisusila-l' gură
—gura ei de aur 37,4, 28520;

fig. inimă: s-caflă fe-l' doa-

re hrisusila=să ceară ce-i
doreşte inima 67,0,92 , 1-453s.

Irișt! = hârşt!

156.

Vezi:

hârşt.
- Muhuteseu vb..LV=—10 chiuiu,
strig din răsputeri (de pe
culme de deal, munte, etc);
huhulă nă oară=dede un
chiot odată, .strigă odată
din

răsputeri

260,5,

30;

2» şi-l huhutiră nauniru =
„şi-l asvârliră înăuntru 310;

u huhuteaște tu mâcarea-l
l'ilă de-amiră=—o aruncă
(cu grămada) în mâncarea
fiului de împărat 18lusJlu'e [din pa4+-h'e !],=interi.
de nerăbdare 483.
holeră 298, 299.
Jluleră sf.
Tunere sf. = meşteşug, renghiu, truc 83, 91ss; că-s gu-

cară hunerea un-alantu=
căci s'au înșelat unul pe
altul 81;; fe hunere va lă
doacă = ce truc, ce dracovenie

le

va .jucă 307, ;

s-nu-l Joacă viră hunere

614
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vreo

4409za 120,9.
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festă

HMuzmeto sf.—treabă, servire

|

10, ; o-avea aspăreală huz-

Jlurică sf. = sătuleţ 161...
Jursescu vb. IV — datorez;
Va-l' hursească al Mihăli

-=o

fi c'o doagă,

tot 208.

Iare

469.

sf. =

melea = o cam
cam speriase

o fi ne-

Iuzmikâr sm. = servitor
slugă 49, 56, 57, 174, 175

fiere 341,, 344,

coceă, îi purtă

ma multu=iîi purtă şi mai

mare necaz fetei 196,; Inf.
haârbire şi h'irbeare=tierbere ; //ertu = fiert.
IVie sm. = smochin 4-4, 45.

-

Ilavră sf.=triguri ; Wovrile
lo-acăţă=il apucau frigu-

rile 90,, ; te-acăță /W'evrile
di frică=te apucau frigurile de frică 95, 193,, 2984,

-

"319; di

le-acdfă

de boaţi-l!=de

cori)

de voce-i

IVicăt sn=ficat; pl. P'icate=
ficaţi 702, 90,,; 10 suslird
- dit W'icale = suspină din

h'evrile

adânc

te apucau

- frigurile (= intrai

107.

Ier sn.=10 fier 12, „88, 107,4, -

nu o puteă suferi de loc,
îi eră scârbă s'o vază 195,,;
30 ș-alăsară h'icâtile a lor
tu pădure
— îşi lăsară pe

iubiții, pe

“ (mâncă=) rupeă fiarele de

o

vei

fierbe

235,;

avea

=

îiartă 235 ; 20 mirbea fă-

sul'e=—dormiă de a binele
180,9;:30 Zu h'erbu=Ţi-o
200 491,4; V-u 'îrbeă=(i-o

fierbe) îi purtă necaz, i-o

174;

canda ş-videă h'icâtile=
(par'că-şi vedeă ficaţii) =

258—261, 337; pl. P'are =
a) fiare, b) cătuşi, lanţuri
288; 2: mările s-mâcă-l vinecă=ii veniă să:rupă fia- rele: se supără foc 132,;
ș-mâcă h'ârili di inate=

J'artă=tiersese102,; p'artă

(=ain ficaţi)

uhtă dit fringâle dit icăt
oîtâ din frunzele (= din
adâncul) ficaţilor 200, ; 2

în ră-

necaz 1973; Ver — fierul
de călcatţ; nîsă va li da
tuie cu h'erlu = ea le va
potrivi pe toate, va aranjă
totul cum e mai bine:369,.
Ierbu vb. Ill=1* fierb 29,
71 8925, 166, 167; //'arse=
fierse 235,; a s-u h'erg'i=

Sâmbetele

114; 'irbea pi feală ș-ca-

M'arhir sm.= piersic (Epir.)
ILârhiră sf. = piersică 4654
(E pir.)

sfeclise, se
370,,, 475;,

|

|
|

|

( =

drăguţii

lor

ficaţii lor) în pădure

2T3az.

,

il'ică sf.= smochină 44, 455.

Ilici adv.=—de loc 15,. Vezi:
ici.
|
Ilis vb. Ill=înfig ; lu Migeă

îl înfigeă 166,;. Perf. //ip-

şu ; Inf. h'îdire, h'ideare=
înfigere. Vezi: ah'ig. :
Iilastru sm. = fiu vitreg;
hitastră =— fiică vitregă

193,.

Vile

|

sf. = fiică,

ile. de-a-

miră = fiică de împărat;

hila-amirălui == fiica îm-

GLOSAR.

păratului (pretut.) //i/e;
di Lvă=fiică de Evă 68,.
ITil in sm. = fin; hsbină =
fină. Mili sm. = 10 fiu; pl. fit,
art. Pillu 3; hilul 114;
hilu = fiu-meu; h'il-tu
fiu-tău 21; M'il-sa — fiul
său 2,, 1730; hil=ui
fiule
5, (pretutindeni); 20 psi
muşăi (=fiu frumos) fătfrumos ; Ji" de-amird=

fiu. de

împărat;

//ila-a-

leplu (=fiu ales) făt-frumos; fiu di văsil'e, W'iW„du a văsilelui = fiu de

. rege (pretutindeni) ; Pila

di domnu-mare = fiu de
domn mare, fiu de neam
mare 417; k'ilai di oarfîn
= fiu de om sărac 387.
Il'ima adv.=în jos; ș-u deadi
Iima ng'os=apucă în jos,
spre vale 152,,, 100s5.

IViptu adj.= înfipt 172.

il'ir sn.=fir, aţă; pl. P'ire=

fire, aţă 50,,, 73,102, 1275
128; 10 s-ni dai un ir di
sari =

să-mi

dai

niţică

(= un. fir). sare 26; noaveă un h'ir de mustaţă=
maveă nici pic de mustață .
402; doauă h'îre di erg'i
= două fire de iarbă 321,3;
2 agumse aușlu pi hirlu

«i moarte=(ajunse bătrânul pe firul de moarte),
adecă: pe puntul de moar-

te, pe

moarte

144;

3

/-

ascăpă bana di pri hir=
îi scăpă viaţa din pericol
de moarte

270,;. Jo-ascăpă

ca di pri h'ir di la spindurare = îl scăpă de pe

punctul

de a fi spânzurat:

360, ; 40 Fliri-hiri-l si

duțeă prit irup=Bori-fiori

615

îi treceau prin corp 35,
3333; 50 acăfară s-l-u
toarcă dua niclui maşi pri

h'ărlu aţăl lailu=începură

să'i menească numai viaţă
plină de nenorociri 361.
sm.

Mirâr

=

fierar

(Ţigan,

care lucrează fierul) 337.
Il'irea sf.=firea, natura, caracterul;

=

cum

aşă-i

acși l'-eră liirea

eră

firea

301;

lă-i h'irea lor=cum

li-i firea, felul

365.

lor de a

fi

JLiriţeseu [din: //'îrit(î)sescu/
- vb. IV=1* sărut (de o parte şi alta pe obraz) 1515,
4l5s;

2*

scad,

reduce

din

covă: s-nu /'irifească țivă,
cu vîră gros=să nu scază,
să nu care cumvă să se
reducă cu vre-un piastru
354, (Epir, Tesalia.)
Yirisescu vb. 1V == scad, re- duc:putânu va h'irisească
niciodată nu se va reduce,
nu

va scădeă

162,.;

apâr-

hird s-/'irisească = începură să scază (= să devie
- mai puţine) 119.
H'irtură sf. = fiertură.
II iii și escu vb.I V=sunt; Ind.
prez. Piti şi (him, escu,

ese Fărş,, îs,-s), hit (eşti,
esci), easte (este, e, î, u);

pl. him, iți, sun (suntu,
sînto, îs,s); Imperf. erâm
(earâm, îrâm), erâi, earăi,
(îrâi), ete.; Peri. simplu:
fuă, fuşi, Fu, Fum, fut, fură;
Perf. comp. am fută; N.

c..Perf. aveâm fulă (şi erâm fulă) ; Peri. anterior:
avii (şi fu) fulă; Viit.
va, s-h'âti (vai h'îă, va h'iă,
va s-escu); Subj. s-hiii
(s-escu); Imperi. s-erâdm;
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Perf. s-am fută ; M. e. Pert.
s-aveân fută (s-erâm fută);

4; dure fi-u cu Joclu=
destul fie-ţi cu jocul s,,

(aceste două timpuri din
urmă se întrebuinţează şi
cu sens de condiţ.); Con-

„diţ.

prez.

„(oreai h'iti,.

vrea

s-h'âai

vrea

s-escu)

[sau în loc de:

1533; V-u= îi este; sun =
sunt 13,5, 375, etc.; sînto=
sunt (ei, ele) 213,, ; sfizmi-

le-s văpsile = zidurile-s
văpsite 486,4; îrâm, îrâi=

vrea s-, se

eram, erai, ete. 56,58,70-72,
415-418; are fulă=a fost
175; s-furim io = de aş
îi eu 2725; s-fure=de ar
fi 162, 3 364, 2225; s-fulreși=—de ai fi 222,; s-fure

poate înlocui cu: cara s-,
s-caste-că vrea, s-fure-că,

etc.]; Forma II: s-furim,
(s-furem), s-furi (s-furişi,
z-furâşi, şi s-furii), s-fure,

-

s-furim, s-furiţi, s-fure;
„Peri. vrea s-erăm sau s-erd,
s-erăm;

ș-că-i dadă=de o fi mamă

(s-erâ) rămâne ne-

IVivreseu.

schimbat); s-erâ s-h'ii şi
forma M. c. Perf. dela Subj.;

Vezi:

IVumusescu

(şi

/avrescu.

//imasescu)

vb. 1V=—1* năpustesc, dau

„ Imperat. s-/'iă (s-ești), s-hii„bă, (las-h'ibă, as iba),
s-h'im, s-h'iţi, s-hibă (las
Wibă, as h'ibă); Int. h'ire
(cu sens substantival); Ge-

năvală

40,, 69, 72: 110;

2" mă las de vale (în fugă,
- în repeziciune.)
IV'uvrescu, I'ivreseu vb.1V=

suier de friguri; //uvrii=
mă apucară frigurile; mi
h'uvreaște=mă apucă îri-

. rundiu: //'î a da, h'indalui;
Part. trec. fut,-ă (pretutindeni) ; esc=sunt ărş. 482 ;
him=sunt eu 6, 5, 70,,
- 20lz; u=este: ni-u arda

guri;

Inf. Hivrire,

h'u-

:=mi-e rău 6,,; hi-u foami

vrire şi h'ivreare (h'uvreare) = apucare de friguri,
suferire de friguri.
IL'uvrit, M'ivrit adj.—apucat

fie grije, să nu duci grije

de friguri, care sufere de
friguri.

=mi-e foame 46, 26,9, 37.5;
Nu j-u criparea=să nu-ţi

I! interj. prin care se îndeamnăcaii,catârii ca să meargă
300,

203

4132.

..

1 conj. == sau 73, 685, 78
84 etc. Vezi: zeă.
Ia (citeşte: 3-a) pron. =ea

(a Fărşeroţi)
416—484..
-

243—248

Ibrete sf. = groapă; z-da
îbrete la dunaud=să puie
groaza, spaima în lume

3664.

-

Ibrie, pl. îbrife şi ibricuri sn.
= ibric, ulcior de aramă

cu două guri, una mai lar-

_.gă

şi alta mai subţire 360.:

Ică conj.

(din: î+ecâ) = sau

17:72, 40, s, 141, 172, 247, etc.

Ievană sf.=icoană 249, 206;

şidea ca nîști icoani di
la biseărică == şedeau ca
nişte icoane dela biserică
23*

Icunumie sf.=6conomie 936.

GLOSAR.

Ic

adj. = nimic, de loc 61,
195 ; îci-fivăd=pentru o nimica toaiă 21, 314,; di

îci fivă să

scoţi pesti =

din nimic să
Vezi: ici.
Idee [şi : 23ec]
rere; s-nu
la idee=să

scoţi peşti 74,.
sf.= idee, pă[ivă di tatăl
nu care cumvă

să-şi închipuie tatăl 464...
Ileuce si. = leac 320,,.

Tene

sf.= lighian

360,,.

Iipiză sf.—speranţă
Ile

sf. =

coapsă,

nu putea

370,.

şolduri;

să-şi ţână îvile

de-arî'sule = se prăpădiă
de râs, se tăvăliă de râs
339 1979, S6-kuo-

Imir adj.= blând, domestic

143.
Imnare sf. = umblare, umblot 57,o.
Imnăt sn. = umblet, mers;
la s-li ved îmnatlu = ca
să-i văz umbletul 217.
Imnatie sn. = mers, umblet
26893 45929, 492.
Imnu

vb.

lL=—10

umblu

1,

Dsos 49a : cara îmnară, îmnară = dacă merseră ce
merseră, dacă umblară ce

umblară 8;

2

azilăă di

imnânda = aceluia care
mergeă pe jos 147; 30 cd
aclă p-imnă mintea=căci
acolo îţi este

mintea

gândul

43;

tut aciă l-imnâ=

tot acolo se

gândiă

68;

61% :

nul di înate=—nu-l apucă
somnul de necaz 234.

Inimă sf = inimă 15, 16, ete.
16g7;.10
pl. înime şi în

întmă lae=inimă pestriță,
om rău 346; 20 cu înimă
nel'isă=—întristat, cu inima
„îndurerată ; 30 cu înimă
dișclisă := cu bucurie, cu
veselie 205; 4 cu inima
frâmtă = cu inima sădrobită 19320; 50 ca înima
nglițată = cu inima îngheţată (==de frică) 177;
60 7i inimă di k'alră==
ce

74;

împietrită

inimă

09 curaj : [-deadi întma=
îi dede, îi făcu curaj 302,5,
396, ; î/' fafea îmimd

a ca-

lui=—iîi făceă curaj calului
21224; feați inimă = în122,;

îşi făcu curaj

drăzni,

feaţe înima=—nu

nu-l

în-

drăzni 221.0; intimă, câne
== curaj, câne 154, 10fss ;

„So 'V-vine inima la loc —
îi veni inima la loc, selinişti 289,e; 23929;9 ș-lo îni-

ma n-dinți=—îşi luă
în dinţi 123,8 2223;
se-adună inima cât
rie=i se strânse,
tăcă inima cât un
(de

743;

frică)

inima
10'îî
un pu(—i1 so
purece

110

pu f-u

te

amări,

înîcă inima = nu-ţi face
rău,

sânge
nu

te

299,4,

nu

sinchisi

365;

520,

120-li

132,

întră

ai no-

tu înimă = se îndrăgosti
603, ; Â/ căgă tau: înimă

Inate sf.—necaz 213,56, 197as;
aveă inate pi moașe==il

130 ş-feațe di inim=ăse

177, 937,; 40 va s-ţă îmnu

ş-tih'a =trebue
oc 66,.
IN

purtă

să

necaz bătrânei

22,5;

ni-are înalte = îmi poartă
necaz 603; z2u-l acăţă som-

gonili alepiu = se îndrăgosti de îăt-irumos, 155;
îndură 80, 121.9,28746, 316;

140

s-fă

si

bagă

înima

m-pade=—să nu mai poți
de milă, de compătimirea
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ce-ţi inspiră 451, ; 15 lv
si bătă înima
= îi tresări

cepe să se îngrijască şi să

inima 493; 160 fa. să-l
scoată j-dit înima amirălui=—să-l facă neiubit, şi
de împărat 56,; 170 nu lă
si duțeă pânea la inimă,
macă mîc ahorea = nu

ficorlu, diţi întră ahât tu

înțelegeau de
dacă

mâncare,

mâncau

separat

25,

Inimos adj.=— curagios 281,

3599 37034.

Insu, pl. înși=ins, persoană
116,5, 20029, 470; 2nsu varcolaclu cară = înşuşi vârcolacul eră 147,5.

Inşit. Vezi: es.
Întini= întâiu

218; somnul

d-întâni=—somnul profund,

în deplină nesimţire, (somnul prim, îndată după culcare):

36,,,

69,;.

Intrare sf.== intrare.
Intrată sf.=intrare ; ună întrală = o “intrare, îndată
ce a intrat 352, G'7a2, 133.
Intru vb. I = intru 2, 4, 8,

13, 103; s-întră di poartă
nauniru == să intre pe
“poartă înăuntru 2, ; 10 l-a
întră a oăâsilor= a început să mănânce la oase
90; l-a întrară a eâpilor
şi glâe! glâc!... ni cor di
nâseno alăsară=începură

a mâncă la iepe şi glâc!
glâc!... nu lăsară pe nici

una 31, 1202; 20 cîndu
v-u întră — când începi
să-i

care,

să-l

bată

30,

323, 2995; 2uatră boa — în- cepe

să-i dai,

cară-i

1354;

b-u întră pri zvercă cu
cumaga = a început să-i
care la ceafă cu ciomagul

1248 2813, 458, ; întră...

tu gailei ş-tu cripare=în-

se întristeze 3;

40 Te are

dinți 2=—Ce are băiatul de
nu-l poţi suferi? 56,; 50
cu ocl'il' întrăţi tu câ fecale

=— cu ochii înfipţi în orbite
2333:
Inoară

sf.— inimioară

1462,

278

302,

;

tra

126,5,
s-li

dişcl'idă înoara = să-i înveselească inimioara 149»;

[Prescurtat din: în(i""n)oara.]
:
10, ăoit, mine şi eii pron.=
„eu. Dativ:

a nîa, îni, -ni;

ni; Acuzativ:

=— pentru

mine

ntreg' io = mă

îo (: tră io
453,;

mi

întrebi pe

mine 1352; fără d-io =
fără de mine 131); mine,
mi, me. Formele î0, ei se
întrebuinţează mai cu seamă în Epir; formele 0,
toti şi mine în Macedonia.
3, 6, 17, 37, 56, 58, 70, etc.
Irbos adj.—ierbos, cu iarbă
468.

Irgzită, pl. îrg'ilâți sm.=er-

ghelie 314, 120, 279,4, 281,
282, 370.

Irnic sf.— pustietate (localitate

lipsită

3520;

1323

de
19328,

oameni)
275,

216,

315, 399.
Isea adv. = drept 4, 107.
Ist pron=—ăst; ficorlu a îştii avut =— băiatul acestui
bogat 18. Vezi: aeslu.

„Isturie sf.

167,9, 242,

istorie, poveste

Isusesen vb. IV = logodese
„114, 255; îl îsusiră == îl
logodiră 129; lo-aveă isusită =—.îl logodise 142,;

ş-isusi==iîşi logodi ... 300,.
Ișire sf. = ieşire: 85, 314.

GLOSAR.

Işită sf. ieşire
tie

319,

sf.—pricină,

cauză

Vuli) nume propriu 326,
_ 827, 828, ete,
luţido adv.==ori unde 172.
Iuvă [din Fatoa = undevă]
adv. = nicăiri 29, 172,,;
undevă Bis, Gus, 170
481.

128,

32258; di îs itie=din pricina lui 13, ; di mul'are-sa
ilie— din pricina muierii
sale 474,,.
|
1ţe pron. nehot. = ori ce 1,
10, 62,, 08a, 1432s ; îfi-altau
= ori ce alta 84,; 7/5 vidă
== îndată ce văz 24.
Iţi-do pron. neh.—ori ce 24,,,
21, 24-43, 476; îțido duă—
în ori ce zi 277,.
Iu adv.=unde (pretutindeni);
d-iu=—de unde; câtră iu=—

Iuvașuvă [din: iuvă-rșiriuvă]

adv.== 10 nicăiri 133.0, 150;

2% prin nici un chip: nu
vru îuvașuvă s-l-aspună
== nu vru cu nici un chip
să-i spuie 65; nu puteai
s-lu cunoşti îuvașuvă =—
nu puteai să-l cunoşti cu
nici un: Chip 593, 8256.
lzăne. Vezi: zine.
Izine sf. — voie, permisiune
206, 2553; îzane 3833.
Izvor si. == izvor, sorginte
de apă 15sa.
Izvur sm. = izvor, sorginte
de apă (mai des întreb.
decât izvor) 29.

în cotro; pr-iu=pe unde?

„ete.

ete,

lu-ha (şi va-/a) interj.—ura!
338,7 383.
Tuk'umete sf—=autoritate
(Macedonia, în oraşe) 277,5.

Vozi:

culfimate.

să fie în loc
(Tullius) sau
bi

lulu (trebue
de: Zulu

GL9

Îmbair vb.I=—înşir ; şi-l îmbăirară=şi-i înşirară (=po-vestiră)

514... Vezi:

mbair.

Îmvugăt adj. = bogat, fertil
142 ; îmbugală=îmbelşu-gată,

fertilă

18,.

Împade adv.—jos, la pământ
90.

Împartu

vb. IV =

“

,

Vezi:

mpartu.

,

Împlin adj—plin 17,3. Vezi:

mplin. .
o
Împrostu adv. = drept, în picioare 1322, 57; nt-apir împroastă == mă deştept în
faptul zileiîn picioare 302,5-

Vezi:

mprostu.

,

În prep=—în (pretutindeni) ;
n-hoară =

în

tindeni). Vezi:

sat

z.

(pretu-

Încâtzii. Vezi: neacă.
Înealie vb. I=—încalec; ai. încâlică=

hai, încalecă

69.

Încareu vb. I = încarce 792;
încăreât=—încăreat, greoiu
1736. Vezi: careu.

Încărligeq vb. l=încărlig;
brăţile
“ braţele

s-âncăriligadă ==
se încărligă 15,.

Înelo adv.încolo, departe
2,3:

trăș înclo
69.

departe

= cât colo

Vezi:

mclo.

înelid vb. Ill=—închid 413;5s
Vezi:

nol'id.

Înclin vb. I=închin; aharh'

,

să s-încl'ină=începil să-i
fie somn, să moţăe 16;
,
- Vezi: nolin.

înel'is adj.—închis, 163. Vezi:
nelis.

.

,

,
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Îmcutinăd vb. L= înţepenese
de

frig

171.

cinăg.
79a, 11024 173.

Vezi:

330,3; aestu om întreg ==
cu mintea întreagă 55,
Vezi: ntreg.

ncu-

Îndoauă, îndao adv.—câtevă
Îndisăt adj. îndesat 48.
Îndicinit adj. = răcnitor;

Întribare sf. întrebare 167.;;
Întunearie sm.—întunerec.
Întunearieă vb. I, unipers=—
„se

cepu

Îndoi=—câţivă 566, 216,. Vezi:
Vezi:

ndreg.

Îndreptu. Vezi: ndreptu.
Îndulţeseu vb. IV = îndulcesc: Li se-aveă îndulțită
= i se înduloise 16.

Îndinuclâq vb. I = îngenuchez

254.

s-înfricușă

agrinle = se

înspăimântau
batece 162.

fiarele

săl-

Îngătân adv. = în erije, în
pază; calu îngaâtân s-lu
ai=—să ai grije de cal 215.
Vezi:

ngataa.

Îngtit vb. I=înghit 15.
Îngrine sf. = mârâială, cică-

se însereze, să se

_ Nedrică.

Inţiăpătură sf. = înţepătură;
intrigă; tute eră înțăpăd-

tări == toate erau

,

Înfrieuştd
vb. I=înspăimânt;

să

întunece 154; înlunică=—
se înseră, se înoptă 141,,
235; că vai întunieăm aoaje
=— căci ne va apucă
seara aci 8. Vezi: ntu- .

_ RAO,

indrâg.

întunecă, se înserează:

aharlvi s-ântunearică=în-

cu boaţea Vei îndîcînită=
cu vocea ei dogită 52,.

.

50s2.

Înveastă. Vezi:
veastă,.

Înveseu

vb.

intrigi

zzveastă,

III =

ni-

îmbrac:

are moaşa d-iu s-mâcă şi
s-învească = are bătrâna
de unde să mănânce şi să
îmbrace

32.

Vezi: nvescu.

tristat,

trist

13,

Învirinăt, învirnăt adj.== în18, 3330

Îngrișea adv.—în cârcă 223,,.

„Vezi: nvirinât.
Invirteseu vb. IV— înfăşur

Îngrop vb. L=— îngrop
Vezi: ngrop.

Învirtușăd vb. 1 = întăresc,

leală

56.

Vezi:

ngrîâne.

19

Îngos adv. = în jos 39,, 43,
83ae. Vezi: ng'os.
Înk'isescu, Vezi: n/'isescu

Însodr vb. I=însor 71. Vezi:

usor,

Întrâb vb. I=—întreb 9,, 18,
250

237. Vezi:

ntreb.

Întrâg adj—întreg, tot 139,

Jale sf.—jale 17,3, 128, etc.;
doliu: u fână jalea Griva

= ţină. doliul- Griva

Jar sm. =

jar,

195,.

jăratec;

uz

15şa.

Vezi:

nvârtescu.

împuternicesc; sf /h'î7 a
fu... cu gură învârtuşată
=prinsoarea fu... cu jurământ împuternicită 170.
ș pron.=iîşi ; devine j, când
urmează un 9; -va loclu==

își cere (vrea)

locul 9,.

jar di fumeale= un jaratec de copii, o spuză de

copii: 902, 2737
454.

3613, 388,

GLOSAR.
Jileseu vb.1V=—10 jelesc; nalfu lî(sijili înima=—mult li
se jeli inima 572; mmaultu
si Jili =— mult se întristă,
se mâhni 331.,; 20 port
doliu ; s-mi jilescu=—să fiu
în doliu (——să jelesc) 142,,;
va

voiu

Li jilescu==te

purtă

31,4,

tine

Jilire

moaşa

duios,

jalnic 26,, 88

121,

28-

pentru
de

.

cu aușlu armâăsiră

Jilăță = bătrâna şi moşul
rămaseră în doliu 29,,, 440.
Jilos si Jil'os (mai des) adj—
Joc. Vezi: goc.
Jujul sm.—jiganie

1913.

sf.—purtare

621
<

Jilit adj. == jelit, îndurerat,
amărit 163, 324 ; în doliu:

voiu jeli,

doliu

|

doliu.

157 —160,

i si
IV'adie vb. I=împiedic; s-//âdică — se împiedică 479.
La Fărşeroţi prep. în, (îm,
-, 2) nu se pune înain-

tea verbelor: ef (în loc
de: nvej), sor (în loc de:
psor,

V'adin

otc.). Vezi:

şi Wâdine

nl'adie.

(mai rar)

sn.— aţă subţire 1675.
ădică sf. — piedică 38las so
IVale

sf.——piele 3242, 205, 207,

278, 459; pl. el =— piei:
39, ; 10 cripă tu Yale=—
plezniă de necaz 399; 20
fe-l' poate lalea==ce este
capabil 195, ; 30 fe-l' trapse
Palea=—ce a suferit 199;

40 cari vrea să ştibă.. cîți
parăți îl faţfe lalea? ==
cui îi păsâ... de ce este
capabilă (ea)? 374, ; ştea

cîți parăţi îl' faţi lalea

= ştiă câte parale îi pre.-.
țueşte pielea, ştiă de ce-i

N
capabilă (ea) 3012.
va-n?
:
n
piepte
vb.I=—
XK'aptin
Waptin=imi voiu pleptănă

Adis;

ş-kiptină

perii

=

îşi pieptănă părul 88u;
s-Wiptinâ=—se pieptănă 78,
75: îl Wiplină= îl pieptănă 212,; s-kiptind= se
pieptănă 247,3:

K'aptine, pl. Fapțânti sm.
10

pieptene

.

4,3, 48, 261; 2

pieptenii cu cari se trage
lâna şi cari se aşează în
darac (=arom.: scamnu).
J'ârdire st. pierdere, pier-

zare,
'atră sf. — piatră 1624.20,
ete. Gen. a k'âtrăl'ei=pietrii 70,5 Pl. Petri 33,8: 6216,
şi 'eţâră Tao, Weţări, artic.
k'efărle; Watră di moară

= piatră de moară (= de
măcinat)

38,5, 1672; piatră

de ascuţit 48; 1* înîmăd

di

l'atră = inimă împietrită

7453; MOoaşa no-avcă ni
feală, ni k'eţiri=—bătrâna
maveă

nici

fată,

nici ni-

MIC 7l3y; Apă ş-letri =
N'am apă! Nu-ţi dau apă=—
378, ; Mile ş-ketri—kiica

şi pietre

(== nimica)

4625;

mutriră, ni om, ni k'etre=
căutară, (nu găsiră), nici
om, nici nimica 24754; 30

ca di pri k'atră canda dădea = par'că se isbiă de
piatră: îi mergeau toateîn
deşert 99, ; 4*canda li dîsi
la k'etri amirălu=par'că
vorbi

împăratul în deşert

192, ; 5 li sipării... că-l!

-

G22

.
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si lonă Katră di sti inimă
=) se părul... că s'a uşurat
192,; 6” băgă nd h'alră
n-gură =— amuţi, tăcă, nu
mai

avii

Katră

ce

zice

s-acăță

amălamă

211,;

7?

picurarlu,

s-făţeâ—piatră

să fi apucat păstorul, aur

se făceă (—aşă de bine-i
mergeă, aşă de norocos
eră) 90,4, 982; 8 k'etri mâcă
mira=—bârfeli a spus soarta, ursitoarea 128,,; 7/56

sigur,că mâţi l'etri=—sunt
sigur, că . bârfeşti 316,;
9 fe s-mâcd? l'etri ?=—Ce
să mănânce? Pietre? (adică : nimica să mănânce ?)
1054; 10” vine ca di lairă—n'a venit de loc; va
vind ca di k'atră = n'o
să vie, nu vine de loc.
I'efe sf. — plac, chef 56,
13 9fae; pl. We, art. &'eh'le
18735 ; 1* mâcă fe-ai W'efe=—
mănâncă ce-ţi place 288, ;
2* îl! feațe l'efea=îi făcu
pe plac 8,2, 1320 ; tute /'eh'le
Li li fățeă— toate plăce-

rile, dorinţele

„

i le împli-

Niă Bla,
K'eleș adj. = chel,

pleşuv

393,3, 391.
K'eptu sm.== piept; pl. /ep-

turi=piepturi 1722 ; 10 ș-u
deadi n-l'eplu h'irutlu=—
s'a izbit prostul cu pumnul
în piept, (în semn de ameninţare) s'a jurat să-şi răsbune prostul 444, si, ; 2 na,

iu da W'eptu cu un lup=

“iacă, unde întâmpină pe
„un lup (faţă în față) 27.
K'er

vb.

- s-Wară
piară

IV=—pier;

10 vrea

di minte
eră să
de

minte, eră să în-

"- nebunească

33,,; ca

s-nu

l'ară=ca

să nu piară 8;

va s-leri hăpseane=—
vei
pieri în închisoare 17,
525, 100; 20 dispar; lira

s-pălatea ş-tule binile anante=

palatul

pieri,

dispără

şi

şi toate “celelalte

bunuri G8s6, 26s 85; 30
a pierde pe cinevă, cevă;

s-Wară feata=—să o piarză,

să o prăpădească pe fată
21.6; s-ld ară lorlu=—să le
piarză urma 43, 106, 44;

40 îu kare soarle =unde
piere, unde apune soarele

224, ; 50 s-/ireă — se rătăciă 3;
60 va s-heri
di sculie-—ai să rămâi dela
şcoală 235,,; 70 s-mor, slver=să mor eu, să. pier!

(jurământ);
lare

80

ti tine —

moare

ş-

se prăpă-

deşte pentru tine 75,; 9 nu

lare oara (sau: //iro)=nu

pierde timpul, momentul
3825 50 413; Inf. irire

şi kreare=—pierire:

Part.

siriit,-a; nâs lo-aveă liră
ră lotâna=iîl credeau pierdut pentru totdeauna 76,;;

a-ți h'ibă l'irută duca=—

te vei duce în zadar 317,;;
W'irule le-aveâ—în deşert
erau

(la...

I'eră sf. = car 476şo.
IK'erdu vb. Ill=— pierd;

b'ardi

oară
= nu

nu

pierde

timp, nu întârzie 99,ş, 14:433;

s-lu ardă= să-l piarză,
_Să-l facă să dispară 10.5.
Vezi: s//erdu.
IK'ia sf. = nume propriu de
femeie

58. .

I'iamete sf. = prăpăd, cataclizm 26,,; 10 17 vined
h'iamele = îi veniă

să se

prăpădească . (= îi păreă

e

[m

GLOSAR,

straşnic
de rău) 4,,;
20 /Wiamelea s-facă= de
s'ar face prăpădul (lumii)

1865, si şiiii, că k'iamelea

s-fafe = de-aş
prăpădeşte
iace prăpăd

şti,

că

se

426.

Iiu sm.=— pin 97, 221, 463.
W'ilime sf. = chelim, covor

îi pică o lacrimă 50,,
10 u Wică n-cap=a

| K'ilipure sf.=— chilipir 185,
404.
.
I'iliţă sf. = pieliţă 308,,.

pus-o în cap 4225, 67a:; și-și

li Wică di guşi
= şi şi le
puso după gât 50,, Sit;

2 au Wică din antimirea
= o trânti pe umăr, o luă
pe umăr 47.2; ied nelu
din antimirea = trânteşte,
ia mielul pe umăr 9|,;
W'ică apala di guşi = ş-a
pus sabia
după
gât
12025, 4152; 3 cu mintea
„s-u kică a vârnită îm păzare furtia tră sirmă—
cu gândul să pâcălească
în târg pe cinevă, dând
povara ca marfă de mătase 79,0 ; 40 pică di "nuşu-

leață = pică de frumuseţe
29730 ; îl! /ică

tu înimă=

îi păr foarte rău 203,
Ilas.
K'icaro sf. = picare.
IK'icât adj.— picat; ma
k'7cât dit steale nu vrea s-

află = mai picat din stele

(==mai frumos) n'ar f aflat
19
Ticută sf. = 10 picătură 31as
353 143.0; k'icute=—a) picături ; b) streaşina casei 71,

443; 2 damblă: Pteuta !
==

cuiă greauă
=!
i-a venit,
de par'că ar fi lovit de
damblă 194.
Iihlibare sf. = chihlimbar

lumea, (că se
mare)... 4456.

K'ic vb. I= pic,a pică; cum
îl IWică nă lăcrimă =
cum
248;

623

(ovi-te-ar)

damblaoa!

254,.; armase ca. agudit
di iculă = rămase ca lo-

vit de damblă,

ca trăsnit

32527 486 ;. si-l cadă hi:

frumos

238,

240, 416,,.

„W'ilang'esf.—conduct,burlan,
urloiu de cărămidă; fig.

picioare; vrea-l! fringă
Pilunga
= eră să-l rupă
în bătaie 105,.
I'inare sf.— chenar;

cuseă

cu kinare = coseă cu chenar 375.
KW'indin (şi Ș'5n56în) sm.=
pericol 49, 814, 1513.
Windiseseu vb. IV = brodez
35,

3»

53

9:

'insescu şi Winisescu vb. IV
== pornesc 10.5.
|
K'ipariş sm. = chiparos 38,
231, 292, 408.
Itipeng'e sf. = oblon, 188.
I'ipin vb. Il=pişe 30132. Vezi
şi: k'îpar.
T'ipinare sf. = pişcare.
„Kipită- sf. = vâri, creastă,
Pisc 1425 75 143, 106,
424.

Iipitos

adj. =ascuţit,

ascuţiş,

cu

393,0. -

Y'ipru şi W'ipur sn.=clopot1152; pl. kipre şi kipure
25.
,
|
= pieptos 182;
K'iptos adj.
Kipur vb. L= pişe 47839.
479 ; Inf. k'ipurare= pişcare.
Kir=jupân; k'îr-Vani
Tastrul'a—Jupân Joan
Turbincă 501; kora-Mara
(nu= jupâneasa Mara
7

-”.

.
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„mele

vulpii
105,

104,

106,

N,

în basme);

PAPAINAGI

4ll,;

271,,.

K'irămidă (şi: F'îrâmidă
Epir) sf.=cărămidă; pl. art.
Wirămigli=c ărămizile
148.
W'irătă. sm.=cornut 23. cuvânt prin care se desem- nează tot ce-i mai abject;
drac.
|
K'irdeare sf.=pierdere; pier-

laiu ca k'isa—ne-

gru ca iadul 120,

H'istd vb, [= pisez; și-l
lisă = îi pisă 232,; ed-nj
h'isași corlu = căci îmi
pisaşi, îmi tâlciși piciorul

Vi li k'isd oâsile=

1314;

i le pisă

oasele

51;

s-li

kiseagdă piper în cap =
a pisăgi pe cinevă, a pedepsi aspru pe cinevă 19%,;

zare.
IVirdit adj. = pierdut; /irduti le-ai tute = în deşert

l-adră oâsile ca urgiţi
Wisalo=iîi făcu oasele ca

urzici pisate 457,, ; Inf. h4sare = pisare.

îţi sunt toate 195,.
K'irire şi W'ireare sf. — pierire 317.
Kir sm.=timp, vreme 1, 14,
302;
'iroai 212, 383; pl.
(nare); 10 nu ari /iro

Niș (anîc9) vb. L=măuriNez

li,

95.

K'işare sf. = urinare.

= nu pierde timp, nu amâ-

IVișăt sm.=— ud, urină 90,0.
Iişigi sm. = tâlhari de drumul mare, cari umblă călări şi sunt caracterisaţi

2

H'it== nume

nă, nu întârzie 50, 54;
3” no-am k'iro=n'am timp

prin

20; 30 (ră puţin l'ird

= în puţin

Yirtură,

numai
prostii

timp

39.

cruzimea

lor 427.

propriu

89, 100—103.

82, 83,

pl. Wirtări (uzitat

I'itriţeauă sf.=pietriceă ; pl.

91.,,

Itivure

la pl.) = prostie,

'itriţeale 138, 292,,, 410.

399,.

Kirât adj. = 10 prost 34,
43, 45, 67, 9lsp, ete. fem.
b'irulă = proastă, uşurică
204, 290, 452, 453; 2 i„ Pulă tu somnu = pierdută
în somn 36,.
K'irută-prămătie sf. = prostănac, secătură 53,,, 4
It'isă st.—10 infern, iad 432,5

sf.

112, 408.

sicriu,

cosciug

Ii'oșe sf.==colţ, unghier 384;
dit păâlurie l'oşe a liimi-

lei = din

cele patru

col-

țuri ale lumii 290. Vezi:
uşă,
It'oșeu sn. = chioşe, pavilion

1663.
K'up sn. = chiup, oală mare,

439; 2 smoală, păcură 19,;

servind la murături 54.
K'ușe sm.== colţ, unghie» ; pl.

3 di lisă ș-di cătrane=
nenorocită, ca vai de lume

UȘăți 40, Alu, 86. 98s-

IL

La prep.=la

(pretutindeni).

Lu! interj.=fă! (a pelativ
pentru femei;
no-avg
la? = fă! n'auzi?. |

Lae sn.=—lac, baltă mai mică
în locuri nalte de obiceiu

16, 17, 18, 492.

Luc, n. pr. de munte în Gra-

GLOSAR.

moste, unde se
lac 14, 164.
Lăerimă, Lăcirmă
„Mă,

pl.

lăcrină

află şi un
sf.—lacri==

lacrimi

174, 24, 49, 50; limbidă ca

„ lăcrim
= limped
a e ca
crima 33; şil loară

lală-

.

025

" cânte tot ce-i mai rău 296,
3495; 5 Zi lae lăeaţă loaflă = Ce neagră nenoro- cire dede peste dânsul 72;
dii ldile di zeane= din

neagra

străinătate 66,;

= îl apucară lacricrinle
Mile 121; ună lâcîrmă
= o lacrimă 2664.
|
Luc. Vezi: laiu,
Lale sf. = convorbire ; nora

- 6” Lo-află ucld pi frate-su
ca laili şi ca corg'il'==
îl află acolo pe fratele său
"ca vai de lume 78,; nau
-păţi“ cama lăile=—nu păți
- mai rău 94,; 70 şi-ș băgă.

- nora căută să caşte gura
la palavre 283; după ţi
li cruiră lăh'le g'ine =
- după ce se puseră bine

* pirostriile pentru a doua
oară: s'a căsătorit pentru
"a doua oară 191, ; își băgă

taifas

la

lăh'le:=

s-agungă

- mulrea

Lai! =— măi!

356,.

o (ai picurare !

„= măi ciobane 19, 25;
curbişune =
lai corbe
măi sărmane-sărmane 51;
a lai oaspe=măi fărtate,
TO, 102, 135,
„oaspete

LU
290,.
lati
Laiit adj.—10 negru:
ca lucinile=negru ca tă23,

1,

ciunelo

109;

88,

fem. lae (laie) lină lae =

. lână neagră 21, 863, 303;
2.

nefericit,

biet;

sărman,

(ailu di amiră — bietul,
nenorocitul de împărat
495

sâr-

=

daălau-gi

1Baa5

manul de el 10l2; faca
feală=biata, nefericita de
fată

21

43,

49,

0223,

193;

ca lăcu ali lae=—ca cea
- mai nenorocită 362; lail'i
= sărmanii. 146; 3% lae
„ ==ticăloasă 283, ; na? cama
lailu=

mai

cel

ticălos

mai

1774;

- prăzeaşti cama

păcătos,

4* și-n.

laea

=

şi-mi meneşte soartea cea
mai nenorocită 35; s-li
cîntă cama laea =.săPapahagi,

Basme

aromâne.

lăile adoara = şi-şi băgă

idile cu feata murarlui=

- se cunună cu fata morarului 2824; 80 să ziaviscăi
tu lăi—se îmbrăcă în doliu 46052, 40las.

Lain (ami
= Negru
-îinp
ră
)ă-

rat 339, 885, 412.
Lală sm. — unchiu 102,,, 188,
- 234, 3802,363,502; pl. ld?âni.
Lamne'sf.—balaur, smeu 12,,
49, 50, 51, 113 etc.

Lamypă sf. — lampă 278.
Lantu pron. — celălalt 6,;
dua lantă—ziua cealaltă,
- ziua următoare 122. 35.
364. Vezi: alantu, anantu.
Lapte sm. — lapte 152, 283,;

şi lapti di puili s-căfrlăi
: da nâs ş-lapti di puil'i
aflăi— şi lapte de pasere
de ai fi cerut la el, şi lapte
de pasere găsiai; găsiai
ori ce la dânsul 126.
Lare

sf. —

spălare,

lăuare

278,, 340,5, 410. Vezi: Zati.
Largu adj. — 10 larg, lat 152,
„179, 261; 20 departe 70,4,

LA

260,e..

a

Las vb. 1—las; las z-Țică
* ș-altu=—las să zică, să po-

- vestească şi altul 3, ; lasi
49

626
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— fie, lasă, cu toate că 3,;
l-avea lăsată
— le lăsase
40. Vezi: alâs.
Laspe sf. = noroiu; dit lăsk'i
— din noroaie 156.
Lat adj.
— lăut, spălat 141.

Laii vb. I —

spăl

21,

(rufe) ma-

mă-sa la părâu 87,,, 63,;
s-u la == s-o speli 2lg;

s-ti lai g'ine-g'ine=să te
speli bine-bine 77; să:s. la==să se spele 9; îl lă
îl spălă (lăuă) 212,; s- lă= se spălă 247; si ld
şi sc-aspilă— se lă şi se

Spălă

Ba;

14.

lat —

spălat

Lavă st.—sgomot, larmă 36,,159.
y
Lavdă sf—nume de sat lo-

cuit de ţăranii numiţi: copăciari; este aşezat între
Avela

i

şi

230;a.

'Tişte,

Epir

.

Lăcărmăg

şi lăcrimed

. —lăcrimez;
meadă=—

- 439;

în

nu-ni

vb.

1

lăcăr-

nu lăcrimă 441,5

lăcârmă

—lăcrimă

220, ; lăcrimegd=—37239, lă-

crimară—lăcrimară 973,;
lăcărmata—cea lăcrimată,
cea

care

vine...
cu

a plâns

41,;

lăcrimâlt—veni...

lacrimi

în

ochi

120, .

-Lăeseu vb. 1V=—10* înnegrese;
lăea țivă=innegriă cevă,
arătă negru 1024; [deasce
= înnegreşte 218, ; li —

410,

(Indic. lazi, lat, (a, lăm,
taţi, la ; Impert. lam. Pert.
lai. Perf. Comp. am lată];
duse s-la mă-sa mn-vale—

„ merse să spele

ce-l isbise 74,,;2% înnegrire

16350.

Lăcrimare şi lăcărmare sf,.—
lăcrimare.

Lăeaţă sf.—1” nefericire, ticăloşie,păcătoşenie 3, 19, 86.
1485, 31620, 434; pl. lăâţi
„nefericiri, - ticăloşii 1215,
196, ; fi-i ldeaţa ţi lo-aveă,
aflaiă —. ce-i nefericirea

înnegri 220, 294,; 2: vrei
|

s-ni [dești

inima = (vrei

să-mi înnegreșşti inima),

vrei să mă amărăşţi 206,;;
3” nenorocesc. Inf. ldire

—înnegrire, nenorocire.
Liăgară adj. — limpede; sivân lăgară— senin limpe-

de 80,.

Liigime şi lăgume sf.—supterană 18, 2532. Vezi; lugume,

Lăhtăr sm.—spaimă 172.
Lăit adj.==1* înnegrit; 20 nenorocit: Zaitu şi corbul=
nefericitul 129, ; lăita =
nefericita, biata 127,,, 129,
440, ; şidea plâmiă ş-lăită,
—ședeă plânsă (—istovită
de plâns) şi nefericită 47,,;

ldila=—sărmănuţa

Lălătoare

sf.—

zi

13,.

de

lueru,

în opunere cu sărbătoare

3170,. Probabil din lat. «lavator». Ar însemnă zi în

care se la, se spală. (cfr.
Papahagi: Românii din
Aleglenia, p. 50: lătoari=—
lucrătoare).

Lăludă (şi: lălusă) sf.—floare
pl. ldlăgdi=flori

9,

127;

182,4 2824.
Lămbie sf. = flacără strălucitoare

219,,

-

Lămbiseseu vb. IV = strălucese 417.

Lăptos adj.—lăptos 208.
Liăvos adj.
= murdar, puturos

90.

Lăvneseu vb. IV=—rănesc; 4
ldvui — 0 răni 12039, 1213.

GLOSAR.

Lăvuit

adj.—rănit

376.

Lea ! interj.—fă! lea Cată==

fă Cată 224, 75.

Leade

sf. = (Ohrida)

166, 1674.

lege

Leagiu sn. — 10 leagăn (de
prunci) 123,,, 333,; 20 leaăn: obiceiul de a se face

un leagăn cu ajutorul unei
frânghiianinată de'ramura

unui pom.
Leagin vb. I =— leagăn; fe
nori groși s-ledgănă =
co nori groşi se leagănă
(— plutesc în aer) 80,;

cîndu

fagli s-leâgînă =

când se leagănă fagii 221;

_Inf. ligănare = legănare

Part. ligănăt;-ă = legănat.

L cane sf.—lene 89, 125, 135,
366.
L eg vb. I — 10 leg 86,87;
s-fă leg=—să-ţi leg 8,; ligă

=—-legă 3Ga2, 60,5 ; ș-u ligară
= şi-o legară 21; leagă
leagă

(Imperativ)

232;

d7-

gați-hi==legaţi-mi 83. ; 20
u ligă — a decis 8; 3%
mă leg = mă oblig, mă
leg 139; Tiha s-lgă =
Norocul se obligă 96, ; și
s-ligară = şi făcură legământ 49; 4* ligâpoami
=a dat fructe 3022; 5 4e-

stu u ligă tu greaua= Acesta stărui din răsputeri,
cu încăpățânare 69; ; Ini.
ligare = legare; Part. ligăât,-ă—legat 38, 76a ; nu

/viii ligăi di gurăt =

nu

sunt legat prin jurământ
14, ; zboare ligate=vorbe
cuminţi, înțelepte 304,.
Lele! interj.—1 aoleo! vai!
90,,,93,,153;0, letemamă!

— fă mamă

90 termin

de

dragă! 273;

desmierdare

97

242, ; 3% sf. — boală mor-:
tală: ș-lo lelea = s'a îm- bolnăvit de moarte.
- Lemmu sn. = lemn 46, 53;
pl. leamne 212, 233 şi lem-

ne 235 (Molovişte.)
Lepră

sf

=

lepră

.

382,.

Lepure sm.=iepure (Avelu);
fe ştii d-ău arsari lepurli ?
=—ce știi de unde vine no- rocul? 85. Vezi: /epure.
Leşe sf. — leş, stârv, măcel
„120,6. 28333, 1193.
Ligătură sf.=legământ, legătură 45zc, 104, 2439,

277.

Lilice sf. = floare 254, 215,
291, 319, 321,
Limăreaită sf.—guler de haiNă458,;ș-acăţă limdreaoa
= se îngrozi 303,5.
Limbă sf.— limbă; pl. limbe
11, 30, 50, 51, ete.; 10 cu
limba scoasă di curmare
=—foarte obosit, mort de oboseală 27,,, 4823; îmnă cu

limba scoasă — umblă. de
nu mai puteă, (=în grabă
mare)

251,0,

cu limbă

16627, 1872; 2

di moarte = cu

limbă de moarte 163,242; 30

L/-aprease limba peri=s'a
muncitîntr'atâta,s'acăznit
aşă de mult 497, ; 40 s-a
cu tutelimbiledi priste loc
anvițale = ştiă, pricepea
toate limbile de.pe supra-

faţa pământului 9; 50
scoase limbe-limbedi
foc=
scoase flacări, flacări defoc

272, ;.60 limbi-limbi si-l!

si ducă gura=să'i meargă

„gura într'una, să fie de e" locinţă extraordinară 97ss;

7»

limba

apă-l'

lasă -u-

gură=a-i lăsă gura
(de

poftit,

de jind)

apă

2395.

Limbid adj.—limpede 229, ;

-

„628.

PER.

N.

s-află nă fântână limbidă
=se află ofântână (cu apă)
limpede

3325.

Limbiqiăseu vb. IV= limpezesc 282, ; Inf. limbidire,
Limbidare = limpezire.
Limmnâr sm.=lemnar (vânză“tor

de

lemne,

care

le taie din pădure

îusuşi

şi apoi

le cară cu cai sau măgari,

ca să le vâuză prin orăşele)
161, 162, 236, 454, etc.

Limnăroane.sf.—lemnăreasă,

femeia lemnarului.

Linăvos adj.=leneş; fem. 17năvoasă 3624, '70as, 39, 306,

637.

Lindeare

sf.—lingere

162.

Liugu vb. Ill=ling 16,.Vezi:
alingu.

“Lingură sf.—lingură 133; lîngura-ațeă marea=lingura
de supă, cu care se amestecă mâncarea, când se găteşte 29,,; Zi-mviță cu lingura, eaapa=învăţă foarte bine 1876.

Lingor sm., sn.=farfurie
aramă

de

2032,235 454a

Linte sf. = linte 131.

Lipros adj.—lepros, care sutere de lepră 155,5.

Lipsău sm.
58.

moaşte siinte

Lipsescu vb. IV=—10 a filipsă;
2 a trebui; 1 s-află, că :
un lipseaşte = se află, că
„unul lipseşte lazi; nacă
lipseaşte viră=nu cumvă lipsește cinevă -70,,,22,
"84;

20 cd-l' lipsescu=căci

îi trebuesc, are nevoie de
ele 15; fivă nu lipseaște
nu trebue nimic 40,, 19,, |
D035; 284; Inf. lipsire =
lipsire, trebuire.

Lipsit adj. =trebuineios 16632;

PAPAIIAGI

naă cama lipsita=cea mai
trebuincioasă -1G63,, 107%.
Lirusescu vb. IV =— murdăresc,

pătez;

hainele
pătate

lirusit =

negre,

murdare,

19,.

Liră sf. =

|

monedă

de aur

otomană, preţuind 22 lei
şi 75 bani 43, 91, 188, cete.
Lișiu (mi—) vb'I=le şin;

va

s-lişină =

vor

leșină

398, ; acățară ... să s-lişina de-ari's (arî'sule, arîdeare)=iîncepură.... să se
prăpădească (= să leşine) de râs 45,,, 895, 117ș5,

1464 3195,

364;

arîded

di s-lişină=—râdeau, de se
prăpădiau 103, ; Inf. lişinare=leşinare; prăpădire
(de râs.)

Lișinat adj.:=leşinat 57, ; lişinăt di nimîcaie=prăpădit de nemâncare 314.
Lișor adj., adv. = uşor, uşurel; na lişoară = mai uşoară 180; nu s-discâmpă7ă lișor=nu se răsplăteşte
cu uşurinţă 67, 69,, 110,5;
lișor di minte=uşurel

422;

=

prost,

uşurel;

Lişorlu-lişăr, ma troară
adul'i = Prostuţul-uşurel
(prostuţ), dară îndată pri-

cepă 4247; nu-i di lişorii
=—nu-i din cei uşurei, pros-

tănaci 209,; glaru-lişoară
prostănacă,

toantă:

53,3;

sărbătoare lișoară= sărbătoare, care nu se ţine,
în

care

Lişurăe

se lucrează 235;s.

adj. „uşurel, prost

42, 44,4
Lişure aţă si —uşurinţă, prostie 162, 63,0, 106s2, 2953, 492.

Lișurod vb.I=uşurez; lișură
fitarea == ușură fătarea

GLOSAR.
121,

317235;

lişurd=

se prosti, deveni

3215,

uşurel

iră loari=dacă are de luat
5»

Loat adj.—luat, scăzut; Zoată
la față = slăbită la faţă

08aa.

Liturg'ie
105,2;

sf. —
106;

prescură

cară

32,

359.
Loată sf. = luare; und loală
= o luare 934.
Loc, pl. Zocurisn=—1* pământ

cu. mînle

apă di liturg'ie curate=
eră cu totul nevinovată,
eră

curată

cu

totul

283,.

Livade, pl. Zivddi st.—livade

ll

33, 57, 9, 311.
Livă sf. = vânt straşnic de
sud 170.
Livendu adj. = elegant, voinice

elegant

85—88,

304.9;

îl

îmbolnăvesc ; 7
lânii:
dăscu= mă îmbolnăvesc;
Inf. lîândidîre, lângidare=
îmbolnăvire.
= bolnav,
Lâinqit, lingid adj.
Ă

îmbolnăvit

291;

cădă

Dia,

grei

"TU

114,

ca

lîndil

=

se îmbolnăvi de moarte
46323, 1952; Lândid 56,
14437,

145;

lânzit 420

(Alo-

Jovişte, Gopeşi.)
Liugoare si.—boală 469; Loarcă t-ună lângoare read

rău, de
— Se îmbolnăvi
moarte 61, 290305; PU PU-

tură s-a[lă lingoarea=nu
putură să afle de ce boală
,
sufere. 290,,.
ari
macd
luare;
=
sf.
Loare

lo-

loc lă=—în ţara lor 146,203;
172;
parte,

3 t-un loc= într'o
undevă 193, 4ls,;

tute locurle=toate
61,,;

vb. IV= mă îm=

87;

nu sun" de-a loclui = nu
sunt de ai pământului

401;

îl lindidăseu

68,

museţile pământului 34, ;
2» ţară; dit îoclu a lui=
din ţara sa 9, 7623; Zu

Dl. Zînari,
Li'mndură sf.=—rândunică 217,
218, 334, 885.
Liuduruşe sf. = rândunică
2503.
bolnăvese, îmbolnăvesc;
lâîngidi=se îmbolnăvi

22,5

_ guteții a loclui=— Toate fru-

_ 292, 839.
Livină sf.=—nume propriu de

Lindiăseu

1735

clu cu floare = pământul
cu flori 375, 381; Tută mu-

141,,,

femeie 438, 441, 442.
Lină sf.=lână 21, 54,

G29

.

părţile

d* s-feățiră ca loeclu

_ (se făcură ca pământul) se
amărîră grozav, 439; 50
dit loclu îu feală puili=
din ţara, unde fată pasările, din depărtări de ncînchipuit 10, ; 6* tu loc di

= în loc de 925. 27ac0s DOs,
625; 7* plăscăână tu loc=—
plesni pe .loc,.la moment
16,; psusea tru loc = muriau
“căţă

pe loc 17,; 8% No-aloc=nu folosiă 20s;

zboările-a lui no-acăţă loc
=— vorbele lui nu se luau
în seamă 5129; 9 arîdea
cându nu-l cară loclu =—
vâdeă, când nu trebuiă
96,5; 10% ca dit loc=ca din
pământ: (dintr'odată) 44,2;
110 merlu locu s-feaţi=
mărul dispără dintr'odată
115ş; cleile tu loe:=cheile

dispărură 310,3; 12 avcă

loată loe multu=se depăr_taseră (ei) mult 42; 130

!

630

PER.

fugi, di mâcă loclu=fugi,

de prăpădiă

-250,;

14

pământul

locu nu

= nu-şi găsiă

lo-aveă

astâmpăr

200,5, 2016, 437;

loclu nu

lo-acăță=nu-şi
găsiă

as-

tâmpăr 205,0 13, 6lo, 103,
189, 193,,; 150 pă bagă cu
caplu n-loc = ne face de
ruşine 106, ; 160 lu ngrupă
loclu de-arșini = nu mai
puteă de ruşine 97, 43.

L oemae sf.=(în Ohrida); gâfeă cu mintea, că aclă va

z-da di vîră locmae=socotiă,
peste

că acolo o să deâ
vreo
plătintă gata

16037.

Lucanie
Luerare
lucrare

”

sm. = cârnat 80,.
sf. == lucrare; Zră
ficorla lucrâ=Deo

lucrat, băiatul lucră 65,5.
Luerătoară şi lucrătoare sf,
= lucrătoare, muncitoare
124, 299, 259, '300.
Luerător şi Luerătonii sm. =,
lucrător, muncitor 166
391a5.

Iuertd vb.

I= lucrez, mun-

Cesc 32, 05 ae.
Lueru sp. = 1* lucru, treabă
Tse; lucre bune = lucruri

îrumoase

20,,;

tr-ahtără

lucre = la asemenea trebi
10, ; 2 ocupaţie: nu-l si
duțeă lucru tră năinte=
nu-i mergcă, nu-i priiă ocupaţia 65,,; 3 chestio:
știi fe easte licurlu
= ştii
cum stă chestia 20, 72
13s0 373; kolaucru nu şi șiea
crau /=nu se pricepeă de
Joc la treabă 513 ; Nu bîgă
Dule mâna pi lucru
= Nu
lucră câtuşi de puţin 71;
50 e mari lucru=ce mare
treabă 34,2; mare lucru?

N. PAPAHAGI

==—mare

minune

lucru di gone,

74, ;-mare
curi s-culcă

cu puili =ce mai voinic,
care se culcă odată cu găinile,(cu pasările) 14,,;6"î7ahâ't lucru=pentru o nimica toată 10,; 70 și-ș marea
lăcurlu = şi-şi căută de
treabă 33,; mutrea-ți lii-

crulu = caută-ţi de treabă

" 82,5; PL. lucre, lucări 57az,
166, ; la Fărgeroţi: Zicără
482, 483.
„.
Li igrie.
Li gume

Vezi:

lugurie.

sf.—subterană

18,.

Vezi: lăgume.
Li igurie sf. = lucru, obiect,
treabă, chestie 41, 62
GTia, 63. 113, 177, 345;
cari u vidă luguria streasă =— dacă se văzii la zor,
dacă văzi că se complică
treaba 10,, 1782, ; prescurtat: lugrie 482,,.
Di sie sf.=fel 1225, 447, 925
21 1s7.
Li jăr sm. = culcuş, vizuină,
loc de odihnit pentru animaleloe sălbatece 318.
Di imbrusescu (lumbrisescu),
vb.

IV

=

strălucesc

74,

212,2.
Li ime

st. = lume

8, 50,

etc.;

oameni 43,;. za lume nu
videâ=dar oameni nu vedeau 88; lumea
lantă
(nantă) = lumea cealaltă,
celălalt tărâm 525, 37 6%;
erăâ-l' tu lumea nantă =
dormiau

de a binele 465,;

damea din g'os=lumea dedesupt, lumea cealaltă
158, ; di difeai, c-a luii
lumea=de ziceai, că simte

de traiu, că trăeşte în adevăr 43,9.

GLOSAR.

Luminare sf.=lumânare
253, 296.

50

36

Lumtă sf.—nuntă; fig. bătaie,
“luptă; Vifă lumta=isprăvi
lupta 339,,. Vezi: numita.
Lună sf. = lună 74, 75, 283,
410.

Lungu

adj
= lung
.

-

1172, 441.

397, ete.; 10 s-adăţi lutină
să

aduci

lumină,

să

vb. I=luminez

2072, 278, 439.
Lup, pl. lu, sm.
31, 181—187,

=

103,5

208,2;

20,

20

li mică luplu 1=—s'au dus!
364, ; 30 fe lup aredi strigă
= ce dracu are de strigă
307; 40 V-aveă întrală luplutu mață=il răsbise rău
foamea 25,3; l-aurlă dul tu
pântică = îi urlă lupii în
burtă: îi e foame grozavă
290,5; s-pari, că z-bat lulVi nauntru = se pare, că
lupii

se bat

în

îm-

34,;;

lufeafirle di c-seară (==luceafărul de cu seară, care
apare seara) 207, 279; lufeâfirle di dimneaţă=luceafărul care.apare dimineaţa 207, 279 (Se crede
în popor, că arfi doi luceferi).
“Lutescu vb. IV=lucese, stră-

257, etc.; voc.

1192,

s'o

Luţeaiir sm.= luceafăr

lupe
= lupule 27,0; 10 s-ti
miâcă luplu = mâncă-te-ar
lupul, fire-ai al dracului!
92

farmecele,

plini şi cum trebue 367şe.
Lupată sf. = lopată 347.
Lupoane sf.—lupoaică 121,
Luşa, n. propriu de femeie
458.

745,

lup

46; 5 fudeă di nîs ca di

strică

fii

de ajutor 117; 20 ș-aveă
vindulă lunina=(îşi vânduse lumina) îşi sacrificase
totul 303,..
,
Lunintd

(aşă de mult îi gârâe mațele de foame straşnică)
per di lup=fugiau
de dân-.
sul ca de ciumă, fugiau de
rupeau pământul 333, ; 60
mâcare... ca luplu s-a mâcă
mâncare . .vai de mama
ei 340; 7 că nacă pân tu
sone creapă luplu = că
doar până la sfârșit s'or

Luni, n. pr.—luni; art. Lunea
=—luni 9277.
Lunină sf. = lumină 4, 185,
=

G31

Jucesc 10s0, 8035, 318, 384,
A4Duse

Luţit adi. = strălucit 278,;
luţitlu = (cel strălucit) sf.
Gheorghe (la Perivole)
315,

NE

Luvie sf.—fel ; luvii di luvii
=

fel

de

fel

476,

Vezi:

lug'ie.

burta'lui,
Ti

L'aii- vb. | = 10 iau; Indie.
prez. Vai, Vai, la, lom,
toaţi, Va. (Sub. idem:s-nu-l
Vai 1; silu Vai=să!l iei
12; s-a apă =să. ia apă.
19, ote.); Imperf. loan,

„

loaă, loa:

(di-ţi loa oclil'

=de-ţi luă ochii, îţi întunecă

privirea), loam, loafi, loâ;
Perf. loai, loași, 'lo (37:
= se luă
s-lo după capră
dnpă

capră 225, 11, etc.) ;

lom, loat, lodră (4, 9);
Peri. comp. am loată=—am
luat: nă fo-are loată =ni
Pa.luat Sl;M. ce. Perf.

63

2

PER.

>

aveam loată=—luasem; aveă loată loc =—s6 depărtaseră mult 4, 5723; Imperativ: la! =ia! 62; Con-

N. PAPAINAGI

= a) luă asupră-şi; b) se
însărcină să tacă cevă; c)
se. îngrăşă,

“a

bili

(după

o

a se

resta-

11e

boală);

diţ. s-/aii=aş luă; vra (5)
Vaat=aş fi luat: noi vrea-l'
lom fluria lui ?=noi i-am

„şi-l loară n-citoare = so
- puseră pe.urma lui, îl ur-

fi luat galbenul lui 30;
s-mi loare... ti nveastă=
de m'ar luă de nevastă
285 ; Inf. loare
= luare =
lunda-și = luând 394,,;
loată = luată 296, ; 10 primesc: îl /'ai 2==îl primeşti?

19

32%;

apucă

2

apuc:

drumul

lo

calea=

1,4; oile a-

hurh'îră s-Va plailu=oile

începură să apuce plaiul
152 27; u lo seatea= o
apucă setea 35, ; s-l'a qeâ-

nile=să apuce prin străinătate 49,; câț loa s-easă—

măriau

de

aproape

151,;

aușăticla-nă lo urcebili

= Dătrâneţea mă asurzi
DO ; 132 ni 10, ni alăsă
== la moment, numai decât

80,..
L'âpure şi l'epre sn.—iepure

76, 320, 461, 476; pl: le-

puri 244; Poţi să-l faţi
cor di Vepre ? Poţi să-l în- :
treci, ca să-l faci de ruşine ?
49339, 4954. Vezi: /'epure.
L'ertu vb. 1 = iert 146; î?
Linl=ăîl iertă 75aa, Ss
2082, ; mă Virtăi cu părinți

să iasă 59,; lo

= m'amiertat cu părinţii,
mi-am luat adio pentru

apucă'prin oraşe dearândul 217; cara loară ama-

totdeauna dela părinţi
852, 157; s-mi Verți=
să mă ierți 83,,, 10lz,; tra

cât

apucă

apulitiile-ună cîte ună=

rea-amarea=dacă apucarăpe cursul mării, dealungul mării 3552; 3 încep:
nica no-aved loată g'ine
cînticlu=încă

seră

bine

nu începu-

cântecul

439,;

4% ș-loară ahîntă vreare=
se iubiau într'atâta 49,;

50 ş-loară perlu de-aclo=

şi-au luat lumea în cap.de
acolo 4, ; G%s-nă lom oclil!
=să fugim de aci, pentru
a nu ne mai întoarce, să
ne luăm lumea în câp:4,,
121; 7 va-ni Vai fumeal'a
pri zvercă = o să-mi nenorocești copiii (==familia)
17; 8 o lo Cașiu di frică
=0 apucă groaza 35; 9
s-a vimlu = să se răco-

rească. 2,;

10

Zo pri

nâs

"să-l si lartă

picâtile =

ca să i se ierte păcatele
19; picătile ulale va s„ hibă Virtate = păcatele
:tale vor fi iertate 19,,.
Liu sn. = in 4434.
L'ipurăr sm.=uliu, care prinde găini, miei, iepuri 218.
Virtare sf. — iertare 1347,
158, 10727, 33050; cu l'irtare
s-hibă == să fie cu iertare
10; ; cu Virtarea-vă = să
am. iertare 146,.

Lirtăt- adj. =

iertat;

bir-

tallu == răposatul 136;
al birtât = a răposatului
243, ; Virtata — răposata
17

L'oci, nume propriu de băr-

bat, familie de drăştilar
-. (== posesor de dârste, vâl-

- GLOSAR.

“ tori). de
Avela

moş

strămoş

la

|

633

Vuftă, pl. Vufteani sm.—om
puternic (mai ales la mân„eare), mâncăcios mare 3384,
34023, 425, 469.
-

”

318,2.

-

L'undâăr sm. = leu 38, 49,
- 153,.226—228, ete.
L'uudară. sf. = leoaică 121.

M
Ma

adv. = 10 mai: ma mare
=mai mare 3,4; pu ma puli,
lira s-aravdă = nu .mai
puii să rabde 19,,; ma
vrei ?==mai vreai,.mai doreşti 152, etc. Vezi: cana;
2"

îndată,

cum,

numai

40,;

Ma-l

vidă,

l-cu-

noscă = Îndată ce-l văză,
îl cunoscii 92, 3230. 37;
3* dacă 213,3 ; 7ma s-nu eră
= dacă n'ar fi (pretutindeni); 4* dar, ci, însă le,
2.7 Ba 19, cto., ete.; 5" sau:
s-ul Vai, ma nu? =— să-l
iau

sau

nu?

236,.

JMacă conj.—dacă 7, 39, 8lss,
ete. etc. [Etimologia din

conj. ma

(=dar)+ ca; ca

şi D. Rom. dacă din da
(=dar)+ed].
Macar adv.=macar, celpuţin
324.4.
Maeru adj. = macru, slab.
Mad sm.=articol de o marfă
oarecare. Tr-ahât made=
Pentru

atâta

tru o nimica

treabă,

toată

Măqire sf. = mazere

pen-

373.

118..

Mac sf. = bunică 27, 39, 46,
A
52, 71,95, ete, etc.
Maică sf.—mămiţă, mamiţică
435a4,

488.

Maiii sm.—Maiu;
302.

Ri

IE

art. Mailu

sm.

=

meşter '288,,.

Vezi: mastur.
Mal, Mală adv.=—o grămâdă,
foarte mult; mală de ani
=

o grămadă

mal

di lînă=o

de ani 12,;,

grămadă

de lână 300, ; mal di muşuteți=o mulţime de fru-

ce;

Ficorlu, ma cât avdă di
feata aislă-=Băiatul, numai ce auzi de această fată

Maistur

museţi

360,,.

Mal'ot sm, sn. = măntăluţă,
făcută pe talie şi care se
poartă iarna 325.
Mali sn. = maiu (obiect-de
E

lemn

fele
458.
Mamă
62,
Mamă

cu

care

se

bat

.

ru-

la spălat) 72, as, 454 —
sf. = mamă 52, 7, 3,
150 ete.
sf. — 10 măduvă din

soc, din

lomnul

de

sal-

cie, etc.; 2: hrană pentru
prunci; ș-eară nvițăţi smâcă mamă n-gură=erau
_ obicinuiţi să mănînce de a
gata: pară mălăiaţă în gura lui nătăfleaţă 185;
mamă

si-gură=

leneş; per-

soană care aşteaptă hrană
de a gata 367, [Acest cu-vânt no dă și explicaţia
etimologiei lui: mămăli-

- gă,'un
mă;

cf.

deminitiv din mamululeagă

(=

mutulică) deminutiv din
mutu].
|
Ma-mare sm. = mai-marele,,
căpetenia; ma-marle a
-.puillor = mai-m ar ele,
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căpetenia paserilor 116,833
"TOaae
Mană st.—mamă (Epir) 48425,
485.
Mandră sf. — coşar, staul în
caremân oilenoaptea229,,,

501, ; La mandră ş-la căşare el, nu la vitrățil/e=—

"La

târlă

şi la căşerie

el,

nu la medicină (adică: la
ce se pricepe, nu la ce nu

se pricepe)

Mară,- nume

349,0.

propriu de

fe-

meie 48, s; fig. vulpea:
k'ira-dlara = jupâneasa

Mara 104, 105, 271, 368,g. sa.
Marqine sf.—1* margine 1,
33.9 ; 2 mal; la maârdinea

(lactui) = pe malul (lacu-

lui) 18; mârdinea de-amare= pe malul mării;

3» dit mărginea

loclui=

dela capătul pământului
8522; mardinea loclui =
la capătul pământului
131,5; 40 fu maârdini=în
sfârşit 3557 90s 130, 320;
maârdinea aleadi==sfârşitul alege 96,,; 5* șideă tu
"ârdini=şedeă la o par„19 90re.
Mare adj..— 10 mare 4, 122,

35, etc.; pl. mări 25, 38,
Gl;

0)

comp.

cama

mare = mai

cu ațed

cama

(sau:

mare:

marea

li-

şureață=cu cea mai mare
ușurință 162, ; nîsd-i ma
mari = ea-i mai mare
96, ; afenii cama mărli=
cele mai mari 53, ; la Făr" şeroţi: ma mard = mai
mare 417;; 2' puternice
- lă3o; vimlu mare= vânt
puternic 20; dâse cu.boaţe

mare
= zise cu voce tare

2l2;

3

mare

f-u numa=.

mare

ţi-e

numele!

slavă

ție 319,; 40 amplă un sac
mari-mari=umplă un sac
cât de mare 33,; 5 cari
RU S-[âni a mari = care
nu se ţine mare
13),,;
6 mdrli=cei mari, fruntașii 156,3; ma mări'i, cama
mării = fruntaşii (= cei
mai mari) 34; 7 nume
propriu de munte 440,,.
Mare-gros sm.=—tare şi mare
9 890u ;==boereşte 3:14,,;

= ca pe boeri 4364.

Marmar sn. şi Mărmură sf.=
marmură 24, 222, 329,

331, 439.

Martir sm. = martur 18.
Marţi, art. Marţa si.=— Marţi

27.

Marţu sm.=—Martie, art. Marful 302.
Mas sn.—loe de mas al oilor

sterpe în timp de noapte
120, [Din: maneo, mansus,
cir. mensa = measă].
Maseur adj. = bărbătesc f,
493, 119, 200.
Măsină şi -Masnă sf. = măslină 168, 169,.410;.

Maste si. = figură 172,
Mastorsă sf.—1* Țigancă 13,

2 da di nă mastorsă di
ursd = întâlneşte o jupâneasă de ursă 27,4; 3” mas-

orsa di vulpi== meştera,
vicleana de vulpe 10,
-Mastur,

Maistur sm.=10 meş-

ter 288,,; Tine ii măsturiu = Tu eşti meşterul,
iscusitul 218,; 2 zidar
248a7, 355ao, 2s ; 80 vidă că
ș-află măsturlu = vă zi

că-și

găseşte

stăpânul

104.135, ; de măsture =
jupâne 146,; 50 J/âsturu-

Micola =

Jupân

Nicolae,

GLOSAR.

nume

ce se dă lupului în

basme

2

104,

105,

185,

Maș, muși adv.= numai 3,4,
"6, 9, 36, 40, ete, ete. Vezi:
mâş.

Maţ, pl. smafă sn.==maţ 46,
497; 10 V-avea intrată luplu tu maţă =— îl răsbise :
straşnic foamea 25; 2* Măâ-

țile-ni (greşit în text: mâfâlc) gurleadă=îmi chiorăie maţele (de foame)
16 129; 30 maf-di boui=biciu

Ta

290.

Mavir sm.=bucătar 179, 180.
Maxus adv.—în adins 191,

43.

Mă

sf. = mamă; mă-ta, măsa = mă-ta, mă-sa Baa, aa,
ete. Vezi: pentru mamămea: mma-med; 1 nurârli
a Vei: mă-sa stedulei=
nurorile

ei,

mama

stelei

(=neînehpuit defrumoase)
34,3 20 ta să si 'ducă la
md-sa = spre a deveni
bună,

potrivită

29,;

30 frapșu un somnu, mdsa-l! fu = îi trăsei un
somn straşnice 1033; ; înjurătură

454a5.

Măe. Vezi: mâc.
Măduă (nâduă) sf.=—măduvă;
10 cari îl' lipseă mâdua
=— dacă-i
dacă

20

lipsiă

waveă

li băgă

le-a pus

tu

mintea,

minte

în cap,

96;

mădud=
în minte

49653.
Iădulăr

sn. = mădular, par-

tea unde se încheie capul
de corp; membru ; 11822=
ciafă.965,, 432,5; 10 ş-lo

zverea

cu

tut

mădulâr

auşlu = se duse moşul,
se cără 458, ; 20 va-ni lati

G35

5

zverea de-aoaje cu tul mădulâr = am să măcar de
aci 462,; l-işi mădulariu
== îl ieşi (=i se rupse) mădularul 469.
Măsiăzie sf. = magazin, prăvălio 189, 447.
Măhălă

sm. = mahală,

tier 854.

Măhmuze

sf.=— pinteni

car448.

Mălăgâr adj. = isteţ, meşter,
iscusit, dibaciu 526, 148,
308—-312, 369.
Mănată (scurtat: mnată) sf.
=—mână plină 7Gsg, 77; Ră-

năță

di

(mâni

sare= pumni

pline)

cu

sare

Vezi: mânată.
Mănă. Vezi: mână,
Măncu, Vezi: 7mâc.
Măniţă sf, = mamiţică
412,

15.

274,

487,

Mărât adj. = biet, sărman
25, 27, 80a0 ete; măratluni = biet de mine 3, 5430;
măratlu-ți= biet

de

tine;

măratlu-şi = biet, sărman
de el Das. 130, 280; pl.
măraţli 48 ,; tem, mărata
=—biata

6, 32, 45.

303; pl.

mărale 1735, 33a9-

Măraze sf. [il. marâz/=dor
greu, durere constantă
255, 96lo5, 324.
Măreât sn. = iaurt 89, 470.

[Etimol. din: (lapte) măcrât = lapte acru, din cuvântul: 7macru.]
Miărqeao, -Mărqeauă si.—măr-

geă ; [i ţi sti s-aracă lau

mărdeao = care ştiă să
spuie norocul 255.
Măreseu vb. IV —măresc,
fac mare; gura să s-mărească — gură să se mărească, să se facă mare
274; mi mărescu==mă Îu-
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dulese, mă

mândresc. Inf.

de joc se zice şi de flăcăi

mărire = mărire, creştere,
măndrire.
Mărgăritare, Mărgărităr st=—

bătrâni: mărtător.
Mărtirie sf.— mărturie 5ls.
Măscără adj —ştrengar, măscăriciu, nerușinat 346, 348.
IMăseaiiă, măseao sf.—măseă

mărgăritar

2332,

291,

292,
Măril'e sf. = mărie, mărire,
demnitate mare; măria ta
436,3 241ug.

Mărit

adj. =

mărit,

slăvit;

mărite amiră ! — înalte,
slăvite împărato 51sg; Mărite socru=slăvite socru,
măria ta socrule 97, 148,
156,..

Marit vb. Il= mărit

1134,

381; va s-ti măriţă = o
să te măriți 39, 37; va
s-mărilă — se va mărită
85 ; Indie. pres. pl. nări
lăm şi mărtăm;
Imperi.
mădritâm şi mărtân: Bra
daua,țe s-mârtă=—Bră ziua,

în care se mărită 517;
Peri. mărilâi şi mărtăi:
li mărtâăm=le măritarăm
24319;

Ma

s-mîrlă=

ci se

mărită 61,; s-nu s-mdritare
= de nu s'o mărită 319,
Inf.

mâritare,

part.
34, 35,

măritată,

mărlare ;

mărtată

36.

Mărit sm. = măritare.
Măritiș sn. = măritare.
Jărmuriseseu, Mărivăriseseu
vb. IV=—înmărmuresc; şi-l
mărmuriseă . di proşti
= şi-i înmărmuriă dea'n
picioarele 52; armase
mărmărisit == rămase înmărmurit 102.
Mărtare sf.— măritare, măPitiș 435 85.
Măvtătoare sf.-—fată mare
(= fată mărilătoare, în
vârstă de măritat) 201,

2212, 3333 444,. În bătaie

13923, 232.

Măsturil'e sf.—meşteşug; cu
“ahtare mdăsturile—cu aşă
meşteşug

356sg.

Măşită [din: mă(nu)şită] sf.
mănuţă, mână
drăguță,
delicată 180.

Măşotă sf.—măn

uţă, (În

limb. copil.).
Mătase sf.— mătase 30 „BTT
nvițală dipri
bumbacuri

şi dipri mdălăsuri=învă-

țată să trăiască bine, în
bogăţie 459,,.
Miătric vb. I = hrănesc din
gură (pruncul,) 366.
Mătrieare sf.—hrana pruncilor din gură; a hrăni din
gură pe prunci sau ca pe
prunci.
Jătrică sf.— oaie care a fătat şi care dă lapte.

Măţucă sf.—măciucă, ciomag
3556.
Măviripsescu

401ss

|
vb. IV —gătesc

Mivio Sf =— farmec,
Măvipseseu vb. 1V=—farmec;

mavipsit—termecat 1805.
Măvistră sf.—vrăjitoare
52; 7 ete.
Mbair vb I — înşir 134, 148;
li mbăiră tute ună cîle

ună=le înşiră petoate una

câte

una

135,

66,

92s;

li mbâiră=le înșiră 503; 4

mbâirară lăcrinle= o po- didiră lacrimele 50, ; cîndu

băgă. si mbâiră

— când

băgă să. se înşire 279.
bar. adv. = cu bine 212;

GLOSAR.

Iu calea

mbar 2 — în co-!

tro ai pornit cu bine 262.
Mbăirare sf. — înşirare; po„_vestire în şir.

bet vb. | — îmbăt;
lu
mbeată
îl îmbată 238;
să mbilă di moscul a lor
= se îmbătă de parfumul
lor 182;
[i mbită =iîi
îmbătă 307.
”
Mbistimân adj. =— credincios
362,5.
Mbitare sf. — îmbătare 210.
Mbităt adj. — îmbătat; beat
118; beţiv.
Mbitător adj. —= beţiv.
Mbizuescu vb. V=îmi bat joc:
şi mbizucaşti — îşi bate
joc 109, [din : în-+-peză].
Mbogru adj.—talpa iadului;
bătrân ticălos; Wa-i și
mbogra di moaşi—hacă-o
si hârca de bătrână 52,
94so,

9%,

mologia

124.5

din:

302;.

[Eti-

în4+ boiu

(=biet) + g(â)ru == ngr.

po].

pistei loc. adv.-=în

braţe

332
Mbrăţitad vb. I=—îmbrăţişez
333, ; si mbrățilară = se
îmbrăţişară 9. Înf. mnbrățitare — îmbrăţişare.
"brum vb. 1 — îmbrumare;
Inf. mbrumare — îmbrumare, acoperire cu brumă;
loclu-ă mbrumăt=—pămân„tul e acoperit cu brumă.

Mbubul'isescu vb. IV — îmbobocesc, înfloresc: Pomlu -

mbubulk'isă — Pomul
|
boboci 3162.

Jbuir vb.IL. —

împung

îm_

cu

coarnele ; fî si pâreă, că
va s-ti mbăiră=ţi se pă-

reă, că

o să

-cu eoarnele

te împungă
239.

Ini.

”

337

mbuirare=împungere din
coarne.
.
Mbun, mbuntd vb. l=împac;

"vă mbuneg

eii—vă împace

cu 143,; așili mbună tute
=— aşă le împăcă pe toate
143; s-li mbună= să le
împace 129,; si mbund=—

se împăcă 94, 1872; să
mbunară = se împăcără
216; tra s-vă mbunăţi==
pentru ca să vă împăcaţi
24

* Mbunare sf. — împăcare.
Mbunăt adj.— împăcat, îmbunat 493.
E
Mburită

sf. ==

toiul;

era

fu

mburita căloaril'ei = eră
în toiul căldurii 208.
Jbuţ vb. lL=împung cu coarnele (se zice despre animalele cornute, şi despre
băeţi, când se bat în capete). Inf. mbufare=împungere cu coarnele, ba- :
tere în capete.
Mbuţ sn. =împungere cu
coarnele, batere în capete.
Mea

conj.

(pretut.);

ci,

=

dară,

însă

cât vine

mea

—însă abiă veni 58, ; 7204

iți z-vreţi =

ci ori ce.aţi

vrea GO,a: 39: 248saMea, pron. pers. Vezi:

mei,

. hei,
E
Meuo !=—meau! miorlăitul pisicii
Measă

2229 so:
sf.—masă

9.3

33

06,4

95,, etc.; șidură pri measă
— se aşezară la masă 96ss.
Meusi. Vezi: mese. ..
Meâștire şi mișteare si=cinE
* stire. Vezi: mescu.
Mel'ii sm. — meiu 1las; 139,
203, .296, 449.
“Mel pron. posesiv. Vezi: me,
Nea.
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Mer sm. = pomul măr 58,
114, 175, 301, 372; sn. fructul mărului; pl. mcare,
more 114, 115, 155, 293,
239, 412-—415; 10 merlu

se-arcăi, m-pade nu cădea, .
= mărul

de ai fi aruncat,

Mi
=

cu nîsd=a

fost în drago-

ste cu dânsa 255,,.
Mes sm.= lună 1, 197, 173,
209,; pl. meși, art. meșii

302. -

Mescu vb. III==cinstesc 3114;

"cari s-mească vifțil'=cine
săcinsteascăpe 'Țigani 31;

„to prinde z-vă mescu=eu
se cade să vă cintesc 83,,;
miscu=cinsti 162, 307s5.
- Mese, mease sf.== mijloc; fa
mese=la mijloc 12,; mmesea

= mijlocul 69; feâtili dit

measi=tetele mijlocii 477, ;
ațel di mese==cel mijlociu
4lș ; mesea de-amare=în
mijlocul mării 30, 2; ta

mesea
= în mijlocul 161s5.

Mâtură sf.—mătură 52, 254;
cu melura s-trădeai, nu
dădeăi di fiv=ăcu mă-

tura

să

fi tras (—să

fi

măturat) nu dai de nimie
- (aşă de nare eră sărăcia) 16lse. .
Metur sm. == măturar, care
face şi vinde mături 254—
256;

Meţi

mai

adv. =

320,-,

etc.

Meu pron.
ne.

des:
-

7nîturâr.

fie, deşi

pos.—meu.

240,
Vezi:

ci, dar,

din a(mi]

însă

246.

Migdane sf.=— iveală ; no-are
„ feală tu migdane=nu e
fată la iveală 60,,.
Migit sm.=megidie, monedă

otomană, preţuind. 20 de
piastri, adică: 4 lei şi 40

jos nu cădeă (aşă de mare

mulţime eră strânsă) 131;
2” ca merlu afel aroșlu —
ca mărul de roşu (= nounou! frumos de tot) 211,5,
483, ; 30 Îi gucă medrile

conj. [scurtat

de bani 148,,, 354.
Mihăli n. propriu == Mihail
23125; va-l' hursească al

Mihâli=—o fi prost, o fi cu

o duagă
Milane

208.

sf.=cerneală,

ne-

greală; 16 căsmetea mea di

cătrane j-di milan =norocul meu nenorocit 381;2
tu cacu lire milăinle—
în deşert se căzniă 4189,.
Milete sf.=—neam 11; mile.
tea alg'inilor=—neamul albinelor 138,,.
Miliună, miliune sf. — milion

145,5, 299,.

Miliunistru

sm.

368,4.

Min

=

milionar

vb. I=mișc 13z4, 2 lu

33.1

3-0

39,,

897,

158.

Minare sf.—mişcare.
Mincună sf=minciună 81, 82,
255, 100—104; 7mincunea

179; ; 19 s-nu-ni trapse vâră

mincund=—să
vreo

nu-mi fi tras

minciună

mincunoși,

79;

2%

de-arupea lo-

clu di mâncâiă

=

minei-

noși de rupeau pământul
de minciuni 79, ; 3 s-facg

mintii = să înșele 80,;
- 49 mâncună di la hani=
minciună fără sare, gogoneaţă 100,.

Mincuned vb, I=mint, înşel,
amăgesc 163;: cara z-vă
mMincundi = dacă vă voiu

fi înşelat,

(minţit)

224,5.

i

"GLOSAR.

Mincunare sf. = minţire, înşelare; amăgire.
Mincunos adj= mincinos

9,

19—81, 104, ; to mincunăs
ş-tine pseflu= (eu

minci-

nos şi tu mai mincinos) suntem de o potrivă de mincinoşi 79,5.
Minciş sm.=păducel 171.
Mindueseu, Mintueseu vb.1V
= gândese. cuget 1, 113,
21,8: 40, 41, 915, 306,. Vezi:
mântuescu.
Minduire sf.=—gândire, cugetare

11,,

198.

canda-l

măcară

G-

gurlu puil'i= ce păţi, ce
i se întâmplă de sta aşă
pe gânduri, parcă îi mâncără pasările ogorul 69,
201,2; 20 om cu minte,
om care cugetă.
Mine pron.=eu; mine caflau
eu vreau; Ac. aşi mine
mi cunoaște = numai pe
mine

mă

cunoaşte

9, ; di

mâne Go; agumșu ca mini
[e nu vream = ajunsei
precum nu doriam 3fso.
Miuto sf. = minte, judecată
429, 96—99; 10 cu mintea. .

ni coaplă=cu
coaptă

7719;

mintea ne-

20

mânti=proastă,

șcurtă

tu

fără min-

tea întreagă 51,; fără
minte 2529; 30 nu ni-i va
mintea = nu-mi vine să
crez 68.9; cai f-u va minlea=—ecare crezi 257, ; 40 nu

-u neăped, mintea = nu-i

veniă

să-şi

închipue,

să

crează 236; cîte nu fâ
ncape mintea = câte nu-ţi
închipui

foarte abătut, (a fi în situaţiune

grea)

10,

99,

1733; mintea tut aclă V-im-

nâ— mereu acolo se
diă 68,,; s-nu-ţă îmnă
lea==să nu duci grije
10 mintea lui nu-l! si
=

nu

se înduplecă

gânmân237,;
şuță

8,, 135;

80 s-nu l-u toarnă minteu
ppvă feațe ş-armâne lu
reane = să nu-l ademenească cevă fete şi rămâne
în străinătate 8, ; s-/3 torni
mântea—să-l îndupleci
120,3 ; 9" l-vâne tu minte=—

Minduit adj. = 1* gânditor;
fe păţi di sta ucşi min“duât,

639

164,

284,

; 20

mânie n-cap no-aved=eră

îi veni în minto 15, 16;
10” /-armâneă mintea —
i se pironiă mintea pe loc,
rămâneă uimit 60ss, 1105,
1922. 910.; 11 paata-o 7nin-

tea == schimbă-ţi gândul
262, ; 192 îțeţi-treafe prin.
minte= ori ce-ţi dă prin
gând 68; 13 si-și ară
mintea pri nâsi—să încbunească după ele 34, ; 14*
ş-băgă tu minte=îşi propuse, îşi puseîn gând 14:
150 dipusi minti = prinse
minte, băgă minte 64; 16”
aveăm

tu minte
— aveam

do gând 32, 80ra, S3u 844;
17» sfat, părere; și-l caflă.
mintea=şi-i cere sfat 10;
982, 107; s-lo dipu mântea — se

luă după

mintea,

după sfatul 1253, 1864
305, 306, 44l,; și-și ded-

diră mânţili= şi se stă-

tuiră

între

ci 47ao ; 3-ș da.

minţăli —să-şi dea părerea

302,

Ba-"

18

191;

gă-ți mintea g'ini=tii cu
mare
465

băgare

de

seamă

87, ; s-f-ai mintea

la

fior — să ai în grile, în
băgare de seamă pe bă-

-
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640

- iat 292; 19 T-aflâși cucol
s-[ă bagi miuleacu nîs=—
- "Ţi-ai găsit cocoş cui să te
potriveşti. la minte 315,
552; 200 Aestă-i mul'are
cu mântea tu loc=— Aceasta-i femeie aşezată 317, ;

- 210 o-aă cu tine
eşti în fire?

mintea

mintea ?

Minut adj.==mărunt, subțire;
lișoară-minută: ca nd fli-

razna

44,,,

a

apucat-o

22144.
amestece

29 so, 181, 47233; 2 turbur: 7mintiră tută aduna-

- rea-=turburară toată adunarea 131; 39 7intâ gura=

„ bolborosi din gurâ 1332,
29437; d» s-mintească lute
=— să

secormonească

toate

164,; 5» cl nu s-mânteă=—
“el nu se amestecă 40,,;
“Inf. mintire şi minteare.
Mintimen adj.—înţelept 166,5,
167, 3203.
Mintids adj. = cuminte, înţe„lept, mintos 42455 1062,
128,2, 229—232 ; fem. mântioasă= mintoasă, cuminte

Gl, 208, 24.
Mintireașe. sf.—răscoală, dezordine, amestecătură:
Minti adi. =— amestecat, în
dezordine 309, ; turburat.
Mintitură sf.==dezordine, neo„rânduială, amestecătură.
Mintueseu vb. IV = gândesc,
„- cuget 49:95, 151. Vezi:
minduescu.
Minţal'e sf. = mărunţiş, mă- runtaie;: pl. minţăl = mă« runtaie, mărunţişuri (se :
zice despre bani, surcele,
ete. 169,,5. Vezi::minufal'e.
Minţime sf. neamul lindini- lor 17.

106;

urinați 4473 : pl. inăţi=
mărunți; fig. bani mărunți

Sau 2:

Minut sn. şi ]AMinută sf—minut, moment; fîafi minute

Jintescu vb. IV==10 amestec;
s-minteasecă—să

170,

- Jeți apa minulă= să vă

la coare=—o porni

doară,

ca
4-

fluture

- hâutu mânăt lucru
= Aşă
de fin lucru 375, ; 2-vă fd-

975, ; 220 ș-lo

într'o

tură=—uşoară-subţirică
un

=—

cinci

- 302;

minute

moment
-

233,

301,

fr-an mânil=într'un

66,3,

40, ;=—la moment

G?as+

Tia

Minuţal'e sf.—mărunţiş; măruntaie.
Miră

sf. —

soarte,

ursitoare

329, 330; 1%să-/' bagă mira
=— să-i

menească

126,;

%

acăță să-l! plângă mira=

„ începă să-i deplângă soartea 15899; 30 727 fea lae=—
soarta

cea

nefericită

86,e,

1913, 200, ; Ahtare miră
lae i-băgară=—Aşă soarte
nefericită îi meniră 280,,
53, ; ș-plândeă laea-l' miră
—-îşi arătă, povestiă
soartea neimpăcată 400;
4” miră arao=—soarte rea,
neîmpăcată 410, ; 50 meu
. cară ş-u întrară fedtile ca
fivă mire = dar. când în- cepură fetele (—să stăruie)
ca

nişte

Sstăruitor

ursitoare, -adică:

seală 289.

până

la plieti-

.

Mirăcuni sf. = piatră de as- cuţit 48,.
Miral'e sf.—dor, iubire, atragere mare 176sq,: 23%.

Mirinde=timpul dintre prânz

şi apusul soarelui, spre
“ chindie, pe la tocate Ie
: 1283 84Tia-

GLOSAR.

Mirulgisescu vb. IV=bocese
485,6.

Mirvilog

sn.—bocet

Misale sf.—faţă
care
masă
=— o
479,
Miscă

2810.

de masă, pe

se aşază mâncările;
; va s-hibă pi. misali
să fie la masă 478,4,
41lsa.
si—curcă,

116.

pl.

7misk'i

-

Misircă sf.—curcă; pl. mmisirţi
187.

Distico

sm.—

secret

473,,.

Mistirvipseseu vb. IV =— mă
consfătuesc; cazi 's-nu ti
mistirvipseştă cumularea,
cu cari ? — dacă nu te-i
consfătui cu muierea, cu
cine? 68.
Misuhore si.—— locul

unde

se

strâng sătenii în sat 346,.
Mist vb. I=—=1* măsor; misură tine diznoii=—măsoară tu din noii 167,7; ai s-nă
misurăâm pulterli = ai să
ne măsurăm puterile (-—să
ne încercăm puterile) 9%,;
voi s-mi misăr cu nîsăd==
voiu să mă măsor (să-mi
măsor puterile) cu dânsa
137;

s-ni

misăr

boea

=

să-mi măsor talia (—puterile) 337, ;2* număr vb. I:
s-misură Iuriile=— să numere galbenii 313539 10;
s-misurară=—se numărară
224,

Gas,

numai

cât ai numără

Misir

pând

236;

sări ținți —

cinci 1515.

sn. şi misură

„furie (de
lan)

"704,

Misurâr sn.
vânzător

Mișacă

s-mt-

decât,

sf—far-

pământ,

892,

porţe-

306.

producător şi.

de

farfurii

adj. = mijlociu

Mişine sf.=—meşin

Mișteare
Papahagi,

sf. =

Basme

54.

37330.

393. . -

cinstire;

aromâne.

n4-

-

G41

şteare cîle un vin di om,
vă mescu == de cinstit cu

câte un: pahar! de vin de

-.0m,

vă-einstesc

311;3.

Mit, nume propriu— Dumitru
81, 82,

Mitane

179--82,

100,

sf.—mătanie,

lână 323,.

Miteă

sf.—

cioc,

plise

101.

pl. mi-

'

30,.

Mitre, nume propriu, - diminutiv din:[DuJmitre 65, 66.
Mitropule sf.—mitropolie
495.

Mituniseseu (mi co) vb. 1IVY=—
mă căesc, îmi pare rău 85,9.
Mize sm.—mezelic 186,7, 338.
Mizie, mizia adv—abiă 328,,

383.9 88Taz, 477.
Mie şi măc, mincu şi miineu
vb. L=— 1* mănânc, 20, 46,
[Ind.

prez.

mâc

şi mâncu,

- Râți (mânţi), mâcă (mânecă), .
mâcdm (mecăm,ngăm, mân-

căâm), mâcăţi (meaţi, ngați,
mâncăâţi), mâcă (mânecă) ;
Imperf. 7mîeâm, (mean, .
agam, mâncăm); Peri.
mâcăă
(mcai, ngai, mâncâi) ; Perf. comp..amn: hâ-

cată (meată, ngâtă, mâncală); Imperat. mâcă, mâcâți (meaţi, ngaţi, mân-

câţi); -Inf. mâcare (care,

ngare,mâneare]; mâcă pri
measă=—mâncau împreună
9,3; va s-mi mâcă == mă
va mâncă 3 ; mâcd=—mân-

că 16,5 ; mâcâi=—mâncarăţi
230,5; și-l măcă pradii
aiști—şi mâncă toţi aceşti
bani 39, 239; s-mâăncd==
să mănânce 130, 425.
mânecu383;s-mănți=sămă-

nânci 425; hărios, că vrea
s-mâcare.

caplu=bucuros,

- că arfi mâncat capul 235,
130.4, 258 ; 20 (cal) ţe mâcă
41 *

.

2

PER.

niorii— cai cari mâncau
norii (de iuți) 87; 3 și
tut îl mîcă
— şi tot îl sâcâiă,

nu-i

40 îl mică

da

pace

ureciile

tută—=îl asurziă

68;

dua

toată ziua

6335; 50 că va-l mâe cumata = căci îl voiu prăpădi 124; 6 na u mâcă
ne cînl'i —cevă de nesuferit,

cevă

cât se poate de

ruşinos 97; 70 ş-mâcară
caplu=—îşi pierdură viaţa,

s-au

prăpădit

85;

80 îl

mică lailuşi=—se îngrijiă,
duceă grije,eră în nelinişte
bietul 9, ; 9 Wus-mâcă aestă—Nu se suferiă aceasta
119zs; 3090; 100. mu-/ si
mâcâ=—nici nu: aveă poftă
de mâncat (de tristă, de
amărită) 1324; 110 nu se-

-alăsă s-u mâcă

aruşinea

=— nu se lăsau să sufere,
Să înghită ruşinea 152,,;
12 aușiui îl! si mâcă multa
pila = moşului îi plăcea
mult plăcinta 29,.
M jeare si.—mâncare 9, 735,
82, 3345.
A jcât adj. —mâncat, săturat ;
nu-s mâcate de-acăltari=
nau mâncat de alaltăieri
4551; mâcale — mâncate
(după ce mâncaseră) 468,,.
M ică-Multă n. pr. = Flămânzilă 137, 139, 492—494.

M icătură sf. = mâncătură,

când se mănâncă, se ceartă
între sine doi inşi 710,;
mâncărime,

„Mih! în expresiunea: câ/,
ş-mâh == când îngână ci-

nevă

vorbe

pe jumătate

şi face semne, prin cari
îşi arată starea sufletească
cam turbure.190,. Vezi: câh.

N. PAPAHAGI

Min, (mâni) conj. —dară 238,
418
Minâr sm. == 1* mielul obicinuit a merge nedespărţit

după cinevă. [Obiceiul de
a ţineă mândri, este încă
în floare prin clasele păstorale în Pind, unde toţi
copiii țin primăvara şi vara

câte un mânâr] 34, 386,;
2 amnar 38, 39. Vezi: 7nâneăr, pentru sensul din
urmă.

Minată sf. = mână

plină, pl.

mânăți 1503 7Gas 789,243;
mnată 181, ; deade D-dăii
cu mnala—dede Dumne-

"zeu
Mină

din belşug 274,.

sf.—mână

mdnă,

8, 19, etc.;

mană 15, 22; pl.

mână, mână ; 10 cari îţi da

di mână=—dacă îţi dă mâ-

na, dacă-ţi
îți da di

trambă
dă

convine 40,;
mână s-fațim

= îţi convine, îţi

mâna să facem schimb:

79,8 83w 905, 1017; 20 si-l
da di mână=—să-i vie bine
la îndemână 184, 215;
30 cari u dădea di mînd?

= cine o băgă în seamă?
41635; 40 s-nu bagă

mînă

= să nu se atingă 49,; 5
nu pulă si-l bagă mână
= nu putăi să-l doboare,
să-l biruie 120,, să-l înduplece 286,; 60 zu, va-ti.

li băgarim

tu mână==nu

te-oiu prinde 108, ; z-bagă-

vâră tu

mână ==să prinză

pe cinevă

94,,;

z-bagă

mâna pi fur=să-l prinză
pe hoţ 305, 44; 70 va tîn„du s-lu Vai cu mâna-ni=
o să îndrăznesc să-l iau
cu dela mine putere 258»;;
80 z-bagă Dumnigăui mâna.

GLOSAR.

pri nâsă = Dumnezeu
aibă

în

pază

198;

s'o

9% nau

bîgă pule mâna pi lucru
== nu lucră câtuşi de puțin 770,3; 10” mâna V-acăţă
di tuie = se pricepeă la
toate (lucrurile)216,, 291;

11 ahântu multu V'-acăţă
(= l-agudea) mîna = aşă
de mult se pricepeă.la furt
308,, 165 45036; 120 Agunsed... cu mână ş-cu toare
= Munciă din răsputeri
280,4, 2470 ; 130 z-duse s-l/'a

mâna amiărălui = se duse
să ia voie dela împărat
40435; 140 di ducă mână
nu trapse=—de dus, tot s'a
dus, nu renunţă de a se
duce 8; s-tragă mână =
să renunţe, să nu stărue
85sa
; = mă depărtez, nu-l
mai proteg 96,., 98, ; mași
di piscâr s-tragă mână=
numai pescar să nu se facă
163,5;

150 v-am tu mânăd=

vă -am la mână 3073; 16
deadi D-dăui cu doaauili
mână = dede Dumnezeu
din belşug 34,5, 96,5; 19

a ligară cu mânle dinăpoi

= o legară cu mânile la
spate, cot la cot 862; 18%
amirăril'a lor cădă tu alti

mâni=împărăţia

în

stăpânire

au-ă

nu-i

822,5;

lu mână

în

19

lor căzii

străină

noastră

puterea
him

42,,;

=

noastră

cu

mile

ligaie=ne este cu neputinţă, n'avem mână liberă
399,3 :200nu şideă cu mân-

le n-gepi=(nu

şedeau cu

mânile în buzunăr) adică:
în neenergie 154, ; 2l* pre
ațeă mâna s-ti badi = Fii
pe pace (ironic) 451. ; pot

643

s-mi culeu pri
ndreapla = pot
deplin liniștit
si-l' hibă mîna

mâna fea
să fiu pe
180,,; 220
udreaptă

== să-i fie de mare folos,
de ajutor mare 128,. |

Minăstir
345,
Mincare
4883.
Mincu.

.

sm.—mânăstire 82

sf. == mâncare
|
Vezi: mâe..

219

383,

Mindată, pl..mândăfi=însărcomandă;

cinare,

ș-aduse

aminie di mândăţle a feătilor = își aminti de însărcinările fetei 2813.
Mindu sm. = mânz 27ls9 3;
și-l fită un mându, țe lo;
clu

gone

mîcă,

niorli

bea

di

şi de-azbuirător =

şi-i fătă un -mânz, care
mâncă pământul şi bea norii de voinic şi sburător
ce

|

272.

eră

Mîne adv.—mâne (pretutindeni); co taina, eo dimineafă=—mâne dimineaţă
3, 112, ;pînă mâne s-li căftâță= de le-aţi căută ori
cât de mult 3335.
Mincâr sn. = amnar 192,,;
cari u dădeă di mâneâr=
-cine o băgă în seamă 37,,
190,;. 4133, 4552; pl. mâ-

- neare=amnare ; nânocri=

mânere (dela spadă, cuţite, etc.); plăsele.
Mîngăr sm.=—ban de aramă,
lăscaie; tîngăr-mângăr=
iese, unde o ieşi! întâm-

ple-se ori ce! 4052.
sf. —

mânecă

1543;

iîmbare=

apoi

îl şter-

Mi'nică

apoea-l

di

peleşte

Mintilă

bagă

4535.

tu mi'nica
,

sf.—batistă 45,., 182,

644

|
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moara draclui = râşniţa
dracului 90, 91.

„29299 4?
7mândilă 176,1,
156.
Minuelu sn. = mănunchiu,
snop

Mirşe
95a,

103,,.

sf. =

stârv,

120,5

cadavru

313.

Miș,. miși adv. = numai 244,
246... Vezi: maşi.
Mişeătură sf. = bucăţică 3,,

"223 1080, 122, 244, ete.; 10
- ași tră nă mâșcătură di
Dâne=numai pentru o bucăţică de pâne, cât să trăiască 32, ; 207mâcăâ nă mâș-

cătură di pâne ş-un picu-

râr=se mai. află, trăiă şi
un păstor 357; 30 u fed-

țiră mâşcăliri = o făcură
bucățele

62,,.

.

Mișeiiturare sf.=îmbucătăţire.
Mişeăturâd vb. I = îmbucă-

„» tățesc; După fe... s-mâşcătură=După ce s'a dus la
naiba, rupând: pământul
fugind 4057.
Miîşcăturică sf. = bucăţică;
nă mâşcăturică va li fac
„„= te voiu înghiţi ca pe o
bucăţică 259,.
Mișeu [mai rar: mușcu] vb.
» 1>=muşe 90,,, 12740; 10 ţi-l

„. arucutea m-pade di mâșcă
“Zoclu = mi ţi-i rostogoliă

morţi la pământ 93,5; 20
s-mâşcară de-arşine = (se
muşcară—la buză—de ruşine): se ruşinară 370,;

șarpe laiu

ţi-l are muş-

-

Moare sf. = varză murată,
curechiu.
* Moale adj. = moale 86,, 489
Moarte st. =moarte 13, 16,
35 990, 144; pl. morţile
299,6 ; 10 s-ti Va moartea=
luă-te-ar moartea 109, ; 2

irădea di moarte=trăgeă

să moară 70,,; 3% cu graiii
di moarte = cu limbă de
moarte 42, ; 40 s-moară di

moarte bună — să moară
de moarte firească, natu-

rală 168, ; 50 să-l scrie ditru soarte pîn lu moarte=
să-i menească din soarte

(momentul

naşterii), până

la moarte 199. Vezi:
soarte.
Moaşe sf. = bătrână 21—34,
38, 46, 70, etc.; moașe de-

ațeale e în pile = bătrână din cele cari opresc
pe loc apele, bătrână dată

dracului, vrăjitoare 346,.
Molii adj.=ud, udat îmmuiat.
Molii vb. 1 = îmmoiu, ud

315;

îl muiă

=

îl mulă

128; s-mule = se muiă
17li5; și-mule coada tu

untulemnu= îşi îmmuit
coada

în

untdelemn

69,,;

mulate = muiate 366; 10
Lă si mule înima arahilor
= Li se muid inima araPilor 196,4, 130,; 22 lo-a-

cală
= şarpe negru ce l'a
mușcat 238; ca mușcât
di şarpe = ca muşcat de
şarpe 390, 261, 256.

„Ca îs fe nu va==iîl lăsară
- acolo, să se descurce cum

Moară sf. = moară 23, 88,
167, 492; moara di piper
= râşniţa 'de piper 91,,;

ți-az, să-ţi fie! fii al naibii!
30 fu 99 di buci u mul0—
(în 99 de colori o muib):
o făcu de ocară, de râs
283,g.

_

Mnată. Vezi: mânată..

lăsară

aclă,

o ști 341;

să

s-moale

mmoal'e-te=fi-

GLOSAR.

Mor

vb. IV==10 Mor

38, 127.

fe moare== care moare 6,
îl,

72;

s-mor

1339; s-mor

=

să

mor

și s-anvitz=

dupăce voiu muri și voiu
reinviă 18; maurii di

seaie=—crăp de sete 19,;
muză hăpsecane= muri în
închisoare 18,; cari s-nu
mauriră=de n'or fi murit
- 4938; eră s-moard = ar fi
„murit 15,,; vrea s-moară
di foame=eră să moară
(= or fi) murit de foame
29.5; va s-moară=va

17;

V-aveă

“murise

muri

moartă

—

îi

21s3, 4026, 59,; cara

s-no-aibă moartă=de n'o
fi murit 443,,; ari moartă
=a murit 158; Inf. muVire, mureare = a muri,
murire ; Part. murilă şi
moariă; 20 mor = omor,
ucid ;.s-mi moară=să mă
omoare, să mă ucigă 299,2 ;
30 mori ş-crel'! = mori şi
crăpi 22; d* moare

ș-k'are

tă tine=se prăpădeşte pen„tru tine 75, ; 5” că s-mori

s-/eri=să

mori, să pieri

(jurământ) 6,,; 6 trădea
s-moară=trăgeă de moarte 290,

More, mori interj. = măi, fă
232

2627,

etc., ete.

108,2,

124,

2580,

N

Mortu=mort 34—37; mmoariaă
50, etc.; 10 curmată moartă
= obosită moartă 3023; 20
morți ş-ningrupăţi s-fea-

.

6415

Mostră sf.—mostră, fr. 6chan-

tillon; mi zîne tră mostră

=(mă ţine de mostră) adică
la cs mă mai ţine? 165.
Mostru sm.= monstru 319—
323.

Mpade adv.=jos, la pământ
19ea, 20,0. Vezi: pade.
Mpartu vb. IV=împart, despart, desprind 30. 49, 238,
239, 309, 441; (i mpărfîră =— le împărţiră. 24,,,
105ao 20425 ; mpărțâtă=împărţită.
|
Mpărţire sf. =împărţire, despărţire 49.
Mpeatie vb. I = cârpese; s-u
- mpedtică =s'0 cârpească
2683,

Pa

cun

s-u

mped-

tică luguria la amirălu=
dar cum s'o cârpească, s'o
dreagă treaba în faţa împăratului 208; mpiticât
cărpit 408.
Mpipired vb. I = puiu piper
- (mai multicel) 180,,; Inf.
mpipirare=punere de piper mai mult; rmpipirăt=
piperat, cu piper mult 180,2.
Mpiticare sf: = cărpire.

Mpiticător sm.—cârpaciu 176,

177.
Mpizueseu vb. IV = îmi bat
joc; nau-l' dădea bană di
mpizuire fe ş-fățea=nu-i
da pace batjocorindu-l
3129.

Vezi:

mbizuesctt,

de

Mplătescu vb. IV=1* împletesc; să mplăteuscă = să
împletească 35, ; mplăteşti
„= împleteşti 35; 7mpld-

oâminli ca di pri morlu=
de unde erau oamenii (îndureraţi) ca la mort 130.
Moscu sn. = mose; parium,
miros foarte plăcut 182,5.

plutesc 429; 30 împldteaște ca pescul=—pluteşte
(=înnoată) ca peştele;
mplătescu = înnot 20255,
251; Inf. mpldteare şi

țiră=—
se

făcură

morţi

frică 8529, 1232; 30 d-iu eră

tinda = împletind

35;

2
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mplătire = împletire, plu. tire, înnotare.
Mplin adi.=—plin 1025, 633291;

grești mpline = vorbeşti

lucruri adevărate 81,g.
Mprostu adv. = în picioare,
"drept 9; 895, 118, ete.;

di mproști = dea'npicioa-

. Tele 52,9;

no-armase

l/a-

tră priste k'atră mproasiă
„

=nu

rămase piatră pesto

Shiţi)

dea'npicioarele

„piatră 3las; a li bea di
mproslu=te va bea (=în41729; ni-apir împroastă=
m'am pomenit în fapt de zi

* în picioare; a petrecenoap„ea toată nedormită; cfr.

„_ng. Enuepăyw 6p0î 301.

Mprumât sn. = împrumut,
bani pe împrumut.
Mprumut vb. 1 = împrumut

(cuivă); ni mprumăt=iau

împrumut; st mprumâl=
» să ieau pe datorie, să mă
„împrumut
95; s-mprumutâ=—se împrumută (luă
„cu împrumut) 3514; si
„ mprumuld găleala di la
- moașa=se împrumută cu

„ găleata dela bătrâna 31s,,
28, ! mprumăl = dau împrumut, pe datorie; s-lă lu

mprumută==să li-l împru-

„ mute 289,,; D-iusă si mprumută = De unde să se împrumute

44;;.

Mprumatare st. = împrumutare (fie că iei sau dai).
Mprustăd (mi—) vb. l=stau
drept, mă ridic în picioare;
- Si mprustă = se ridică în
picioare 144,, ; Inf. MDrUstare=—ridicare în picioare,
- stare drept; înnaintare
(termin cărvănăresc), a se
înălţă.
.

Mpul'eq vb. I = a scoate pui,
a se îmmulţi, a da
multe vlăstare.

mai

"Jpulare sf.==scoatere de pui,
îmmulţire, înfrățire de vlăstare; Part. mputală =
care a făcut pui, care s'a
îmmulţit,

Mpuşel'ed (mi co) vb. I=mă
înciumez ; Inf. 7npușcl'are
= înciumare: mpușclăt=
îuciumat 52, ; mpușelata
di lamnhe — balaurul cel
ciumat 4516.
Mucale adv.==udat peste tot,
udat leoarcă; ud-mucale=
ud peste tot, ud leoarcă
20,5.
Mucirlă sf.=mocirlă 468.
Mulare sf.==catâr (întrebuințat în Macedonia).
Mulă sf. = catâr 100, 101, 118,
151, 159, 186, ete.; pl. mule,

muli (Epir).

Mulsu vb. Ill=mulg 16:59
9, 152. Perf. mulșu =
mulsei; Inf. malgire şi

muldeare==mulgere, muls;
Part. mulsă (am) = am

muls.
Mulistră sf. = cuvânt format

pentru

umplutură, după

culistră; cfr.: fărină (=mărină), carne (=—marne), ete.
„203 szsa0. cfr. talmeş-balmeş.

Multu adv.=mult

(pretutin-

deni) ; di multu=de mult,
mai de mult 59,; După

multu-puţîn=După multpuţin (timp), după un timp
oarecare 722, 613 ; foarte,

prea:

aveă

ună

avine

mailtu bună = avea o vie
foarte bună 18; om maultu
avăt = om foarte bogat
18, 94; ș-loară multuDuţân=îşi luară tot ce au

GLOSAR.

avut 35,4; îmnd, mană cale
mullă = Umblă, umblă

drum lung 652; mâultile
cupiidi oi=multele turme

de

Oi 14;

bana

oamiit=viaţa
meni

multor

multor

19.

oa-

Mul'are sf. = femeie, muiere,
soție, 18,, 32—34, 40, ete;
mul'ere "dac, LT4; pl. mtat-

Veri=muieri, femei 46,, +;

mul'area-mea=soţia,muie-

rea mea 69 ; mnul'area-ţi=
soţia ta, nevasta ta 1.
Mulât adj.—muiat 309,.
MuVirescu adj. = femeiesc
446,3; di lăcârii mulireşti

de trebile femeieşti 127,;
strane mul'iresci — haine
muiereşti '72,.
MulViruşeu adj. = înfemeiat;
muliruşca-l' față = faţa-i
-

de

muiere

446,5.

Mumă sf.—mamă 223, 3, dz
34, ete. G. D. alt mumă
1162 şi a mămăl'ei, a mimilei ; pl.

mume

şi

mu

mini 3374; mumdni as;
G. Dat. a mumânlor, a mutmilor ; eră di mumă faptu
—

eră

voinic

123,

301se-

Vezi: mamă, mă.
Ilu-mea=mamă-mea 383, 45,
150,9. Vezi: mă(ta,-sa.)
Mundă, pl. mungă sf. = 10
rază de soare 10; 20 iscălitură 198, ; 3” L/-deadi
mâmngili=iîi dede cu tiila
(o dede la dracu) 120;

că-ți

ded

măndile,

că-ţi

ded—da-te-aş la naiba, să
„te dau 20455.
Munduseseu vb. IV=—dau cu
tifla 8025; 2 mundusi =
îi dede cu tifla 20lap, 28lze:
Munte, pl. manţâ sm.==munte
4, 5, 6,8, 14—1, etc, etc.;
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Munţii
A

V-adră

umblat

cîmpu

prin

=

munţi

pe-

92,

281,

ste tot 25.
Muntreseu vb. IV=caut, privesc 171. Vezi: mutrescu.
Mur, pl. muri sm.—zid 35,5,
8927, 21335Murăr

sm.—=morar

282, 427; o murarei! =ei
morarule 23,,.
Mură sf.==10 mură (fruct) 414.
Murafete sf.—meșteşug, truc,
tertip 6,, 368, 496.
Murdăr. adj.— murdar 383,;.
se înMurgescu vb. IV=—a
tunecă ; pînă s-murdească

=— până să se întunece,
până să însereze 231, ; cât
ave. murdilă — abiă cât
se

înserase

309,,;

murgi

=—se înseră 91,,; Inf. Murdire=iînserare, întunecare.

Murgiș sn amurg;
în

amurg

(ru =

440.

Murgu sm. = 1 amurg; 20
nume propriu de cal 300,
413.
Murminte sm=—mormânt 86,
2682; murmintu 24, 286;

pl.

murminţi =— 109 mor-

minte

(pl.); 2* cimitir,

Murmur

vb.

"475,43

nf.

]l =

murmur;

murmură ndoătiă grăire
= îngână câtevă vorbe
Murmurare

=

murmurare.
Murmur sn.=—murmur, murmurare.
Murneseu vb. IV=devin vânăt, învineţesc ; murnire=
învineţire; murnit=învi_ neţit,
Murnu adj.=învineţit, negru
ca

mura

119.

Ș

Murtuţină (scurtat: maurfina)
sf. = mortăciune ; pu cară

vîră murvtuţină = nu eră

048

-

PER. N. PAPAIIAGI

vreo mortăciune,
eră harnic 153.
Muscă

243.
Museu

si. =— muscă

adecă:
113,

sm. = mosc;

mâcd = a mâncat

246,

7muscu-

perfect

de bine.
Museuvulsescu, Muscuvusescu
vb. IV= parfumez, miros
frumos, plăcut 179; muscuvuseă tut loclu=partu-

mă, umpleă

de miros plă-

cut tot locul 7.
Museuvulsire, museuvusire sf.
-== mirosirea

plăcută,

pândire de. miros.
179, 3743.
.

Mustacă

răs-

frumoaselor, Ileana Cosin-

zeana din basmele
mâne 317.

Mușat-gone sm.—Făt-frumos
247.
Muşatlu-a mușaţlor=Făt-frumos

239.

Muşăţăscu, muşiţăseu vb. IV
=înfrumuseţez 51,

2775,

Mușeare sf.= mușşeare 923,
Vezi: mâșcare..
Muşeătură sf.—bucăţică 263,,,

441, 442. Vezi: mâșeătură.
Mușeu. Vezi: 'miâșcu.

plăcut

Muşică

și mustață sf.=—mus-

246,

tață 402,, 441, 442; 10 cu
muslaţa asudaldă=cumustăţile mijite .368,; arâdea

aro-

sf.—bătrânioară 32,
300,5,

Mușiteaţă,

346,

318.

Mușuteaţă,

Mușă-

teaţă sf. = frumuseţe

150,

300,2, 83:s, ete., etc.; fig.=
ispravă (ironic) 103,. 336;

pri su mustiţi = surâdeă

upăți mușuleafa=—a păţit

182,3.

pozna

Mușăt

”

”

adj. = frumos;

muşată

=

,

frumoasă ;

fem.
pl.

mușâţi, muşate (pretutin-

deni) ; 10 mușată steauă=—
frumoasă

ca

20 Stămărie

Sfântă Maică

25.6;

o stea

1912;

muşală

=

a Domnului:

39 un tinir si-l 'beaj

tu scafă, ahî't muşăi=un
tânăr, să-l sorbi, de frumos
219 ; 40 (mușâl) di-ți loa

oclil' == frumos de-ţi luă
ochii (de nu te puteai uită)
6725; 52 g'ine mușăt=trumos, frumuşel (adv.)5,27,,;
nelise udaea mușât= închise frumos odaia 38,;
6” pălate s-ţă l'eri mintea
=palat foarte frumos 458,,.
Muşata-Loelui, nume propriu
=un tel de «Ileana Cosinzeana> 3, 72—15, 1835—138,
386, 492—497,

Mușata-mușâtilor=Frumoasa-

406,7,

39,

50lu:

kică. di maşuleață = pică
de frumuseţe

297,..

Mușutie adij.=—frumușel ; muşutica mea =trumuşica
mea

363,

1826.

Muşuţi't adj. = înfrumusețat
406,,.
Jut adj.= mut, pl. muţi=
89,; tem. mată; n. propriu
10—75, 200-—.204, 442, 451.
Mut vb. I=mut, ridic 8, isa,
89, ; să s-mută=—să se mute
33,5; 19 mut cap=mă răs-

col 289; 20 şi-l: multă tulă
casa=și îi ridică (=gooleşte)

toată

casa

260;

3 muuld

* loclu de-aurlari=sguduiă
pământul de strigare 135, ;
4% mută-o mintea=—schim-

Dă-ţi gândul 262; căsme-

tea omlui nu s-mută=norocul omului nu se schim-

bă 2814..

GLOSAR.

Mutafe sî.==preş

de cânepă

cu păr de capră 12,
Mutare sf.=—mutare, ridicare
33,6

|

-

Mută-Munţi, = nume propriu
un îel de Sfarmă- Pietre
422 —494, 461.
Mutra (de-ac-) adv. = din
răsputeri 242,,. Greşit.în
text: mulră 243.
Mutră sf.=—mutră; pl. nutre
=mutre, tipuri : 7nutre șubeilătițe= tipuri suspecte
|
5013.
Mutreseu, Mtreseu (şi bresen)
vb. IV=privesc, caut 51;
s-nu u mutrească vîrnu=
să n'o privească nimeni
71ș4 ; s-nă mutrim

lăcrulu

=—să ne căutăm de treabă
4la9 ; mutrescu (el!) nauntru=caută ei înăuntru 4,5;

şi-ș mulră

lăcurlu=—şi îşi

căută de treabă 33,, 119;
ș-mutri calea == îşi căută
de drum 81; s-mutriră=
se priviră 3529; cum mal

“Na prep. 1 în, a: na dreapta
=—a dreapta 4862; na surda =— deasurda, a face pe
surdul 229; 20. interj. =
na, ţine, iacă, iată 1,4, 22
25, 27, 353, Gds, ete.
Nacă [din :na+eaâ/=nu cum-

vă; că nacă, amâniai=că

doar, doar

nacă, nacă

naşte

127;

lă agulă căs-

metea — doar, doar le-o ajută norocul 155,s, 3808
3674; conj.== nu cumvă:

nacă-nă vidiși țivă căpârle

-—nu cumvă îmi văzuşi caprele 26,, 3516 20 D-t5 29323.

Ă

6419

tred==privind, pe când priviă 25,; mutrea = căută
26;

mutrea-ţi

lăcrulu

=

caută-ţi de treabă 82,;
mulreă g'ine = bagă bine
de seamă 5; Za, mtrea
ncoa /=—Ean te uită 'ncoace 3,0; Inf. Mutrire; Mirire
„ (mtreare); Part. mutrită,

mirită;' fu mutrit g'ine=

îu bine îngrijit 162;.
Mutrită sf.=privire, căutare,
îngrijire 121, 13327, 1424,

149.

:

!

Mutus!= tăcere absolută, a
nu zice nici pâs! 118,, 406,

(cuvânt din limbagiul co-

pilăresc). .
Muţă sf. = bot 186,,.
Muzaie

sm. = mozaie

425,,.

Muzică sf. == muzică 294.
Mveseu vb. Ill=îmbrac; mm
- mvescu = mă îmbrace 460;
si mveaşte=se îmbracă 310.
Mvirinăt,. mvirnât adj.=—întristat, abătut, amărit 187,,
358. Vezi: nvirinăt.

Nafoară adv.=afară, în afară
(pretutindeni),
Nai=—serveşte la facerea superlativelor, ca întărire:
naă ma marie — cel mai
mare;

nai

tu

sone

=

la

urma urmelor 172.
Naintea = prep. adv. înainte;
totdeauna în unire cu za:

ma nainlea
= mai 'nainte, mai întâiu 22, ; î/ cdftă
„z-bea nâs

ma naintea = îi

cer să bea elmai îniâiu
8,6» 150,0; 9fass, 1392; încolo,
fără ma, devine: ndinte.

Naltu adj.=înalt: cama nal-
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voinic ca tine? 71; 220ave nări=n'aveă nas, nu
merită 93,5, 1390; ndrle a

tul=cel mai înalt 88,.Vezi:
analtu.

Nalurea [din: (î)n + al'urea]
.

adv.—aiurea;

tale nu suntu tră h'il'e de-

cu perii câ-

ră nalurea=cu

părul în

amiră=m'ai tu nas pentru
fiica de împărat 323 ; 00 cu

dezordine 110, ; şuiră tora
cîtră nal'urea = flueră acuma în neştire 231,; cu
„mintea aiurea 304, 3608:a.
Name sf. = distincţiune, recompensă 470,9.
Nantu pron.—ălălalt 352, 372,
100,7, 465.

Nao.

parte

=toţi plecau cu ruşine, res-

pinşi

adv.—dincolo,
542%

95,2,

99,

;

„chei, uşi apucară în colo

40,5; 20 nu u scoţi nâparti

" -= nu reuşeşii,
nu o scoţi
la căpătâiu 135; 3 fae
nâparii = o rup la fugă
23se 282 4430 151a, 9323,
4632.

Napu, napa [din pa-+pzio=
pot] adv. conj.=nu cumvă:

Napu

l-are

furată di la

nâsă ? = Nu cumvă îi furase dela dânsa 169,,.Vezi:
nacă, nupo.
-Napoi adv. = înapoi, în unire cu ma: ma nâpoi. Fără
ma, devine: năpoi.
Napulionesf.=—Napoleon 418.
Nare sî.=—nas, nară 69; 10
di sum nare=(desupt nas):
existenţa 273; 20 ș-acăfă
narea = își apucă nasul,
s'a scârbit 365, ; 3» umflă

nărle =
înfuriă

se supără,
321,9.

40

ndri=îi
(=a

se

se

î//

vine

veni

necăji)

la

204;

5 are nări... li gone ca
tine ?=are nas pentru

se

Ad-

uși acăfară câtră nâparte

un

155;

şi

spingdură

nărli nă palmă

în a

parte tu ună vale=dincolo
într'o vale 23; 1% Cei,

„nas

tuţi plică cu nărli aplicati

Vezi: noaud.

Nâparte

la

nărle frâmle = (cu nasul

frânt): umilit 3857; cu
nărie spindurate=cu buzele umflate, supărat, cu
părere de rău 355,6, 83;

amări

n-g'os=

grozav

104;

'7

lo-ârsiră pri nare=îi me-

niră (îl însemnară pe nas)
1993; 8? cu nării trapli=
cu nasul tras (=frumos) 364.
Nat

sn.

=

prunc

331,5; Ratiu
mul

născut

129,

139,

di nlâni=pri61s,;

ș-cu

nat

pi sin=cu prune de alăptat 314; pl. naturi.
Nauntru adv: = înăuntru 2,,
Aș 8, 1335 53.Vezi : nuntru.
Nă num.== una, o (pretutin-

deni.) Vezi şi: undă.

Năcareă

sf.—mamă

vitregă:

dimândăcunea n ăeareăsai—porunea mamei sale

vitr ese 2lis, 1. Vezi:
nearcă.
Năfeamă=puţintel 25724, 258,,
260,. Vezi: ndă//'amă,
Năh'amă, Năh'amătă, Năb'amtă
adv.= puţin, puţintel 243,
3012. 386,5; nbeamă
= puțintel 201,5. Vezi: n2//amă,
nih'amă, năfeamdă,
Năinte (nâinte) prep. adv.—

înainte;

ndinte fe s-fugă

=inainte de a se duce 3;;
nătulea îcoânăl'ei = înaintea icoanei 24,; 10 bag
ndiute=gonesc,

mân

îna-
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DR. a apucat câmpii 44;,,.
282, Tan 22: Elcara bagă
luplu dinăpoi = El dacă”
începe să alunge pe lup
20,2; 30 nu s-trapsi năpoi

inte 2g, 27a; Li bagă nă-

inte şi buţle= Începe

şi la

butoaie, se pune pe băut şi
- din butoaie 338, ; 20 nu es

ndinte = nu mă pot com-

=

- pară,numă potrivesc 10123;
Tu avinari vâră nu li stă-

lea năinti
= La vânat ni-

noroc) şi sănătate bună
65, ; 4 Cu Dumniddii năînte=Cu Dumnezeu îna-

inte,cu ajutorullui Dumne-

zeu 632, ; 5 de-acă ș-năinte
=pe viitor 22,,;60 ş-năinte

arî'i ș-nâpoi furtună îi
ciocan şi nicovală
; 7 Cu ma (=mai), denainte: ma-naintea
Vezi: naînte, ninte.

vb. IV=mă

necăjesc, mă supăr 1352;
s-năiri=—se necăji 183, Ti
105, 392 ; s-năiriră=se supărară 92, şi: niirescu:

s-niiriră=—se necăjiră 239.

Năirit

adj. = necăjit

72

1694

Năirire sf. = necăjire, supărare

21,

173.

Năji sf. pl.—nazuri; mofturi
107; fățeă năji == făceă
nazuri 369,. Sing. naje.
Nălţime sf. = înălţime 167s6.
Năpoi, Nipoi adv. = înapoi
(pretutindeni) ; co iarăşi
dd, 48, 1854; nâpoi=iaTĂŞi 3a2 Aa ete.; Nâpoi=
la

urmă

ilez,

13.5;

cu 74

V-u

deadi

(==mai) devine napoi: ma
napoi=—mai la urmă 108,
14433

174;

10

„năpoi în sus = a apucat
razna

(spre

munţi),

dădu

în lături

Vezi: năirescu.
Nărăit adj. —— necăjit, supă-

năinie, ş-sînătate = nu-i
mergeă treaba (= n'aveă

Năireseu (mi—)

se

căjesc, mă necăjesc, mă
supăr 321,g, 3226, 342, 361.

meni nu-l întreceă 13029; 32
nu-l si duțea licruluiră

între
20623
vine
„15626.

nu

115,5:
Nărăeseu (mi-o) vb. IV=ne-

cir.

rat

97,

1485,

816.

Niăs, Vezi: nâs.
Năseindu. Vezi: nâscântu.
Năeamă. Vezi: 7îh'amd.
Năii sm. = nor (la Viaho-

Clisura). Vezi:

aîor.

Neatii vb. l=cert ; si ncace
— se ceartă 10,; s-nu li
. peace=să nu-i certe 57, ;

vă ncăcăţă = Nu vă

Nu

certaţi 58,5, 832; si ncăcă
=— se certau (ei) 102, 232;

nu si neăcară=riu se cer-

„tară

49use

Nealăr, Neălăr [=întcălare]
adv.

—

146,

147,

încalec

232;

călare,

304,9, etc.
Nealie vb. I =—

şi ncălicară cali=îşi în-

călecară caii 113, încălicară 3172, ; Inf. ncălicare =
încălecare.
Nealţu vb. 1=—1* a se încălţă

la picioare; fraţii si ncăl-

jară =— fraţii se încălţară
48, 80sa+ 113; şi ncâlță ad"

preael'e

di țări

=îşi în-

călţă o pereche de opinci
271,; 2» poteovese; sd şi

necalță porții = să-şi potcovească porcii 5324, 45
319; 3 înşel: pa pută

s-lu ncalță=—nu pută să-l
înşele (==să-l poteoveacscă)
164; ncalfă ş-păriclu =

"PER.

|
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poteovesc (ei) şi pe purece, 'adică: înşală şi pe
dracul, de deştepţi ce sunt

96, 100, ; Inf. ncâlțare=
încălţare, potcovire, înșe-

lare.
Neap vb. Il= încap; 1*a0&
nu ncăped groşi=aci nu
încăpeau bani:
aci nu
mergeă cu bani 97,3; 20

- Neăldăseu

vb. 1V=încălzese

102s0; 162; Inf. ncălgire,
ncăldare = încălzire.
Neănescu vb. IV = gem, gâfâiu; ncăned mărallu =
gemeă sărmanul 23,,. Vezi:
ancânescul.
Ncărecare sf. = încărcare, încărcătură.

Neăreat adj.—încărcat; ncdr-

teă închipui 23625 ; 40 casa

câți di groși = plini de
bani 34, Diaz.
Neărcătură sf.=— încărcătură.
Neărfusescu vb. IV=ţintuesc,
a bate în ţinte, în cuie;
- ncărfusi nâscânte pânure
_=băti câtevă cuie 304;
ncărfusii = țintuit, bătut

harauă=eră în culmea bu-

Neărşil'6q, ncărşiliii vb. IL =

amari

teasă,

cât mintea

nu ți-u ncapi = mare

în-

tinsă, cât mintea nu ţi-o
încape (=cât nu poţi să-ţi
închipui) 482, 420; 3 nau
V-a neăpeă mintea =nu-i
veniă

să crează, nu-şi pu-

(strânili) nu u ncăpeă di
curiei,

nu

bucurie

mai

mare

putea

de

34,

116,;

să se încarce 46,,;

lira să

Inf. ncăpeare= încăpere.
Neareu vb. I-—încare; până
z-bagă să si ncarecă=până
carei

viplu=să

încarce .

cereale 100, ; re ncăreată
=—a

încărcat

79,, 882, 257,

337; 10 s-putearim .s-i'-u
ncareu furtia cu trainba
= de-aș puteă să-l pâcălesc cu povara prin schimb

195; 2 s-fă necarţi săitiu

= să-ţi mânjeşti sufletul,
să-ţi încarei cu păcat sufletul 134; 7Zra s-nu ni
ncareu săflitlu=—să nu păcătuesc 186; 30 nrarcă

dil lumea

estă= (încarcă

din lumea

această), trage

de

488,.

moarte

Neătare sf.=—certare, ceartă,
pl.ncdăcori=certe126,,, 170.
Neătitură sf. = ceartă, gâlceavă,
|
Neălâr. Vezi: ncalăr.

în

cuie

2512.

încreţese, încârlionţez, încovoez; cu barba ncărșitată = cu barba încâlcită,
încârlionţată 147, ; Inf.

ncășil'are = încărţire, încârlionţare,
Nelo

adv. =

încâlcire.
încolo,

departe

(pretutindeni) ; ma nclo=—
mai ÎNC0Olo 2723, 85; La
Fărşeroţi: nco 245,.
Nel'id vb. III=închid; Part.
» Rel'işi = închisei ; nel'ise
= închise 135, 270, etc.;
fe-are nel'isă tată-su= ce
a închis tatăl său 59,;

me-aveă

nelisă = mă

în-

chisese 60; 20 ne/lideă tamân 21-l'i ahi= împliniă
tocmai 21 de ani 200,; Aa
nclisi g'ini oclil' lailu
di amiri=N'a apucat să
moară, abiă a murit bietul împărat 42, ; să nclidă
ocl'il'==ca să moară

112;

;

3% avgli'ți... di câsile feaved nclisă=—renumiţi . .
prin casele ce închise-
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seră (=prăpădiseră) 86, ;
4 edl'urle lule si ncli-

siră=se întrerupse circulaţiunea pretutindeni
86; Inf. nclideare: cât

tră nel'ideare gura-l'=—numai ca să-i închidă gura,

a-l face să nu vorbească
31235; nclidire = închidere; Part. nclis, ncl/isă=
închis, închisă 78; zu vrea
s-moară cu înima ncl'isă
= nu vrea să moară cu
inima amărită 300; ca-

oclil' înclişi=—cu ochii închişi 163.

.

Nelin (mic)

vb. 1—l0

mă

închin, mă rog: să nel'ină la Dumnidă = se în-

chină (=se roagă) la Dum-

nezeu 58,, 149,,, 105, 2Gl;

Aclo

iu să

nclină = Pe

când se rugau

2 acățară să

119,,, 1884;

si

necl'ină

—începură să se închine:
să le fie somn, să moţăie

309; 3 a face act de supunere (fiind vorba despre hoţi,

când

se predau

autorităţilor).
NeVinare

sf.— închinare,

rugare 3152; supunere.

Nelinăcune

sf.

=

închină-

ciune; si-l gâţi.... multe
nelinăcâmi = să-i spui...
multe complimente 258,s:

Neoa adv.—încoace 3,0, 109;
di mnecoa de-amare
= din
coace de mare, pe cest țărm
al mării '70,.
Nerun vb.L = cunun; vrei

s-ti ncrună cu

altă=vrei

să te cununi (=să te
căsătoreşti). cu alta 6;
aclo iu să si nerună,==
în momentul de a se cu-

nună 6,; Za-nerună=îl cunună 191,., 365.
Nerunare sf. = cununare;
căsătorie 51,3, 16020, 20123,
821.
|
Nerupul'ed

ncurpultd

vb.I

= prăpădese (prin omor,
dar pe ascuns, fără să se
afle);

lu

ncrupul'E=il

o-

mori, îl prăpădi 460,,. Inf.
ncrupul'are, 'mcurpul'are
—omorire pe tăinuite.
Am
nu fu frică s-nu ti ncurpuladă=—Dar nu ţi-e frică,
să nu. care cumvă să to

omoare.
Neucutâd vb.

I=a

se

înco-

coşă, a se aprinde ca un
cocoş, a se fuduli, a ridică
capul în sus cu mândrie;
-si ncuculă = prinse curaj,
deveni îndrăzneţ 90,.
Neucinăd, neutinescu vb. ],
IV =— înţepenesce. de frig;

încuciniră=înţepeniră

1713; Inf. ncucinire IV,
ncucinare
= înţepenire;
ncucinăt şi ncucinăl=iînţepenit de frig.
Nculeă adv. = încoace; încolo; deaoă nculeă = de
aci încolo, pe viitor 343ue-

Neuiii, Anciuiii şi Anguiii vb.
1 = a aprinde foc, a înfoc din surcele,ete.,
jghiebâ

prin ajutorul căruia să se
aprinză lemnele celelalte;
nu lo-aneune = nu-l bagă
în seamă. Înî. ncunare,
angunare= înancuhare,

ijghiebare de îoc.
Neurţil'ât adj. = încrucişat
117228.
.
Neurin (mio) vb. 1l= mă
cunun, mă

Vezi:

căsătoresc T2a+

ncrun.
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Neusurât

adj.

172, 28120.

=

Neusurăd (mic)

încocoșat
vb. I=mă

încocoşez. (Dela: casor=
cosor).
Neoamir, nomir (mic) vb.
I=a

se amări,a

se otrăvi;

si ncumirară sau : si nci-

mirară=se amăriîră peste

măsură 415,. Inf. ncunirare, ncîmirare = amărîre; mâncare cu necaz,
Neimirăt şi ncumirăt adj.=
amărit, întristat peste fire
G9,, 503.
Năup vb.
I=înhaţ 316,0.
Vezi: ancăp,.

Ndao. Vezi: ndoaiiă.
Ndăcinescu

par'că iese din mormânt
323,aNdes vb. I = îndes, înghesuiu. Să si ndeasă= să
se îndese, să se înfigă 36,;;
u ndeasă pînc la zvercă
-==o îndeasă până la ceafă
219; multă mîcare li
ndeasă = îndoapă multă
mâncare; mănâncă mult.
Ndisare sf. = Indesare; în-

ghesuire; înfigere ; îndo-

Ndisăt adj.—1*
căcula

îndesat: ez

ndisată = cu

că-

ciula îndesată 43, ; 2 des:

ndisăţi ca dinţii! di lâptine = deși, ca dinţii de
pieptene 4,, 154, 3154,
395,

”

Ndisescu vb. IV = nemerese
rău; ca omlu fe ndiseaște —

PAPAINAGI

ş-o-aveă ndisilă cu nîs=—
o nemerise rău cu dânsul
304, 252. Inf. ndisire,
ndiscare = nemerire rău
[Dela: 2des).
Ndizmă, mai des: ndezmă=

nemerire rău, brodire rea:
ndezmd gredo ni-acăţăi
cu soacră-mea = am brodit-o rău, am nemerit-orău

cu soacră-mea.

ca omul, care neme-

„rește rău 195; ni ndasiă
nă soacră arati — am
nemerit o soacră rea 302,,;

[dela:

ndes(i)mă].
Ndoaită, Ndoao, Ndao=câte-

vă

235,

32

43,

165,;

ndao odud = câtevă ouă
233; îndăo 2335.
Ndoapăr vb. 1 şi 1V =spri-

jin,

vb. IV==gâfâese,

_hodorogesc;. boaţe ndăcînătă = voce dogită, ce

pare.

N.

razăm;

ndupărâ't=

sprijinit 17247.
Ndoi=câţivă (pretutindeni);
iră ndoi ani= în câţivă
ani 208,,; ș-cama ndoi

parăţi= şi mai puţini
bani 84, 488.

Ndornic

turbat:

adj. = svânturatec,

alagă

nîsă ca

ndornică=aleargă

de

se

svântă (aleargă turbat)
150
Ndrășted vb. I şi ndrășteseu

vb. IV==a da la vâltoare
spre întărire; ndrăștit=
întărit (prin vâltoare—
drîşteală, nu prin piuă
= bătane, bătal'e) 170, ;

Inf. Ndrăştare 1, ndrăștire

IV. Mai des se zice: bag
iu drâșteală sau fac tu

drășteală == dau la
toare.

vâl-

|

Ndreapta (ac) adv. = lâ
dreapta 434.
|
Ndreg vb. III = 10 dreg,orânduesc: ndrepsiră =
orânduiră, aranjară 397;

ndreapse părțile a trup-:
luă = orândui părțile tru-

|
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pului

1326; Zu

dreg, îl

2

ndreg

aranjez

gătesc, prepar,

= îl

56;

pregă-

tesc: s-l'i ndreagă measa

=să-i prepare masa 1'79,,;

bagă di ndreade tră num„tă == începe şi prepară
pentru

nuntă

34,;,

83,0;

mi ndrideâm=mă gătiam

mă pregătiam 103,,, 75,
722 ; si ndreapse=se săti

565;

ndreadi-te =

pregă-

teşte-te 46, 1864, 271; avea
ndreaptlă=pregătise 210,
etc.; 3 a se tocmi:
si

ndrepsiră picurări la un

- celnic
— se tocmiră ca
păstori la un ce/nie 229,,;

4 a se înţelege, a se împăcă : Kitlu nu si ndridea
„=Chitul nu se învoiă 82,5;
f-aflăşi ficor,

eu cari s-ti

ai găsit

ndredi =

băiat,

cu care să te înţelegi 84,,
12629. Inf. ndrideare. şi
:
ndreâdire.
adv. = 1 drept:
Ndreptu

nu puleă 2-greuscă ndrepputeă vorbi

tu=nu

drept

136,5, 2162, 47.7, ete., 2% adj.
a) brațiu ndreplu=—braţul
drept 8; mâna ndreaplă
=

mâna

dreaptă

128, etc;

b) = gătit, cu mumd-sa î
ndreptu = este gătit, împodobit cu mamă-sa 314,;;

“s-hibă ndreptu = să îie
"gătit, să fie gata 407, ; s- Wibă mâcarea ndreaplă
=— să fie mâncarea gătită,
“gata 259, 102,; ndrepţă
și adrăți = gătiţi 155.9;
3” s. — dreptate; avea
ndrepiu = aveă dreptate
4323,

3144.

|

Ndreptate sf. = dreptate, adevăr

190,,,

328.
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Ndulţeseu vb. IV

=

îndul-

cesc 196, 358,; se-aveă
ndulțită=—se îndulcise 164.
Nduplie vb. I=înduplee, 175,,.
Nduplicare sf.—înduplecare,
convingere.
Ndupărare sf. = sprijinire,

răzemare.

Vezi: ndoapăr.

Ndinuel'ed vb. I = îngenuchez; Apoea ndinucl'e =
Apoi îngenuchă 24. Inf.

Ndinuclare = în gen ucheare.

Ne adv.—nici; e ună, ne doauă = nici una,

nici două,

fără a sta mult pe gânduri
85,; ne lo, ne-alăsd =
fără multă gândire 131.
Vezi: ni, mnecă, nifi.

Ne-acăţăt adj.—neprins; ca/
ne-acăţăţi=cai nedeprinşi,
erghelie

cai din

51ss.

adj. = neinvitat,

Neacl'imât

nechemat 51,, 222,5.
"Ne-abumtă sf. = nesosire:

- ne-agumlă
sit

bine

g'ine = neso-

52;

=necoaptă

neagumlă

la minte

=neajunsă) 451.
Nealăsăt adj.—neumblat
121.3 ; no-alăsă hoară nea-

lăgată = nu lăsă sat ne-

umblat,

unde să nu fium-:

blat 2995.

Neapirită sf. = în nefapt de
zi 413,; co g'îne = în nefapt bine de zi 2%.
Neapres adi=—neaprins;

neapreasă == neaprinsă
140,
i

Neapucât adj.=—neprins, neapucat ; neap'cailu=al naibii! 36,; neapucata==a
naibii, (=neapucata)! 283

(blestem).

Neaștirnăt
cca =

adj. = neaşezat;
neaşezată

3165.
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Neareă sf. == mamă vitregă;
nearoă-sa = mama sa vi__tregă 56—57, 191—198.
Nearnit adj.=nemăturat
286.
Neavdi't adj.—neauzit; peazdâtă—neauzită 195, 295.
Neaveare. sf.==neavere, sără„_Gie 90z, 45do.

Neavit

adj. — sărac,

nebo-

„gat 91.
Neauiă, Neâo -sf.—nea, zăpadă 15, 2lu, 171, 439; da
neao! = ninge! 170.
Nee vb. I = înnec; rea s*
Aeacă ună cărave := eră
să se înnece o corabie 20,;;

--S-nică == se înnecau

(ei)

138,9; înă si nică = mi se
înnecă 72; s-nicară
= se
înnecară 31, 35. Inf.
nicare = înnecare,
Nee sn. = înnecare; s-ti Za
neclu == luă-te-ar prăpădul! (blestem).

Neei conj. = nici

(pretutin-

deni). Vezi: ne, ni, nifi.
Nâgură sf.—ceaţă 119,, 120,

161.5, 481.

Neise adv.=—fie! 96, 370,sNel sn. = inel 37%, 52
62—64, 176, ete,, etc.; 10 prăt
nel u trifeă — prin inel
treceă (glontele), adică:
„eră ţintaş de frunte 136,,;
- 2 alăziră nealile=se lo-

godiră 438.

e

XNerac, pl. nerafe= fel de
arbust (!) 339, 340, 345.
Nerg. Vezi: nergu.
Nestrat, nume propriu ; avaNestratiu di Lavdă =
Sfântut Nestrat din satul
Lavdă 230, (ironic).
Nfarmăe vb. 1= otrăvesc;
măi nfărmăcăi=mă otrăvii 97; si nfărmăcă=se

N. PAPAINAGI

otrăvi 130,,; să 2fărmăcară = se amăriră mult

108,

Inf. nfărmăcare =

otrăvire, amărire.
Nfărmăcât adj.=amărit 333,
nfărmăcaltu-ncumi ră (=
amărit peste măsură 69,;
otrăvit,
Ntârmăeds adj.=veninos
192, ; jalnic; scriata nfăr-

mdăcoasd = ursita jalnică,

dureroasă
Nfricușed

vb.

spăimânt;

126,,.
I=speriu,

si

i-a fost frică
nfricuşare.

nfricușt=

214,, sș. Inf.

Nsălbinescu vb..1V = îngălbenesc; îngălbeneă = deveniă galben 362, 47lus;
ngălbini ca feara = îngălbeni ca ceară (=—se
făcu galben ca ceara 213,.);
Inf. ugălbinire. *
sărlim (mî) vb. Il=mă

acăţăr,

îr. «je

grimpe»;

s-avcă ngărlimală = se
acăţarase 267, 432. Inf.
ngărlimare = acăţărare.

Nsătân

(îngătân) = în grije,

în pază

s-lo-aibă

197,

2155,

ngătân

—

934;

să-l

aibă în grije 169. Vezi:
angătân.
Ngl'eg vb. I=—încheg; 4 ngli„_ gară == o închegară 287,,.
Ngleţ vb. I—îngheţ; agaţă
=îngheaţă 170, 171; ng/iţă
=îngheţă 139, ; nglițară

di frică —

îngheţară

frică 321.
Nslimă sf. =
266,

Ngl'it vb.
nglilă

1 = înghit 342; 4

—

178, ; Inf.

__ghiţire.

glumă
"

de

,
21733,

0

înghiţi:

605,

nglitare =

Nst'iţare sf. = înghețare

a

în-
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Nslițăt adj.—îngheţat 171,,;;
nglițăți di frică=înghe-

86; tico pentru mâncarea de dimineaţă 289,,;

țaţi de frică 48,,, 95.
Nsraş vb. I=îngraş 468;

„2%

sărit de
Nguvujdăd
țăpuşele
cior; fig.

Ngriea (din: în+eîrcă) aqv.
Vezi:

Ngriic sf. — mârâială,

cică-

fu

Ng'os

uită

jumătate

Ngumiticare

310,.

sf. — înjumătă-

h'amă.

îngroşă, deveniă mai gros

aromâne.

se uită în jos

Mhig vb. III
= înfig; /-u
nh'igde — i-o înfige 69;
și nh'idea — îşi înfigeă
129 ; si n/iideă — se înfigeă 131, 182; nh'ipșu
= înfipsei; sî nh'ipse =
se înfipse 69, 198; 2
nh'psirâa—o înfipseră 53,;

şă luguria —se îngroşă
treaba 510, ; ngrușă=—se

Basme

sus,

ţire, fig. mâncarea 136,.
Nh'amă. Vezi: pă/'amă, ni-

43,,.

Papahagi,

în

şte una mai puţin 312,..
Ngumeatie şi ngumitil'dd vb.
1 = înjumătăţese; 4 ngaumătică=—o înjumătăţi 10,
Ngumitate = jumătate, pe.

Nsroș vb. I=îngroş; si
ngroaşe şicălu — se îngroaşe gluma 8; si ngru-

(dimineaţa)

mutreseu

mai puţin 2,; li scoate
ună cama ng'os—le găse-

s-ti
97, 20la;- grâiri:
ngroapă loclu = vorbe,
să-ţi. crape obrazul de ruşine; vorbe mari, ocărâ-

guste

= jos;

ei 43, ; câtră ng'os=—în jos
50,; ma ng'os =— maiîn
jos; un cama ng'os=—unul

=—nu mai puteă de rușine

să

adv.

RSUS, mulrescu ng'os — se

bâgâşi

"459; Inf. ngruşare = a
se îngroşă, îngroșşare.
Ngustare sf.—1* gustare
(=mâncarea de dimineaţă)
11359; s-a nguslarea —

soare); 2 gust,
vb. I-a
intră
(guvjudei) în pisi nguvujdă =

174.

s-mi ngrok' cu dile=Ţi-ai
propus să mă îmmormântezi cu zile 206,,; 2 lu
ngrupă loclu (de-urșine)

toare

mă-

Ngilizeseu. Vezi: nvilicescu,

Nerişea = în cârcă 2514.
Vezi: ngrîcca.
Nsrop vb. I=îngrop, îmmormântez
535, 54,; s-lau
ngroapă = să-l îngroape
29; ngrupâăt=îmmor=mântat 24,4, 864. Inf. ngruDare = îngropare, îmmor-

10

cevă.

se formaliză ; Int. nguvuj-

îi

mântare;

10 gust,

_dare — fig. tormalizare.
Ngilicos adj. — strălucitor

leală, gâlcevire 170, 415,
.2Tîso 500; [ă întră ngrîna
=— le intră discordia 304,
283,g-

a gustă

vb. 1 —

nânc (dimineaţa, după ră-

Ngrăpsescu vb. IV — scriu
399; Inf. ngrăpsire,
ngrăpseare = scriere.
492.

gustare,

Ngustu

ngrăşare = îngrășare.

„= în cârcă
ngrâşea.
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eră

nhiplă

(pălatea) =

eră înfipt (palatul)

se-aveă nh'iptă—se
-

245,;

înfip-

sese 109,; Inf. p/h'idire şi
- ai'igeare — înfigere.

Nh'ima adv.—de vale, în jos
4:
Ii
42

PER. N. PAPAHAGI

Nh'umuseseu
_

vb. 1=
reped în
[Format

Ni adv.—nici (pretutindeni);
ni ună, ni altă — nici
una,

-

(mic)

dau năvală, mă
spre 217, 218.
dela: /'ima].
nici

alta, adică:

fără

multă vorbă, fără a sta
mult pe gânduri 60; ns
lo, ni lăsă
— fără multă
gândire, dintr'o dată 129,.

Vezi: ne, necă, niți.
Nibăşăt adj. — nesă utat;

co d—nesărutată, cinstită
255,2, 365; adratlă ş-ni-

bdşată=—gătită

(de mirea-

să) şi nesărutată 441.
Nibiut adj. — care n'a băut,
însetat

-Nieă

222, 455, ; treaz.

adv. — încă

(pretutin-

deni). Vezi: nîngă.

Nicăleare

sf.—necălcare; fră

mnicălearea pî'nil'ei a
_* domnu-suă = pentru credinţa către stăpân 191.
„Nicăleat adj. —necălcat;
maşi a0ă armase loc ni-

călcăt=—numai aci rămase

. “loe necercetat 87; pădurea eră nicălcată = pădurea eră neumblată 19356.
Nicola, n. propriu : Nicolae;
"masturu- Nicola (= meş-. ter-Nicolae) — Jupân Nicolae, este numele lupu.__lui

în basme

27,,, 104, 105.

-Nicoptu adj. = necopt 230,5
270, ; cu mintea nicoaptă
==cu mintea necoaptă 77,.

-Nieuliir sm. = stăpân,

căr-

muitorul casei; fem. nicul'iră
= stăpâna ca ei,
cărmuitoarea casei, so.ie;

„190ss,

25330,

Niculk'irată

1950.

Ni-cum

2605,

sf. =

|

346,

-eto.

gospodărie

=— necum;

Sa

cum,

nă-

cum nu Sci mine=—cum,
necuum nu ştiu eu 256.
Nicurât adj.= spureat, ne-curat 180,..
Nicurmât
adj. — neîncetat

368, ; fără preget.

Nidată

== nedat,

nidată

nerăsărit;

soarli —

înainte

de răsăritul soarelui 124,,,

403.

Xidiscălicăt adj. — nedescă„ “lecat; zidisedlicât g'ine=
pe când nu descălecase
încă bine 290,.

Nidişel'is adj.=nedeschis 30;.
Nidriptate

„18

sf. — nedreptate

51, 9Ta, 3895.

Nidurnire, nidurnare sf. =
nedormire, neadormire

400...

Nilat adj.—nespălat 286 ; pilâţi, neaspilăți=(nelăuaţi,
nespălaţi) : nespălaţi, murdari 59.
Xilăș sn. = ineluş 410.
Nimălii. Vezi: numâl'iă,
„Nimărtată adj.— nemăritată,

71,72, 85..: feată co =fată

virgină, fecioară 291,.
Niminât adj.=—nemişeat 127,.
“Niminduit adj. = nesocotit,

(negânâit) 204.

„Nimieare

400,0.

sf. = nemân

care

Nimicăt adj. = nemâncat, pe
nemâncate, fără să fi mâncat 455, 922,0.

„Nincă. Vezi: ningă 2746.
Niucălţăt adj. = neîncălţat .
460,,..
Ninerunât, (nincurunâț) adj.
=— necununat, necăsătorit

34, 205,

Ningă prep.
tindeni).

= lângă

(pretu-

Ningă adv. = încă (pretutideni); ninga nă oară ==

i

,
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încă odată 7,, ete; așteaptă
că ning-avem = mai aşteaptă, că mai este încă

112 Se mai întrebuinţează:
nică şi nincă.

Ningrupât

adj.—neîngropat,

neîmmormântat

123,

Ninsumnare = sf, insomnie

;

erg'i dice = ierburi de a-

lungat somnul,
nie 36525.

de insom-

nedormit 36,,, 2 31,5, 373,
Ninsurăt adj.=neînsurat.

333,

năpârcă, viperă, şarpe veninos 62, 63,5, 67, etc.; .
c-apoea nipărtică lae va

-

adv.

prep. = înainte

ti mâcă! = căci

(pretutindeni); diagi minte
de azi încolo, pe viitor

„Ppârcă
va

168; de-aoă ş-ninte=pe
viitor 17. Vezi: năinte.
Nintră prep= .pe lângă, în
faţă ; nintră nîs=pe lângă
dânsul, în faţa lui 346, ;
și-l fînă pri intră stearpe
Nintribată

pe

127, 220.

Nipăţit

80, 1197,

azburâtări,

-- fe mâcă niorli = cai sbu- Tători, cari mâncau norii,

cai foarte iuți 87,,.
Niorihta (a co) adv. = (de-a

nepoată

sită fată 201.
Niputeare sf. = boală 444,,;

266.

ca/

vaj

Niprucupsit adj. = nepricopsit; co d feată=nepricop-

Nioaspe sm.=inimic, duşman
395, 400.6.
Nidr (năăr Vlaho-Clisura ),
120, etc;

.

adj.=nepăţit.

iem. nipoală =
172s0-

ne-

Ninviscitt adj.= neîmbrăcat
443.9.
Ninilds adj.= nemilos, care

niăir sm. = nor

te

302,.

Nipăţita st. — nepăţire;

ir o = aţă neînodată,
fără nod 443,,.
Ninviţăt adj.=neînvăţat, nedeprins 948,0.
_

milă

349,

nă-

. Dată nipăţîtă = vor păţi
ce n'a păţit nimeni 259,.
Nipât sn.=nepot 102, 1342;

întrebate, fără întrebare
408,,.
Ninudât adj.—neînoaat;

n'are

mâncă!

apoi

(= rea)

năpârcă mică, viperă mică

317,,.

(pri ce) =

neagră

Nipirticuşe, nîpirticușe sf=—

= şi-l ținu pe lângă (oile)

sterpe

norii); fudi a miorihta =
(fugi de-a norii), fugi de
rupse pământul, fugi ca
- vântul 374,5.
Xipirtie (mi) vb. IL = mă
fac ca o năpârcă, devin ca
-0 viperă de rău; Inf. ppârticare ; nipârlicăt = înrăit ca o viperă; nipârti=
cata=cea rea ca o viperă

2839.
Nipirtică şi nipi'rtică sf. ==

Ninsumnât .adj.=fără somn,

Mintea
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-

neputere, neputinţă; eră
cu nipuleare = eră cu neputinţă 142.
Niputit adj.=—bolnav, îmbolnăvit 1142, 248, ; cădă niputat ca dipri grendă=se
îmbolnăvi de moarte 22,,;
niputulă = bolnavă,îmbolnăvită 212 ; niputăţi=bol- Navi 4372; neputincios.

Nirăvdaresf.—nerăbdare476.

Nisătul adj.—nesăturat,
sătul, flămând.

ne-

Nisăturâtadj.=nesăturat
162.

Niscintu, niscăntu și niscîndu

660
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adv.—câtvă ; niscănte 0oi=

câtovă oi 15.4; pîscânțî părmătefți=—câţivă negustori
60,3, 76,2, 306 ; (rd nâscândă oarâ=după puţin timp,
după câtvă timp 4fas, 49;
di nisciniili prică = din
unele vietăţi 476.

Niscos adj. = nescos; 7îscos
grailu = nescos (— neisprăvit) cuvântul 392, G?ac.

Niscuturât adj. = nescuturat
2836.
Nistipsit adj. —nevinovat
3814.
Nisumnât adj. = fără somn,
neoadormit 482. Vezi: nînsumnăl.

Nișane sf.=10 minune; 7ră e
= spre minune 502; aoâ-i

nișane de-apă= aci-i nevoie maro de apă 342,9;

2* distincţiune, decorație;
lo nişane=a fost decorat:

30 ţintă 4AG1lag.

Nişanleâi n. propriu=Ţintaș,
care ocheşte bine 461,,,463.

Nişidit adj.==neşezut; nica
nișidulă g'ine 1u-pade =

încă neşezut bine jos 176;.
Niștiiit adj.= noînţelept, ne-

cuminte ; pîsciu(d=neştiutoare,

toantă

290.

NiCeamă adv.=puţintel. 342,

Vezi: nă/W'amă, nih'amă.
Nitraptă = de nesuferit; ni-

trâptile=cele de nesuferit

299,3.

Nitumtu

adj.=

netuns

210,

Niţi adw.=nici 2,5, 272, 60,
te. etc. Vozi: zi, necă.

Niăr sm.:=nor;

adj. azuriu;

boca bale a nihr= coloarea bate a azuriu, a albăstriu.
Niură sf.=coloare albastră.
Mured vb. I=ase înnoră ; fig.

N. PAPALRHAGI

a se posomori; s-ntură h'irolu = se înnoră timpul
17329; Inf, Wiurare =
norare.

în-

Nivătămâăt adj. = neomorit;
nau ț-alăsă oaenivătămată
— nu-ţi lăsă oaie neomoriîtă 230...

Nivduli'aită sf. propriu=Bvdochia

484—487.

Niveastă, nveastă şi (înveastă)
sf.—nevastă,
soţie, mireasă

(pretutindeni);

G.D.a

nvedslil'ei şi ali nveasle
6, ; a nvedstilor (= nivedstilor) 22,,; nveaslă nao
204, nveastă noaud 219,
și niveastă nao=—mireasă
129, ; s-li daţi înveasle=—
să le măritaţi 212; u lo
nvcastă
—o luă de solie,
se căsători cu ea 6,,; s-ni-a
dai nveastă=să mi-o dai
în căsătorie, să mi-o dai
de nevastă 45, ; armase...
nucastă adrată ş-nibăşală
rămase cu ruşinea 365,;

prifaplă ca vîră nveastă
di sum zvon = devenită
foarte smerită 186,4.
Niviqut adj.=— nevăzut 42;
1*nividis-feațe=dispări,
se făcii nevăzut 281,5, 193ae,
33as ș 20 nividule, neavgite

s-feățird =

dispărură

cu -

totul 199, ; 30 pivijăt, ni-

cunuscăl=—nevăzut, necunoscut, adică : necunoscut

cu desăvârşire 243.
Nivinită sf. = nevenire; în
funcţie verbală: novenit,
abiă venit 195.

Nivistescu adj.= de nevastă,

do mireasă ; pivisteștile=
(hainele) do mireasă 185,,.
Nivistică şi nvistică sf.=nevastă mică 127, 16l- 801.

GLOSAR.

Nivistul'e sf.—nevăstuică.
Nivreare sf. = nevrere, neiubire ;cu vreare, cu nivreare

= de voie, de nevoie 15,,.
Nipirtică. Vezi: nipî'rtică,

Nipoi. Vezi: ndpoi.

Nis, năs pron
= dânsul
.;

pl.

nâși=dânşii şi nâși/' 397,4,

fem. nîsă ; la Bitolia, Moloviște, se zice: nîsa, G.D.

a nîsăl'ei; pl. nîse; (la Bi-

tolia, Molovişte):

nî'sile

240,5, G. D. a nâ'silor (pre-

tutindeni) ; di-/ cură asudorii, ca nîs fe nu vrea=
de-i curgeau straşnic sudorile, (aşă precum nu doriă)
27,, 472; di nâs îtie = din
pricina lui 13, ; si-și War
mintea pri nâsi=—să înebunești după ele 34.
Niseintu. Vezi: niscăntu.
Nişte pron.==10 cevă; Duh,
că nâște va. s-curd a0â=
Pricepi, că aci e vorba de
cevă 197,5; nâște cură anâmisa = se petrece cevă
la mijloc 344,,; nâște ştea
=—ştiă cevă 349, ;2% niște:

nâşli ficori = nişte

băeţi

69,5; 153, 434, etc.
Njumitate=pe jumătate 241.

(Moloviște, Gopeşi)

Vezi:

ngumitale.

NMiadie vb. I= împiedic; să
nlâdică = se împiedică
147; ti nk'idicâi=te împiedicai 100,,; Vi si mkh'sdică calu=i se împiedică
calul 129, ; să n/kidicară
= so împiedicară 178.,;

Inf. nk'idicare = împiedicare, poticnire.

a

Ni'erdu (cu co)=cu noroc, să
ai parte

364.

Nk'idicătură sf. = împiedicătură.
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Nk'irdăseseu (şi nk'irâăsescu,)
vb..1Y == am partie; s-au
nk'irdăsești
—să ai parte
de ea 12,,; s-a nhiirdăsească=—să aibă parte de
ea 126,3; mine va s-ti nh'idăsescu==eu o să am parte de tine 254, 255; aș să
nfirdăsiți bana
— așă să

aveţi parte de viaţă 196,,;
[Etimologia din ngr. Nepos

= câştig].
Nli'iseseu vb. 1V — pornese
221, 8 3332 3Ta 4; Inf.
uldistre, nliseare.
Nmărmurisescu vb. IV=a îmmărmuri; feata nmărmurisi=fata îmmărmuri 60,,.
„Noapte sf. = noapte (pretu- tindeni); pl. nopfî=—nopţi
2425 36; 10 dud ș-noapte=
zi şi noapte 23,,; 20 nagănopți=—pe la miezul nopţii
802, 2625, 7422; 30 noaptea

dud u fățe
= făce
ăă

noapte

zi 299,,;

din

40 di cu

noapte=—peste noapte 80,,;

si scoală di cu noaple=
se scoală fiind încă noapte;
si scoală ceara cu noaptea
n-cap=—se scoală iarăşi cu
noaptea în cap. 287.
Noară adv. =— odată 7,; di
(din) so=dintrodată 240,,
49,

ete.

Noastră.
Noaiiă

Vezi:

num.

nostru.
nouă

19;

zu

nodul! meşi=la nouă luni
12729; e Găți = nouăzeci
19, 129; o sprâ-ving'iți
— douăzeci şi nouă 20,3;
noduli limbi— cele nouă
limbi 50, 51; 20 nao =

nouă 244; nao-găți=—nouăzeci 213;

naol'—cei nouă

286,,; nodiilu=—al nouălea
10022.
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Noaiiă

adj. Vezi:

noi.

Noeupă sf.—târnăcop 304.
Nod sn.—nod 102,,; 10 nod
Vi se-acăță a mărallui di
tată=i se prinse nod sărmanului de tată, adică: se

amări straşnic 294, ; 20 ș-asi

un nod la înimă=au un
nod (= un dor) la inimă

438;

30 asecdipită nodlu=

-_ înghiţi hapul 399,.
Nod vb. 1 = înnod; li si
nudă = i se înnodă, i se
strânse inimioara de dor,

de jale;

Inf. nudare==în-

nodare.
Noi pr. pers. =

N. PAPANAGI

noi;

:
D.

tutindeni). La Bitolia, Go-

peşi, Molovişte, se declină:
G. D. a nostrului, fem,
a nodstrăl'ei; pl. a noștri:
“for, m noaslrilor.
Not vb. I==înnot; ștea s-noală
ştia să înnoate 64, 202,,;
Inf. nutare = înnotare,.
Vezi: anl.
Not sm.== vântul care suflă
din spre Sud. vânt căldicel, austrul 170-—172,

Noii adj.=nou 100, pl. noi=

noi;
fem.
noauă,
1060,
- 200, pl. noauă şi male: fu-

slâni noaud=—rochii nouă
5, 1152; cama nâlile =
cele mai noi 141; noă-

a

noâtid (=anao şi a 1040),

nă (n), ne-, n-; Ac. noi,
nd (ne), ne (pretutindeni).
Noimă si.:=—noimă, semn, semnificaţie 37,,, 25e
Nolgzica=—la mijloc; nOlgica di
ubOr = în mijlocul curții
443.3; nolgie adj.=mijlociu;
nolgica = mijlocie 319,0.
Nolgicân adj.= mijlociu, de
mijloc 263,, 373; o a=

mijlocia 126,,, 243.

Nom, sn.—lege; nomlu nu

dădea = nu permitea

gea

398.

u

le-

.

Nor, Noră st=—noră 161, 286.5,
282-—284; NO07-sa=—noră-sa

300,,; dise a nor-sai==zise
nurorei sale 7, ; pl. pardri
34,, 166,, 301, 303.
Nostim adj.——nostim, gustos
733: 40lg.
?
|
Nostru (a a), nostu, (la Făr- Seroţi) pron. pos.=al nostru; G. D.a nuștrăi,; pl.
a noștri, a noci (la lăr-

Şeroţi)==ai noştri;

G. Dat.

a nuștror; tem. a noastră,
- D. a nuștrei ; pl. a noa-

stre; G. D.a nuştror (pre-

NOU

= nou-nouţ

noii=iarăşi,

177;

din nou

Nsarţin, Nsărţindd

vb.

di

48,,.

1 =

însărcinez, a da
sarcină
cuivă; a însăreină, lăsă în

poziţie

398,,, 4533.

Nsărţinare sf. = însărcinare
399.3

Nserumâd
—

afum,

şi nserum
pârlese;

vb. I
nseru-

măi măcarea=—am afumat
mâncarea ; Inf. nscrumare
afumare (despre mâncări).

Nsitin vb. I==înseninez : 7283rind = s'a înseninat vre-

mea;

Înf. 2sivinare = în-

seninare.

Nsor vb. I==însor; mi ns07
= mă însor; să si nsoară
=să se însoare 34, 261Laa;
24 s-mi nsor=—mă voiu în-

sură 71,6; si sură = se
însură 21,, 53,. La lărşe-

roţi se aude: sor; si soară
= se însoară 453,,; ca şi:

vef în loc de: nvef, etc.
Nsurare sf. — însurare, însurătoare
“însurat

137;.tră
10, 129,

= de
254..

GLOSAR.

Nsurăt adj.—căsătorit, însurat 258.
Nsurin și usurinăd (mi ce) vb.

oarbă=—prima
noroc 147,
Ntră prep.—1*

I>stau la soare; cum si
nsurină
= pe când sta la
soare, se încălziă la soare
D4ac 12las, 18da,; mi nsurin — stau la soare; Inf.

râie

Nșarpic (mi)

vb.Il=a

se

trebu-te

310,

unul, pe

= întrebând pe

întreg; nă etă
_Ntreg ad— j.
nlreagă=—un veac întreg
118 1519 35, 5319 330,3; nife
di ntregil' nu eră = nici

de cei

nu

eră

întregi

(la minte)
:

276,,.

Ntr e vb. I=—hrănesc cu mma- .
mă pe prunci, hrănesc din
gură; (u ntrică — îl hrănă din gură 459. [Etimologia vine din: matrice
vb. ], prescurtăt: zniric,

|

nitric].

st

Glas 68; ntâna fih'e

3 Au

“ altul 61,3; ntrebindalui=—
întrebând.

Ntirseseu (mi co) vb. IV ==

fletul omului iese din corp
şi umblăpe unde-i place)

82,4

79

- bu-vă, se. află undevă capete îără limbi? 51.,; Intreabă un, întreabă alantu

“nșirpicata ş-nipârticata=—
se întoarse acasă la cea
rea ca un şarpe şicao
viperă 283,9.
Nșirpiteq, nșarpit vb.
I=—a
se face ca un şarpe de
rău; Aestă să nșirpilă=
aceasta se făcu (rea) ca un
şarpe 190,.

dura lu som-

3633,

vă nireb, se-află câpiti
„fără limbi duvă 2=Între-

şelă.

nul di nlînii — dormiă adânc (= în somnul dintâiu, când se crede că su-

muiere

435.

apă

nlre-apă—la

Nșirpicăt adj.—făcut ca un
şarpe; s-lurnă acasă la

Ntină=—întâiu:

lângă

Ntreb vb. I=întreb (pretutindeni) ; nau ti ntreb==în-

faco ca un şarpe; uvreilu
si nşirpică — Evreul se
făcu (rău) ca un şarpe
23337; Inf. nşirpicare ==
a deveni şarpe, rău ca-un
şarpe.
Nşitd vb. I = înşeuez, pun
şaua 413,,; fig. înşel; Za
nşiudi=—iîl înşelă ; Inf. așioare=—a pune şaua; a în-

mă sfiesc, mi-e ruşine;
ntirseă —se sfiă 327,,.

până

69, ; nird uşi = în faţa
uşii 9426 ; ntră oaspi=faţă
de oaspete 161; ntră amirălu
= în faţa împăratului 1312, 208, 490. etc.;

tutindeni) ; ma nsus=—mai

124.

întru, la, pen-

să care lemne 46,, 53,
; 2
lângă, în faţa; s-trade pînă ntră mul'are = se tâ-

soare.
aa
Nsus adv.==sus, în sus (pre86,

soarte fără

tru; atră leamni=la lemne,

usurinare=—a sta expus la

sus, mai mult
Vezi: sus.
|
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Ntribare sf. = întrebare, pl.
“ slribără 40, 41; ntribari
va licurlu aestu=—mai în-

cape vorbă ? mai

trebue

în rebare 159, ; nlribarea
no-asparde — întrebarea
nu strică 15,;.
Atuncârie vb. l—înserez, a se
întunecă ; s-n2

ntunearic

664
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lu păduri=să nu înserez,
să nu m'apuce seara în pădure 27,5; acăţi să ntunearicd
= începi să se întunece, să se însereze 186,,;
s-nu nlunedrică:=să nu se
întunece 46,3; Cîtu ntunică
g'ine-g'ine= Indată ce se
“înseră, ce se făcu întunerec de-a binele 61, 86,

235, 339,7; nlunicară tu
nă hoară=îi apucă seara

într'un sat 80,; cîta ptunică=—îndată ce se înseră
- Br 1533; avea ntunicală
= se întunecase, se înserase 69,., 395.,; WVtunicare
=—înserare.
|
Ntuncarie sm. = întunerec,
întunecime

161,, 197,, 395,

896.
Ntunieată sf.=înserare ; până
seara

lu

într'amurg

=

până

304.

seara

Ntunicosadj.=întunecos 8730

88, 1722, 196.

Niturviseseu

vb. 1V=tocese,

ascut; și nturvisi

dinţâl!

= îşi ascuţi dinţii 263,,.
Nţap vb. l=10 înţep; Li

nțăpă

truplu = Îi

nţepă

trupul 333.,, 342,5, 456; 20
aţâț, bagintrigi: ș-/u nțăpă

= şi-l ațâţă 56,; Acăfă să
nfapă=Începi să bage intrigi 490; Inf. nfăpare=
înţepare.

Nţăpătos adj.—ghimpos, care

înţeapă 393.
Nţăpătură sf.=10 înțepătură;
2 intrigă, aţâțare 409,
4'170;,.
Nţerel u vb. I=cereuesc, pun
în cerc, îr. cereler les tonneaux ; împresor: As//erea
nțirel'€ furl'i lu Padea Ala7e= Armata împresură pe

N. PAPAHAGI

„noţi la Padea Mare; Inf,
W/irel'are = împresurare,
încunjurare.
Nţernu vb. Ill=cern ; nfirnăt

= cernut; afirnăl Wii cu

sila di mătase=(sunt cernut cu sita de mătase), adică: sunt afurisit de deştept, sunt dat dracului;
a fi trecut prin ciur şi prin
dermon 458,,.

Nu adv.==nu. (pretutindeni) ;
nu+a
devine: n0-a, dar
niciodată 7: no-avea2,,;

„ no-ascullă,

ete; În între-

bări are senz afirmativ une
ori: na fi nireb, fe-i cu
feata estă, di doarmi ac-

şiți ? = Întrebu-te, ce-i cu

fata aceasta, de doarme
aşă ? 36,,, 79ac; na treaţe
nâscîntă oară=abiă trece
câtvă timp 76,;.
Nue, pl. aţă sm.= nuc 335.

Nucă sf.==nucă, pl. puf 182,,

233.., 283,, 366.
|
Numălii sn.=vită mică ; câte

numal'e

ai ?=—câte capete

de vite mici ai? ș-lo apoea
numal'lu=fîşi luă apoi vita
299,;; nimâl'ii 484, (lăr-

şeroţii).

|

Numă sf=nume

1420, 53, etc;

10 ca numa=anume

las 22

188, 1312; 2%na, da j-di
sindul'a cu numa = iacă
dă şi de lada în chestie,
despre care e vorba 42.5;

3*81-l' creapă-numa=(cră-

pă-i-ar

numele)

=

dracul

180, ; 40 Draclu, pri numa

/ea marea= Dracul, ca să-i
zicem pe numele său adevărat 460,; 50 cu numa-l
Dumnigăui=cu numele lui

Dumnezeu : cu ajutorul lui

Dumnezeu

1152,

345.

GLOSAR.

413; 60 mari

si-l

libă

numa= fie-i numele

slăviţ

== să-i meargă faima 1482;

lo =

Aşă

de renumit se făcu 136,,;
9 Ațel înoară, afel aușa=

Acela

inimioară,

să

nume,

jiră=

vb. IV =

numesc:

| numiră

î/

443.

le

Nrărlig'0q, nvărlig vb. I=împresor; la pvârligâ=il întăşură, îl împresură

Nveastă.: Vezi: niveastă,
Nrer (mic) vb. Il =mă

10 pui
nun

mă

20

menesc: nă dînd l-număţă

se îmbrăcă 169, ; nviscură
= îmbrăcară 443,,; s-avea

nire. .
Numir vb. I=număr ; z0îzî-

Numir sm =umăr; acăţă z-da
nămirli=—începi să se co-

dească 206,,.Vezi : ana mir,
umir; sn. număr.
Numtă sf.=—nuntă 6, 34, 40,,
60, etc, etc.; pl. numfâ 88;

şi: lumlă 339,..
Nun sm.=naş 101sș, 102; nune
= naşu e 187,; ș-fu cu cămeașa di la nuna = a fost

simplu,

a

fost

prost

8339.

Nuntru adv. == înăuntru 1726,
38, 41, 177. Vezi: naauntru.
Nupo, nupn=nu cumvă 397,.

314. [Etimologia vine:

adv. nu-ț-po=pot.]

NACd, napu.

din

Vezi:

îmbrac293; Zu nveasce

s-vă nveaştiţi = să vă îmbrăcaţi 328,; să nviscă=

măţire=1* numire ; 20 me-

mirare = numărare.

în-

=iîl îmbracă '72,; nveaști
156, ; acață di nvescu ==
se apucă de îmbracă 140,;

s-moară cu tuți=o zână
îi meni să moară cu toţii
3Ta, 2954; suntu numățite=
sunt menite 284,,; Inf. Nu-

ră=—numără 397,,; Inf. pi-

14439.

tristez: si nviră = se întristă 732; nu li nveară=
nu te întristă 478.
Nvescu vb. Ill=îmbrac; pice

(ju-

1163;

jur

„ împrejur; din prejur 168,,.

110 pri numă s-nu-nă dâți=

Număţeseu

IV = învelese,

acoper 305.
Nvărliga adv. prep.
= de

poartenumele (==să le perpetueze numele)
278,,,
126,2, 205,9; 100 d lo numa
==le însemnă adresa 166, ;
să nu-mi zici-pe nume
rământ) 44; se.

mă

3332.

acela

acela

Nupted vb. I=înnoptez,

"Nvăleseu vb.

tic, ațel s-lă poartă numa

bătrâneţe,

665

apucă noaptea; nuptă =
înnoptă, s'a făcuţ noapte

19126 ; '70 să-ls-avdă numa

8 Ahîlă numă

|

nvisculă
„

—

se îmbrăcase

4519 ; Inf. nvișteare, nveâșHire = îmbrăcare.

Nveţ /vef la Fărşeroţi] vb. 1
=—

10

nviță

învăţ,

sfătuesc:

lu

cum să 2burască =

îl învăţă, îl sfătui

cum

să

vorbească 17, 3, (pretut.) ;
20 aflu: nveață fe cură=
află cum stă afacerea 162,,;

nviță, că feata eastela h'itlu de-amird — află, că fata
este la fiul de împărat

61,4; 30 fi nvefi=te înveţi,

te obicinueşti 3, ; s-ti veață
= să te înveţe, să te sfătuească 478.
_

Nveţ, pl. pvefuri sn.=—învăţ,
sfat, obiceiu, deprindere
12,

19, 16736.

Nvirdăscu vb. 1 V=—înverzese

PER. N.

31625; să nvirdasecă = să
înverzească 302 ; Inf. pvîrdîre=înverzire,
,
Nvipirăt adj. = ca o viperă,
veninos, rău cum n'a mai
făcut firea 283.
Nvirnăt adj. = amărit 444,
(pretutindeni) Vezi: pdirinăt,
Nririn sn.=— amărăciune, supărare, mâhnire 169.
Nviriu vb.Il—amărăsc, întristez, supăr: Amirăroană si
nvirind = împărăteasa se
întristă 7, ; nu mi fă s-mi
pvirin=nu mă face să mă
întristez 142,,; za li nviri* nă=nu te amări, nu te întristă 69, 198; MWar-ni îi

nvirineagdă=Nu

Ă

te amări

17:

Nvirinare sf.=întristare,mâhnire, amărire, su părare

198;

pl. nvirinără 2709.

Nvirinât adj.=întristat, amărit 69, 39,,. De asemenea:
R2virnăt,
Nvirinds adj.= trist, mâhnit,
amărit 268,.

Nviscilt adj. = îmbrăcaţ:
nviscultă=îmbrăcată 437,5.
Vezi : nviscut.
Nviscit adj.=îmbrăcat (pretu:
tindeni.)

Nae

sm.=prune,

388,

389.

pruncușor

[Etimol.

din

ne = mic; cuvântul face
parte din limbagiul copi„lăresc.]
Nadă adv.=miază; dud =
ziua 'namiazi, miazăzi 225,
229,5; nagă-noaple=miază„noapte, în miezul nopţii

8030 1271, 329,4 si» 442, 443;

PAPAHAGI

Nviţaresf.=învăţare,sfătuire,
deprindere, aflare (pretu-

tindeni.)

Nviţăt adj.=—învăţat, sfătuit,
deprins 45.5, 92, 178, ete.
Nviţiitură sf.=învăţătură 19,

357.

Nvirtescu vb. IV = învârtese
şi înfăşur; pvârlite cu seiilu

a sk'epilor=înfăşurate cu

scul

praporilor

15,,.

Nyviare sf. = înviere 332,.
Nvie adv.== repede, de grabă
* 1589as. 2328.

Nvitd vb. 1 = înviez; va si
nviadă= va înviă 920,;
nVi8= a înviat 3974.

Nvilceseu,

nviliceseu, nvilicii

vb. IV—strălucesc, lucese
279; nvilcă = străluciă

410; zvilită 1144, 132.5;
nvilcii = lucii, strălucii.

Nvileire

sf. =

2065.

Nvilicăi sm.
poleiu.

=

strălucire

luciu, lustru,
-

Nvisare sf. = visare,
Nvisâd vb. I=visez; nu ni
nVisâm pulă = nu visam
niciodată 37,0; 2âţi si nvisă

=

nici

cum

=cum

nu

visă 58;

17;

iți uvisală no-aveă.

nici nu visase 222;,

284.

călră nagă noapli = spre
miezul nopţii 147. ; nadă-

nopțî=—a)

la m ezul nopţii

Das 7420. 119as, 221, 243, etc.
„= b) Miezilă 243—246,
Nadă-earnă adv.=în miezul
„iernii

148.

Naqă-veară

adv.=în miezul

verii, pe la mijlocul verii
414. Tot aşă: iagă-toam-

MM
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nd== în. miez de toamnă;
nadă oară
= pe la tocate,
un ceas înainte
„Sul soarelui, ete.

de

apu-

Nare sf.=—miere 435, 102, 105,

„195 319 361.

Nată sf.=tinereţe 141, 17325,

„209,

387as.

Nauă, nao si. —mioară, mio„Tiţă. Vezi: nel.
Naur vb. I[=miaun, miorlăese
310, ; nf. niurare, ndurare

„=miorlăire.
Neg. Vezi: nergu.
Nel, pl. nel sm.—miel 187 ; ma-

trecă ca nel agin=se uită
ca miel flămână, adică:
fără pie de curaj, smerit,
de compătimit 90,,, 91,'
355; Fem. navă, nao —

„mioriţă.
Nereuri sf. =

Miercuri;

art.

„Nercurea 277, 396, 4749.
XNergu (şi neg, neg) vb. Ill=—

66

Ac. hu;

pl.

-i

pentru

”. toate cazurile; 4 fem.mea;

N. Ac. mea;

G. D. a mea

a mici, a mil'ei (Epir); pl.

N. Ac. a meule, a mele;
G. D. a meale, a mele, «

mior, a miilor ; În compu-

nere cu subst. 7namă-mea,
avem: N. Ac. -mea; G.D.
pl. ni pentru

-meai;

toate

cazurile (pretutindeni); fut

a mea s-feaţe= tot după

„dorinţa mea se făcu 229,,.
Nie adj.=—10 mic; art. nicole
afel

33,.;

nicu=cel

cama

mie (Fărș.) 4755; afl

mai

cama niclu=cemai
l mie
4laa; Pl. niţă = mici 53;
art. nzțl'i (pretutindeni) şi
nîfil' 236,; tem. nică=mică
2927, 2925 743; 20 prunc,
pruncuşor 193, 110,4, 221,;
30 nice ma drac=mic, dar
drac, dat dracului 374, ; 40

merg 157; aide s-nardim

nd

= haide să mergem 18,;
harze
= merge 236 (AMolovişte, Gopeşi); narse (şi
nase 245,,)—merse; va. shergau (şi va nergu, va neg
233.,)==voiu merge; nerziţi

mie pretext 4,; 50 s-feaţe
cama nie = se umili 914,,
99; nifi un nu s-fățed

(mai des: nargiți) = mergeţi 420; îInf. Nîrdeare,
„Nârdire, Năzire=Mergere.
Neii (Macedonia, Epir); zmei
mel (Epir), -nu; Pron. =

nică acăţătură = un

cama

ic

se da

învins,

—

nici

unul

nu

nu cedă

ce-

„luilalt 170.
Nieciţ adj.—mititel 28,,, 1272;
co a = mititică

288.

Nieuz, nieuzân adj. = mititel
29, 70, 2742, 420, 421; fem.
Nicuză, nicuzană, 3Tes,

„2000.

.

mieii ; 10 G. D. dela a ne:
a hei; a ii; Ac.a ned ; pl.
N. Ac. a ne; G. D. a nor

Nicuzot

a mâl: G. D.a mei, a mel,

Nilă sf.==10 milă; nilă greauă

(a hei); 20 Dela:

amiii,. a

milii

Breaza, etc);

a mei,

(Avela,

Ac.a mei, a

mel;

pl. N. Ac.a

mel;

G.D.

mei, a

a mei, a mel,

a mior; 30 Dela hu: talănu = tată-meu: G. D. -nui;

adj. = micuşor,

_titel 70,2.

mi-

Nijlucân adj.—mijlociu 38325.
—

milă,

jale

sfâşietoare

198.9; 20 s-fă 'ibă nilă=
să'ţi fie milă 224, 6925; Îl?

si feaţi
milă,

nilă

=— i se făcă

îl compătimi

îi curmă

30.0;30

hila hîngilu

=

PER. N. PAPAIIAGI

i se făcu milă, îl comptimi
252,

32,5

88

compătimiră,

ete.;

de

o-arupse nila == i se făci
milă 290; 40 și-și feaje nilă

45730.

„ Nilăos adj.=imilos, compăti„Mitor, 664, 393,5.
Nile sf.=—mie; pl. is/ şi ni/e

„= mii 9,3, 1335, 317, 409.

Nilos

adj. =

„167ao.

Niluescu

milos,

vb. IV =

O!

213;

Niră sf. = mirare; fe nsra-/
înlr-ocli s-l-află? = ce

|

compăti-

îl nilairă =

(vină) să”i afle? te miri ce
vină să'i afle ? 303,; nira-

[fă ntr-ocli/=Fi-ţi-ar tifla
„în ochi! 458,.
Nirât adj. = mirat.

îl

interj.——ei, măi! o/ Dap!
Pap! = Ei! moşule! moşule; 3. 19; O, murare!
— Măi morarule! 23.2; 0,
lele

mamă

=

fă,

2617,

320,

= un ceas împlinit, o oră

întreagă 120, 82,
vîră oară = vreo
cam un ceas 36,;; pl.
ori ; ceasuri 6, 31,

mămiţă

dragă 273, 43425.
Oa! interj. de mirare 482,483.
Oac! şi oacă-ca=cuvânt format după orăcăitul broaştelor 299, 253, 341.
" 0ae sf.=—oaie; pl. oi, art. oize
Ink, 15, 20, 21, 128, ete, ete.
Qală sf
= .
oală 54, 104, 105,
1312, 162
Oamă sf —bătrână care trece
vârsta de 90 do ani 259.5
321.- Vine

dela

„__«0m», temenizat,
Oară sf==.10 oară, ceas ; cu

ori di gușe = cu -ceasuri

după gât 276,; mâne tu
oara oplu= mâine la ora
opt 18.,; nă oară cu oara

275,,

„distrare.

cu milă

mesc, âm milă de; a cdpitâniui îl si nilui=căpitanului (de haiduci) i se făcâ

Milă

milă

„ 43Das.
Niv (mice) vb. I=10 mă mir;
s-nirăd=se miră 57, 43;
multa s-hiră
mult i=
se miră
9 238,3; S-hirard=se mirară 115; 20 mă. distrez:.
nîrd-te lu udd:=aistreazăte în odaie 264,,; Inf. nrare = mirare, minunare,

geau de milă 342,,; 60 ni/a
mea

avură

Inf. niluire, ni-

„ lucare.
Niliş sm.= mieluşel

Dumnigăti = şi se îndură
Dumnezeu 6,3; 5 ș-X'etrile
di m-pade l-plândeă nila
—şi pietrele de jos îi plân„Mea
= drăguţa

el 57;

89;
oră,
ori—
77;

20 țu (lru) oară= la mo-

ment 13, 155. 3723, 663; di

» 0ara fea = din momentul

acela 35,,, 13,; di oara estă

„_

==din momentul acesta 830;

apruk'e ş-oara=se apro:
piă şi momentul Tis; 30
- O-adluse oara=—a venit mo„ mentul priincios 63; cari
s-o-aducă oara
dacă va
veni momeritul priincios
363, 6335; 40nu lare (=lardi) oara=—nu pierde timp,
nu întârzie 38,,, 99, ; după

pPsână oară = după puţin
timp

272;

205, 8625;

după

nâbeâm di oară cale ==
după câtva timp de drum,

Ta

“ Mult

ap
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după ce merse puţin 653;
nau lreațe nâscîntă oară—
abiă trece câtvă timp 79,;
50 ta s-l'i lreacă oara —
ca să omoare vremea 745,
102, 116, 182,5; G0nă (ună,
un-) oarăd—odată 1,, 6, 35,
40, 49; di nă oară —dintr'odată

las

42

3132,

10 di oară-oară
când

în când

—

142,

din

221;

3 nă oară cama goha 47,
sau nd oară ma naintea
—odată mai curând 247,;;
90 di cu oară=—de cu vreme 8335, 208; 10 oara
s-no-aravdi—să nu suferi
do loc 131,,; 110 oară lae
ceas rău, moment nefericit

119,

293,

bună — ceas

343

oară

bun, fericit;

1920 ai du-te oară bună—

ai du-te

ş-lo oară

cu bine 252, 62;

bună=—şi-a

luat

rămas bun 439; ş-a piiricură oară bunăd—o petrecură cu bine '3024,; 130
Bună-vă oară — cu bine,
bună ziua (salut obicinuit
în timpul zilei) 169s; 140
Dimnili nu-l băgară oara

—Zânele nu băgară de seaMă 3305 nu-l” băgă oara
"nu observă, nu băgă de
seamă 81,9, 2032, 2882,
312,,; 150 Ficorlu îşi vini
lu oră— Băiatul îşi veni
în fire 99, 18626, 2525
" A4Dâ4-o; 16 oara ţe vin cdpării n-hoară = (timpul

când

vin

caprele

„Ad oară mi feaţi mu-mea
=—Oaată m'a născut mama
(cuvinte spuse de Făt-fru-

mos, prin care se arată o

hotărire nestrămutată)
159,5.
Qarbă. Vezi: orbu.
Qariăn, oarfin adj. == sărac
8,5 133 18s, 322; ete. ; biet:
cârfăna di mumă=Dbiata

36.

83, ; dioara estă—de astădată 66, ; altă-oarâ—altădată 20,,, Tao ; vârnă-oară
=niciodată (pretutindeni);
„di vâîrnă oară—la anul;

în sat),

adică : în amurg 942;

110

669

mamă

.

8,

Tând 3039;

257;

fem.

oâr-

417—425;

oar-

fini arupţi = rupţi de să-

“raci 2lls; oarfăn
sărac lipit 65.

Qaspe

căpăit

sm. == oaspete,

amic,

„prietin 14, 39, 79:
162; pl. oaspiți 98.

Qâspită sf.—amică,

161

prietină.

aste sf. =— oaste, oştire 36,
40, 44, 241, 349, etc, etc.

Qaţi

adv. = aci

roţi) 478. Vezi:

Ocă

(la

Fărșe-

aoafe.

sm. == ocă (= 400 dra-

muri) 21.0; 239 290; pl.
_dcă şi ucăgă 207.
OQclu sm. == ochiu, pl. oc/ă
=ochi; ocl'u di tisagă=—
jumătate din desagi 226,

10 ocli lăi— (ochi

negri)

=— fete frumoase cu ochii
negri 340; 20 cu patru
ocl'i =

învăţat,

cu

carte,

cu patru ochi 18733, 30 hm
ocli dișcliși=—suntem ochi
deschişi, adică: cu carte
4033; 40 cu ocli cripăți
= din zor, din greu, cu
muncă obositoare 388;

5% s-V/a (s-coacă) un ocl'u
"di somnu = să-i tragă un
puiu

de

136,;
oclil'!
371;
aleade
ge pe

somn

49,

11820,

60 cari să ncl'îd
— dacă voiu muri
70 încl'ide oclil' ş== hotăreşte şi aleuna 206,; nolise o-

6'70
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"cli=se hotărî 206, 450,,;
80 sd-l' Vin oclil' = să-i
vie vederea 222,,; oclil!
acăjară să-l vină = vederea începu să-i vie 22325;

23% dintr-oel'i == din faţă,
din

de-aoafe =

120 până

să

îugă

vedeă,

s-ţă frefi oclit

Hi bibă di ochu=să nu-ţi

fie de deochi 1364, 137,
326, 336, ; 140 scoate-l oclil'—dă-l la dracul 23125
I24a0, Ddsa, 488;
150 [4
scoăsiră oclil' di cu tătalui= abuzară cu totul
ucl'il!

demenească, să înşele 467;

b) să bată frumos la ochi

253,,

673;

200 și-l

loa

o-

clul la tuli = se pricepeă la toate 294,,; 210 ppani lu Va oclul tră avăt
= nu mi se pare a fi bogat 369; 220 (i si loară
oclil' = i se întunecară
ochii 53,,, 206as, 279,, 281,; -

lumea

largă

se speriă de loc,

nu se temi câtuşi de puţin
66, 874, 202,; 280 nu-na te-acață oclul ti ahtare=nu
cred, nu sunt de părere că
ești astfel 178, ; 29 Niţă
că-l si bătă oclul = Nu
se speri& câtuşi de puțin,
nu se sinchisi de loc 210,;;
300 di tine ii si umple
ocl'ul, că va s-u vaţiii =
de tine îmi vine a crede,
că o vei omori 264, ; 310snu față înlr-ocl'i = ca să

== cât ai bate în palm e,
- numai decât, într'o clipă
1020, 35ss 454, ; 130 s-xu-

184, ; 160 și-l scoase

în

clul=nu

189,;

a viflului = şi-l făcă de
ruşine pe Țigan 344; 170zdau ocl'i= să dau ochi,
să-l văd 7, 843, 124,
291.1, 2815; 180 ș-arucă
ocl'il' nafoară = se uită,
priveşte în afară 80, 17;
19 s-/a ocli = a) să a.

de

3952, ; 270 nu-l se-aspără o-

fugă = şi-i făcă semn fiuca

să fugim

aci departe; să ne luăm
- lumea în cap de aci 4;
- ş-lo oclil' de-aclă = dispără de acolo, fugi pen„tru a nu se mai întoarce
121,1» 185, ao; 260 câlră
iu-l' loa oclil' = încotro:

îşi pusese ochii 18,,; 100 î7
băgă tu oclu= îl băgă
în ochiu 117; 110 2ă făfed cu ocl'ul = le făcea
semn 307,2, 3024. ; și-l câlcă cu octul.=— îi făcut
semn din ochi 117,; și-l
deade ocli a h'il-sui, ssău,

240 qi-

departe cât vezi cu ochiul
1026; 250 s-nd lom ochi

9 zăplisi aviia ţe-l avea,
ocl'u=stăpâni via pe care

lui

ochi 61,,, 308;

parti cât ți-acaţă ocbul =.

nu-i duci dorul 303,, 309,3;

320 Si-ș u bagă ntr-octii!

== băgâ-şi-o-ar în ochi!
2902, (blestem); 330
vrea
ca oclil' din cap = o iubiă ca pe ochii din cap
191;,.
Odă sf. = odaie 330, pl. ode
218, 376,. Vezi: udă.
Ohtu sn.—ridicătură de pământ, deal mic 132, 1395.
492; pinde oahle= agonisește din greu; (treci
peste delușoare) 268,,.
Oh interj. = 10 of! 394, ;
nume propriu după interj.
of!

Om,

211—215,

pl.

oamini

sm. =

om

GLOSAR.

(pretutindeni) ; 10 pu easte
om = nu-i om 17; 20 di
om-om = de om-om 9,
D2as 19720; 30 V-află omlu

- ş-uidia=i-a găsit potriva

1929; 40 omlu cu trei scân-

„duri = om care-i într'o
doagă 42; 5 Iu-i omlu
cu doaiă câpili=— Unde-i
îndrăzneţul 43,.
Op! = hop! 405.

Optu num.=opt 273,; mâne
tu oplu oara = mâne la

671
teaptă totul de-a gata: a
fi mură în gură 7.
Ordu sm.= orz 115, 213;
ca calu la ordu = ca calul la orz 310ss.
Ore interj. = măi 1lsş, 12
Uri

oarbă — 1* orb;

pl. org“, fem. oarbe (pretutindeni) ; 22 nenorocos=

cari vidu ntâna live oarbă — dacă văzu prima

„soarte nenorocoasă 147,, ;
30 s-nu-l alasă orbu =
să nu-l lase orb: fără carte
fără învăţătură 187;

„ ANveaţă-l ş-nâs tehue s-nu
şi pe
nu

orbu = Învaţă-l

el meşteșug, 'ca

rămâie

lipsit, care

orb,

să nu

sau

135,s.

10

multi-nă poali oslu =

3%
—

aoafe s-ni-alăs odsile
aci să-mi las oasele,

aci să mor 316,, 3382, 2625.

re — urare, dorire.

armână

ori,

multe pot, multe sunt în
stare să fac 413,, ; 2 Mali
ş-oasi h'ii=piele şi oase
sunt: foarte slab 46,;

orele opt 18,,; optul'=—cei
opt 1062; tu optule ori
= în opt ori. Or vb. I= urez 63; ură
=—ură, doriă 2263; lă ură
= le dori 302. Inf. uraOrbu, fem.

conj. —

Orixe sf.=poită 299, 336aOriu sm. şi orhe sf.= şoim,
vultur, aquilă 32,,, 474; pl.
sm. Orni 344, sf. orne 246,,.
Os sn. —— 05 22, 8 etc.;

să

adică:

ştie ni-

mic 214; 4% acaţă orbul,
--scoate-l' oclil! = prinde
pre orb şi scoate-i ochii
2303; 50 așteapiă n-gură
ca fivă puil orgi = aş-

Pabâs adj. = necredincios;
co ă = necredincioasă
185ss. Din albanezul: „pa“
-= nu, şi „besa“=credinţă :
fără credinţă.

- Qi

sp. = oil;
ouă,

10

ca

pl.

100—102,

scos

dit

oaud

=

232 —236;

oi =ca

scos din ou, nou-nouţ 473,
49 las, 20 ră oâiiă aroşe=
de florile mărului 165,

435,3; 30 na-l ca oilu aţăl
aroșlu =— (iată-l ca oul
roșşu—din ziua de Paşti)
eată-l nou, nouţ 293, 1085;

4042, 458,5.
Qiilu, nume de munte între
Avela, Perivole şi Băiasa

(Epir) 317.
că; gâlina:
Qii vb. L=a
oaiiă
= găina ouă; gălina țiuă, =— găina care ouă
22Gas 236,,; ut = ouat.
10029 ; Inf. adre = ouare..

Pace! înterj. = poc! sunetul
produs din pocnitura a
cevă

2730

1122

33143.

Pade sf.==10 loc şes, pajiște
1523, 139; 20 jos: pân di

62
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pade = până jos 270,;
s-nu cadă. m-pade—să nu
cază jos 15;
m-padi;
m-pade = jos, la pământ
48 170, 1052, 237; 30 pri
Padi = pe jos: îmnă pri
padi = umblă pe jos, pe
pământ

176,

5310

284;

130,8

da

Palmă sf. = palmă 45.0, 48,
8820, 104; pl. pălii=:palme
"da, 125,; 10 palmă nu zbă'eă = nu se îndepărtă
deloc, nu se deslipiă nici
cât 321; 20 va-l fână pri

palme = pe palme o să-i
ție, o să-i îngrijască cât se

146_5

pescul

di

poate de bine 436,,; 30 si-/

Dadi = trânteşte peştele
la pământ 8525, Sa, 144;
40 s-nu ti dai di pade =
să nu te tradezi 445,,; 50
ca-ti padea = poftim de-ţi

arată puterea

dămpâlmile de-aoâ=(să-l

îmbrăncim de aci), să-l
izgonim de aci 291,,; 40nă

palmă
= nu

cîr. 2005

Palmă-om

Pafse

zestre

459...

sf.—vacanţă

cetare.

358,,; în-

Paitone sf. = trăsură, pl.
Daitoni şi paitonuri 238,5.
Pală sf. = caier de lână dă-

răcită ; fig. ded nd pală=

dădui
o fugă, mă repezii;
păt-păli vin oâmiăli la
noi = pâlcuri, pâlcuri vin
„ oamenii
la noi. Vezi:apala.
Pale adv.
= iarăși ss, 31,
55, 185.

pl. pa/e 79,

172, 173;

tră

2 nu ştiă si mpartă pali
la doi gumări=eră prost

Padea-Mușată sf. — (Pajiştea

sf. =

sn.==paiu,

şil'e ş-pal'e=pentru ori ce,
pentru un lucru cât de
Mic 1855 ; di şile, di pal'e
=— dela ori ce lucru, dela
un lucru cât de mic 240;

este ascultat 312.,; 80 7npade nu cade = nu e mai:
__pre jos 49%,

Pac

și BDarbă-Cot=

103,4, 1352,

37,,; -

locamuncrese
3150.

bu-

286, 287, 263—270.

Pali

zboriu a tăl îm pade nu
cade=cuvântul tău e sfânt,

Frumoasă) nume de
litate în Avela, pe
tele Vasiliţa, unde
tot felul de flori 182,,,

de

Statu-Palmă-B arbă-Cot

că n'o să-mi

ascultată

arată

„aurie ca di pri palmă =
mi-ţi mătură drumurile ca
în palmă 452.

Ni-u,că s-nu-nicadă grailu
fie vorba

putea

_curie 6,,; 5% f le-arni că-

Pâăoc, vai să si?mua 98; 60
Snu casă lu pade alih'a
= să nu iasă la iveala adevărul 9; nau z-vîdă
Hiv tu. pade = nu ieşi
nimic la iveală. 243, 7

mpade=Mi-e,

criscă di

mai

-

de da în gropi 98, ; 30 nau
vrea si-ș aprindă pali ncap=—nu vreă să-şi aprinză
paie în cap 301;.

Palu

adj. m. şi £.=prost; de

nimica; un palu-ficor=
un băiat de nimica 10, ;
palu-numă
= nume prost

422.5; pal'u-moară— râş-

niță

proastă

91,,;

cîne = câne prost

pal'u-

18;

cu palu cal/'—cu cai proşti,
cu mărţoage 200, 1940.

Cuvântul vine din NE. 7za-

)aics, zadbs=-vechiu, prost. .
Pampore sf.—corabie, navă
2514, 253,.418.

.

,
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Pangu sm. = păiajen 475.
Pap sm. = 10 bunic 1344,
1-44, 187, 242, ; 2 moşneag

3, 200, 233,., 252, 446, etc;
pap-hu = bunicul meu
101; 3 pap di pap —
bunic de bunic; 4 di pap
. stră-pap = de moş strămoş 252,,; Pl. pal = bunici, moşnegi și papeani

„= bunici, moșnegi ; figuri,
poze.

.

Pap-ailș sm. = moşneag

2Ta, 1082 454.

3,

Pap-Aușlu-Știc-Tute — Moşneagul-ştie-tot 315—316.
Papa-pa adv.= ba! nici decum

1lly.

Papardelă sf.=moft; cînduavdu ahidri papardeli —
când aud așă mofiuri 140.

Papcă

sf. = rață;

s-feâfiră

paplii=se făcură rațe 4.
Par vb. IL = par; s-pari=
se pare, pare 46,,; va lă si
pard=—li se va păreă 78,

şi-l părea g'ine=şi-i

pă-

reă bine 1533; ș-ahia-ni si
pări = şi mie mi se păTi 620, Oas, ete.: Inf. pdreare

= părere,
Par sm. = par

106,.,

230, 333, ao.
Para = ngr. zâpa;

187,3

para-

Dumnidăi = al doilea
Dumnedei; ajutor ome-.
nesc

147,

.

Parasumă parasume sf.=poreclă 336,461, ;din: para
—-numă=nume.
.

Paradis (şi paradis)
paradis

133,

417 —438, ete.

sm. =

326—397,

Parapun sn.= dor,
re 20,.

plânge-

Pară, Pră sm.=1* pară, ban;
pl. parâgi (parâţi), pragi
Papahagi,

Basme

aromâne.

673

34, 62, 233, 256,, 3, 276, etc;

20 pară veclu = monedă
veche 25, ; 3 pragi vechi

nu trec = bani vechi, monede vechi nu merg 3,,;;

4% cari vrea să știbă...
câți parâţi îl faţe k'alea ?
== cine vrea să ştie (=cui
îi păsă) ... câte parale îi
preţueşte pielea ? adică:

cine o băgă în seamă?
3%; 5 doi parâţi nu-l!

fățeă amaeca = doi bani
nu-i făceă vraja, farmecul:
W'aveau nici o putere far- mecele 52, 97ao.
Partăl adj.=sdrunţeros,
_ coate-goale 238,268,,.

Parte sf. = 10

pl.

parte;

- Părți 1330, 25, 29; 2 pri
„ “dă nă parte=pe de o par-

te 12.,; de-ulantid parti=—

pe de altă parte 62,; 3 di
pariea aistă=în' privinţa

40,;

aceasta

/-toarnd

40

udălu di anantă parli=
caută cu deamănuntul
.
peste tot 43,.
Pasaporte sf.—paşaport; Fă-ţi

caidi pasaporiea = (vi-

zează-ţi pașaportul). pregăteşte-te de moarte 431...
Paseu vb. Il=pasc 40. 405;
cum păştea cucollu=cum

păşteă

14,

cocoşul 30,

păseu=păscii

362 ; şi-şi

paști oclil' divarliga =
şi se uită prin prejur 34,

102,0 ; ș-păseii, [e ş-păscii

oclil'=—se.

292,;

uită

ce

se

uită

u băgară s-pască=

o băgară
Bf
Paspră-daţe
+ sprezece,

să pască... 3%;,
num. = patruDe - asemenea :

- pasprădaţe, pâspraţe=

paisprezece, paspece.

43

Pasprăvingiţi num. — două.
zeci şi patru GG, 4+10,,;

co di ori=21
365,2.

Paşti,

Paşte

sf.

77as;

20 scaun

=

au

suferit mult

dracii

până să se suie 1; La Făr-

şeroțţi: s-pat; s-paţi, s-paţă

pl. = Paști

476; Int. păfîre = păţire,
suferire.

în pat 476,
lung

făcut

pe lângă pereţii camerei
Da2 ; 30 cat: am nă pălute
cu patru paturi=
Am un
palat cu patru caturi 61;
tu patlu din sus = în catul de sus 61: 40 sală în

_în care se lucrează

133,3.

(Vezi: introducerea); 50
Shiveciu în care se păstrează flori.

Pat, pățăseu, vb. IV=10

pă-

țesc, sufer; pate=păţeşte
nu pute țivă=nu păţeşte,
236-9; nui se întâmplă nimie 109.,, 66; fe s-pală, s-

- pată=ce o pâţi, las' să pățească

52,,; nu pate g'ine

=

păţeşte

nu

PAPAIIAGI

de ceasuri

56, 90,,; art. Pâștile 416;
„z-vidură la muma lor ca-n
dua di Paşte=se văzură
la mama lor ca în zi de
Paşti, adică: ca în zi de
sărbătoare mare 261.
Pat sn.=—l* pat (de dormit):
z-băgă tu pat (—se băgă)

= se culcă

N.

bine

=

să păţească,

să sufere

Patalone sf.== pe mâni ; 7oadăsiră patulone=il aduseră pemâni,pe targă 310,,.
Pată

sf. —

405;

gâscă

s pascd

176,

404,

pătile —

pască gâștele 393,,.

Patni sm.—cartea

să

dela sfâr-

şit (la jocul de cărţi) 430,,.

Patru num. =— 10 patru 22;
20 țu patrul' ai ună oa-

rd s-vini—la patru ani să

vii odată 30;

(paturi)

patru

dit patrul,

F'uşăţi=—din cele

unghiuri

40,,,

98;

30 fem. țu pâturle părțîi=
în cele patru părţi 292,;
Paâturiu=—alpatrulea 461,;
+ cu patru ochi= învăţat, cu carte, cu patru ochi
18732 ; nu eră di ațel' cu
ucălu patru sute=—nu eră
din cei înţelepţi, solizi la
cap 2763; 60 am păâturlea,
am păâtrulea — în fugă
nebună, în fugă mare 28,
480,

81,

1147

1519.

73;

Patrudăţi sm.—patruzeci 59,

va suferi $5.,; vreai pat
= aş fi păţit 032; “s-nu a
Pală ardulu = să nu sufere nimic 319,,; fe u pate?
= Unde o fi? 407; ea
ş-ea ţe pat =— iată şi iată
ce mi se întâmplă 35,3, 10,5;
di cap li pate tute=toate
le sufere de cap (= din
cauza capului): el însuşi
este de vină pentru tot ce
sufere 282, ; vidură ș-păJîră drastipînd s-lo alin

=—a patruzecea odaie 222,,.

că vai pată=căci va păți,

—

PER.

112—114; patrudăţlu udă

Patrusprăqaţe num.= patru-

sprezece 14. Vezi: pasprădațe.
Pădure sf.—pădure 14., 16,
44, 415,

etc.

Pădurea-Lac n. pr. = Codrul
negru 189.
Păhă sm. = preţ 354,
Păhnie sf. = iesle 36,5, 1096;

162,.
Păimine

.
adv. = poimâne;

a

4

GLOSAR.

mâne-pdimîne=mâne poi333,,.

mâne

Pălandă sf.=cântar, balanţă
359.
Pălască sf. = cartuşiera, în
care altădată se ţineă praful de “puşcă, gloanţele şi

toate celelalte trebuincioase pentru încărcarea puş-

tii; pl. pălăştile=cartuşie:
rele 120,,.
Pălate sf.—palat 2,, 3, 10.5,
35, 36, ete, etc. ; tufi a pa-

lătil'ei= toţi ai palatului,

toată lumea din palat 42,;..
Pălăcărsescu vb. IV = rog,
mă rog 15, 41,5.; vali

plăcărsească=te va rugă
389,. Vezi: pdrăcdilsescu.

Păleseu

vb. IV = pălesc;

10

675

pâne, brânză proaspătă şi
unt; 19 2 mâcă păpara sodcrăl'ei=o mânecase păpara

soacrei, o păţi cât de bună

din

partea

soacrei

301;

0-aved, mîcală păpara

li

mario mâncase păpara, .
0 păţise cât de bună din
partea celei mari 201,,;

s-nu mică ş-altă păpară

= să nu mănânce şi altă
bătaie 466,,; 20 fă-/ feaţe

tuți păpară=(ţi-i făcă pe

toţi păpară):

pe toţi 435...

mi ţi-i omori

Păpseseu [mai des: păfsescu
Epir] vb. IV=încetez;

s-păpsească di ngrîia =
să înceteze cu mârâi

ala,

s-păli di nă oară=(se păli

„cu cicaleala 170; Inf.păpsire (pd fsire), păpseare,

s-păli di nd cali=o sfecli

Păpăl'ii sm.=paparudă ; fig.
ud leoarcă 369.
Păpuţi sf.—gheată 29, 705,

dintr'odată) o sfecli, se
speri& dintr'odată 54,,;

de frică dintr'odată 193;,
456, ; u păliră = o făcură
"să presimtă cevă neobicinuit,

de

rău

augur

486,,;

20 îl păli peana=i-a părut

rău 782; 30 i-a intrat frica,

grijea 389,,; 40 s-păli=în-

gălbeni (de ruşine, frică,
etc.) 211; 50 s-pălescu—
- să izbesc, să arz 107, ; Inf.

pălire = pălire, îngălbenire, sfeclire (de frică, ru|

şine).

păfseare=iîncetare.

„832 269.
Păriăcălie (pălăcărie) sf.=rusăminte

116,3.

Părăcălsescu vb. IV=rog,mă

rog; ahurh'i s-pârăcîlsea-

scă Dumnigăti=începu să
roage pe Dumnezeu 24,.

Vezi: păldcărsescu.

Părăpuiiseseu vb. IV = întristez; s-nu-l părăpuni-

sească==să
131.

nu'l întristeze

Păltare sf. =spată, omoplatul 378; pultare 4814.Vezi:
”
plătare.
Pălteseu. Vezi: plăteseu.

Părămid sm.—basm,

Păliw sm. = arbust spinos
103, 226, 261, 403.
Păntie. Vezi: pîntie.

Părăvulie sf.= 1*poveste 146,

PălGire sf.—fereastră 9.,, 35.

Păpară

sî.—păpară,

face din

părți

care

egale

se

de

poveste

(pretutindeni). De asemenea : pîrâmi6, părmid (pâr136), părmis. Vezi: intro-

ducerea

p. I—III.

194, 2785 35iam 47las; 20

anecdotă.

Vezi:

introdu-

cerea.
_ Părgicsm.=—10.solz (de pește)

.
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23325

—365

354.

Părigurie sf. = consolare,
„mângâiere, parigorie 193,;,
202,, 209.
Părigursescu vb. IV =mân-

gâiu, consolez

Părinte

306.

sm.=10

părinte L,ș,

Das etc.; pl. părinți
= părinți 35, 243, etc.; 20 titlu
de respect dat preoţilor
1013 ; 3% scurtat: printe;
pl. prinți 418
Părinteseu adj. = părintesc ;

vatră părintească=cămin

părintese

Părmăteitu

121,.:

sm.

60,,, 387—391.

=: negustor

Vezi: pră-

mdteftu.
i
Părmătie sf.—marfă; 7i păr- mmâtie easte aistu om I=Ce
marfă este omul acesta?
„Dlbg:
Părmiţ. Vezi: părămă.
Părmis sm.=basm 175.Vezi:
pPărădmid.
Părnăseseu vb.1V=părăsesc;

va

s-li părndăseasecă — îi

vor părăsi 17. :
Părtal'e sf. = ţol, sdreanţă;
pl. părtăl/'=—sarenţe 467, ;
si.nvisci cu-părtălle a

draclui =— se îmbrăcă

cu

sdrenţele dracului 293,,.
Părumbu. Vezi: pazrumba.
Păstrămă sn.=—pastramă 312.
Pășă sm.==pașe 349, 350; pl.
-. Dășăți
= paşale 75as.

Pătăriţă, Pătărice sf. = cârje

- 238, 240.
Piăted vb. I=botez 326,,; 7ne-

“ aclimară s-păted=—mă

în-

vitară să botez 101,,; s-pdleadă=să boteze 101,422.

vin păligăi = vin botezat
(== amestecat

cu apă)

73;

Pătidare sf.—botez, botezare
109.

Pătiqăt adj.=botezat,; fig.
creştin.
Pătigune sf.= botez 438,,.
Pătună sf.=—10 labă 48; 2

partea
prinde

ciorapului cât cutalpa;:3 talpa pi-

. ciorului,

Piăţăscu vb. IV. Vezi: par.
Păţire şi Păţare sf.—păţire,
întâmplare,

suferire:

fute

păfîrle = toate întâmplările 1412; păfire
rință

285,

440.

= sufei

Păţuli, n. propriu == Păcală
303—338.
Păvidă sf. == cursă, căpeană

3675.
|
Păzare sf. = 10 târg 37, 19,
216, 217, 351; di m-păzare
= din târg 14; 2 preţ:
pdzarea cât 2=—ce preţ 82,,;
Aestu l-da nd păzare =
Acesta-i dă un preţ 82,;;
Aşi căgură tru păzare=
Aşă începură târgul (=să
sa târguească) 236, ; 40 fu

_Dăzare fără hăngi=fîu so-

coteală fără hangiu 311,,.
„Peaje, sf. = peliţa (dela ou)
359, dela măr 3926, dela

fructe, legume, etc.
Peană sf. = 10 aripă,
las

138200;

pană

Cu.pene mu-

pate = cu pene frumoase
14.0; 223, 224, 473; 2 î/
păli peana=i-a
73s

Şi:

i-a

părut rău

intrat

frică,

grije; 30 canda-l' si bătea
Peana picurarlui?=par'că

se sinchisiă păstorul? 97;

aa O

295, 296,, ; 20 fluturi (ce se
cos la zuvelci,), etc.
Păreael'e, preacVe sf.=pereche 523, 70, 780, 1343, 156,
240.
Păreasine, Preâsine sf.=
„.. post; pl..pdreasini, prea-

Îi

676

GLOSAR.

necd nu-i si bati peana di

oclu=—nu mă tem de loc,
nu mă sinchisese câtuş de
puţin 1462, 32220, 369,,
Peâpine sm. = pepene şi pe-

pene galben.

Peaște

sm.—peşte;

vidă

un

peaște — văzi un peşte
23 3; (Numaila Samarina
şi Caterina). Vezi: peseu.

Peatie

sn—petec

S7,,, 148,2;

pl. peâtițe=petece 21G,, ;;
da:
i
Pândură sf.—cuiu; fig. dor:
am un dor, nă pendură
tru W'eplu—am un dor, un
cuiu în piept 245, Vezi:
Denură.
ra
Penură sf.=—1* cuiu 304,305; pl.
penure, penuri Gl ; ponure
viflești = cuie ţigăneşti
309,..; 20 maşi nd penură

am

ninga tu înimă=mai .

am

încă

un

dor la inimă

513 1263, 12725; cu penura

tu înimă==cu durerea
inimă 13330, 179, 205.
Per,

pl. peri sm.==păr

în

107a;

:per hrisustt=păr aurit 289,
291; 10 ș-alăzi perlu = își
schimbă părul 217,3; 20 a:

Jumse ca s-nu z-veadlă per

aibu==se ajunse să nu se
vază bătrân 166, ; 30 perla
-si multă — i se sbârliă
“părul, sa cutremură: a se
îngrozi 90, 302; Vi si
mută perlu==i se făciv părul măciucă 337; ţ si 2bâv-

lescu perii

sbârlesc

n-cap = ţi se

perii din cap 60;

40 ș-loară perlu de-aclo==
își luară lumea încap deacolo, fugiră.pentru totdea*

una de acolo4,,; /a-țiperlu
deaod= fugi, dispari de
aci 122,5, 298; ș-lo peria

077

Răpoi în sus=apucă mun:

ţii, identic cu: apucă câmpii

303,5; va-ni Vaii perii =
"0 să'mi iau lumea în cap

403.2; 5% asedpară di m0a1i, ca di pri per=scăpară
dela moarte ca prin minu-

ne: puţin a lipsit să moară

29520 ; 60 li feaţe toate aiste
pân tu per = le făcii pe
toate cu deamănuntul
(=până la cel mai mic luceru) 441.
Ra
Per sm.= 10 pomul: păr; 2
pară (iructul părului); pl.
peri = peri; peare = pere
(fructele părului).
Per-că adv.=—decât 165,, 403.

Etimologia

vine

âin:

pri-că:
Perta sf. = plete, păr lung,
lăsat pe spate 83,,, 203,
350,5. 441,; coamă 377,5...
Peseu

sm.

=

peşte

70,,, 84,

162; pl. pești 295, 296; pesti
73ai 14 (Cruşova, Bitolia); *
tdțea . ca un pescu=tăceă... ca un pește 72,5.
Potală sf.==1* potcoavă 45,,,
349.0, 53, 54; art. pl. petale
= potcoavele (se aud
doi «1») 186;

20 s-easte-că

le-arcă petale=—dacă a dat
ortul popii 30.6, 6139, 403;
lc-areă petale=muri, a dat

ortul popii 2324
Petur sn.—foaie, pătură (dela
plăcintă): pâturiu dipri
supră=toaia de pe. deasupra (plăcintei) 89, poturlu

dipri g'os=toaia dedesup-

tul plăcintei 89,; pl. poturo=10 foi;20 iofcă.
Peziă si.—bătaie de joc; batjocură; să-și bată poză=
să-şi bată

joc 144;

PiN=

spre bătaie de joc 73,254

.

PER.

Pi prep.=pre (pretutindeni);
pi ningă=pe lângă 15,,;

pitru = prin 237; 4 îsusi
pi hilul = o logodi cu
fiul... 174,. Vezi: pri.

Pi=cuvânt convenţional pentru a însemnă c<apă» 379,,.
Pică sf. == necaz, dușmănie,

ură ; îră un aveă pică=în
contra unuia
mare,

ură

purtă

mare

necaz

312,.

N. PAPAIAGI

Pindară

148,, 354.
PindOliră sf. == monedă
ţuind

strânsă,

ca

să

al lor copil. Vezi: picat.
Pieurâr sm.=păstor, cioban

15—20, 96-—98, 298,299, ete.
„Picurăreseu adj.—păstoresc,
ciobănesc ?,.
Picurăroane sf.=:femeia ciobanului; păstoreasă.
Picurăriş sm.=păstorel, ciobănel 357—359.
Pidipseseu [ şi: piipseseu ]
vb. IV = pedepsesc 31335,
348, 349;

10 ni pidipseaşti

: Dummnigi
=mă pedepseşte
Dumnezeu 45,; 9 s-pidipsi
=se munci, se.căzni 48,
-_

65,7; mi pidipsescu
= mă

căznese 138.

Pidil'ă

sn.=scăunel

de pia-

tră sau scânduri făcut de

cinci

şi pindire sf.
= îm-

29.5, 5230, 131,222 ; cum di-l
pimse ațel din vale=cum
de-l îndemnă dracul 1;,;
cavăi, cari îl pindea mira
jea laea = vai de cine îl

împingeă (:=aduceâ) soar-

ta cea nefericită 86,,; Perf.
simplu: pimșu = împinsei;
pimiăd = (impinsă) perse-

cutată 315,,; prigonită (de
soartă 402,;; adj. pintu=

împins ; prigonit.
„Piper sm, = piper 69, 9ls-,
180. In Macedonia se aude:
hiper, .

Pipiliţă [şi pipiriță] st.=solniţă (de piper) 180, 69,,,
48;.
Piponii sm.=—pepene galben;
se-aruculiră ca pipoil'i=
se rostogoliră

ca pepenii

galbeni 154, (Epir). În Macedonia se
şi gâlbonă.

zice: pedpine

Pir prep.=pe: pir oați=pe
aci 418,;

Piră

231.

sf.=— pară:

Vezi: pri.

foc şi piră

virsă=foc şi pară vărsau
12,7; ș-ma piră = şi mai
foc, şi mai pară 413,,; ave

o parte și de alta a porţii,
lângă fântâni (în sat) sau
în mijlocul satului, unde se
strâng sătenii 81, 122,

un ucenic foarte deștept

Pisgade [recte: pigaăe) sf. =
puț (Epir, Tesalia) 341.
Pilister sm. = porumbel 6,
459, 460 (Epir).

Pirdeşe sf.=fig. frică, spaimă,
sperietură 185,.
Pirgăe adj.—deştepit, iute, ca
para focului 38, 39.

32025. 355ss 430...

pre-

lire otoman

pingere '72,, 407. :
Pingu vb. III == împing Gus,

fie lăsată

354,.
avere strânsă
pentru a o lăsă
la cel mai iubit

de

458.

Pindeare

Picât sn. = păcat 19, 3333
335,.
Picil'ii sn.= avere în bani,
moştenire
Piciuiii sn. =
* de bătrâni,
moştenire

sf.
= 1 monedă

cinci parale; 2 lescaie,
pară chioară 39,, 85, 88,

un călfă mullu piră=aveă
503, 202,5.

[o
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Pirindu, Prindu = în ajun;
pirindu sărbăloare = în
ajun de sărbătoare 7,
36,5; pirindu-fugă=în a-

junul plecării (fugii) 83,0.
Din «pre
+ înde.»
Pirifan adj.=fudul, îngâmfat
171ș.
Pirpirună sf.=—10 mac 340,,;
2 paparudă 491; 3 fluture.

Pirustrie, Pirustic sf. =
rostrie 269,...

Piruşană =

termin

mierdare către

|

de crezut

1902.
Piștireauă sf. = 10 peşteră
2932;

piscireao;

pl. piş-

tirci şi pisciroi = peşteri
11724; 20 stâncă

mare

2932.
Piștoală (şi piştolă)
pistol

134.

15,

de des-

Pit, art. Pitlu, nume propriu

fecioare

de comună aromână,

aşe-

zată pe muntele Ou în
Epir 314%.
Piscâr sm. = pescar 82—85

142, 163, 456, 457.
Piscăril'e sf. = pescărie 84,
163.
Piscireao. Vezi: piștireauă.
pescăreasă,

femeia pescarului 163,,.

Piscură sf.==prescură, covrig
286,1.

Pisk'ese sf.==peşcheş, dar 6,s;

92, 118s2, 178a, 298.
Pispileseu vb. 1V = presăr
10; Inf. pispilire=presărare.
Piste prep.—peste (pretutindeni). Vezi: priste.
Piste sf.= credinţă 234.
Pistimen adj. — credincios

|

Pistipseseu vb. IV = cred;
va s-pistipsescu=voi cre-

de 41,; pistipseâ=credeă

10.5; 8-14 pistipsire= de

mar crede 167,4; pistipsn- -

-

sf. =

|

Pit prep.=prin (pretut.)Vezi:

piruşane erau numite altădată fetele, cari îşi lăsau
părul pieptenat pe frunte.
Pirvole (Pirivole], n. propriu

238,.

nu-i minciună

pi-

3392. Etimologia din: per;

Piscăroane sf. —

dalui=crezând 331, nu-i
mincund tră pistipsire=

prit.

=Pit 79, 80, 89, 100-103, etc.
Pită sf. =— plăcintă 29, 89,,,
-

263,

298,,, etc; pită di lapte

= plăcintă

de

lapte 455.

Se zice şi: lăptară.

Pitree

vb. Il

=

10 petrec:

s-lu pitreacă=să-l petrea-

că (=să-l însoţească

plecare până

la

la oarecare

depărtare) 289,,, 60,; 9%
trimet 167; pitreați ma
Lari-sa= trimite pe soţia
sa 55; să-ni pitreți carte
= să-mi trimiţi scrisoare,
să'mi scrii 6; pitrițed=
trimitea 7; pitricăă= trimisei 32, ; pitricăt 14, etc.
şi pitircă

174, =

trimise ;

pitricum=trimiserăm; pitricură == trimiseră 2330,
9, ; pilricăţi= trimişi 6,;
Int. pitrifeare şi pitreaţire
= trimitere.
Pitru prep. = prin 487.
Pitrundu

vb.

IlL=

pătrund,

străbat 47: 86,3, 260,6, 130;

cu greii putea s-u pilrundă
foclu = cu greu puteă să
răsbească focul 16,,.
Pitriimdire şi Pitrundeare sf.
= Pătrundere. .

Pitrunicl'e [şi piturniele] sf.

-
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străbatere

Pizovul sn.=un fel de plasă
cu care se prind peștii 84,,.
Pizuescu vb. IV = bat joc;
și-l pizueasce — şi-şi bate

lipsă mare 168,; slujbă
119,;; 8 loar
di hăbar
ă e iu
Va pîine amirăl
= aflar
uă
unde se găseşte împăratul
9; iu Va pîne
= unde se
află 124,9 158ss, 2456, 270,

Pinăr sm. = brutar 82,.
Pină prep.=până (pretutin-

st băgă n-gură=eră foarte
abătut, în cât nici poftă

47423.

:

joc 256,

251.

Ia

375,

:deni); pân 11aș, 43; pân
442, etc.
|

- de

>

D1ge
Pine sf.=10 pâne 30, 32, etc.;

DL pâni=82; 20 pânea cuelui = (pânea cucului) un
îel de buruiană 25.0; 30
agumse avullu aestu s-n0aibă di sum Rdre=ajunse
bogatul acesta să n'aibă
existenţa, să n'aibă nici
Ppâne 273,; 40 s-fă scoţi
Pînea = să-ţi câştigi existenţa 221, ; 5 pînea domnu-lui s-nu u calfi vârnă-

oard=să

188,

190;

fără

existenţă,

în

132,;

|

==

no-aved pîne s-mîcă

Waveă

nici

ce mâncă,

eră foarte sărac 90, ; da
- Dîne a: furlor
= e necinstită, neaşezată 316,
Pintie sn, = pântece, burtă
393. ; păntic 16,.
Pintică sf. = burtă, pântece
1313, 144; 19 o0-adră... cuflică pînlica=să săturau
deabinele 162,30; 20 cu
ziţie, însărcinată şi aproade

naștere

211;

30

loai nica nă pi'nlicâ=mai

mâncai odată 324, ; 40 plâu-

ded hili tu pântica

mat-

mâilor = plângeau fiii în

pântecele mamelor, eră
groază mare 337,; 50 s-nat.
îmnă cu pînilîca nafoară
= (să nu umble cu burta
afară) : să nu umble despoiaţi 177,;.

60

390, ; armase fără pîne=

rămase

tămă cu pînea n-gură =
s'o omoare fără nici o milă

pe

nerecunoscător faţă de stă-

di cându-ță micu pânea
== de când te servim 3579;
72 s-întri tu pîne văsilbască = să ocupi funcţie
regească 187,2; înțră lu
pîne-l' = intră în funcţie-i

avea 5125

pânlica la gură
= în po-

nu fii niciodată

pânul. tău

nu

100 fe ş-u mâcăpi.

nea, cari s-nu poală să-l
cună..
==.la ce trăeşte el,
dacă n'o puteă să-i şterpelească... 80,,; 119 s-u vâ-

190.

-

mâncare

„20030;

Pinăvir sn.=bâlciu 94.., 189,
Pinqă sf. = pânză 218, 220,
302; pândă di DPangu=
pânză de păiajen 37%,;.
Pînsim sm. — păgân 48,;
crud, nelegiuit 313,,; spurcăciune 159,5. .,; tem. Dângînd: păgână, răutăcioasă 128; spureată 1033.
Pinginescu vb. IV — spure
28139; pângînii = spurcat
95

etc. etc.; 9 pîni nu-l!

Pinisescu

iau

|
|

|.

vb.

IV =

întunec,

vederea 206. .

Pladea (de-am co) loc. adv.==
+ deacurmezişul; V-a deade

câtră

de-am-pladea = (a-

GLOSAR.

pucă deacurmezişul):a
mers

în neştire 358.

Plaiii sn. = plaiu 15,,; oile
pășiea plailu = oile păşteau

pe plaiu.

Plaină (de-) adv. =pe plaiu.
Plan sn.=plan, proiect 419,
420; 10 cu fe plan=cu ce

meșteșug,

cu

ce viclenie

113; 20 Acăţă uvreiilu s-u
vagă pi plan mul ar ca=
Începii evreul s'o ademe»
nească, s'o scoaţă din
minţi pe, femeie 234...
Pluse sf. == lume, populaţie

31223.

Plată sf.—82, 83, 167, 351.
Platan sm. = platan 134.

Plicărsescu.
sescu.

Vezi: pălăcă-

Plăseăneseu, plăseineseu: vb.
IV= plesnesc 15, 68,
103,., 284; plăscîni (toarâdeare) =pulni (în râs)
3645; eapa-l plăscînă nd
cluțată = iapa îi trânti o
lovitură din picior, 186. ;
li plăscâneaşie iu tireăp=

le trânteşte în cuptor 473,5;
mă plăscînişi tu zândane

—mă trântişi în închisoare
18. ; plăscîniră pălnile=—
plesniră din palme, aplaudară

219.

Plăsed vb. l = turtesc; plăsât=turtit; plăsar e= turtire.

-.

Plăstură sf. pântecele cu tot
conţinutul lui 497.
Plătare sf.=spată, omoplat;
pri plătări = pe spete
449; şi-l! aspăsiră plătărle=(şi-i întoarseră spatele) = îl goniră, îl alungară 226,. Vezi: pdltare.
Plăteseu. vb. IV= plătesc 83,
148, 162, 351; pînd aoaţe

681

„ Plâtir d=până aci plătiră
""l25 plălă ca preflu=plăti

-- ca popa

104,;

nea: păllescu:

de

aseme-

si-hi păl-

să-mi plăteşti 95,,.
= i
teşi
Plee vb. I=plec; tuță plică,
=toţi plecau 155,3; dinte

s-pleacă= înainte de ple-

care 146,,; plied= plecă
332; am plicată == am
plecat.
Pleacei, pleașcă sf. =pleaşcă,
pradă 105, 184...
Plieare sf. = plecare; tu co
= la plecare 12,;, 398.
Pligueseu vb. IV = rănese
4164; şi-l pligui=şi-l răni
592; s-pligui = se răni
1563 ; cu înima pliguilă==
cu inima rănită 25,3; Inf.
pliguire= rănire.
Plimună sf=plămân. De asemenea: plimitn.
Plin

adj.—29,,

54, 13335, 305.

Pliscută sf.—palmă; î/ deade

nd plisculă = îi ded6 o
palmă ; dup-aistă plăscută

după această palmă (=pedeapsă cerească) 439,..
Plimtu adj.—plângător, istovit de plânsete, jelit, duios
1263, 441; s-turnă plâmiu
=— se întoarse plângând
1632, 197; sor-sa șideă
plâmilă = soru-sa şedea
plângătoare 47as.
Piinsus sn. == 10 plâns, vaiet

22, 58a,

Ls

__20 plângere,

13625, 439;

văitare; deă-

diră plăngu= aduseră

plângere,

reclamară

40,;;

pl. piângute=plânsete 58,
339. și plînguri = plânsete, plângeri 322.
Pliugu vb. Ill= (Ind. prez.
plingu 7s, plânidi 3, plânde,
plândâm şi plindin, plân-

.
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deți

şi plindiți,

plângu.

Imperf. plân dem. Perf.
plâmşu, plâmsişi şi plâm-

sâși,

plâmse

se plânse

(s-plâmse

13,),

=

plâmsia,

ete. ; Part. plâmtu, plâmtă]
= plâng; Bagă s-plângă

începe să plângă 4,,;
cîndau plânzeâ=când plân-

geă 1173. ; 20 și-și plîndea,

parâpunle= şi-şi plângea
_ dorurile 20,9; 30 z-duse să

s-plângă la gudicător =
se duse să se plângă la

judecător

didea ploae = plouă 173.5;

pl. ploi.

Ploace sf. — placă
Ploscă sf.—ploscă
pentru pus vin)
Plup, pl. pliu” sm.

122, 221.

Pluscuk'escu. Vezi: pruscul'escu.
Plumbu sm. = glonţ 476;
Poahă sf. = plasă (de prins
„ peşte) 84,,, 163,0.
Poală, pl..pot'.şi poale sf.=

1* poală (de haină), şorţ
5320 144, 182, 283,2; 20 cu

18,,; 40 fră ae-

stă l-plîndeă înima luă=

de asta se văită el 126,;
50 ş-plîngea mira țea laea

mdrata=îşi plângea nefe-

„xicita soarte 88, ; 6 plâmse-plâmse=a plâns, a plâns:
mult de tot 57,,; 70 plîuded h'iti tu pintica mumânlo di jalea ş-dipirareu=plângeau fiii din pântecele mamelor de jale şi
amarnică văitare (==de
groază mare) 337,; Inf.
plândeare, plîmdire=plângere.

Plinguros adj = plângător,
tânguios 407,5.
Plintu vb. I=împlânt, înfig;
li plâută=le

înfipse

61,s;

şi-l plântă cufullu = şi-i
înfige cuțitul; șs-/ plântă

tu leplul

a stihiilui =

şi-l împlântă îm pieptul
stafiei, smeului 16,,; 20
plantez ; plîntăi trei prună
tu grădină = plantai trei
pruni în grădină.

Ploae sf. = ploaie;. dă nă
ploae=plouă! dă o ploaie!
263;

cari deadi nă ploae

== când

plouă odată

9%,;

420.
(serveşte
325, 383.
= plop

poala dinăinte=(cu şorţul
înainte) adică : servitor

410, ; 30 surpă (ineare) ună
poală=a scuturat la mere

cât încape o poală (de cămaşe, cum se obişnueşte
a se purtă la Pind) 239,,;
4* s-băgă poâlile m-hrân
=

îşi strânse poalele

la

brâu, adică : se pregăti de
muncă 98,; sau: luă o hotărire.
Poareă sf. = seroafă 206;

poavea va-ță dai din casă
=

am

să

te

gonesc,

să

te

dau afară din casă 303,,.
Poartă sf.=— poartă 35, 45,;;
1823, 133, ete.; pl.porți, art.
porfâle 36.

Poate adv. =

poate; poate

ş-avdâ'i h'ii=poate şi renumit ești 10,s; poate c-are

hăbare==poate că ştie 11,,,

66,; cd poate-poate
doar doar 65.

=

că

Pocii, pl. poace sn.= ulcior
"(de pământ) 11, 48, 54,
149, 343a.
Pole sf. == Constantinopole

„2265.

Polim sn. = răsboiu 6. 7,
58, 191; trag tu polim =

DRINA

G82a
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pornesc la răsboiu 196;
„multă polim = ridică răs-

boiu 339.
Pom, pl. poti sm. =1* pom

8, ; 20 pom, pl. poame =
fruct; di tute poâmile =
de toate fructele 65,, 295,;
Pomilu sum pom va s-cadă

fructul
dea

sub

(proverb)

fruct

282,,.

va

că-

Pon, pl. ponuri sn.=—durere,

dor; fră ponlu fe-și aveă
= pentru dorul ce-și aveă
932 ; o-acăfară pânurle s-

feală = o apucară durerile (de naştere), ca să fete
18

-Pondu adj.==pustiu ; 22 pon-

du de-arâp = un păcătos

dearap 1,;ponda dizeană
= amarnica, neagra străinătate 1,; fe s-adară ş-tu
pondile zeane=ce să facă

şi

în

neagra

străinătate

662; ponda di bană=pustia de viaţă 24,,; ponda-l'. di tih'e= pustiul de
noroc al său 68, ; di pondul di lup ==de nemernicul de lup 106, ; câsili tuti
pondi ș-ermi=casele toate
pustii şi părăsite 121,;.
Poreu sm.==pore; pl.porți=—

porci 53, 54, 140. 141,232.

Portu vb.
l= port 8, 3,,;
s-lu portu=să-l port, să-l
duc 81,, 229,,; s-/ipoartă
cu doduli mâhi-—să-i poarte cu amândouă mânile,
adică:

din

belșug

96,.;

Tiha s-li poartă cu saelu
=— Norocul să-i care cu sa-

cul: cu grămada, din bel-

şug 97,,; Tută lumea spurtă aclo=—Toată lumea
se purtă acolo 2702.5. spurtă cât puleă cama g'ine

683

= se purtă cât puteă mai
„bine 56,0.
a
Portu sn. port; Portul «
nostru easte ca di zămane.
Portul nostru este ca din
vechime.
Pot vb. I1=10 pot 9,;; nau
putem>=nu putem, nu suntem în stare 45, ; cari vai
poată=cine va puteă 36,,
38; nu puleâi ="nu puteai

22,;

puteă,

din

cât putea

toate

29, ; câte nu

=

cât

puterile

cama Duli=—

câte n'a mai putut 8,; cât
pulură = din toate puterile, cât putură 34, ; s-puleavim = de aş puteă 82,,
795; s-puteari=de ai puteă 683,; 2 biruesc, în-

ving;

V-a pot

mine

a 0ăâ-

stilei— înving eu oastea
219 ; va V-au poată=iîl va
birui 124, 249,; V-au pută

a șârpilui dușmăân=il bi-

rui pe şarpele duşman 12,;,
82226 ; 80 na poale=—

156az,

este bolnavă 396,, ; 40 caada ş-ioii nu va s-po s-u
fac=par'că şi eu n'o să pot
s'o fac 73,,; afl ţi va spoa=acela care va putea
262,; c-aistă nu poa s-hibă
aliă
= căci asta nu poate
“să fie alta 289,;, 234. For„ma 70 (==pot),poa=—poate
vine din po(ț), poa(te) ctr.
bărba-su pentru bărbatusu,ta-su pentru tatâ-su,ete.

Pradă sf.—pradă 47.
Prag, pl. praguri sn=prag
dis

Sl

62,5,

1522;

103,

29129.

Praș sm. == praz;
20

pl. prași

s-lo-acăţ

lu

praşi—să-l prind cu mâna
în sac
8733.

3052,,

3lls,

368,

5

681

-
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Pravatos adj.—puternic, tare,
din răsputeri (Epir) 11635,

parte=pe de o parte 3,;
40 pri trei ani=—la trei ani
652; 50 va lă vind pri

pri=prea şi vârtos=tare.
Pravdă sf.— vită, (cal, bou,
vacă, catâr, măgar, etc. nu
însă şi oi, capre, cari:se
numesc: pumat'e,tutipulă)
6230: 98; pl. art. prăvdile
9. şi prdvdile 258, ;—vi-

425;

161.0; 2285, 3419, 347. Etimologia cred că vine din

tele ; ca zîră pravdă —ca

o vită 96.
Pri. Vezi: pară.
Prămătâr sm.—negustor 236.
Prămăteftu şi (Părmăteftu)

- sm.

= negustor

83,

189,

sf.
= 10 marfă

189,

251—254,
Prămătie

328.

.

251 ;2%u ştea fe Kirută prămătie easte==0 ştiă cât de
proastă

încălţată

este, o ştiă ce vită

este

Vezi: părmătie.

53,4,

230,5.

Prăxeseu vb. IV = menesc;

şgi-ni prăzeaști cama: laea

şi-mi meneşte tot ce-i mai
rău: soartea cea mai rea
35.
Preacl'e sf. := pereche 29,..
Vezi: păreacl'e.
Preasini. Vezi: pdreasine.
Preftu sm.—preot, popă 8,
100—106,398, etc.; 1% goacă
preflul di bile = joacă
popa de nevoie (proverb)
3335, 406; 20 î/' deade

dol'i a preflului = a dat
ortul popii 370, 93,.
Pri adv.==prea: s-hărisi pri
maultu

—

se

bucură

prea

mult, mult 'de tot 142,,.
Pri prep=—pe (pretutindeni);
-:10 pri căsmele==la noroc
11599; şi-l loai tră soț pri
cale =— şi-l luai tovarăș
de drum 13; ; 3% pri di nă

cap=le

va veni peste cap

60 si-și Vară mintea

pri nâşi = să se înebunească după ele 34,; trefe

pir la casa =trece pe. la
casa 237. Vezi: pi, pir.
Prică (di co conj.) = decât

2400.
Pricâd vb. Il=rog, mă rog
de cinevă; și-l pricadi=
şi-l roagă, se roagă deel
28,5; pricade la el/=—se
roagă umilitor la :ei 461,;;
vint (a aușiu şi-l pricăgi,
= veni la moşul și i se
rugă 26, 32,3, dd; Tih'a
V-pricădi la coarle a
Mintilei— Norocul se

prosternă

rugător

la

picioarele Minţii 97,4 ; și-l!

pricădură amirălui=—şi se

rugară

de

împărat

146,,.

Price sf.—vietate, vieţuitoare
47
— 51, Ss 1143, 281
317,2 459.
|

Pridâii

vb.

| =

10 predau;

să s-pridâ-==să se predea

339.3: se-arâde şi-l sipridă
== se înşală și i se predă
23133; 20 că Nilu-tu nd
prideade=căci fiul tău ne
trădă 2120, 222; pentru sensul de «tradez». Vezi şi:
prudăă.
Prifăe

vb.

IV

—

prefac;

el

transformă,

se

s-prifeaţe= el se prefăci
20322, 279, 4150; S-prifeațe =

se

prefăci 321; s-prifeațiră
—se prefăcură 108,;, 1713.
Prifaptu 'adj. = prefăcut.
Pritățire şi prifăţeare sf =
“ prefacere.
Prifteasă sf.—preoteasă 105;

GLOSAR.

Prigir (mi co) vb. L= jur,
„ fac jurământ puternic; să
s-prigură=să jure solemn
13. Înf. prigurare = jurare, jurământ.
Priimnare sf. = preumblare

18

Priimnu

să

1543; 155, 314,g.
vb.

I = preumblu;

s-priimni=să

se pre-

umble 1133, 42, ; 2 priimnară=o preumblară 328;
s-priimnă = se preumblă
77; prăimnă-le 17,; meam priimnată=m'am
preumblat.
Prim, prep. <prin> înaintea
lui db, p: prim pade=pe
- jos.
Prima ady. = cât se poate
de bine: z-dufeă âgrulu

prima

=

ogorul

mergeă

cât se poate de bine

117,;

282,5. (Cuvântul este popular).
Primansis (di —) adv. = de
prisos; cu prisosinţă; 10 bîneagă un om di primansăs — trăeşte un om de
prisos (=fără rost în lume) 366,; 20 nd deade

pragi di = =

Dumnigă

ne dede Dumnezeu bani
cu prisosinţă 218, 362,,,
399,0 ; amplă j-doaiia fusi
di primansus = umplă şi
două fuse mai mult 301,.
Primăveară,

primuveară şi

prumuveară, priumuveară
““si==primăvară 212, 245,
20250

335.

129,

i

2793.

Primnare, Vezi: priimnare.
Prin prep. = prin 37, ete.
Princă

sf. =

36Ta.
Priude vb.
10 se

“ DPrindi

capcană, cursă

unipers.

cade,

III =

trebuie:

aoâ

s-hibă = aci .tre-

G85

buie să fie 43,; prindisă
se-află=trebuie să se găsească

52;

nu prindi =

nu se cuvine, nu se cade
95. ; Gugabaş prinde un

ca tine = Primar se cade
(să fiie) unul ca tine 187,,
308, 342; prinde — tre“- buiă, se cuveniă 82, 92,
9634, 102, ; 20 a sta

bine, a

te prinde: strânile-ii prin-

du
— mă prind bine hainele; afâa-ți prindu âr- matle — ţie îţi stau :bine
armele ; sau prinde — nu
:
stă bine 400,.
Prindeare (şi prindire) st—
trebuire; a stă bine: di-

je-ți fac

pri prindearea

armatlli — după modul,
cum te prind armele.136;;,

41

i

”

”

lay,

Printră prep.—printre 131,0,
-. ete.; printr-ocli = prin
, “Ochi

1034.

Pripsit adj. — elegant; pripsii ş-aleptu — elegant și
distins 85, 141.
Prisine sm. — o greutate ce
se pune la fus dedesupt,
ca să-l ţie vertical 73,.
Priste prep.—— peste 4, 8,
31, 66, ete. Vezi: piste.
Prisupră prep. adv. = pe
78,;, 79,9; 2âs
deasupra

ş-u

la

prisupră-l—el

însărcinează 309,.
Prit prep. == prin 4,

se

8, 45,

etc., etc. Vezi: pit.
Priveglu vb. I=—priveghiez;
păzesc; băgă s-priveagli
—băpă

să

păzească

127,

"Inf. priviglare = preve,
...ghiere, păzire.
Prii interj.—cuvânt prin ca„re îndemnăm pe măgarla
mers

116,».

636
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Prindire (şi prîndare)
„prânzire;
Prindu

de

de

sf.—

prinzit

sn.—10

prânz,

prânz 83,,;

289.

in-

-. fină=—Incepură să-i aducă

şi cină (mâncare la
și la cină) 176;

20 s-aved apruk'atăa

prândului=—se apropiase
(ora) de prânz 7333 ; 30 Naai și ursa,. prându oară,
s-toarnă.. la culeuş-li —
Iată-o şi ursa, pe la prânz
(==—miezul zilei), se întoarce'la culcușul ei 48,,95, 179.
Prindul-mare sm. = prânzul
mare, miezul zilei 208,,

468.

Prindu şi prindu, prindgăseu
vb. IV =— prânzese; șigă

s-prândă = şezi să: prân-

zească 4739; s-prânddă=2315,
"40330. Inf. Prândire şi prândare. „m prîndită — am
prânzit.
Proune sf.— puroiu. Vezi:
pronii,

aprolă.

Pronii sm. = puroiu -:3,,;
1* sânde ș-proni versu dua

tuld—(sânge

şi puroiu

vărs toată ziua): o due
numa într'un chin cumplit
în continuu 186,,; 20 cu
sînde,cu proni=—cu necazuri mari 488,.
Proseut sn. — strop.
Prot, — 10 ântâiu 7; cu
nveasta di prola=—cu nevasta dintâiu 56,: 20 primul: și-l feaţi c-a protlui
=—și-i făcu ca şi primului
3310; prota — întâiu 66,;

prima.

seală 187; vîrd prucuk'ie

furd acl'i-

maâți la prându=fură

Prokiit. Vezi:

Prucuk'ic sf. = stare, pricop-

masă

vitaţi la masă 98,,; A/parhviră s-l-aducă prîndu ş-

prânz
prânz
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nare

no-adră = nu

mare

pricopseală

făcă

65,.

Prucupseseu (mi ce) vb. IV
=—pricopsesc; ajung bine;

prucupsit = pricopsit, de .
treabă 10; ajuns bine, în
stare bună 206.
Prudăii vb. I = tradez 22,,.

Inf.

prudare —

prudât=—trădat.

Pruftusescu

trădare;

vb. IV =— apuc,

ajung; aa di el' nu pruflusi si s-ascundă — unul
din ei nu apucă, nu reuși
să se ascunză 23, :
Prumuveară.
Vezi: primă-

veară,.

Prun sm.=— prun.
Prună sf.— prună şi curcuduşe 49.,, 85,, 197.9; plânded cu lăcrinli ca pruna

—plângeă varsând

la-

crimi ca pruna 123,.
Pruseuk'eseu şi pruseutescu
vb.IV—stropesc204,364,,;

s-lu

prusculască —

să-l

li prusstropească 52;
cul ile stropi 2814,,; pluscui 29,s. Vine din proscut = strop.

Pseftu adj. — mincinos: îo
mâncunos ş-tine pseftu=—
suntem la fel, unul ca şi
altul 76,6.
Psemă, pl. psemate sf.— minciună 81ss.

sf. — pomelnic,

Psihuharte

(= hârtia

însemnate

lor) 151»;

în care sunt
numele

morţi-

lo-aveă triculă

di multu tu psihuharte=—

de mult îl trecuseră în
pomelnic, printre cei morţi

2530.
Psin

adv.

= puţin

272, etc.

GLOSAR.

Format

din puțin pin,

psîân. Vezi: puţi'n.
Psohii adj. — mort (Se zice

de vite şi de păgâni) 34030 ;

psoah'e=— moartă
105...

102

2

Psumă sm.—brutar 41.5.
Psusesen vb.IV=mor (despre

vite şi păgâni); psuseă
(oile) = muriau oile 16;

PSusiră —muriră
17.5
159,,; li psusescu di scop

== te omor în bătaie 125,
Vezi şi: supseseu. Din ngr.

papă.

Ptiii interj. =

Ptiu!

când

scuipă cinevă 103, 470,.
Pţin adv.—puţin 2,. Vezi:
puţin.
Pucie sn.—ulcioraş 12,,, 1495.
Pudrume sf. == subterană ;
pivniţă

în

pământ,

sub-

_sol 358, 359.
Pugunie sm. = masa ce se
obişnueşte a treia seară
dela nașterea unui prune
şi destinată ursitoarelor
387.
Puil'ii sm.—10 pasere, puiu,

pl. puil', fem. puile şi la
Fărşeroţi puil'ă 479, 9, 11,

23, 24, 67, 173-175, ete,
etc.; ni puilii nu cale

nici pasere nu umblă 47;

iu niți puil'ă nu băteâ=—

= unde nici pasere
nu
cântă 132,,; 2 puilii di
fior= un puiu de băiat
126,5; 39 puit'ii azbuirătăr
=— paseră sburătoare,

măiastră

35; 40 puătrut

cântăt — pasere

maiastră

47.75 50 s-ni-adăţi dușmaniu puil'i gură di om
=—să-mi aduci pe duşmanca pasere

vorbitoare 37,5,

60 tu feată puil'i = unde

|

687

fată paserile; departe peste nouă mări şi nouă ţări
10,3; 70 armăsiră... ea

puil' fără clote=rămase-

ră... ca puii fără cloşcă:
(= fără nici o apărare,
fără sprijin) 268,,; 8 ca

țivă puil'

org'i=—eca nişte

pui orbi, care

aşteaptă

totul deagata, în gură 7,,,

366, ; 9 puil' videa ntr-ocli=—vedeă stele verzi pe
pereţi 470.4; 100 vidom ze
puil' vai acâți — vedem,
ce treabă ai să faci 373...
Puila, nume propriu de
băiat 163.
Piilbire sf. — praf, pulbere

442,

Pulitie sf.—10 oraş 15, 327;
20 mulţime.

Puliţă sf.—poliţă
"dură

perete

aşezată

astfel,

(==o scân-

frumos

ca

la

să ser-

vească la aşezarea farturiilor şi celorlalte obiecte
de bucătărie) 48, 52,., 218,

254, 407.

Pulmu, pl. pulii sm.—două
mâni pline formează un
pulmau 338, 855, ; di-ță
părea cu pulmul că-l mă:
că— de-ţi păreă, că cheltuie cu mânile pline 39, ;

pumn.

-

Pulpă sf.—pulpă 84, 237.
Pultare sf. —spată 484.
Vezi: pldtare, păltare.
Pulân sn. — băş 478.
Pundie sf. — pustie.
Pungăr sn.—pungă de piele,
în care îşi păstrează ciobanii cremenele, amnarul,
iasca şi alte lucruri trebuincioase lor 343.
Pungă sf. — pungă 39, 42,
43, 218, ete: că angîr-

688
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mari avea suflată draclu
tu pungă — cât despre
bani, suflase dracul în

je tut pusputeaște=—ce tot

pipăie,ce tot caută pe
dibuite 83,, ; s-puspulteaşște

pungă: n'aveă pară chioară '162,.

Punte sf.=— punte 107. La
Samarina se zice: pung'e.
Pipăză sf.—pupăză 21, 299;
“nau mi fă s-lai calea li

Păpăză = nu mă

—se pipăie 381; pusputeâ=scormoniă 2,5, pipăiă

410,5.
Pustu

aduce

Pupu-pu !=—interj. de groază
Și desperare, de spaimă
şi alarmă 21, 425, 45,

1214. 803...

Pureâr

232,

a

sm.
— porear

228,,

Purdieal'e sf.—portocală 41,.
Mai des se întrebuinţează:
purtucal'e.

|

Puric :sm. = purece

168,

176, 363, 459, ete.; 10 75

se-adună
Durie =i

inima
cît un
se strânse ini-

- ma cât un purece (de frică)

120; 20 ncalfă ş-păriclu
=——poteovesc (ei) şi pe purece, de deştepţi ce sunt
96 se; cîndu lumea ş-păriclu lu ncălfă — când
lumea potcoviă şi pe pu- .
rece: când eră lumea foarte deşteaptă 100,.
Purtăr sm. — portar 4045.
Purtare sf.= purtare, port
105.

Purumbu (şi părumbu) sm.
porumbel; pl. purung'i
—porumbei

Purumbă

144,,, 459, 501.

sf=porumbiţă

27520; părumbă 442,;; jucă
ca părumbe = jucau ca
porumbiţele 438...
-.:
Pusputeseu vb. 1V=pipăiu,
„.. caut pe dibuite 310,,, 3113;

//oara

mase pustie 18,; pusta di
— pustia de pisică
călușă

„la desperare, ca să mă faci
să-mi iau lumea în cap

303,,.

adj. — pustiu;

Grâmuste... armase pustă
=comuna Gramoste... ră-

419,

Pusulă

sf. — busolă; 4 Pip

pusula= nu

mai ştie de

loc ce face 276,,.
Puşel'e sf.—ciumă 121,5, 151,

|

265, 290, 298.
Pușelât adj. — ciumat.

Pușpared vb. I = şoptese la.
ureche; puspură == şopti
134,; Inf. pușpurare=
șoptire, şoaptă.

Pușputeseu

vb. 1V=—şoptese,

vorbesc încet cuivă la ureche 113.
Puștean adj.== ştrengar,
craiu ;pășteane! (greşit în
text: puștane)=—stricatule!
4053.
Ma

Puştu

adj. =

stricat,

craiu,

“ștrengar; AWo-avdi cucoţ„di alpuștu de-amiră cum
cîntă ? — Nu auzi cocoşii
nemernicului împărat
cum cântă? 203.

Pute adv.——10 niciodată 3170,
523 164, 2335, ete.; 20 cum

năți nVisată no-aveă pute

=—=cum

nici

odată

222,.

nu visase

vre-

Puteare sf.—putere, virtute
5231, 6329, 68, 97, 139,,;

cara s-hibă

de-o
„. 0

fi cu
NU

cu puleare=—

putinţă

caste

cun

1410;
—

nu-i cu putinţă 3275.

Putrid

dar

adj.——putrea ; pulrid

Ă

e

m

a

GLOSAR..
.
a

de-avăt=—putred de bogat,

foarte bogat 355.
Putridăseu vb. IV — putre-

zesc 146,,; 10 s-/4 Dulridască oslu — să-i. putrezească osul: să-i sfinţeasc
ă
oasele; 20 Acasă putridă
dua tutlă ca vîră feată=
putreziă (= sta) mereu în:
casă ca o fată 303,,,

Putridinte Sf.—putrigaiu.
Putridire sf—putrezire.

Putrizune sf. — putrigaiu.
Putât adj. — puternic, tare

219, 395; trecut 439,

R. Aromânii obişnuiesc a
pune un „a“ înaintea
cuvintelor începătoare
cu -litera R. Totuşi la Fărşeroţi, la Muzichiari şi la
- parte din Aromânii Pindeni 'se: păstreazăr fără
proteticul „a“.: Fărşeroţii
pronunţă
pe „rr“ ca:
”

îndoit:

rr

şi, în

unele

cuvinte, :unii îl pronunţă

cu totul gutural, ca un «>

grecesc.
Rac sm. = rac 166.
Radă sf. == râna, 'hal ; pi ahtare radă==în aşă hal244,,.
Vezi: aradă.
Rană sf.—rană ; am nd rană
tru înimă = am o rană,
un

dor

la

inimă

i

plagă.

216;

Naţe adj. = rece 213.
Nădățină sf.—rădăcină 165».

Vezi: arâdățină.
Răm vb. I=râm; râcâiu.
419as,

Papahagi,

Basme

aromâne.
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Puţ, pl. pufuri

3, 105,

265,

sn—pu

So,

Pub

6

Puţim adv.—puţin 18,
22134
-108,, ete.; cama Puțână==
- mai puţină 2, ; Puţân
197;
-torme prescurtate; pfâ
n
ptână, psân 188, 33610
;
După 7multu-psân=După
mult puţin (timp) 85,; şloară multu-puţiin = îşi
“luară mult puţinul: tot ce
au avut

85,

Puvânii sn. — infecţie, murdărie.
Ia
Puximade, pl. puzimădă sf.
=—galetă 366, 367. |

Rămim vb. Ill=—rămâiu 243,
418.

-

Năii adj.=rău 4177, etc. Vezi:

ardă,
Răvdare

sf.=răbdare

A
478.

egeamân. adj. = sdrenţuros

„4825.
"
Recl'i adj.=— vechiu, sdrențuros 481, 483.
Renga sf.—pâcăleală ; reng'a
ţi-l feaţe stih'iilu=pâcă-

leala ce-i făcăi smeul

16,.

Rigae sf. = rugăminte 1859.
Vezi: arigt, arigae.
Rihate st.—linişte 195. Vezi:
arihate.
Rod vb. Illzrod; îu va să
s-roadă=unde se va roade 478,; s-rouse=se roase
419. Vezi: arod.
Roput sm.=treapăt, Sgomotul produs de caii, cari
merg

în

treapăt

21410 18-

Rug sn. = spin, mărăcine
38333

Rumăn

sm. =

Român..

44 e

.
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Sa pron. pos.=sa; nor-sa=
nora-sa; md-sa=mamă-sa;

Aromâni 305,; sunt felurite sărici : sârică turnată
305,3; sărică fiucată= cu

sor-sa=soră-sa ; teld-sa =
mătuşa-sa (pretutindeni) ;

“Îloci

G. D.: sai: ficorl'i a sorsai= băieţii surorii sale
169; Il dîseea a norsai=

tot;

fără

pl. sați 67, 305; 1 Buncţi
fățea cu saclu == Binefaceri făcea cu grămada 65,,
12325;

20 am

groși și

me-aldsă sârțină=mă lăsă

Sade adv.—numai 166,,.(Pro(neolo-

Salţe sf.=—10 salcie; 2 nume

Sat

de localitatela Avela, unde
se află un izvor cu acelaş
nume 292,,, 293,

San sm=farfurie
4+5941—458.

când să se sature 30,,, 31;

nu si sălură di băşari=
nu se sătțură sărutându-l
+7; nu-l sătură di gucari.
= nu-l sătură de joc 1342...
Savan sm.=giulgiu 36;.
Sazmă sf.—covor de păr de

capră 300.0, 366.
Să, s- conj.=să (pretutind.).
Vezi:

să.

i

Săcol sm.-=şoim 174, 175.

ș-altu fe!

= (sare şi alta ce!): cât
despre sare, mai pune-ţi
polta în cuiu 26,,.

Sărică, scurtat: surcă sf.—sarică, haină groasă de postav, care 'se poartă de

no-

se mai satură.

stru, în Turcia 461...
Satur vb. I=satur 126,5, 247;
Până să s-săâtură = până

de argint

Inf. săpare ; Part. săpât-ă.

sare

sm..—saţ, săturare;

„Satrazăm
sm. = prim-mini-

Sapă sf.=sapă; cu dinţâl' ca
sdk' = cu dinţii mari ca
colții sapei 147,;.
Sarcă. Vezi: sârică.
Sare sf. = sare 15, su, 28,
893;

însărcinată, în poziţie 7,;;
drmase sărțină == rămase
însărcinată 61,310; ș-eră
sârțină = eră însărcinată
258,., 438,,.
are sat=—nu

Samure sf. = samur, blană;
lu. nvisci, cu samure = îl
îmbrăcă cu blană 18,,.
Sap vb. I=sap V5,, 182, 295;

16

cu

sărică

duce o persoană pe spate
16,25 454; 20 greutate 2374,
29723; 3% adj.=însărcinată;

cât de mulţi, mulţi de tot
355,; 30 fel de blană femeiască.
38,

epulete;

sârțină di leamne = povară de lemne, cât poate

Murii cu saclu= am bani

vincializm).
Sală si. = sală
gizm).

peste

= sarică
șul
ă

urecl'e=sarica cu urechi,
_ cu un fel deepulete, etc, ete.
Sârțină sf.—povară, câtpoate
duce o.persoană pe spate;

„Ji zise eă nurorii :sale.7,.
Sae sm.=sac 13,3, 11, 33, 80,

9fas

de lână, albă

sărică

|

Săditâd vb. I=—săgetez, trag
cu săgeata; și-l sădili=
şi-l săgetă 374...
|
Săhate si. == ceas 419, (Macedonia); în Epir se zice:
oară.

aa

|

m
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Sălăg'eseu, sălg'escu,sirgl'escu
(sărglescu ), sirg'escu şi
sărgescu vb. IV = 10 dau

drumul; sălgi căpal'a=
dede drumul capacului,

lăsă să cadă capacul 8,;
şi-l sălg'i bărnul îng'0s=
şi-l slobozi . brâul în jos
39,

734,

265;

20 dau,

dru-

mul, liberez; sâiăgâ Mușa- la
Loclui — liberează
pe Frumoasa-Locului

1449,

174, 175;

lamna

nu

li sîrgi'ă âpili=balaurul
„nu liberă apele 49,
2493; 3 mă. reped, dau
năvală; sîrg/aști atum-

jea 'gonili

cu zlăk'lâ

„= se. repede atunci voinicul cu fiarele 52,,; si sâlgird= se repeziră Gl,
13, 1020, 110,2; i sîrglişi
dipu nişă = te repezişi
după dânşii 812; 40 sârgl'escu cînile =asmut cânele asupra cuivă; sâr-

gliră cîhli=—a) au asmu-

țit cânii; b) se repeziră,
deteră năvală cânii 112,3;
sărg'iră=se năpustiră 14,,
50 cându-i' sărgti dâscalu
=când li se dede drumul
dela şcoală 188,; 60 cu

coada... sălgy'ită=cu coada...

întinsă

2,,;

Inf. sîr-

gilare şi sîrglire, sălăare (sălg'are) şi sălăg'ire
(săig'ire)_şi sărglire (sărgi'are), sărg'ire.

Sănătate,

sănătos.

nătate,

sîndlos.

Vezi:

sâ:

Săpune sf. = săpun 261,
385; Punea
şi spunea

(te așteaptă) = spânzură-

„toarea (te aşteaptă) 406,;.

» Sărak'e sf.=grije mare, preocupare

neliniştitoare;

691

maşă und sărale-l măca,
== numai o grije îl ne-

liniştiă, nu-l lăsă în pace
93; Îl mâcă săral'a mul:

tu =-]l

mustră

conștiința

mulţ

243,,..

Sărave sf.— palat 477—779

Sarător sm. = trăistiţă, servind la păstrat sare 18030.

Sărbătoare
703

sf. = sărbătoare

9030»

98.7,

363;

oo

l-

șoari=—sărbătoare uşoară,

în care nu e păcat dacă
lucrezi 235,;: a feaţi săr.
bătoari mari = făcu serbare mare 130,,.

Sărsl'eseu. Vezi: sălăg'eseu
Sărgescu, Vezi: sălăg'escu.

Sărminiţă

sf.—10

prunc,

:co-

pilaş 262,,, 331, 332,92
leagănul pruncului 102,2,

103,

Sărună

212,.

sf. =

aa

Salonic;

plătişi Sărună=tu

tine

plătişi

la Salonic 83,,.
Sătină sm.= satana, căpetenia dracilor 467. .

Situl adj.—sătul, săturat.
Siăturât adj. = săturat, înde-

stulat 208, 357, 468.
Scad :vb. II==scad, reduc;10
apa scacde=apa scade; 2%

scade trei groși,

mâ'n? scade
câți (piaştri)

câți ar-

trei piaştri,
rămân? 30

acăță să si scadă dud «li

duă=începii să scadă (să
meargărău, să sărăcoască)
din zi în zi 336,,. Inf. scădeare şi scâdire =scădere.
Scafă sf. = pahar 231, 378;
cu oclul ca di scafă=cu
ochiul mare cât gura de
pahar 38,,.
_Sealdu vb. 1 =

scaldu = mă

scala;

scald

mă

1143
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„999, 923; să si scaldă =
„să se scalde

Scapit. vb. I. Vezi:. ascapil.
Seamă sf.—scamă, caier de
bumbac; “clăbuei . de săpun ; se zice şi::scămang'e.
Scanmu sn.=— scaun; 20 darac; nu-i furcă şi scamnu
= nu-i lucru femeiesc (lit.
nu-i:furcă şi darac) 201,,,
300;,, :301,;-3* tron 14,
402, 455, 97, ete.; s-l-alasă scamnul-=— să-i lase
tronul 43332; 40 scamnulemnu = maşină miraculoasă, sburătoare 288,.
Seară sf.—scară 102, 221, 222,

„259; pl. scâări=a) scări şi
- trepte ; b) scările dela
„şaua calului) „25256; lumea
- estă scări-scări easte=lumea aceasta este schimbă-

„toare (când

unii sunt bo-

gaţi, când alţii), cîr. aşă e
roata lumii 273,.
Scarkin (mi co) vb.= mă
scarpin; scărk'i înare=scărpinare.

cânepa,

bumbacul,

".ete.); 2 fig. a o tuli la
fugă; va. le-aibă scărmimată =.o0 fi: şters-o 108;
"Li scărmină de-acld = o
". şterse de acolo 182,; qi
-s-li scărminăm =" Ai 's'o
Ştergem 215 260,5; Inf.
- scărminare=scărmănare.

Scădiut adj.= 10 scăzut; 2%
" sărac, scăpătat,

sărac lipit

"416,0
Scăldare sf.= scăldare.
Scăldătoare sî.=scăldătoare,
loc unde se strânge apa
râului, de par'că formează

o scăldătoare.
Scălsescu vb. IV=râcâiu

(cu

cu

un

beţişor,

etc.) ; scălsindalui=râcâ-

ind 30,2. Inf. scdlsire=râ-câire.
Seăniseseu vb. IV = sâcâiu,
fac în necaz cuivă 114,,.
Scăreie vb. I=— mă răstesc;
scrăşnesc (când ameninţ
pe cinevă); ahurh'i să scărcică dinţâl' = începi să
scârșşnească din dinţi 15,,
2634, 205; cându l'i seăr-

cică nă oară dinţil'=—când

îi scrâşni odată din dinţi,
„când se răsti odată 407,.
Inf. scărcicare=scrâşnire,
răstire.
Scărică sf.—scară mică; scări
dela şaua calului. 392,,.
Scărk'eseu, seirl/escu vb. IV

=—sfârşesc (țesătura la răsboiu); cari si scărh'ești =

după ce vei sfârși 300,,;
scărk'i arîâzboilu = sfârşi
(țesătura) din răsboiu
3012;

Polimlu

ave

vilă =— Răsboiul
şise

Searmin vb. 1 =.10 scarmăn

(lâna,

unghiile.

202aa.:

scâr-

se sfâr-

211,s.

Scindură sf.= 10 scândură
112, 408; 20 un fel de câr_pătăr, pe care se întind
foile de plăcintă 29,; 30
omilu cu trei scânduri =
omul prostănac. 42;
o-adul'i,.. că-i cu trei scânduri=o înţelese, că-i lipseşte.o doagă 51,; easti
cu trei scânduri este într”o doagă, prost 209..
Scintăli0ră “sf = scânteie
(Epir) 165,,.
Scinteal'e, pl. scîntel şi scânteal'e sf.==scânteie 15,, 92;,

1652,

268,2, 279; scânteal'e

„Vidă catilu=scântei

văzit

cadiul: a veaeă stele verzi
pe

pereţi

55.

GLOSAR.

Seintil'are sf. scânteiere, a
da scântei.
Seintil'ed vb. 1 = scânteiez;

scântilă

de-amăâlamă . şi

vamăndi=scânteiă, (străluciă) de aur şi diamante
133,.

Seîrliescu. Vezi: scăr/'escu.
Scirpă sf.=—aschie; pană, servind la despicatul lemne-

lor 1032, 22 33435, 415, 416.

Selav sm. = rob, selav, prizonier; pl.. sclavi = robi
|
28729.
Selăril'e sf.= sclăvie, robie.
Selăvueseu vb. 1V= robesc,
„reduce în sclăvie. Inf.. selăvuire, sclăvueare=robire.

Selincu

sgârcit, avar.
ad== j.

Selintame sf.=sgârcenie.
Șeloţă sf.== lovitură din picior 482, 483. Vezi: clofă,

cluțată.
Scol vb. I=scol:

2 seculară

=— o sculară, o ridicară
29.715; 82 sculd=—se sculă
(din somn) Bau, 8633; scoală

hil'a=se

“scoală

vimlu =

di

scoală fiica 44,;

se

cu.:noapte

ridică

un

peste

noapte un vânt 80; s-ti
scoli = să.te scoli 440..
+
„nf. seulare.
Scos adj. = scos; mintună
scoasă di coluvlu
— minciună născocită de cel fără
„coadă 185,. Vezi: scot.

693

ne chinuesc amarnic 22,;;
40 lu scoăsiră la amirălu
= îl prezentară la împăratul 51, ;.:5% 7 scoate

tora, h'itu, z-videm ţe n-a-

dusiși= Ei, arată acuma,

fiule,

ca

să

vedem

ceai

adus 66,,; 60 /-anămiră
şi-l scoate un cama ng'ăs=
îi numără. şi-i găseşte (la
mai pusocoteală) cu:unul
țin 22; 20 scnau-.[i-u. scot
io = de nu mi-oiu răsbună
eu ji, ; s-nu făcu sculeurim
= de nu mi-aş răsbună
443; 80îu s-l'i scoată drac: du = unde

să-i

ducă,

să-i

mâne dracul '72,,; 9 s-ză
scoţi pânea= să-ţi câştigi
hrana, existenţa 221,,; dua
fjea nu scoase: niţi ti pîne

=în ziua aceea nucâştigă

de loc 256,; Inf. scuteare,
scodtire = scoatere ; Part.
scos, scoasă 21. .. Stiu. Vezi::știă..
Seriat adj.——10 scris ; 20 pictat, zugrăvit par'că cu
| penelul; frumos 472,

473, ; feată scriată= fată

foarte frumoasă; tinireafa

fea scriată=tinereţea

pictată 36...

.

cea

Seriată sf. = ursita, soartea,
destinul 126,,;, 129, 332.5;
20 ași l-eră scriala=aşă
i-a fost scris, menit 24,,,

Scot vb. III=10 scot 3,; să
44,
125;.
126,. ”
ae
scoată apă==să scoată apă... | . Seriitură sf.— ursită, soartă
8.» ; scoase căcula=scoase
căciula 8,; vai scoată =
va scoate 19,; Perf. scoș,
scoasiși şi scusâși, scoase,

scoasim,

ete.; 20 filii-filăi

lu scodsiră=iîl sfâşiară, îl

făcură

bucățele,

bucățele

13.9; 20 nă scot săflitlu=—

19731 334; scriptură, scris.
Seriii vb. Ill=seriu 197, ete,
etc.; [Part. scriși şi scridi,

scrisişi

şi scridşi,

scrise

Şi serie, serisim şi scriom,
scrisil şi scriăt, scrisiră,
şi scriard; Part. scridt,-d];
seri nd carte = scrise o
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serie. |

ditru soarte pân tu moarte
"- ==

să-i

menească

Scutur

de când

se naşte până la moarte
199,..:: Vezi: soarte; . Inf.

turară

crunt

S

fumat 53, 2072, 279, 311,
407, 412.
crum şi serumtd vb. I—face

sn.

scrum,

= scrum;

lucru

afum (despre

a-

vb.

frică,

—

7

scunk'i 13; tem. scumpă —

ete.;

zavă '8,,;

scumpul a mel=scumpul
(=bărbat) al meu 7,; luga-

sau

din

193.

care

proaste
îi

ă

urmă-

mor

di:seate,

zav de sete 20,, 293,,; sd-l

curmă ună nare seate=

67,,.
43,,.
sersa-

se fac

celelalte,

ardu di seate= mi-e gro- .

rii de-afeale sciimpile==o-

mare

serile

seară=alaltăieri sară, ete.

etc.; pl. dela scumbu, face:
scung'i 354; dela seumpu:

haine: mai

rău

Scate sf.=sete 121, 189, 378;
1* mi lo seatea=—mă apucă
setea 103,, 135; ni-u seate
=—mi-e sete; /-aprease sealed
= li se făci sete gro-

“drag 8, 24, 116, 176,266,

- biecte din celescumpe
Scumpeate sf.—scumpete
Scupo sm. = scop 3374.
Scutie sn=—fel de aba,
vind de căptușală la

sfeclească

toare 255; astă-scară =
în astă sară 80,0, 925; aeri- .
seară=ieri sară; aoaltari-

pl. seulii.

188,

o

"Scară sf. = sară 3, 4, 55,
etc; pl. seri: sevle alante

1V==suflec

3, Tău,

să

4304,

mânecile 286,,.
Scumbu, scumpu adj.=scump,

“ragă

1 = 10 seamăn;

să seâmină ardv di frică:
= începe să dârdâie de

sm. (Epir) == şcoală 75;
va s-lW'eri di sculie=—ai să
rămâi dela şcoală, ai să
pierzi dela învăţătură
235; nu' ave sculie =
n'aveau şcoală, curs 235,;;
128 :sculie,

vb.

u siminâi=—am semănat-o
1026; 20 a7r0v simină=dârdâiau de frică 275, ; acafă

afumare.

35.

=să deretice, să curețe
prin casă 275,9.
Scuturare sf.—scuturare; cu-

Scamin

Sculii 237. Vezi: ascâhii.
Sculie sf.(Macedonia)şi seul'9

Scumbuseseu

toţi 34, ; și scutură

cap 42,, 20luss 2 til.
Se, s- pron. reflexiv =se (pretutindeni); îs /ărneâ=se
hrăniau 40. Vezi: si...

Serumare sf.—facere scrum,

pl. sculăâță 20,

184;

răţire (fiind vorba de casă),
Scutură sf.=—grije, bătaie de

mân-

cări); scrumât = afumat;
mâcare scrumală = mâncare afumată; cu limba
scrumată=cu limba serumată, necăjit foc 23,,.

scul'0,

I = scutur

caplu = îşi scutură capul
203, ; să scătură prin casă

scriare=scriere.

3

vb.

Jucară, si sculurară cari
nu vru=jucară şi se scu-

-

135,
|

„să i se facă-0 sete mare
1535 ; 2 si-ș astingă sealea
== să-şi potolească setea
392; 30 L'-aveă seale mare
=
Ii purtau (ei) mare necaz 405,, 408.
Seaţir vb. I=secer; oâmsnil'i
sîțiră sk'icurle = oamenii

GLOSAR.
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secerau spicele 103, Inf.
— sifirare==secerare, seceriş.
Scăvire sm. = erivăţ, vântul
care suflă din spre nord

-este sau minune 30, ; pot
"- s-fae seamne şi cudii=pot
să fac minuni 170,; semnau

sec, use; sică

1836; semnu di cal= minune mare de cal 406,

170—1'72
Sec vb. I=10

puţlu = a secat puţul; 20

va [-ul sec aistu mer='0
“să-ţi sec mărul acesta,.o
să-l

fac să sece, să nu mai

producă fructe Ito 335 au
175; 3? l-au sică (mâna)=
i-a uscat-o (mâna) 340,5; E

mi-e frig (Epir); sicâi, că-i

ar coare. multi = ni- -e îrig,
căci e frig tăricel. Inf. si.
care

= secare,

fi frig.

uscare,

.

a- ţi

mare=—minune

i 279

5%

mare 131.,,

ş-lo

semnul

di

pășe—îşi luă numirea de
paşă 3493; 60 Aveâ ș-nîs
un

semnu

di

cal'— Avea

“şi el un rând de cai /=semnul

di

cal'

se

socoteşte

dela 7 —12 cai] 300,6, 100,;
- 01

CU Semnu=—o0m

însemnat,

155;

om

rău) 131.

eu semn,

distins

însemnat

Semte sî.— hotar

339,,

(sens

114,.

See adj. = sec, uscat; “oma
sec=pom sec, care nu produce fructe; fântână seacă,
„= fântână secată; seacă
ș-goală s-ti ved = vedeate-aş seacă şi goală (ble-

Seii sm.==seu, grăsime 15;
"193.
Ștină.. sf—pană de lemn, ser“vind la despicatul lemnelor ; maşi io ți știi sfina
= numai eu îi cunosc ro-

Semnu vb. I = însemn: Za
„îşită simnară. ..=—la ieşire.
însemnară312,; ;câtu-l sim:

Sfindul'e st. — ladă 4, 144,
261. Vezi : 'sindule.
Stinuseseu vb. IV=întărese

stem). .

::nară tu tiflere=înaată ce
îl

însemnară

în.

catastit

364,2. Int. simnare= însemnare; Part. sâmnât, -ă
=

= să tragă la ţintă 345,,;
spre minune

bine prin cuie, bat cu cuie,
închid

bine

95,

112,-

Strinteălii sm. == uliu, care
prinde paseri, rândunele,
etc. 460.

însemnat, -ă.

Semnu, pl: seamne sn. = 10
„semn 8,; feațeun semnu cu
» „caplu=făcă un semn cu ca2.pPul 134, 50, 85 96, 192aetc;
20 dovadă, semn ;.8-//îbă
Semnul = să fie semi, .do„vadă 49,;, 57, Tla 35310, un;
3% ţintă: s-tragă lu semnul
40 minune:

stul 319,.

îrd semnu=

Sfulqir vb. I==a fulgeră ă, a
trăsni: se- ascâpiră şi, să
sfălgiră=—să fulgere şi să
trăsnească 52
EI
Sfuleu sn. —trăsnet 58 443;
agudit ca di sfulgu=trăsnit parcă: uimit peste fire
- 25 cândo lo-agudi sful-

gul: =" par'că

fu lovit de

trăsnet 290,..

,

Ll,s, 44, 48,

si, s-, se-==1* conj. să: si-l da

"70.35 di'semnul fi vidură
= de minunea ce văzură

=—să-i dea 15; si-şi veadă
părinţi = să-şi vază pă-

| lau; om eastii

rinţii

semnu=om

1.4; s-facă=să

facă

|
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se-ascapă = să scape Lai,
etc., ete.; 20 conj. dacă, de:
si sciui, că lumea l'are=
de aş şti, că piere lumea
286,; cd si nu=că- de nu,
„căci dacă nu 4, ete, ete.;
s-easte-cd=dacă

6s, 7, 51,

80,,, etc.; s-fure-cd = dacă
247, ete.; 3% pron. reflex.:
si sură = se însură 1,;
s-fățea==se făceau 1,, etc.,
„ete.
e

Sibepe sf.=pricină;

di nâsă

sibepe = din pricina ei
_ io, 19, 38is.
Sicară sf. = secară 131-.
Sicât adj.=— 10 secat: mertu
ațel sicatlu=—mărul cel uscat, care nu produce fructe
175,7; 2 friguros (Epir).
Sieliţeseu (mic) vb. IV =
„mi-e urit; s-ua-s siclifească
=

să

nu'i

fie

urit

150;

nu-s siclifea dip şi dip=
nu se sinchisiă câtuș de
"puţin 489.
Sifere sf. — oaste 444.
Sigur, sigură adv.=—de sigur,
“cu siguranţă

adj.=sigur,

315;,

438. ;

neîndoios.

Sihărik'e sf. = veste

(bună);

s-nu-l laă sihărik'e= să
nu-i dau de veste 7,; și nu

vru s-li l'a sihărilie = şi
„Nu Vroi să vestească 710

De 101, 193, 405...
Simfunie st.=condiţiune 463.
:.. Simigi -sm.= covrigar 309,,.
"Siminare sf. = semănare.Siminţă sf.—sămânţă 76, 27
102,

251,

19;

Siminţă-di

Bumbâc = (sămânţa de
Bumbac), nume de oraş
330.

Simită

|

,

sf.= covrig 307,

Simnare sf. =
semnare.

semnare,

-

309.

îu-

Simnăt adj.=însemnat 312,;;
om simnăt==om însemnat,
om cu semn 131.
Simtu vb. IV = simt; cari
simţă == cari simţiau 173,9.
Sin sn.—sân; pl. sine51, 63.5,
672,83. 223, ete, ete.; ş-cu
nat pi sin =cu prune la
sân 314,; şi stai cu mîtle
n-sin=şi stai cu mânile în

sân : şi stai fără să dai aju-

- tor? 849,
ae
Sivduk'e sf.—ladă 38, 12, 43,
313, 347. Vezi şi: sfâinduke.

Singur “adj. = 1* singur 5,

3212, 35,57; 2 însuși: 7ntră

singur tu grădină=intră

însuși în grădină 9,,; sân-

gură

avina

mărtiriseaşte

= însăşi via mărturiseşte
186; Singur-ăi — însu-mi
9225; 30 unic: ș-aveă un sin-

gur h'ili=iîşi avea un fiu

unic 23.
Sinur sn.= hotar 1154
398,5.

Siide

:

sn..= îr.

tare

163,
.

givre; ger
ea

170,,.

Siptămină sf. = săptămână
Îș,

5022,

88,

138,

259,

502.

Vezi: stămând.
Sirin adj. = senin 80, 18
Sirmae sm.=capital; va lom
sirmae grâile aușlui=vom
luă în seamă vorbele mo“ Şului 434.; ; va li lo sirma&

= le-o fi luat drept bune

21la,. 'Sirmă sf.— mătase
156, 182.

73. 9 79,

Sirsom aaj. = nervos, supă-

răcios, arţăgos 313,,.
Sirsimlik'e sf. = nervozitate,
arţag 313.
Sistimă sf.—obiceiu: ave o
= aveă obiceiu 3.
:

Sită sf. = sită ; mţirnat. măui

,

Pi
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cu sită di mălase= sunţ
rafinat, sunt fin, dat dracului 458.

Si vdă sn. = dragoste 187,,.
Și ! interj. prin care îndem„năm cânii spre a se năpusti asupra

cuivă 193,.

Si Igeseu. Vezi: sdldg'eseu.
Și miră sm.=samargiu, care
face

samare

135.

Și mbătă st. = Sâmbătă 277.
Simtu adj.= sfânt; nume de
localitate în Xirolivade
STus s-pl. sînți=sfinţi ; sfin-

tele icoane

315.

Si m-Y'etru sm.=—Sfântul Petru 300.
si nătate sf.= sănătate 40,,;

„10-cu sîndtate/=— să-ţi tie
cu sănătate, să-ţi fie de
„bine! să-ţi trăiască 1,,; 20
ți-alăs sînătate=rămâi cu
bine 221; lă alasă sândtate = îşi ia rămas bun
GTa, 2892; 30 ficorlu l-a
lăsd sîndlate=băiatul dis" păr 192,5 40 nu-l! si du„feă lăcruluiră năinle, ş-si-

-. nătate=—nu-i mergeă trea„ba şi sănătate bună (greşit
în text: snîlale)

Si nătos,
Si

65,5, 90as.

sănătos" adj.==sănă-

tos 1,;, 15, 1634; s-feafe sînălos=—se -însânătoşi 70,s.
nde sm.=sânge 16, 17, 93;
sânzile 17-1; 1 h'irbea sâ'ngile tu nîs=—tierbeă sângele într'însul 263, ; 20 cu

tufel'a s-lo-agudeăi, sînde
nu

cură

di nîs=cu puşea

"să'l fi lovit, sânge nu curgeă de pe dânsul (de trist
şi amărit) 68a; 30 j-biură
sîndile di frică
= au îngheţat de frică 49, ; to-s-/i

ta singile a. hil-sui=să
.răsbune pe fiul său 424,0,

-

97

1154; ; 5% s-/a sîndile, sî'n-

dile = se ia după urma
sângelui 197,,, 37-12 ; 60 cu
sînde, cu proni=din greu,
cu necazuri mari 488,; sîn-

de ş-proni versu dua tută

=0 due într'un chin continuu, cumplit 186,,.

Sindinăq vb.

Il= sânger;

cîndu nelu a unii va sîn"dineadă = când 'inelul
“unuia va sângeră, va da

| sânge

49,5,

59,8

E

493.

334294

|

399.5,

Sirsl'eseu. Vezi: sălăg'escu. .

Sirmă sf. =—fărâmă, fărâmă:
tură 22,1, 90,5, 171,230, 251.
Slab adj.=—1* slab: om slab
==om slab, care nu e gras;
2% rău, periculos 193, 126,
-236;; tucru slab cură:tu

mese=(lucru rău e la mijloc): nu miroase a bine

12; tră oară slabă=penîru ocazie grea, pentru
momente grele 29%,,; 30
nevoie: omlu tu slab caftă oamini—omul la nevoie

are trebuinţă

de

oameni

Slăbinţă sf. = rău, răutate
!
11223, 245, 416.
Slăg'escu vb. = slăbesc 314;
sldgi feata ca cartea —
slăbi fata ca hârtia 460,.
Slvepe sf.==1* prapor 1ă-,u;
„20 văl, -

Sl'erdu (mi) vb. Ill=mă
"pierd,

mă”

rătăcesc;.si

shirdu=se pierdi, se rătăci 161,9; cd sh'irdăi calea=căci rătăcii.în drum,
„
perdui drumul 161.

Sie

sn. = spic; pl. sk'icuri

„= spice 103,339,
Sl'iu sm. = 10 spin, ghimpe,
mărăcine 43, 480, 33, 9faz
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[i sta sl'inu ntr-..

ocl'i=iîi este nesuferit 283,;

95; 30 s-tragi

cu sl'inlu

nu st-acață di țivă = de
ai trage cu mărăcinele nu
se prinde de nimica: a fi
sărac lipit, a nu aveă niMic 304; Bag shini =

- puiu intrigi.

Skin

vb. I=înghimp, înţep,

„„.îmboldese 116, ; acăfară

s-lu sk'ină=începură să'l
„atingă, să-l aţâţe 183, ; lu
sk'ină ruglu=il înţepă ru„ul 383.3.
|

Sk'inare sf.= înţepare,
„_gere, aţâţare. —< *

atin-

Sl'inare sf. = spinare 336,,;
:* dăcurlu al Dumnidă lo„"arcă pri sk'inarea mea=
de treaba lui Dumnezeu
mă învinuiă pe mine 74.

Sk'inărat sm.= şira spinării.

Sl'ipare
sf. =

târnacop 112,.

Sk'irdeare sf.—rătăcire, pier-

”: dere, pierire,.

e

Sk'irdut adj.—pierdut, rătă„cit 251 — 253, -400,; uimit
„318,
Soaeră sf.—soacră 73,,, 19fas,
-.. 439 ;.soacăr-sa=soacră-sa
14,

Soară

.

53

„ Sub supţioară 85,, 479.480.
Soarbe-Amare.sm. = SoarbeMare. (personaj

în

basme,

Soare 'sm.—soare 2,100, 36,
14, 70, 2852, 439-—441 ; soa-

rd (Fărşeroţii) = soarele
477, 462; pl. sori 268; iu
. W'are soarie=unde apune
„soarele

224,;.

ascâpită

apune

soarele;

altfel 490; pl. soi:

-99 di soi=99 de feluri 33,
Somnu sm.=—somn 51, 87. 157,

sf. = supţioară : suu-

care poate să: beă foarte
mult) 422—424.
N
Soarbe-Ariiilu sm. = Soarbe- Râu 493—495.

=

lumină (termin de desmerdare) 43.
Soarte sf. == cămașa în care
se naște pruncul: să. serie
ditru soarie pân tu moarte
= să'i menească din
«soarte» (= de când se
naşte) până la moarte
199, 319.
Soaţă sf.=tovaurăşă, pereche;
cum soață no-aved n-lume
=cum pereche n'avei în
lume 319,; să z-ducă tră
leamne soață=să meargă
împreună la lemne 257,5,
2000, 194. Socru sm. = socru 52, 923;
art. socurlu şi socrulu; pl.
socri, art. socril' şi săcări'i.
Soc, soic sf. = fel; 10 nă
soie di cupilcu=un fel de
copil din flori 8, 21; 20
dulle ori sun tu lume nă
soe=Multe ceasoarnice
sunt la fel pe lume 353,;;
3% soi di soie şi soe di soe
==îel de fel'49,, 832, 54;
49 nu feațe altă soe= nu

făcu

|

soard
= la supţioară

soarle

soare ş-lunină = soare şi

-

302
— 385;

10 țuti

20 şi

că'tu

dură,

canda lu somnuldi moarti
=, toate dormiau par'că
somnul.de veci 33,,, 36,;;
duri

d-intîni=şi

somnul

adormi ca în

somnul dintâiu: somn profund, în nesimţire (când. se

crede, că sufletul iese din
corpşi umblă prin lume)
3024, B69, 68; 3 grei

somnu-l'

copşu = greu

somn am adormit
36, ; si-l!

„Coacă un somnu=să'i tra-

Fa

226,.;
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să un somn; an oclu-di
somnu=un puiu de somn
-136,; și-l cufeă somnu =
„şi dormiau deabinele
„269; 40 până s-lu fură somnul=până să'l fure som-

S0fi

dişliptăt,

mul, rupe-ola fugă, şterge-o! 47. 78.
[= mă speSpar (mice) vb.

riu 241. Vezi:

peşteri 87...
Spindur vb. 1=—10

Luaţi-l să-l spânzurați 975;

99, 366; 20 atârn: lu spindur. — îi atârn 32,; 30,
1lis, 739; și spindură nărli
nă palmă n-g'os=s'a amărit grozav 101,; gone si-l,
pinduri: apala: di: gușe=—

roţi, Sămărniaţi, etc.): EI:
după fe si suriă=El după
ce se însură 1,, 483; surât
=insurat 5, ; nu him su'7ât= nu sunt însurat 6,.
- Vezi: nsor..
Sorbu vb. III, 1V =sorb 492,
„428; s-lu sorgiă lu: cupă=

voinic

13,;

și-l soarbi tut=şi'l soarbe

-surg'indalui = sorbind

de pică de tinereţe,

voinicie şi frumuseţe (lit.
bun să-i atârni 'sabia de
gât) 2,; arcoarea... și
spindurid tî'mbarea=(trigul. .. îşi atârnă mantaua),
- frigul eră. neclintit.
Spindurare sf. == 10 spânzu-

pahar.(de

iși şi soarbsiși, surgi şi
soarbse 494,;, ete; Part.
surg'it, surg'ilă=sorbit,ă,

|
spânzur:

Loaţi-lu s-lu spindurăţi—

(la Fărșe-

Peri. surgii şi sorbşu, sur-

,

Spel 481. Vezi: aspel.
Spil'it sn.—peşteră ; pl. spi/'e

mea 87, ; sor-ia=soră-ta;
sor-sa = soră-sa 47,,, 1033.

tot 312; va-ni.mi soarbă
“dă nprostu=mă va sorbi
dea'n picioarele
291,;

aspâr.

Spăstreseu vb..IV=—pun bine,
ascund: bine, păstrez 312,;;
curăţ; Inf. spâstrire, spăstreare; Part. spăstrit,-ă.

15, 112—115, 168 — 169,
243 —245 ; sor-mea = soră-

36,

că no-ari soţ—.

firă soțli==p'aci ţi-e dru-

Sor, soră sf.—soră; pl. surără

este)

So, 25. S0fu-su =

"deştept de n'are. pereche
98, ; soț no-avcă ta gunea- jă=—pereche n'aveâă în voi:
nicie 157,5; 290. ; ao feâ-

lu sone= până la sfârşit,
până la urmă 18, 4ls
61,3; fu soni=la urmă, la
sfârşit 46, ; trâș tu sone=
tocmai la sfârşit ST; nai
„tru sone=la sfârşit 17.

ce

aș»

soţul său 9, 16; nâ fațim
soți=ne întovărăşim 80,;

Sone sf. = sfârşit, fine; pîn

să'l sorbi.în

G99

şi soârbire, surbeare..
Soţ sm. — soţ, tovarăş Ta
135, 8faas 145—147, etc.; pl.

nu-l apucă somnul“(de
grije) 88,4, 8020; 60 n ș-bîgă
somnu nir-ocli=nu dormi
de loc 36,,; 70 Acestă eră
băgarepi somnu= Aceasta
eră ademenire
-curată
213

frumos

-

„494%; Int. surg'ire, surg'ure :

nul, până să adoarmă 16,;;
50 nau lo-acăţă somnul =

Sor vb..I=însor

:

rare,

.

spânzurătoare

99,

- 366; canda lo-aduţeă lac

„=—par'că-l duceau la spân-

„.

zurătoare 97, ; 2% atărnare.

Spindurăt

adj. —1*

spânzu-

rat;atârnat: cu caplu spin-

| 700
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durăt=—(eu capul aplecat,
atârnat în jos): mâhnit,
„trist 125,256; 0-alăsă lugut-

. riaspindurată —
„„atfacerea

-doi

a lăsat

nedeslegată,

peri

339,;

cu

în

nărli

spindurati = cu buzele

umflate

83,;.

Spion, pl. spioni şi spioneani

_

sm.== spion

Spirlungos adj.

ascu-

Spirlungu adj. — lunguieţ, .
ascuţit.
Spidă sf.—scânteie (de foc),
val vârtej (despre vânt).

Spin

adj. =

spân

349,

402.

Sprigăr vb. I=—20 jur solemn
pe cevă; s-prigură — se

întări cu jurământ solemn
8sov-3a so ; 20 (i sprijir =—te

conjur; s-mi sprigură —
să mă conjure (— să mă
să jur

solemn)

75,;

sf.=— jurare,

con-

li sprigurară
— le conjurară 159,5.
Sprigurare

jurare.

Sprigurăt sn=jurământ so- lemn.
Sprună sf. = sprună, spuză

“+82, 466; spură (la Fărşeroţi) 477.
.
e

Spulbir vb. I == cură (prin
: casă) 195,; 20 fi spulbir
= praf te fac; 30 vimtul
spălbiră =— vântul ridică
praf, etc.. Spulbirare sf. = curăţire (a
casei de praf), prăfuire,
svânturare; fig. dispărere.
Spumă sf—spumă 319, 1105.
Spun vb. III == spun; Perf.

spusă == ce nici nu se pomenise 173,.. Vezi: spin.
Spură, spuză sf. = sprună,
spuză (la Fărşeroţi) 477.
Vezi: sprună.
Stamulă sf. = nume propriu
86, 87, etc.

stane =— merse la stână
1Gss. Vezi: stând.
Statu, nume propriu==State

367—371.
Stau vb. I (Indie. prez. stază;
Imperf. stam şi stăteâm
(Stileâm), stai şi stătea
(stiteai), sta şi stătea 19,
36,5: 39,1, Şi stited 239; stam

şi mai des: stăteam (stiteân), staţi (stăteaţi,sti:

jură solemn 16-42; până fe
nu va li guri şi sprigări
== până ce nu vei jură şi

facă

Lu

Stane sf. —stână: s-duse la

ascuţit, cu

"ţi 3335, 39

spus,-ă;

2935» 329, ; fi ni s-aved,

de femeie

146,.

ascuţiş* paroo=par

spuș; Part.
Das

*

teaţi), sta şi stătea (stiteă),
Perf.stătui, Part. stătut,-a;
Inf.stăteare,stiteare,starej
stau; staţi! —staţi 5,,;
siăi, s-lă spun, ma-i ași
—stăi, să le spuiu, dacă-i
aşă 22.0;. V-aspuni, - cum
sta luguria==ii spune, cum
stă chestia 14,; vîră nu-/
dîțea : stăi ma nelo —
nimeni nu-i făceă nici o
observaţie, toţi îl lăsau în
voie=—356,,; stăturâ=—stătură 184, ; stătir=stete 26,,.
Stare, stiteare şi stăteare (mai
des) sf. -— stare.
Stăfidă st. — stafidă. 37,
Stăb'imă sf.——prinsoare 419,3.
Vezi: stih'imă.
Stămărie sf. — Sântă-Marie
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882,

188;

Stămărie

mușală /—Sfântă Maică a
Domnului! 25,; di vă o-adusi Stămăria—Bate-v'ar
Maica Domnului 10335. -

Stimiînă (prescurtat din: sip-

GLOSAR.

iimână) ==
— sf. săptămână
13, 212, 213, 261, 277.
vb.

Mularea

1

=—-strănut:

stărnută =— Mu-

ierea strănută 69,,.
Stărnutare sf;— strănutare
69,. Vezi: stârnit,
Stătit—1* sm. statură 456,,;
2 om greoiu, care abiă îşi
târăşte

Stăvineri

Stearpi.

corpul

422,,.

sf.—Sfânta-Vineri.

Vezi: sterpu.

Steao» steaiiă sf.— stea; pl.
steale 174, 15, 18les, 191,
28933; Lo feata îră ca steao
— fata eră (frumoasă) ca
o stea 255, ; /icât dit stea-

le=trumos, par'că eră picat din stele 12, ; navării

a lei, mă-sa stedul'ei=—no-

rorile sale, frumoase ca
mama stelei: neînchipuit
de frumoase 34; 20 căpri
cîle steale—capre (multe)
cât stelele 279,,; 30 Ared
tu steatiă—a dat în stele
(—şi-a cercetat norocul: în
stele) 822,-, 41233.
Stepsu sn.—vină, culpă 99.
180; no-aveă, vîră stepsu
=

maveă nici o vină

283,.

Sternă sf. — loc în care se.
strânge apă, rezervoriu de

apă 44.
Sterpu adj. —
ductiv:

loc

stearpă

==

pă-

mânt nefructifer; fem.
amirăroana

neproductivă

eard, stearpă

“01

pe

pământ

9,

412,5,

etc. Vezi: stră, stiri.
Stică conj. —
mat
din: (s-eaj)sti-cii=—de estecă, 237,

938,

Stifuseseu vb. IV — prăpădesc, nimicesc; la stifusi
= îl prăpădi 1719.
“ Stinimă sf: =—prinsoare 170,3;
me-acâfo—tac prinsoare,
mă prind -3462;.
Stilo, pl. stâ/'âdă şi stih'ia,

pl. stihii sm, —
şarpe

laur

de

casă,

stafie,

smeu,

12, 14—17,

;;

"=împărăteasa eră stearpă,
„nu nășteă 315, ; stearpă
: oaie care nu fată 317,0.

Sti prep—peste 14; se-alnă
sii ușe=—se sui peste ușe,

. deasupra ușii 59. ; stî- cor
=—pe picior 466,; di sti loc

ba-

222,0, 434,

etc.

Stingu 167.

Vezi: astingu.

Stipseseu vb. IV = sunt vi“novat: canda [i stipsea
dunaea= par'că îi eră de
vină lumea 72,0.

Stirpâr

sm.

=

pâstor

care

. paşte oile sterpe 317.
Stizmă sf. — zid, perete 4,

309,,, 486.

Stină st.= stână 402.
Stinga(a co) adv.—a stânga
434;

şi

nhipse

lrile

di

na stânga = îşi înfipse,
îşi vâri lirele în partea
stângă [, unde se ţine un
buzunar ascuns în cămaşe
sau scurteică) 236,..
Stingăcii adj.—stângaciu,
neîndemânatec.

Stingu adj.= stâng;

sterp, neprosterpu=—

-:

=—de

Stărk'escu, Vezi : străk'escu.
Stărnut

-

mina

tea stînga = mâna
stângă 170.

Stos,

pl. stoguri

cea

sn. = stol

(de paseri); grămadă 60;,,
1729,

362,6-

:

Strauiii sn. = straiu,
pl. sirane,
50,

1023

;

haină

strani= haine

4520;

59z2,

Ț2=.

78,

ete, etc.; nu lu nedped
străiilă di haraiiă =nu-l

.
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încăpeau hainele.

curie 116,132.
Straiiș sm. = strămoş
182.

Stră

de

N. PAPAHAGI

bu-

.

stâncă, deasupra destâncă.
Străvât vb. II = străbat 88,
108,113. 154, 315, 461.
Inf. străbăleare şi străbălire = străbatere.
Străl'esen . şi. stărl'eseu vb,
1V=sec; arf'urie va styăk'ască = râurile vor secă
A+I2,. Vezi: astră/escu. .
Străk'itură şi stărk'itură sf.
= stârpitură (când stârpesc oile, când oile nase
“miei morţi); om de nimica.
Străl'it şi stărkit adj.—stârpit; secat; stărkile
! = al
naibii!
|

Strănipot, fem. strănipoată=

strănepot, strănepoată
102,, zi.
|
Străpăp sm.=străbun, stră187,

952,,.

Străveel'u adj. == străvechiu.

Strănit vb. I = strănut
Vezi: stârnit.
Străxeseu vb. IV = consimt
106, 308, 356,;.
Stremă, pl. sfromate.. st. =
pogon 4314, 135.
Stres adj. = 10 strâns, constrâns 277; tem. streasă ;
cari vidă luguria streasă |
= dacă văză, că treaba
se complică, dacă se văzi
la zor 10,52, ; cari u vidură streasă fraţl/i=dacă
se văzură fraţii la zor,
la strâmtorare 493, 3212, ;
cât Îi vidă streasi = în:

ce se

văză

la strâm-

toare; îndată ce se văzu *
strâns cu ușa 108,,; 2*sgâr-..
cit: er stres-stres, claea
draclui=eră sgârcit cum
n'a mai făcut firea 916,

prep.=peste, deasupra

- (pretutindeni); str cale
== deasupra drumului (la
drumuri de munte numai) .
. 60; stră W'atră = peste

moş

dată

>
101,

lia 8535, 356.

Stri prep.=peste, deasupra
59... 185. etc; di sri faţa

loclai =='de

peste

supra-

faţa pământului 170. Vezi:
: Stră, sti.
_Stricor vb. I = strecor- 90,
1834, 223, 227; lu stricură
=îl strecură 71, ; si-l! stpi-

curăâți=să-i strecura ţi
28

Stricătoare

sf.==strecurătoa-

„re; pungă, de lână făcută,

"în care se strecoară urdă, .

brânză, sprea li se extrage
zerul, ete...
Stricurare sf. = strecurare,
strecurătoare

Stris

vb:

ls

320

40,

etc.;

1 =
Laz

90,..

strig,

1-45,

2228

chem
29

33,

strigindalui ==

strigând 24,
e
Strigare st. = strigare, che-

mare 15, 25,.
|
Strigă st.—strigă, fiinţă supranaturală; pl. sîride
1723.

”

Strimtură sf. = strânsoare,
strâmtoare,

zor,

5Ts0 12la3, 493.

nevoie

Stringu vb. III = stră ng.
[Indie prez ; stringu, strin-

Ji, strinde,

stringim şi

strindom, stringiţi ȘI Sirindei, stringu. Imperf. strindeâm; Perf. ste și şi
sirimşu, streasiși (striseşi)
Şi strimsiși, sirease şi

strimse, streasim şi strim-

sim, :streasit şi strimsit,
stredsiră şi strimsiră; Inf.

GLOSAR.
strindire

şi strindeare=

strângere;

Parti.

stres,.

streasă şi strimlu, — d];
să- ș u stringă m-braţă=
„să şi-o strângă în braţe
15lso; Li Stringu se-aspund = îi constrâng (ei) să
"spuie 199, ; strinde-ți î3nima cu dințil=aibi curaj
154,0;

nîpoi

strindi- te

draclu= iarăşi ţine-te pe
fugă dracul 4; la stred-

sirăd dipu

niră
31,3;

nîs = se

por-

în fugă după dânsul
cara

u strease mul-

tu foamea=dacă o constrânse mult foamea 290,,;;
strease

un

lăsă un

frig=—dede,

se

frig tare 170,,; Zu

strimse foamea=il con-

strânse foamea 239,,; 4
strimse=o strânse 1812; si
strimsiră ş-el' lo-apală
= se porniră şi ei într'o
fugă nebună is.

Strimbu adj.= 1* strâmb
209; 2 prost, rău; acăță

să-l si ducă strimbu =
începi să-i meargă prost
- 280; 30 anapoda, pe dos
103, ; 40 om strîmbu=a)
om strâmb, care schiopă-

tează, b) om nedrept;
3 bag-u strimbă=—(bagăo (căciula) strâmbă, îndoită într'o parte): să nu- ţi

pese de loc 49, 116, 3231
4155,; 60 pl. m. strîngi,

tem. strâmbe.
Strimbu vb. I=strâmb;

Tuţi

oăspițiii ' strimbară

biăgili
= Toţi oaspeţii
strâmbară din buze, adică:

s'au strâmbat, şi-au bătut
joc 9835;

s-nu strâng'i=să

nu strâmbi, să nu te abaţi,

ci să

mergi

drept 486a4.

.
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“nf. strimbare=strâmbare
Strot sm. = prăpăd 280,.
Struxeseu vb. IV. = ascut
Diaz 108, 313...
Stufos adj. stufos 33 196;
- 893.3
Stul înăt adj. bătut de nenoroc; nenorocit 168,.
Stumbu sm. şi sn.=pisălog.
Stup, pl. stu. sm. = stup;
stup co-alg'ini= stup de
albine 295...
,
Stupătoare. sf. = dop.

Supseseu vb. IV=mor (despre vite şi despre necreștini);

cât

2663.

Vezi:

supsi=cât

muri

psusescu.

Stur, pl. stură sm. Şi stururi
sn.=stâlp 13232 195ssp +23,
425.
Sturnare si. cremene, silex
28

4820

118.

Su pr. pos.=—său,
tutindeni);

— su (pre-

/'î/'-su=fiu-su,

fiul său 2,; dinir-su=ginerele său 473, ; Gen. Dat.
-sui: a hil-sui, „a dinirsui.

Su prep.=supt 62— 64, 366,3.
etc.

Vevi:

sum,

san.

Subaş sm. = fel de şefie în
administraţia otomană; 22
lo-aveă subâș di tamân
la loe=nu eră tocmai în
fire 91,,; oăspili nu-l ari
subaș la loc = oaspetele
nu-i în fire 209.
|
Subţire adj. = supţire, mărunt

lfla.

Sucak'e sf.= stradă,uliţă
55,452,

(Uzitat în oraşe).

Sueril'e sf. = 10 socrime,
socrii mai mari; 20 rudenia de socri.
Suerime sf.= socrime.

Sudoure.
Sufie

Vezi:

asudoare.

sf. — invenţie,

născo-
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cire 98,; cu sufii-sufii=
cu invenţii peste invenţii
Pap
Suilare sf.=suflare 171, 330.
Suilit sn. = suflet 24,, 49,
465—468; 10 ș-deade să-

(ce să şază să născoceas-

că): ce mi s'a pus să năs-

Flitiu=a murit, a expirat

un

om,

nici

un

supsei;

„“subj. prez. pers. II; sufli
şi sufl'i=sufli] 44, 148,
.. 263; că angîrmari, avea,
suflală draclu tu pungă
=

cât

despre

bani,

sufla-

se dracul în pungă: n'a__Yeă nici pară chioară 162,.
Sufră (Epir) sm. şi sofră
(Macedonia) sf. = masă
rotundă pe care se serveşte masa la prânz şi
la cină 29.
.

Sufrîmțeao,

sufrimțeaiiă

== sprinceană

172;

st.

soare,

sufrâmţeale==soare, sprin„_ cene (= frumosule) 957,,.
Sufrusescu vb. IV ==sbârcese;
sufrusil=sbârcit 24, 172.
Sufsescu vb. IV. = născocesc, inventez, 312,., 495,0;
Je s-sadă si sufseased —

canda

nă

sipsi-

d
cătişile = Par'că ne
supseră pisicile (când cui-

vă îi este foame

suflet de

Suflu -vb. I = suflu ; [Indic.

î/

supse fățle = îi supse obrajii 182; îl supșu = îl

32,;; 20 suflit di om nu
se-află = nu se află nici
om 74;,; 30 z-da..: tră suFlit = să dea, să facă..
pomană
165; 40 s-fd
carți si flitlu=să-ţi mânjeşti sufletul cu păcat 134,;;
tra s-nu ni neareu săflitlu
=ca să nu păcătuesc, să numi mânjesc sufletul cu păcat 186,; 5 t-un suflit=
într'un suflet, într'o fugă
270, 429,; 60. nd scot săFlitlu = ne scot sufletul,
ne chinuesc amar.2%,;
70 sd-ș adună săfliliu =
„să suspine din greu 204,,.

a

303,.

cocească

Sug vb. LII = sug 314,;

mare)

455. Inf. sădire şi sudeare
= sugere. Part. suplu,
suplă = supt,-ă.
Sulă sf. = 10 sulă; cari î/
băgă sula tu coaste=dacă

îi băgă sula în coaste (=

dacă îl constrânse) 488,
499;: 30 țeapă, trigare
16-a,

2285.

,

!

Sultă sf. = Sultană; 'armâsiră ca Sulla cu uenălu
== rămaseră cu rușinea
30, 2T0sa, 865,.

Sum

prep. = supt

25, 57.

63, 64, ete. Vezi;:su, sun.
Sumâr sn. =samar. 118,9;
135,

252;

î/

crueaști

un

sumâr=iîi trage o bătaie
431,
Sumă sf.—un caier de lână
neagră sau albă, din care
-se face: ustură = urzeala
3035.
Sum-ari'd vb. III = surâd:
sum-arisi = surâse 429,..
Sumăricii sm. = samar mie
„952,
Sumără, sămără sm:= samargiu, care face samare.
Sumedru sm. == Sfântul Dumitru.
Sum-l'etru sm. = Sfântul
Petru 21,;.
Sumnos adj.=somnoros 3037,
Sumsoară sf. = supţioară
85,, 86.
Supane sf.—buzunar la sâ-

GLOSAR. .

nul stâng al cămăşii sau
al scurteicii 17,;, 160,,
280.7, 295,,.
Supră prep. = asupra
pe

deasupra
dipri

293,;

(pre-

(pri) =

tutindeni); pi

267,

95,
pe

supră =

deasupra 89, ; şi mai mult
83,; l-la dipri supră,. l-

. Va dipri g'os = îl ia

pe.

subțire 43,.. Expresiunea

este

împrumutată

dela

modul de a învâţă să citeşti de altădată, conzis„tând în a silabisi, citire
numită: dipri gos sau a

rosti cuvântul dintr'odată,

„fără

a-l silabisi, citire nu-

mită: dipri suprd).
Supseseu. Vezi: psusescu.

Suptu adj. = supt:. agăa,
suplu di câtuşi=tlămând,

supt par'că de pisici 90,.

Supţire

adj. = subţire,

mă-

runt 313,.

Surută

sf.—surată

99.

Din

sordi-+terminaţiunea: ată,

ca şi fărtăt din frate+at.
Surda (de-a cs, nas) adv.
= deasurda, a face pe
n'aude 229,,, 2512.
Surdu adj.=surd 150,, ; suzdu-ni dâe=—surd mă chiamă

.

431.

Surqi't adj. = asurzit.
Surg'ire st.—soarbere 422,;.
Surică si = sorioară AT

88.0, 485.

Surpu vb. I=surp, dau jos
239 ; să-l surpă—să-l usurpe 122,0. Inf. surpare==
usurpare, dare jos; surpă„_del=—piei daci,
Surţel sn. — surcel, uscătură

10812 87 10923, 2270 273.

Papahagi,

Basme

aromâne.

.
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Sus adv.—sus (pretutindeni);
ÎN Sus 2
1, 15, 28, ;
SUS = Sus, în- sus %,;

din sus în g'os=iîn

şi. lat:

deadi

lung

peste tot 35,,; L-a

ndpoi

în

sus==o0

porni în spre munţi; identie cu: a apucat câmpii.
[Aromânii locuind mai
mult munții, cei ajunşi la
desperare îşi găsese mai
mult refugiul în drumul
spre munţi, în viaţa de
haiducie, unde nu-i mai
pot ajunge impilările
ni.

E

mănui.]

Susliir vb: 1 = suspin 5lss;
63, 182.,; sushkiră ninga
“nd oard—suspină încă odată 51, ; sush'iră dit h'i: cale = suspină din adâne
14; plulbli săshiră =
plopii suspină 220,; tute
feătile li susk'irâ=pe.
toate fetele le făceă să suspine după el 360,,.
Susliivare sf. == suspinare

451.
Sustă sf. — capac, care se ridică

Sută

în

sus

252,;, 1

sf. — sută;

pă

sulă—

o sută 19,,, 882, 188; pl
„sule 25, 45; li ascunsi

tu patru suti di guvi =
le ascunse în.patru sute

. de găuri, adică: foarte
bine 55,.

DD

Sutira = Schimbarea la faţă
a Domnului ; biserica pe
culmea muntelui cu acelaş nume la răsărit de comuna Avela 350».
Suţată sf. = tovărășie 185,

493.
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Şain sm. — şoim 245; nume
propriu 249...
Şamie si.—batistă, maramă

noapte;

Turcia

şamișdoli,

şamij-

dol'i, num. =amândoi, ambii

24, 49, 79,952 j caplu
sşumindoilor = capul ambilor 220,; şamijdăâole —
ambele 286,,.

Şamintreăl'i, şamiștreil'i num.
= tustrei,

câteşi

trei 10,,

39. 100;, 146,2; șamintrel'ă
416; fem. șamiștreile, şamintreile=— tustrele 33...
26lzo0, 282,

376,3

At.

Şaminpăturl'ă num. =
patru, câteşi
patru
Tot

aşă

se

samiș-ținţil',

toţi
480.

I poate

zice:

samiş-şasil,

etc..

”

Şaoă. Vezi: șaiiă.
|
Şapte num.=şapte 157—159;
şăptile=al şaptelea 462,;

cai di șaplil amirâdi =

"care dintre cei şapte împăraţi 58; șaple-diţi=—şaptezeci 128; șupte-optu li si

duse

pi dindpoi=sa

speriat răii o sfeclise răii

de îrică 177,2, 185,,
392,,.

298,

Șarpe sm. şi sf.— şarpe 9,
10, 12, 66—68; pl. șerki:
dodudle şerk'i (st.) — cei
doi şerpi

12,6; 4

s-veadă.

mulţi şerk'i (sm).—va vedea mulţi şerpi Glas ; amairăril'a şerk'ilor=—împărăţia şerpilor 66; caznda-l
muşcă vîrnu șarpe=par'că îl muşcă vreun şarpe
256,9.
Şase num.=— şase; șâsile di
noaple == la orele şase de

în

nopţii,

când ziua este egală cu
noaptea) 388,; șai-ddţi—
şasezeci,

484.

Şamindoi,

(corespunde

cu miezul

Șăilă,

Şao,

Şaoă

sf. —şa

(de

cal) 110, 127, 314; pl.
șale și șel' 2%,
Șcămbă sf.—bolovan, stâncă
480...

Șel'oapie vb. I = schiopătez
209; șel'upică= schiopătă
5-8; : șel'apicânda==schiopătând 268; Inf. șe/upicave=schiopătare.
Şel'op, pl. şel'o/& adj.=schiop;

fem. șel'oapă = schioapă
113; 156.0, 224, 261—267.

Șel'imurare sf.=scâncire; che-

lălâire 3012.

Șelimured

vb.

I = scâncesc,

„ chielălăesc 301; șe/'imurăd...
auşiu = îngână... moşul
458,
Şeop,-pl. şcoape sn.—1* băț
2ls, 431, 460; 20 bătaie
80.2, 543; i-l cruescu un
şcop=—de-i eroiesc, de-i trag
o bătaie 43,,; lipsusescu di
șeop = te omor în bătăi

125,, 188.

Șeraii adv.==de loc! (corupţiune din alb. sea=n'am):

Aîși pară:

şerai! = Fi

bani: de loc 83.
Șeret adj. == pustiu,
Nu-nă

si duse

ni-eră şerela

nebun ;

mintea,

că.

la pragi =

Nu mi se dusegândul (=nu
mi-am adus aminte), căci
eră

pustia

(de

minte)

la

bani 39,.

Şeurted şi şcurtik'ăd vb. I=
scurtez ; 10 a

cu

fi şeurted

nd palmă =

te voiu

GLOSAR.

scurtă cu o

palmă

(= îţi

voiu tăiă capul) 45; 20
mintea si șcurlă multu =
mintea se scurtă mult, adică: nu mai aveă minte
multă 98,,; 30s-u șcurtăm=—
să o prescurtăm 139,, 193;
+ va-l şcurti led cu nă
palmă=il voiu scurtă cu

o palmă: îi voiu tăiă capul S85,; 50 Zi șcurticâ= .

(îi scurtă): îi omoră, le
tăiă capul 504; După fe-l!
şcurtică tuți—După ce le
tăi capul la toţi 269,,,270,.
Șeurtare şi șcurticare sf. =
scurtare; fig. tăiere a ca-

pului, omorire.

Șcurtiță

sf.

= sorţi

3414, 374,

„503; V-cădă şcurtița a lei
=a

ieşit ea la sorţi, i-a ve-

nit ei rândul 49,,; za s-a„răe şeurlița
=0 să trag la
sorţi 239; (râpsiră şcurtița
=

traseră

la sorţi

8.

Şeurtu adj.=— 10 scurt;

om

şcurtu=om scurt;șeurtul di
mânti=scurtul de minte 44;

o-aduki,că-i şeurtă tu minte = o pricepi, că-i proastă 51,05 276; 2subst: scurteică 290, ; 3 luna lu Fevruarie 20, 302.

Şed vb. Il=şed; tra si șadă

= ca să şază 5; șided
= şedea 7. 175; șidă
= şezii 20, ;.trâş cîndu şidură pri measă = tocmai
când se așezară la masă
5ls; Part. șidăt,-ă = şe-

zut-ă. La Fărşeroţi se pro-

nunţă : șăd, şădă 419; șădândalui, ţe şăgi = şe-

zând,

cât

Șombără sf.

şezi

2439.

cele două

ne-

'Yeste ale unui bărbat (Al-

bania).

.

107
(

ȘI, $- j =

tutindeni)

conj. şi

(pretu-

10 ș-:

mare

ş-

adv.

şi,

muşăt = mare şi frumos
2, ete,, eto.; 20 7 se aude
în unele comune, când urmează d, b, v; j-deade=şi
dădi; j-de-agună=şi de flămândă 22, ; j-bana ș-u da
=—iîşi da şi viaţa ; j-vigă =
şi văz,

etc.;

3%

asemenea ; își ș- Andreiiilu
ieşi şi Andreiu 1,,; care
s-clamă și el mântile Lac
= care se cheamă și el
muntele Lac.16,, etc. etc.;
„4 ş- pron. reflex, își: şfeațe crufea =îşi făci erucea 1; șî și se duse= şi
îşi se duse: şi mi se duse
|
65. ete.

Șică sm., şicac sf. = glumă;
Trei sute

nu

de-ani,

şică

= Trei sute de ani, nu
„glumă 25; faţe 'şicâţi =
îace glume, glumeșşte 8,;
şicăți di la hane= glume
ordinare,

fără

sare

şicae 236.

364,;

”

Șideare (şădeare), sf.==şedere

136, ; șidearea nu da pîne
=—şederea nu dă pâne: nu
aduce folos 300.

fig. cur

Șidut adj. — şezut;
17236-

Șieăe sn.—abă, fel de postav
.
|
170
Şilealv'e sf. — seleaf 50,,. .
Șile
;

si. . =

paiu, un mie paiu,:

gunoiu ; germ. Pliisel, feiner Schmutz 1713, 172; 10
ră şile ş-pale = pentru
..

:

ori ce, pentru un lucru cât
“de mic 185,s ; așteaptă sînătale di şile, di pal'e=
aşteaptă sănătate dela un
lucru cât de mie 240,0 ; 20

Li

spune.... tute pân. la

PER. N. PAPAIIAGI

08

- şile=—le spune... toate din
-- Arapăr: cu deamănuntul
441.5; 30 nu s-plâmsi şil'a
di nâs=nimeni nu se plân- se de dânsul 119,,; /o-avea şil'e ntr-ocl'i=nu-l pu-

- teau suferi:

a-l aveă spin

să dea de veste 127,,; șfi“rea fea urulă=(vestea cea
despre
uită) : vestea
- moartea cuivă 74,3 ; /-adite
ştiri bune dit loclu a lui
= îi aduc vești bune din
ţara .lui 9;.

în ochi 115;.
Șingir sn. și şingire sf.—lanţ

Ştirgoane sf.—un fel de plantă

Şir et adj.=—viclean, şiret. 30,9,

nas ca tabac, provoacă
strănutare.

(creşte

385.

1042, 15 la 310, 404. Şiritlik'e si.—şiretlic, viclenie
17 las, 371.
Şiş sm. șişe sf.—10 sticlă, bu-„

- telie 420. 20 şiș=şișul bastonului.
Şiștimară sf. = uimire, zăpă” ceală 380.
:
ȘŞiștisescu. (nic) vb. IV =
“mă zăpăcesoe 42; îmi
i
pierd capul.
-

Şoarie sm.= şoarece 29,, 64,
„69, 122; V-mâca şodriţi“i fărina=a fi sărac lipit 304,9.
Șombură sf.=—pietroiu, bolovan (Albania).

Şop adj. = prost, tont.

Şoput, pl. șopute sn.=şipot,
fântână a cărei apă curge
printr” o albie numită cu-

Danhe (=copaie) sau șurcă
- 46ac 222a5 226, 227, 243,
244; Șopullu ali Lamie=
Şipotul Balaurului (nume
de localitate) 294.

Șteae sf. =

stevie, şteie (le-

gumă) 193.
Şteare sf. = ştire, recunoaŞtere.

Ştie-Tute=
mele

personaj în bas-

aromâne,

care

ştie

- tot, atât trecutul cât şi viitorul 315, 316.
Ştire sf. = ştire, cunoștință,
„pricepere 115,., 321; ştire,
veste 87, ;. z-da tu ştir i=

la munte)

o faci

praf

şi dacă

şi o tragi în

Ştii, stiu (Cruşova, Bitolia)
vb. 1V=cunosc,
ştiu. Indic.
prez. ştii (Sci) 13; ştii
(Scii) 4; şti şi ştie (scie)
- 86aa, 1lao ş știm (scim) 31,;

știți (sciți), ştii (sti). Im-

peri.ștear şi știăm (sceam)
29; şteai (sciai), ştea 9;,
- Îl şi știa 25, (sc) 56;
171, etc; Perf. știri (sciăi);
Subj. prez. să ştiu (vezi
indie. prez.) ; pers. III: să
şlibă =— să ştie 36, 3Tos,
129; şi s-tibă (la Fârşe-.
roţi) = să ştie AT 482;
Opt. si ștearim=de aş şti;
- să șleari line= de ai şti
tu 186,,; si șteare=de ar
- şti 242; Part, știăt-ă =
ştiut; 20 ştii tine, pr-iu
s-/ise găl'ina=ce-ştii tu??
tu nu ştii:nimica 433; 30
ştea

ca

apa = ştiă foar îi

bine'404,.
|
Știât adj.=1* ştiut, cunoscut;
„2% ştiutor, înţelept, pricePut 45,8 22, 196, 210, 292,7,
- 310, 857, 395,.
Ştireu sm. = barză.

Şubcee

sf. =

231,4;
nu

dea

bănuială 20225,

s-nu da şubee = să
de

bănuit

446,5.

Şubcilătice adj.
= suspect, de:
„ bănuit 507;.
Şuir şi șiur (la Gopeși)

vb.

.

GLOSAR.

I = şuier, fluier din gură
6620, 67, 311, 379; 10 di
tuli câți V-şuiră prin cap
= de tot ce-i trăsni prin
cap 373 ; 20 cum va-l' șuiră

Șurteseu vb. IV=10a

Șut=1“adj. ciut, fără coarne;
„. capră şulă=a) capră fără

de coarne, căprioară 244,,,
4759—484; 20 fig. drac (numit,

231.

Şuirare (şiurare)sf.—şuierare,
fluierare.
Şuirăt, (şiurăt) sm.=fluierat.
Şuirătură sf.=fluierătură,
şuierătură..

Șulinăr sn. = olan, conduct
apă.

Șumuronii sm. = 10 cârtiţă
18; muşuroiu de pământ.
$miiţă sf. = făşie de

- de pastramă.

carne,

Șupăr vb. I = bat joc; și-l
“şupără
= şi-l batjocoriă
163; că-l șupără ficorli
„= căci îşi băteau joc co-

piii de el 163,;, 382,, 296..

Șupărare sf.=— bătaie de
batjocorire.
-

joc,

Şupărătâr adj.—batjocoritor;
şupărătoane

= batjocori-

toare.

Şuper sm. = batjocură; țră
şupâr=spre bătaie de joc

13l2p 3824
.
Șupleacă sf.:== palmă; /-ari
nd şupleacă — îi trage o
palmă

86,.

|

Șuptur vb. I = şoptesc (la
ureche) 401; fe șăptură ==
ce şoptesc 228,; șuptură
şoptiă 502. Inf. șupturare

= şoptire.
Şureă sf.—gura
cută

fier,

fie din

pe

Sa
de şipot, fă-

lemn, fie din

unde

se

scurge

“apa din fântână.în albia
mică sau mare 226,.

tăiâ via;

2 a altoi un pom; șurtire
= tăiere (a viei); altoire.

Dumnigăii = cum l-o lumină. Dumnezeu 149, ; 30
șuird lora cîtră nal'urea
= îluieră acuma în neştire

„de

109
(

.

prin

eufemism,

fără.

coarne, șul) 293; șute =
drace 91,,; N-o-avii, că
hi şullu din vale = Mi
s'a părut, că eşti dracul
din vale 42... 8364, 348,
- 403; șullu Vii =— dracul
în carne şi oase 459,; va_dea-l şul=— nume de localitate în care se crede, că
trăiesc draci mulţi 92, ; șutlu din: Valea-al-Condu =

de localitate în A-

nume

se crede, că lo-

unde

vela,

cuesc draci 283, ; pl. șuţi
9luc; Şi şuteani 469,

432,5.

Şută sf.=—1“fel de boală, gâlci,
20 fel de cană fără mănuși.

Şuţ, șuţăscu vb. I şi IV=su-cesc, întorc '72,, 102;

10 ca

s-şufâră, ca se-amvîrtiră=
(se cam suciră, se învârtiră): se tot codiră 67; 10

s-u şuță sula =s?o întoarcă,
frigarea 16,;; 20 mintea
lui nu-l! să şujă = nu-şi
schimbă gândul, nu se lăsă
“să fie înduplecat 8, ; cari“şte cum, b-u 'şiiță mintea
= cine ştie cum îi întoarce
- gândul 133, 85ug, 234; 80

I-șuță

loclu

di anantă

parti = caută peste tot,
în toate părţile 109,; au

șuță-aruşuță pălatea = îl
suci răsuci

- blă

40

peste

palatul: um-

tot în palat 36,;

au şuțîră

frînda=o în-

toarseră pe foaia cealaltă

116,

30 pândă s-ti suți cî-

710
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ră aşiea=până să te în"- torci acilea,

ment, numai

adică: la mo-.

decât 63,;.

Șuţire şi (șfâre Epir), şufare
şi (șlare Epir), sf.=—sucire,
întoarcere, învârtire.

Șuţală

(şi: șfală Epir) st.=

_-făcăleţ.
Şuţi't adj.=.1* sucit, întors;

cu mustafa asudată, şuPâtă-arușujfilă=cu mustaţa
mijită, sucită răsucită 36,;

20 scopit (despre vite).

»

Ta

pron. posesiv=ta;

a ta,

Gen. Dat.a ță/ei, Ac. a la;
pl. N. Ac. e tale, Gen. Dat.

a lălor (pretutindeni); -la :

mă-la,

sor-ta,

mă-ta,

soru-ta,

ete. == ma-

etc.

Gen.

Dat. -tai: a măâ-tai, a sortai, ete.=

orei

mamei

tale, su-

tale; malari-tai =

„muierii tale.316,,.
Ta conj. (derivat din
pentruca, ca să
57, 73, etc, ete.

fra)=

23,
"

56,

Tac vb. Il=tac (pretutind.);
"tăfeă =.tăceă Tu, 35
72322; lăcăi Be, ete.
Tae! = tronc! fac? fue /=a“rată nişte sunete succesive,
când lovim cu cevă, când
tăiem cevă, ete. 110, 155.

356,

494:

Taha adv. =
par'că 14,5

.

doară, poate,
322, 445 5lis

82, 109.
a
Tahminea sf. = dibuitul, pipăitul:cuco = cu dibuitul;
_“pe

ghicite 57,3.

Vah'ină adv. =. dimineaţă;
mâne-tah'ină=mâne dimineaţă 3.0; 590, 6833; lah'iaia 105,.
”
Taifă sf.—ceată 71, 401.
Talatiuă sf.=teletin 497,,.

Tali vb. 1 ==10 taiu 23,28,
59; că-ți tat'ă caplu=căci îţi taiu capul 43,,; ta s-lu
ale — ca să-l taie 57,;

cîndu. va s-u lălâ=în momentul de ao tăiă %,,;
tăl'e= tăie 16; nu-l tăVară=—nu-l tăiară 57; tal-u
=taie-o 90, ; avea tăl'ată
tăiase 51; caplu va ţi-l

"taluit=capul
453. ; da ti
tăiă 21;
tăiă 62,,,;
_spuneă la

ţi-l voiu

tăiă

tălem=te vom
s-tălarii=de ai
20 (ăla groasi
palavre. 209,,;

aclo iu tălă groase==pe

când spuneă la palavre
316;; 30 cum îți tate caplu = cum te taie capul,
cum te pricepi 98, 124,;;

40 / tăl'ă ș-caplu

avutlui

=—se pricepeă mult bogatul 351,; 50 ZăLe cuvenda- = puse capăt discuţiunii,
vorbei 89,.; 60 /-u fă/e

cu tăporlu=iîi spuse verde,

pe şleau 190,.
”
“Tălare şi talar sm.= putină
„305, 310, 311, 355, 419.
Tamâm adv.—tocmai 7, 1lag,1225 832, 98. ete.
Oamă sf.=—minune 422,, 460;

- pl. Sâmate.
E
Tang-tung!=—sunetul produs
din lovirea a două obiecte
tari 112,

Tao-to=prostănac, tont 186.4,

“Reaminteşte modul de silabisire numit: dipri g'os
al copiilor,

când

învaţă să

citească. A fi la (a+-o=to,

GLOSAR.
înseamnă deci: a avea
mintea greoaie, a îi greu
de cap, a nu pricepe uşor,
care încă silabiseşte.
Tar sm.=—măgar 391,
Tas, pl, tasuri sn. vas rotunjor de aramă, servind
de băut din fântâni, râu-

leţe, etc.; farfurioară de
aramă în felul fâsuluă pă-

storesc_385,.
Tastru, pl. fastre sm.=traistă
10.,, 23, 113, 190, 3149; 10
s-fi bagi caplu lu taslu

— să te joci

cu

moartea

3912; 20 c-un tastru di
mausldță=cu o grămadă de
mustăţi 304. Vezi: lrastau.

Tastrul'a (Vani co), numele

lui Ivan 'Turbincă, în -basmele aromâne. 498- 501.
Tată, pl. tătimi sm. = tată
2230 3, 13, 40, ete, etc.;
tată-nu=tată-meu 75, ; lală-lu, lată-su şi latu-nu
(clu,

-su)

314;

tati

416;

tătinli=taţii 7, ete.. Art.
Tata, tati şi latăl. Gen.
Dat. a tătălui şi ali tati,

al tulă; pl. Nom. Ac. tătinl'i, Gen. Dat. a tătânlor
(pretutindeni).

'Pavlă

si. == tavă

(pe care

se

serveşte cafeă, vin, dulceaţa, etc.,

Taxe

374.

sf.=

Taxirate

168,.

clasă 337,,.

sf.—nenorocire

Tă prob: din 4r)ă=penteu
1, 439, 480, etc, Vezi: frd.

Tăbuie si. — ceată; batalion
24133.

Tăcinescu, țicinescu vb. 1V=—
10 aticni, a-ţi da prin gând
lo Ad duă țel tăcâni a

Vei 2 — Într'o zi ce-i dede

prin

gând ei, ce-i tieni ei?

m ILI
68,,;

îfe

pă lîcâneaște=ori

ce-ţi dă prin gând 68,,; lă
lăcâni— le veni în “gând
146,0,

250,2,

cîni=-a

44,

zice

;

20

[/.-uU

verde,

lă-

a zice

pe şleau 13130, 201, 203,,;
Inf. făcînire şi tăcâneare.
Tăgare Sf. = baniţă 368,,.
Tăgărtică, trăgăcică sf.==săculeţul de piele ce-l poartă
ciobanii

şi în care pun tot

felul. de merinde.
Tăine

şi (tăime)

20,

Tăl

st = porţie

BT Taa-

(a). Vezi:

tăă.

'Tălăeseu vb. IV=înegresecu
desăvârşire ; a
ca

vai

=iîl

de

face.cevă

lume; î7

snopi

fălăi

în bătăi 499,,;

mâcare . „ ălăilă == mân.
care... ca. vai de lu m e
34103.

“

Tălăgăn şi tălăs gane si.
ă
grosieră din care. se
se fac
mantale; măntăluţă de lână, spre deosebire de cea

de păr de capră, care se
numeşte ; fîmbure,

capă

3240 4802.

Tălăit adj.—înegrit peste tot,
în proastă stare, în hal ca
„vai de lume 401 că-nă
suntu...
tălăile plătărlo
— căci îmi. sunt... terte-

lite spatele 451.

.

-

“Pălăngqă sf. == pasere închipuită în basme 48024 48125
Tălăricii sn.===putinică,
ălâre sf. == tăiere.
..
Tăl ât adj. =—tăiat; fig. "Ture.
Tălitură sf.==10 tăietură ; 20

partea care "ie a unui cu-

ţit. briceag, ete. 103...
Oămăsescu vb. IV=mă mir,
mă

minunez

Cămăturvie

. nunăţie

23,3;

2072...

sf.=miracol, mi-

170.

719

*

PER,

Tămbaâre. Vezi: fâmbare..
Tănică, nume

propriu

de fe-

- meie, deminutiv dela Zană
(= Sultană) 200, 201.

“Tăpor şi (fupor)' sn.=topor,
secure 112, 454; pl. fă-

poaie 161,

162;

V-au tăle

cu tăporlu= i-o zise verde
190.
e
Tăpăriște sf. = coada de topor

Tăpsie sf;== tipsie 122,,, 473.
Tăredl sn.=ocol ; acăfă z-da
ărcoale = încep să-deă
târcoale 186.
Tăș adv.=toemai267,,. Vezi:
irăș, bîâș.
Tiăţeare şi (tâţire) sf-=tăcere

12 Las. '396,.

|

Tău; tăl (a-) pron.

poses.=

"al tău (pretutindeni); Gen.

Dat. a fdăi, a tălăi; pl.
"atăt, atăl 64;,; Gen..Dat.
d lor,a tălor.
Tăvane sf. = tavan,-pod: 74,

115; 163, 286, 3147. .:
Tăxescu vb. 1V:=10 promit:

tăzea= promiteă 55,3; Vtăzi=iîi promise 27, ; lă-

-ziră părăți = promiseră
bani 87; fe-ni are tăzită

„=ce

mi-a promis 46,

62,

208;20 înjut': î/! ăzescu

tatu-su=il înjur de tată;
Inf. tăzire, lăzeare, - :
Tăsit adj:=1* promis, juruit
- 22, 149;'20 înjurat.
Tea conj.=ca să 200,,, 338,

„829,

476,.“Vezi:

ră.

Teacă sf. = teacă 166, 470.
Qeamin -adj. = femeiesc, fe-

N, PAPAHAGI

“nea = pricepi... că i-au
“jucat festa, că a fost pâ-“Gălit

25639.

Teja,: nume propriu de bărbat 273, ete.

- --.

numai

decât

443,,.

Templă şi temblă sî.=grindă
mare,

stâlp puternice -222,.

Templu şi temblu sn.=tâm__plă de biserică, iconostas.

TYendă sf.=cort; cergă imare,

„care se poate ace şi cort
210.
Sa

Tenzire (şi: tingire, tingir)
sm. = tingire 55.
Tentă 'sf.=cort 182. Vezi şi:

tendă.

-

Terlu “num. = al treilea
46130. Format din: zreilu ;
cfr.
ditră, devenit divid
(Vlaho-Clisura), pri; devenit: pir,

ete.

Terse şi tersend adj.=pe dos,
anapoda .124, ; nenorocos,

piază rea; răsucit, cu care

greu te poţi înţelege.

Tes adj.
= întins; pl. feși,

îem. leasă, pl. tease 3%,
120,6, 1822, 184,422. Vezi:
tinda.
i
Tetă sf.—mătuşe 108, 109,,;
fig. friguri; lo-acăţă teta

= îl apucară .frigurile.
“Ti prep.== pentru, la (pretutindeni); fi leamne=pentru .
: lemne 2,, 15,; până îi Sum

K'etru = până

la Sfântul

(lo)- Qeâ-

Petre 21, ; ti time = spre
noroc 22,; am i ţi= dar

dul... că V-u gucară teh-

devine fe, când! urmează
un cuvânt începătorcua:
le-ațeă==de aceea, pentru
“aceea 214; fe-ahtare bu-

menin;

anantau

mindi= celălalt (luă) cele
femeiești (animale.) Si
Tehnest.==meşteşug, meserie
8-41. 163, 212—215, 488;

Pa

Teliii sn.= 10 beteală; %
sârmă (telegrafică”); felu
bălii troară=telegrafiă

pentru ce alta! 56,, 476:

GLOSAR.

13

: neață=pentru (atare) ast“fel de. binefacere 58; un

te-alantu=unul pentru al-

“tul 25,.

Tibișire -sf. = cretă, tibişir
5

312uz

a

Ticlite sf. = supărare; crâ
fără ticlife= erau «sans
facons> 94.

Tiflu-pendar sm. = lefter, ififliu,
„93.5,

fără pară
430.

chioar a

Ă

Tiftere sf.=catastif, registru
364,3, 475-.
Tizane sf.=tigaie 73.4, 14,
296,,.

„

Tisănsescu vb. IV=pr ăjese
la tigaie 415,,;

se desface cevă, când se
“vinde: cevă, sau. care'a-

: nunţă:cevă publicului :în

gura -mare „55 155,6, L7G.
adj. = leneș, trân-:
E
dav 226,.
Qimelii sn. =— temelie Aaa

Timbal

Dida

Giminamă sf. = tăm âie
â
292,
460
Timtu adj.= întins 30 19.
Vezi: tindu.
'Tindeare şi tindire sf. = întindere 373.

Tindu vb.=—10 întind. (pretu.
tindeni) ; s-tindeă pri fîntină=se. întindea pe fântână 33,,; Perf. leşii 103,

biginsil=

prăjit la tigaie 162,..

şi timşu, teasişi şi timsiși,

Tih'e sf. — soarte, "noroc
96—99, 161, 316; 10 ti//e

lease

oarbă==soarte nenorocoa-

„veau

parte.

Aceasta se nimeri (= se
„întâmplă să fie) foarte în- dărătnică 21; cu s-tih'isi
= cum--se

nimeri

65,.

Tilegrat sn. = 10'sârmă tele_ grafică; 20 telegramă 177,,;
” bat tilegr aflu== dau tele«ramă, depeşez.
Tileal şi "tiVân sm. =pristav,
telal, care bate toba când

şi -timse

-154,;

timsim,
teasit
leăsiră şi tim-

siră, 246, ; M. ce. P. s-aved
leasă sum un fag=se întinsese supt.un fag 35;
Part. fes 36,, leasă şi fimatu,

timtă = întins, -ă; 2 va
- tindu s-lu basi cu mâna-ă
„=o să întind (=o să în-.
drăznesc)să-l'iau cumâna

65.

s-tih'isi multu anăpudă=

259

leasim şi
şi timsii,

să 147,,; 90 îi (trâ) tih'e=
spre noroc 22,, Gl, 83. ;
30 va s- jă întindă ş-lilua==
„trebuie să'ţi meargă şi no" rocul, trebuie să ai şi noroc 66; 40 ahîntu lă .eară
--tih'a
= de atâta noroc aTihilaii adj.=ticălos, mişel
„18.3; fem. tih'ilae 44. ; lae
” s-lihilae = ticălosule 240,.
Tihiseseu vb. 1V =a'se întâmplă; fe s-tih'iseaște =
ce se întâmplă 147 ; «i îstă

|

“

mea

(= însu-mi) 258.9;

3

li tindeă ctinili = le întin-

„deauprăjinele (fig. pentru:

- picioare), adică: fugeau

nebuneşte 48;; 40 vine oara

s-li tindă marallu= veni
timpul să dea ortul popii
sărmanul 163,2; s-li tindă
= să dea .ortul' popii, să
-- moară 430, ; de asemenea:
"li lease

5,

Tindu-gomar

măgar

451,

sm. 2

300,..

rândav,

trândav (Se crede,

că măgarii, cărora le place.
să se întinză, sunt leneşi).
Tine pron. pers.=1* tu; Nom.
tine (şi tu, în u nele ex-

-

î14

PER.

presii); Dat. a fâa, îți, fi,
7ă, ți şi 2 (când urmează
un cuvânt începător cu d:
. z-dau = îţi dau), Ac. tine,

ți,te (pretutindeni) ; 20 În-

treabă un, întreabă alantu, până lu sone di tine,
“di mâne, nviţă, că ...=În-

trebă pe unui, întreabă pe
altul, până la sfârşit de
tine, de mine, află, că...
Gl; 30 fine s-h'iă g'ine=
tu să fii sănătos 83,..
TPinik'& sm. şi tinik'ce sf. =
tinichea 256,: 9, 257; Pu-

rață iu pungă. linie =
Parale în pungă: tinicheă,

„adică:
Tinir

de loc Sl.

adj.=tânăr,

-

june

21,,,

118, 166, 167, 247,.

Tinireață

sf.— tinereţe

36,

-85ss. 160, 216, 247, 439.
Tinirușeu

adj. = tinerel;

tinirușk'i == tinerei
Tinie-sf.—onoare,

pl.

404,..

cinste;

10

- alanți avi aă tinie= cei“Jalti sfinţi sunt onoraţi 20,,

linie

1

că-fe nu-l dădea,

|

de ce nu-l onoră 20,;
ş-feaţe tinia — (îşi faci
cinstea): se execută

298, ;

- :3* A0ă vină ș-araplu să-şi
caftă linia = Aci veni şi
harapul:să-şi ceară onoarea: să ceară satisfacția
-. onoarei sale 51,.
Tiniseseu vb. 1V.== onorez,
cinstesc; Inf. finisire; pă- rințâl' vor lihisire = pă„rinţii trebuie -să fie onoraţi 201, ; finisită

„_stită 316,6.

Tiptile adj.=tiptil,

=

cin-

deghizat

369, 471.
“Virânii sn.=—muncă din greu,
caznă, chin, tiranisire; fă
tirane = pentru chinuri,

N.
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pentru suferinţe grele 214

204, ; câți tirani=câte chi- NUri 30lap. 331. e
Tirănseseu vb. 1V = tiranisesc: băgă s-u lirănisească

= începu s'o tiraniseze204,.

Ciriii sm.=uriaş 138, 244,
4084, 493—494.
Cirmane şi firmaue sf. = firman, decret imperial 103,5,
Vezi: firmane.
.
Tisasă sf. = desagi 65,, 66,5,
82, 105. 226.
'Tiș adv.=tocmai 421,,. Vezi:
trâş.
|

Tie! ticâ! = tic! sunetul pro-

dus de ceas, de bătaia inimii, etc. 103,, 155.,; tâcdtâe I==tic, tac! 323, ; ct nu
„ feațe tie = abiă cât n'a

plesnit, puţin a trebuit ca

să plesnească 283...
Ticinescu. Vezi: /dcînescu.
TPimbare, tămbare (fîmpare)

„sf. = 10 mantă de păr.de
capră 228, 324, 325, 341;
2% areoarea... şi spindură

tâmbarea

=: îrigul ... se

încuibase bine de tot 46,,;
cu

tul

că urfana

aved lu
fâmbarea
toate că
de gând
casa lor

nu-s

o-

minte. sâ-ș mută
din casă-lă=cu
sărăcia nu avea
să se ducă din
84,.

Timpinăr sm.:=toboşar,

care

bate toba 419, 'Țigan care.

bate

toba.

Timpină

sf.—tobă. 3195364;

; Ru putedă niţi cu timpînle s-t'i. diștepți = nu. pu:
teai nici cu tobele să”i deş-

tepţi 307s--

SE

Timpiră sm.=tambură ; acă-

țară z-da tâmpărălu di
„ foame = începură să su„ fere

de

foame

274,,.

Tingăr-mingăr ! cuvinte fără

sens

propriu,

întrebuin-

țate, pentru a'exprimă idea
de: ce o fi, o fi! iese, unde
o ieşi.! 4059.
Toamnă sf.=toamnă 56, 161.

Toară (din fu vară)

la moment, numai
80... Vezi: oară

adv.=—=
decât

op, pl. topuri sn.=10 minge
479.3, 480; 2% tun. Vezi:
topă.
Topă sf.= 10 minge; 20 tun
323au 498; pl. “tole, tope
şi toape.
Ttopcă si.=— minge; pl. topk'i
15
Şi :topți.
torsn==urmă 100, Sar: 3426;
tra s-li l'ară torlu=ca să

le. pearză urma 43; s-fă
aspitm lorlu = să-ţi arăt

“urma 27, ;aî si-l' lom lorlu = ai să ne aţinem după .
urmă-i 158,; Torlu-torlat

" lo-agumsi==(Mergând)
după urmă într'unaîl ajunse
-192,,; di.lorlu a furlor nu

deădiră=de urma hoţilor

nu dâdură 8.
Tora adv. = acuma 5, 25,
293, 84, 40, 60; tora îi: tora
= deocamdată, pentru mMo“ment 212,;.
Torea

adv.

=

acuş, acuşica,

acuşilea 64, 96, 833-,.
Toreu vb. 11l=10.tore. 300 ;
lurţea = torceă 73; turțea
“cul” = torceă fire (de in,
cânepă) 285, ;-turțeă di
- sîngură=torceă dela sine
266, ; lorşu=torsei; toarst
=— toarse 301; Part. (oarsă
(ame)= tors (amo») ; Inf.
toaârțire şi turfeare==toarcere ; 2

si-l! toarcă'cd s-

metea == să-i toarcă norocul, să-i menească 12723;

=

i

.

a
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acăfară s-l-u loarcă dua
ntelui= începură să-i toarcă-(=—să-i menească) ziua

(=

norocul).

pruncului

301; 30 nu -sciă [i-l si
loarțe=nu: ştiă. ce se plănueşte în contra lui 17i,;
fe lă toarțe=ce plănuește,

ce pune la cale în contra
lor 184;;.

Pornu

vb.

L='10

în tore:

ş-turnd caplu=îşi întoarse
capul 19, ; s-li torhi = să
le întorci 263; s-turnă di la
șopul= se întorceă, se înapoiă dela şipot 462; î/' la
toarnă al. Cola=i-l îna-

poiază lui Cola

2525; nu

s-lurnă = nu se întoarse
Tae 20l.s 60; ș- turnă= îşi
“întoarse 5; 2u- ni se-a7?
turnală=nu mi s'a întors
52, ; loarnă-li=în toarce-te
65, ; 20 Iă turna să s-la

= le turnă

apă, ca să:se

spele do; ; Zanc

dit pucie

„apă vie — turnă din ulcioraş apă nemuritoare
13;

30. replic,

răspund:

Lou turnă avultlu=ii-răspunse bogatul (adică: îi întoarse

vor ba). 18,9

80;

- Va toarnă= îi ripostează
“îi răspunde 100;:, 236us+
"425; 40 s-li tori mintea
—să-i întorci gândul, să-l
-- îndupleci 120.3. La Fărşe„roţi. 22 după 7 nu se aude;
“aşă

'la-ei se. rosteşte:

tor

(=torn, întorc); s-tură—
-:se întorceă 4763, 484; s-tură
„=—se întoarse 4176. Observ
că. acest r la Fărşeroţi
„sună ca doi rr.
Toșe, nume propiu de fe.
meie. 7024, 30,3;
Tot adv. = 1* tot. (pretutin-

--
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deni); pl. Zofă 725; fem.
toată ; pl. toate 16,,, 14,
56, 441; 20 totuş: Zâna ar-

“mâneă tot laie=— lâna rămânea

totuş

neagră

21,

etc.; 30 ahâle ş-toate=—asta!
„astea-s toate 10; 40 di eu
Tot = cu totul 36,2, 1544;
Avea nlunicată gp'ine di cu
lot=—Se înnoptase bine de
: tot 69. Vezi: fut.
o

Potalui (cu co,di cu)

adv.

=cu totul 161, 184.
Totna adv.= totdeauna, me- reu, într'una 9s, 20-a, 495
66, 91, 88, 117s0, 278.
'Potină, totănă (şi fotuna) adv.
= totdeauna, mereu, într'una 71, 76, 475; totuna

4 2; întră cum fă ştii di

totuna = intră cum ştii de
totdeauna,

_biceiu

intră

ca:

230.

do

o-

”

Tra să, tra si conj. = ca să
13» 435 Dao

10za.

19,

ete;

" Prin căderea lui 7 se aude
în Macedonia: (a si, ta-s=
ca să,

“

:

Trac!.= poe! sunet produs
-- din ruperea, cioenitura,
ete.

a cevă 39,,, 4080, 491.

Trag vb. Ill=10 trag. [Perf.
trapşu,trapsişi şi irâpsâşi,
trapse, trapsin, trapsil,
"trâpsiră;Part.(raptu,trap-1ă. Inf. trădeare şi trâgi-

me = Nu: suferi de foame
- 251. ; 80 s-tragă=să tragă,

să fie curent 129;

Trăgea

un vimiu mare=Suflă un
vânt puternic 20,,; to (rapsi

mână

di la nîs=se

trapse=—de dus tot s'a dus,

nu se lăsă fără a'se duce
8; 50 cât tragi frînda şarina = cât frunza şi ni-!
'sipul de mult 98,; 6" Zrâpsird șcurtița'= 'Traseră la
„ Sorţi 8.3; 70 7răded s-moară
290,4 ; trăgeadi moarie=
trăgeă de moarțe 70; 80

â trage în gazdă; îu avea
- traplă părmăterții'=unde

trăseseră negustorii 60,
5ls, 8ls.; trâpsiră ndreptu
=merseră drept la 78,,; 9%
trâpsirănd bandă ca di ami-

" râţi =

traseră, duseră

depărtez: frâpsiră dit
îrhia fea dipăduri.= se.
depărtară din ..pustietatea

'cea de pădure 35,,, 88; ; za

„ma putea s-tragă=nu mai

altul 32,,; 2 sufer: fe trapşa == ce suferii 99; După
fe trapse cât trapse=După
„ce suferi cât suferi 195,,,
332. ; vă u trădem deadiin
= o vom suferi împreună

pă fe tuţi trâpsiră corlu=

"10za5 146ucpa5; lumea tradi
di apă = lumea sufere de
apă 49; Xa trapse di foa-

o

„viaţă .de alea: împărăteşti
1833; 100 pornesc: cîndu
trapse dit zeane =: când
porni din străinătate 1;,
lrăpsiră de-aclo=porniră
de acolo 12,:, 65; 1l0si-și
tragă calea=—să-şi vază de
drum
37,2, 49; 19 mă

“ ve]; şi tragi un, tragi a: dantu=și trage unul, trage

în-

- “depărtă dela dânsul 96,;,
98,,; di ducă mână nu

puteă înaintă 261, ; 130 Du-

După ce toţi jucară în ca„_pul horei 34; 14% /râpse
"priste nâs şi-l culcă mpade
= trase (din puşcă) peste

dânsul şi-l culcă la pământ

-19aa.
Trambă sf.= schimb, a da una
pentru alta; Feaţitu oraă

GLOSAR.

trambă=Făcă schimb numai decât 54; 79, 93.
Trandafir sm. — trandafir, roză 319, 421.
'Trandaflă, trandafilă sf, —
roză, trandafir 9, 16luc,
180.
Trandatl'auă sf. = trandafir.
Trap, pl. în apuri sn.
= vălceă,

părăiaş

166,,.

Traptu adj.=tras;: frumos la

îaţă, cu trăsurile regulate;

cu nărli trapli= cu nasul
frumos, regulat 36,.

Trastu

sn. = traistă

TSioi 133

306. La Samarina se aude:
trașt. Vezi: tastru.

Tră prep.= pentru, de

10,,

34. ete; îră frică easte=—
este de temut 43; tră sof=
de tovarăş,ca to varaş, 13;
si-l! da hili-sa tră nîsă=
să-i dea pe fiică-sa în locul ei 16, '79,.; fre-afed =
de aceea 60,; fr-ahâ't lucru=pentru o nimica toată 10,; trea îndao dle—
după

câtevă

zile

73;

&-

arideare = pentru ca să
Tâză Sa; lră puţină oară
= după puţin timp SGss;
iră-je == pentru

ce

3,5,222;

Vezi: tă, format din
prin căderea lui 7.
Trăgeare

sf.

ră,

= tragere 535;

ună trădeare ş-ună agu:
deare feațe tu semnu =
Cum a tras,a şi nimerit la
ţintă 345. De asemenea:
trăire.
Trăş, Vezi: iriș. |
Tr istie,t tăstrie sm.— traistiţă.
Trăt [din fră+iu(=în)] prep.
= pentru 1602, 344; nu
eră trăt lume aclo=nu eră
pentru (a. ieşi) în lume acolo

39,

45;

.

17

rea. Vezi: ră.
Treacă

sf.

==

10

trecere;

2

„traiu; 10 după treaca trei.
lor dile == după trecerea
celor

trei zile 1709; 20 ma

"ş-aveă treacă îti=nu tvăiă

de loc bine 195,,, 282...
reambur şi treamur vb. 1—
tremur Lfl.; cari făfeă
s-ireâmbură munţii =
care făceă să se sguduie
munţii 146; acăţii s-treâm-

Vură == începi să tremure
14;

acățd

s-treâmbură

loclu — începu să se cutre„mure pământul 17; acă-

fară ..... s-treâmbură

di

frică=—începură
.... să tremure de frică 311, trâmbură ca vearga=tremură
ca varga 1152, 350.3; treamat

158;

vearga
TTroca,

s-freâmurd

Vezi:

trei.

|

Treăţire şi triţeare si. =
trecere;

mullă

ca

298,,;;
2%

căutare;

tveățire

10
ma

are feara

— mai multă căutare are
ceara 19.
'Drează (a-) = a treia zi 464,
- 8275.
Tree vb. IIl=—trec; 10 s-trec
„ noapiea= Să petrec noap„tea 94; 2 treaţi (amar ea)
dizndii— trace prin mare
iarăş 4822; trefe=— trece
17332 ; tra s-treacă prit d
mare—ca

să treacă

prin

mare 4; trițeâm=—treceam
6,9; trițeă dî'lile-—treceau
zilele

1;

frică

mintile=—

trecu, străbătii muntele 4.3;
nu țrică multu — nu treci
- Mult timp 2a0> 21ni-ari tri„culă= mi-a trecut 52, ; nu
ș-aăl triculă cîmeșli= nu
„ şi-au trecut (—nu şi-au îm-

119
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- brăeat) cămăşile 34; 20
cîndu tirțeă (în loc de: tri-fed).— când: treceă'

480,;

tircir 238,; 30 cât g'ine tri-

fea aestă fumeal'e—cât de
bine trăiă această familie
233 ; matrițe g'ine cu soacâr-sa — nu trăiă bine cu
soacră-sa 22,,, 30; 40 treaţe
cama sirma di feară—are
trecere ( — preţ, căutare)
mai. mult mătasea decât
ceara 79; 5% Wa/ că nu
treaţe, easte păr vecl'u=
Na! căci nu merge, este
monedă veche 25,,; 60 pecă,
triei, zbor == nici.n'a fost
vorbă 156,,.
Trei num.==10 trei 22, 3las,
'32, 65, ete.; pîn tu frei=—

“până la trei, pânăla a treia

oară 39,,; s-vd bag a treilor câte nă angucitoare —
să vă propuiu la toţi. trei
“câte.o ghicitoare 140,,; 20
treit'i=câteşi trei 3-4, 82,,;
tre 416,,; fem. treile; na
oară tu treili dâli mâca
-— mâncai odată la trei

zile 89,; 30 a trecea (a treia)

=—a treia 13.,, 200; pînă tu
a treia — până întw'a treia
102 33; dotreilu — al treilea 82, 90,,, 222, 1414,
46330; -cu treilu=cu al treilea

147; deade cale a tre;-

lui pilister=—dete

drumul

la altreilea porumbel 460,,;

5* di trei-trei dili—din trei

în trei zile 104; 60 a treadâ; a trea-di==a treia zi
220 105; a lrea (=treea)
seară=a treia seară, când
vin ursitoarele şi menese

noului născut soartea 129,,

319; 70 cd-i cu trei scânduri=căci este netot, pro-

stănac:

a fi într'o doagă

5-0 209.
Trespră, tresprațe, trosprăqa--

țe num.=treisprezece.

Tresprig'ing'iţi, trespră-

vin iţi şi tresprăvivinți
(Samarina) num. = două-

zeci şi trei 491,;
Tri prep.—pentru 16,,
tre-alumtare==pentru
tare 15,; tri niscânte
== în câtevă zile 39,,;

tra.

34,;
lupdile
Vezi:

Trieiit adj.—trecut; fute bpicitile — toate cele trecute
205.
Tridăţi num.=treizeci 250,,,
299,

Trifirușeu adj.—fraget;
pând

plă-

11],

Triineare şi trimere sf. — a
treia seară dela nașterea
cuivă, când vin ursitoarele,
ca să-i menească soartea
33230. Din ngr. trei-zile.
Trimburare şi trimurare sf.
=—tremurare; cutremurare.
Triscatarat sm.—dracul; din

ngr.: de trei ori caterisi-

tul 3414.
Triţeare sf.—trecere 419; îră
lifearea oara=—de omorît
timpul,.de trecut vremea

194,
parte

ună trifeare dindde-amare — îndată

-ce a trecut pe celălalt țărm
al mării 68,, Vezi: /redţire.

Trivă şi trivaiiă sf.—răspân-

tie, unde se întretaie trei
drumuri 88, 464, (Epir).
TPriş, trăş adv.—toecmai 34,
fas: das sr, 14323; brâși =
vale=—tocmai la vale 100,;;

trăș acld arsări glemlu=—

cât colo sări ghemul 26,,;
69... De asemenea: /d Îș, liș.

Triţ

64,;

Vezi:

trăt.
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Troară adv.== numai decât,
îndată, la moment21,-, 41,9,
4223 3
520; ma troară
== mai curând 562, 102,;,
100. Vezi: oară.

- Duț=în puț 13; tu tot loelu = peste tot pământul
1fs6; tu fugă= la plecare
la; tu veane=în străină-

'Prop, pl. tropurt sn.= chip,
fel, mijloc, mod 9, 21, 923;

din care s'a format acest
cuvânt țu, prin căderea lui

tate 1,, etc. etc. (Vezi: tru,

“cu vîră trop=cu nici un
chip 139,5 21345 A7e Zro-

7) 3 to, când urmează un cu-

vânt începător cu a şi cu
care formează un diftong:
to-avlie =— în curte so

pari bune = are maniere

frumoase ; este delicat.
Troput sn.= treapăt, mers de
cai 223,, 380,
'Tru prep.=iîntru, în; (r-ună
noapte=intr'onoapte; 14.;;
tru

oară=la

moment

23; tro-aisle locuri

ete., etc,
Tue!= toc! poc! 11030, 338.
356,8.
'Tucine sm.= tăciune 1; art.

tucinile 226,6, 298; pl. tucin
= tăciuni
li i 19.
Tueâg sn. şi tueagă sf.= băț

15,,

= în a-

ceste locuri 440, 237. Vezi:
la,

Trub vb. I=10 a fi neastâmpărat: băgă... s-lrubă=se
puneă... să fie neastâmpă--rat, să facă nebunii 136;
2 a turbă. Vezi: turbu,
Trumbetă sf. = trompetă: 42,
43,

H,

Trundueseu vb. IV=sguduiu,
clătin; s-tr undui
= se clătină 10,,; se sgudui 43;

trun duteseu=sguduiu 10226,
1182, 244, 279, 404.

Trunduire şi trunducare sf.—
sguduire 141,,, „30
Trup, pl. trupuri su.=trup,
corp 13.0, 15, 39, 89, 173,

313; avi

ş-trădeă truplu

di curmâl=abiă îşi ducea
corpul de obosit 147,.
Tu pron. pers. II sing.= tu

(numai în unele expresiuni): ta-știi /=tu ştii!.
Tu pron. posesiv==tău: tată-

tu==tată-tău; gen. dat.-tuz:
tată-tui=tatălui tău (pretutindeni).
Tu prep.=iîn, la, pe; fu virdeaji=pe verdeață Zu ; tau

-

260,

3202

eaguri,

439,

473

pl.

tuâgă şi lucage.

'Tufă sf.—1* moţ de

ta-

păr, tufă

_ depăre 12023, 40139; fu ncupă

di

tufă=il

înhăţă de păr

341,;2*buchet 1 7333; 3" tufă,
boschet (de pomi, etc.).
Tutfel/e sf.=— puşcă 19, 8T7a3,
88.;. 120, ; cu tufek'a s-lo-

agudeai, sînge nu cură di
nîs=cu puşea să-l fi lovit,
sânge nu curgeă de pe dânsul (de trist, de amărit ce
eră) 63a9.
Tuficci sm.=armurier; pl. tufictăţi 445.
Tul'escu

vb.

IV=1*

topesc;

să s-lul/ască tută căliva=—
să se topească toată coliba
26,3; neaua s-tuk'i=neaua
se topi, 302, 171; Mintea

noastră... tuk'ilă la un loe
= Mintea noastră... topită

(strânsă) la un Joe 168,;

20 ţi tulişi dă niusumnală
= mi te topişi, mi te prăpădişi de nedormit 362; 3%
L-tuli ş-alg il iri niscănte dîle— îi tocă şi albii

1720

(=

PER.

megedielele

albe)
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în

turbeze, să fiarbă, să clocotească într'insul 16,,; fur- ba 196,
a

câtevă zile 39,33 lu/'4 aveavrea = prăpădi, tocă averea 428. 354.

Tuk'irea (şi: fa/'areu)

'Turbur vb. I1= turbur:; nic

sf. =

=

topirea 171.
Tul adj.—nebunatic,năuc, ză-

păcit; armase

ca tulă=—ră-

mase

năucă,

zăpăcită

mânt

în şes, lat. tumulus,

74,.

sărată turbată==ae sărată
180...

Turbu, tarbâd vb. I=turbez ;
- sîndile acăță
nâs — sângele

s-tusbă tu
începi să

mă

nelini- -

Tureu

pl. Zurfi sm. = Ture.

Turk'ic sf. = Turcia 382,..
Turlie sf.=—fel, chip, mod 15,3,
18ş, 175, 199; fi turlie 2?=—
ce fel? 57.
.
Să
Turmă sf.— turmă 185, 210.

precum se găsesc în câmpia Salonicului o mulţime ;

turbată

turbur,
167.

Turburât adj.=turburat, neliniştit 167. Inf. Turburare
= turburare, neliniştire.

Tumbă sf.—10 morman de pă-

20 dare peste cap, fr. culbute; și tumbi, culutumbi
se-află di nou trâş în g'os
şi deaberbeleacu, deaberbeleacu se află iarăşi
tocmai în jos, de vale
4830.
Tumtu adj.=tuns; ai tumte
ş-lai kirule = tontule şi
prostule 103,,; fata di
soacră = bat'o pustia de
soacră 301,;.
Tundu vb. Ill=tund:
4
tumse = îl tunse 503; tundea un celnie oile
= tundeă un celnic oile 128,,.
Peri.tumșu, tumsişă şi tum„seşi, tumse, tumsim, lum„Săi, timsiră. Part. tumtu,
tumiă= tuns, -ă. Inf. țundeare şi tiindire
tundere.
Tură adv.=—acuma (la 'Molovişte, Gopeşi) 236. Vezi:
tora,
Turbare sf. = turbare 1975,
337.
Turbăt adj.=turbat 109,
2154, 323, 441, 442; de-an-

mă

ştese

Turnare sf.== întoarcere, în- napoiere, turnare, vărsare

: deapă, atârnarea mai mult

într'o

||

|

|

|

direcţie

a poverii

unui catâr sau cal], ete.
Turnăt adj. = întors, înna- poiat 763, 108...
Turnată sf. = întoarcere, întors; tz = la întors,:la
întoarcere 32,, 37, 101;
213,9; ună turnată băârba„ bu-su= cum se întoarce
- bărbatul său 190,..
Turnătură sf.— turnătură,

găzduire, ospitalitate 190, ;
RU Cr On... fe s-no-aibă

turnătură

la nâs=

nu eră

om... care să nu-l viziteze,

care să nu găsească pri“mire, ospitalitate la dânsul 355,.
E
Turtă sf. = turtă 23,4, 30,
229,, 361; galbin ca turta
di jeară=galben ca turta
- de ceară 8.
|
Tărtură şi furtără sf.= turturică 182,,.
:

Turuşte (și furâşte) sf=târlă,

stână 401.
Turiâtutu! = sunetul trompetei 44.
“

Tuşed vb. I și 1V. = tuşesc;

GLOSAR.

luşe= tuşi, a tuşit 1943.
Inf. fușare, tuşire = tuşire.

Tut adv. = 10 tot; pl. tuţi;
fem. fută, pl. tute (pretutindeni). Gen: Dat. m. sing.
a tuilii (puţin într'ebuințat),
î. a
4529;
tut
ce

fem. a futi; pl. m.
tutulor 50, d tutlor
2*mereu, tot, într”'una:
ma-l dițea= îi: tot zi-

56, 21 1

lei;

30 anu

-

21

tot 65,

8-9;

tu=le
toate

31,;

ca

50 Tue
toate

ca
Su,

60 cu tut acestă = cu

toate acestea 33,,, 362, 131;

“tut că înima l-erâ frâmtă
= cu toate că inima-i eră
îndurerată 33, ; 70 afl ca-

vă şie fe-l' dâse tulă calea:=

acela cine ştie ce-i zise pe
tot drumul 13,; tată gua=
toată ziua, mereu 71;. Vezi:

ş-tut î la părinți= unicul
este la părinţi. 126,, ; ș-aved un ficor ş-tut = îşi aveă un băiat unic 187; o
amintită maşi trei aspri tuttui= câştigă trei bani peste

Tuitdiună.adv = totdeauna
. (Ohrida) 166,,.
Tutipută sf.= avere în vite,

Ţae si.—ţeavă ; s-fățeă țae=

382 ; îl deadiră ţărul'le=

se
de

săturau bine, mâncau
nu. mai puteau 1762,

|
228,, 16230.
Ţal==particulă întrebuințată
a desemnă pe nevasta
cuivă: Țal-Curcubetă==so: ţia lui Cureubeta 134,,; fal

Corbu-Qilibi = soţia

Corbu-Cilibiu

473,0.

Ţanqaeili, nume propriu

lui
în

_ basme 106,109.
Ţap, pl. fa/ sm.= ţap 459.
“Ţară sf.=—pământ, ţărină 95,
193.0; 408, ; țară di mortu

I-băgară=(pământ de pe
mormânt îi băgară), se zice

de unul, care doarme dus
120,5; 365,3, 397, ; Durnă ca
di țară di mortu = Dormiau. adâne, în nesimţire
31.
as vb. III= ţes 265; s-u
jas=să o ţes 210,,; făsură
443; făstt, țăsută 443.0.

Inf. făseare

= ţesere.

“Țărub'e sf.== opincă 80,3, 271,
Papahagi,

Basme

aromâne.

tot.

E

cai, oi, capre, ete. 89,,, 1214:

Tutune

sf. = tutun. 314,,.:

îl goniră 185,s:
Ţe şi ţi pron.=ce, care; «fe»
se aude la Aromânii, cari,
de obiceiu, la sfârşitul cuvintelor rostesc i» în loe
de «ex; «fi» la toţi Aromânii, cari păstrează pe ce»la
sfârşitul cuvintelor și nu-l
prefac în <i»(pretutindeni);
10 di oara ţe u vidii== din
momentul în care o văz
134; 20 l-aspuse calea e
apucară ccpârle = îi arătă
drumul, pe unde apucară
caprele 27,,;.30 li ascumsi
„tu 400 di guvi, ţe ne draclu s-nu poată s-le-află =
le ascunse cât se poate de
bine, încât nici dracul să

nu le poată găsi 55,;

4 fe-i

Nâs, nu-i vâră = ce-i dânsul, nu-i nimeni (Se zice
despre lăudăroşi) 90.
Tea, 10,. Vezi: afea.
'Peam. Vezi: gâc, duc.
'Peară

sf.—

10 ceară 8.5, 2323,
40

722

PER.

19; lumânare (de ceară)
157; 20 galbină... ca țeara
= galbeni. „ca

ceara

482;

vrea s-tuk'ă ca feara=sar
fi topit ca ceara 182; 30
's-u căftăm cu țeara= deaş fi căutat-o cât de mult
18523, 197a;, 34610.
'eațire sf.=— năut 116; Neghiniţă (în basmele aromâne) 116-118.
'Țe-că= cu toate că, deşi, totuşi 91c, 191, 409, 445, Din:
je-i că-i (= ce este, că este,
cu toate că este).
Tem. Vezi: die, duce.
Ter sn.=—cer 21, 80, 119,4, 167.

er

vb. III = cer (pomană),

cerșetoresc ; s- feară = să
cerşetorească Das; acafă
s-țeură
= începe să cerşetorească 89,,, 350,. Pe când
Aromâneşte : cirșescu înseamnă: cer stăruitor, caut

cu ardoare mare cevă.
'Perbu, pl. ferg'i sm. = cerb
63, 140,,, 150,,, 192, 24;
7 orbul de-amâlamă =
Cerbul de aur 351-352.
'Ţi pron.=ce

11,,

39-41,

78,

ete., ete. Vezi: fe.
'Ţi conj. =eci, însă 15135
"ij! interj. Gta.

Tao:

igară

147.

sf.== ţigară

39,

N.
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'Pină sf.=cină 238. ; și-l fină
pri tină=şi-i țină la cină
80; adră fina= prepară
mâncare de cină 286,5.
"Țingeare (Şi : findire) si. =
încingere; gone tă findeare apula= (voinic, bun
să-i încingi paloşul): voinice viteaz! LI
Tine pron.=cine, care 419...
Tiuerime sf. = frig, care îngheaţă de poleieşte totul
pe jos 171,172

'Țingu vb. III = încing 12,

14,5; ș-tingi armatii= își
încinge armele 47, 873,
11525, 156, 157. Perf. fimșu
= încinse; Part. ținta, țin1 =încins, -ă. Inf. fin geare
şi findire = încingere.

'Finivă pron. neh. = cinevă,
oarecine

3200. -

Ţinţi num.=cinci 233; pînă

z-gâți finți
= până să zici
cinci: numai decât Glas; finfile şi fințirlu=al cincilea
39

"Țir sn. = ciur 204, 4512, 28 $
pl. fire = ciururi.
Țirimone sf.= pompă, alaiu,
ceremonie

'Ţisărot sn. = ţigaretă 426.
Țilăr sn. = chelar, pivniţă
5335 108, 9 122, 148, 405.
Tilă sf, nume de femeie
53-59.
Ţili-pae sm..— terchea-ber-

chea; taţi fili-pâeani'i =

toţi terchea-berehii 501,.
Ţin vb. I=cinez; s-țină deadiin=—să cineze împreună
238; După fe ţinară=
După ce cinară 80, Inf.
- pinare
= cinare.

293,8.

Țiripul'ii sm.=—puiu jumulit,
fără aripi 499.
Ţiritor sm.=— cerşetor 241;
fem. firifoanhe=cerşetoare.
'Fironit sm.=ţâr, peştişor 70,
15*

'Ţispră şi țisprăgaţe, țisprădăţi num. =cinsprece, cinsprezece; o di ani
= cinsprezece

ani

333,,.

-

'Țitate sî.— cetate, fortăreață
3525

2-12

-

250,

Țiţir-viţir ! =

4370.

ânt prin

care se imită ciripitul rândunelelor 10,,-.
'Piur vb. I-a ciripi (când

GLOSAR,

paserea este ameninţată de
vreun pericol); puil'i fiură
= puii ciripiau (de spaimă)
224, 319; fiurară=ciripiră
266,

82, ; fân

58;

u băled,.

ti

ici fivă==0 bătea... pentru

o nimica, fără nici un motiv 21; 30 s-nu fivă
=: să
nu

care

cumvă,

să

nu

vidășițivă căpîrli=—nu-mi
văzuşi cumvă caprele 27,0,

222
"Țivale sf. pl.-=—fărmături, bu-

căţele 227,,, 333.6.
Topă sf.— bucată mare (de
pâne) 274.
Țuc!-= ţuc! arată chipul de
a bea în continuu 264, 422.
IV—a

bea,

)

a:

țucui ; li facut tute— le
bă pe toate 338,.
'Tupată sf. — secure 29,, 103,

350,4 454.

Țupătă!
— şovâle!

arată

mâe

ti pred-

dorința)

să-l mănânce la post 233, ;
2 a dură: nau ţână, multu

=— nu dură mult 23,,; mași
câ! ţinea grindinea=numai cât dură grindina32,,;
3% a îndrăzni, a cuteză:

nu lă țâneă== nu cutezau

cumvă 79,6, 89, 95, ; pună

'Țucueseu
vb.
s

s-lu

sini = ţin (am

a-i fită=— nu-i nimic 3,
2d

723

nea stăruitor 12,, ; nu fână
minte — nu-ţi reaminteşti

Ţivă pron. neh. == 10 cevă 2-5,
Ta 8, los, 40,; 20 nimic:
Da

,

un

mers greoiu, schiopătând,
şontăc 11,9, 264, 369,5.
TȚupătite sf. — secure mică

159,3.
:
Ţin vb. II şi III.— 10 ţiu;
ma ţină s-ti duță — dacă
ţii să te duci 8,; fâneă cu
“dinți di ler= (ţinea cu

dinţi de fier) ţineă tare, ţi-

U pron. fem. Acus.=-=0; 4
viii — o văzui.
U pers. a treia a verbului
Îviti sai escu == sunt. Vezi:
liă.
o
Uare sf. — ouare, a ouă; In-

23; 10; NU-L fîne =nu
îndrăzneşte 317; ma-l!
fine a gonilui = dacă
îndrăzneşte voinicul 61, ;
4

mă

stăpânesce:

s-fână,

câtu' s-ținu— se stăpâni
cât se stăpâni 304; 50 sus-

țin: fînea,

că nîsă-i ma

mari — susţineă,
sa-i mai mare

că

96,;

dân60 casa

modşil'ei nu țâneă ahântu
maltu— casa bătrânei nu
țineă atât de mult; nu eră
aşă solidă 46, ; 70 fân. si

s-fână di zbor—să se ţie

de cuvânt 163,,; 80 î/' fîn
calea — îi aţin drumul
293.
E
'Pineare şi (fânire) st. — ţinere; îngrijire 300;

ținere: casa
casa trebuiă
nută 195.

între-

vrea =
a fi întreţi-

“iţi sf. — ţâţă 86,, 203, ; fâţă
1- gură = (mură'n gură),
deagata, fără osteneală
36634.

die. prez:

um,

oă, adi,

oâiiă,

uăâţi, oaiă. Imperi.

adm. Perf. uâi. Imperat.
odudă şi odud-le!
Uat adj. ouat; udt di gă-

Vină=—ouat de găină 100.,.

24

PER.

Ui (pronunţă îiă, o singură
silabă)
= interj. de uimire,
de surprindere 7,5, 2515,
290.
Ubâr, pl. zboare sn. — curte
2164, 323, 425, 443,o.
Ucă sm.—ocă, pl. ucâță (atcâdi)— ocale 82; nau eră

di afel' cu

ucălu

pairu-

N. PAPA IIAGI
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|

Udicii sm. =— odăiţă.
Udire sm.—uger;

că

lă

zdruncină in gârle =—căci le
stâlciă ugerele 17.
:

Ueâr sm.== oier, crescător de
oi

ls.

Ut! inter). — of! uf!
Usurliii adj.== de bun augur,
priincios.

sule— nu eră din cei cu
ocaua patru sute (subînţeles: dramuri), adică: eră

Ugăe sn. şi ugalk'e sf, — ogiac,

Uenă sm.—cană: fel de boiă,
- cu care se cănescla unghii
femeile şi- şi boiau miresele
altădată părul 270, 365,;
ș-armâsiră ca Sulla cu
ucnăilu = își rămaseră cu
ruşinea, (cu pofta neimpli“nită) 343.
Ud vb. I=—ud; fără sâ-l si
udă—fără să i se ude 73.0;
si-ș udă grumazlu == să-şi
„ude, să-și stropească gâtlejul 2935; ş-udă=își udă,
îşi stropi 365,,.Ud adj.—ud; ea-le iu vine
Avul Nicola, ud-mucale=

209; s-nu o-lasă s-l'i kara
ugaclu — (să n'o lase să-i

cam prost 276,2. Vezi: ocă.

: iată-l unde vine sfântul Ni-

colae ud leoarcă 20,,; fe
Iii acşi ud—de ce ești
aşă ud 20; ma ud=— mai
|
ud 447.
Udac sf—odaie ; pl. udăi 36,
* 88, 59, 88. Vezi şi: odă,
udă,

Udare sf.— udare, stropire;
udătură.
Udât adj.= udat, ud.
Udă sm.—odaie; pl. udâți=
odăi 36, 42a0, Ta

Tao 904;

mutrescu. nauntru udă di
udă— caută (ei) înnăun-.
tru din odaie în odaie 4,.

Udăiţă sf.= odăiţă.
Udiitură

sf.= udătură.

coşul casei

pe

unde iese

fumul; agaclu-i strîmbu=
coşul de vatră e strâmb

piară căminul): să n'o lase
să i se stângă familia 261,,;

feală di agale — fată de:

familie

Uh!

bună.

interj.==uf! 90,,.

Uhtare

sf. — oftare 279,.

Uhted vb.

oftă 200,; s-uhtă nicurmăt
=— oftă neîncetat 368,; 4/4tă

__==oftă 17, 213.
- Uhtieare sf.— ofticare.
Uhtik'ăd (mic) vb. l= mă
oftichez, mă atac.
Uh'el'e sf.— ţipar 84.

Ui!=interj. de spaimă, de mi-

rare, etc, 486,0. :
Vidia sf. — potriveală, ase:
mâănare 123, 85.5.
Uidiseseu vb. IV = potrivesc

270.

Inf. uidisire=— potri-

vire. Part. aidisiţ,-d
trivit.

=— po-

Uinisit adj. —încremenit
1723.
Ululee sm.— barză (Albania).
Ceilalţi zic: șfâre (Alacedonia) și le/ie (Epir).
Ulcor Sn.—=10 ulcior (vas) 230;

20 bubă ce apare la ochiu.
- Umilare

sf. — umflare.

-

Umiflătură sf. — umflătură.
Umilu vb. Î. — umfla ; 10 zc22-

GLOSAR,

Aă saclu — umilă sacu ],
fură sacul 80,,; 20 um /ld=

a umflat (în bătăi)

125,;

30 V-umlă nih'âm l'alea=—
îi umilă puţin pielea 290, ;
40 l-umflă ngrâșca — îl umflă în cârcă, îl luă în cârcă 291.
Uminătate sf. == omenie, umanitate.
Uminil'e sf. — omenie.
Umir sm. == umăr 324,,. Vezi:
anumir.
Umpleare şi împlire sf.=umplere.
Umplu vb. Ill=10 umplu 85,
233 54, 632 763; ni-amplă
casa=iîmi umplu casu 32; ;

20 s-umplă loclu=se svoni

în tot pământul 177; 30%a

împlini; să s-umplă di cu
toi patrudăţii di dili = să
se împlinească în totul cele
10 de zile 36,,; ampla 21

di athi= împlini 21 de ani

199, ; cari s-umplură gâlil
= dacă
se împlini teri
minul 131; ; 40 le-aved umplută mărallu = o băgase
pe mânecă, se speriase rău
9,; liumplă lamna=se spe-

rie grozav balaurul

115,

248.0 197s2; 50 s-umplură
tufi atumțea=se convinseră toţi atunci 55,, ; s-amplă cărăfela
= să convinsă,

să

înduplece

162.., 3

SDso b-umpliă curcubeta=
îl convinse 164, ; 433a.
Umtu sn. = unt 258,5, 335;

pl. umturi,

Umtură sf.= untură.
Un, fem. und num.=un (pretutindeni). Gen. Dat. a uăi,

a unei;

(şi: a malai,

a tmilei); pl. (nâscînţi)
Gen. Dat. m. și fem. a unor.

:
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10 un

câte un=unul

câte

unul 11,0; 59.,; and câte
ună= una câte una 1,; cu
deamănuntul
66,; 20 an
di un=—unul câte unul 7 0,

12020, 246; ună di und = cu
deamănuntul, una câte
una 51; 3, pîn di un (ună)
=până la unul 7725, 80.6; 10
una ş-un= unu şi unu (a fi
distinşi, aleşi) 317, 458.,;
5 und-ună = înt””'una, mereu, fără întrerupere 142,,,

15530 213,7; 60 ună z-duţea
cu băâtearea lui=—cântă înt”una 44,5; und Vi si duțeă
= Stăruiă

mereu

.85,; 70

L-lindu di una= îl întind
neîndoit 102,;; Save an
ficoru ş-lul = aveau un
băiatunic 34,, 199, 9 and
"= îndată
ce, din moment
ce: And cât sculă mâtura=
îndată ce ridică mătţura
29,8 5232; ună agumid =
îndață

ce

sosi. 161;

und

căpsălsire = îndată ce o
şterse 162, 190,., 4512, 502;
100 ună V-are=—la fel îi
consideră 281,,; carâ-l ună = eraula fel '185,; ună
faţe= e tot una 247; li
„Ffeaţiră und=le'făcură una
149 ; 110 pînă s-dâți «und»
= cât ai zice «una», într”'o
clipă 39, ; 120 pu s-discăm-

pără

lișor

cu

und

cu

doâtiă, — nu se răsplăteşte

ușor cu una cu două 67,,;
69,; 130 /a pri un, dă prealantu = a fi la fel, a fi
unul ca şi altul. 8; 110
und-alia = una alta 60,
398; ni und, ni altă =
nici una, nici alta (= fără

a sta mult pe gânduri) 60xs,

5620,

'110zc-

!

.
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Ună-oară adv.==odată 1,, 18,
20 etc. vezi: oară, unoară.

Unășună

228,2, 237. Inf. upărire (u-

păreare) şi upurire =opă-

adv. = dintr'odată,

ire.
Upărit . adj.

numai decât 1.5, 220 52
17020, 82, 134, ete.
Undă sf.—undă 355; /-vine
unda=—Pa apucat arţagul;
pl. ande, art. ndile=—undele.

sculă ca upărit=—se sculă

ca

rito (=
Upiăritură
Urare sf.
licitare
rile

se zice de asemenea: aun-

de subt

unghie 117; 30 pa eră niţi
cît nd ungle=nu eră nici
cât

o

unghie,

adică:

eră

o nimica toată 44,,; dpi
angli 83, sau pri îinglile
di coare = foarte încet, pe
nesimţite (=pe vârful unghiilor) 80,,, 180, 269,.
Unoară (un-oara) adv.=odată 210, 2420. 306, 56, 59,
315; nica unt-oară
= încă
odată 74; di unoară =din- tr'odată 16,, 174, 4la, 174,5.

Vezi:

noară.

Unspriăving'iţi num. = douăzeci şi unu 129,,;; tul
de-ai
= la douăzeci şi unu de ani 196, 199.
Untulemnu sn. = untdelemn
d 48. DSo 62, 692, 735
74, 153 ete.
Upăreseu şi upurescu. (Macedonia) vb IV == opărese;

"şi-l upăred = şi-i opăriă
29,,; îl upărird

i se

opăriră

mânle=

mânile

74,0,

adică:

numai

neliniştite) 223...
sf.— opăritură. .
= urare, dorire, fe123,,; alasă urăr-

le = lasă la o parte ură-

lucru bun 311,; cum eră
cama ungită =— cum eră
mai bine, mai potrivit
350,;;

= nici cât negrul

opărit,

decât; ca upările=—ca opă-

Undeseu vb. IV — aseamăn
+15; nu undeaște s-hibă
lucru bun =nu miroase a

deseu.
Ungu 220, vezi: aungu..
Ungle sf.
= 10 unghie 406;
20 ne cît tragi nă ungli

|
= opărit 494; si

|

34,..

Urăcune sf.==urare, felicitare,
binecuvântare 113.,, 415,4.
Urăseu vb. IV = urăsc; I/
se-aved urîlă bana
= se
urîse viaţa 142,,. Inf. 4rîre
= uriîre, plictisire,

Urăţame

sf. = urîţenie,

ţenie.

slu-

i

Urăţamea-loclui = uriîţenia
de pe pământ, urit foc,
monstruos de urît 320.
Urbare sf =10 orbire 197, ;2

Urbarea-ţi

!=—du-te încolo!

ei! aş! 435; 30 fe urbarea-ți feajişi ?=ce pe dracu mi-ai făcut? Ce păcătoşenie mi-ai făcut 318,,;
40 Işi vidă urbarea Ami-

rălu-Laiu=Şi-a văzut ne-

ghiobia Împăratul

Negru

313. ; 5” fio.—noroc: Pițlu
Ș-0-avă, că-i urbari a0că=

Pitul crezi, că aci a dat norocul peste dânsul 101,.-,;fe urbare deade sti nîs =
ce noroc a dat peste dânsul 36632. Urdă sf.—urdă, brânză foarte

unsuroasă. Se prepară ca

şi urda românească, fără
a i se scoate însă untul.
Urdic sf. = grămadă; urdie

di puit'=stol

491; ceată

475.

de paseri

GLOSAR.

Urdin sm. == 10 brazdă; 20 şirurile de urgătură (—urzeală),

când

să urzească;

pune

ureacte
lantă

femeia

urzitură,

ur-

tisească,

“orfan. Vezi:

trighez ; pun la cale. Inf.

urgâre, urdaure = urzire.
Urqătură sf. = urzitură, urzeală,
Urqi'e vb. Il=urzie (pe cine-

290-291;

a7-

193,5,

ca urgâţi l'isate

= (ca urzici pisate): moi
E
de tot '457,..
Ureacl'e sf. = ureche 50, 74,
90,,; pl. arecli = urechi
43,; UVreacla di ac=gaura acului 102,,; 10 AușăBătiolu-ni lo aircelili.—
trâneţea

di-ți

la

"mă

asurzi

50,,;

= de
uvcclile

asurzese 921,;

te

2 prit una

asur-

oarfân.

țe întinse

orizontal 4314,

cerească.

|

Vezi

Urwire sf. = orbire 318,.
„- Vezi: urg'are,
:
Urwişalui (de-a) adv. = pe
orbite, cu ochii închişi:
s-lreacă. de-a-urgișalui =
să treacă cu ochii închiși
1636.
a
Urg'it adj.= orbit 170, Vezi:
urg'escu. .
Urielat adj.—urechiat, cu urechile lungi;
fig.: măgar
„186, 187.
Urixeseu vb. IV = poftesc,
mi se face poftă de cevă;
Li si urizi nă trandafla=

,

dâți — urzici 16820,

tot

20 mănia

urvie,

„vă cu urzici). Inf. ardâcare
pl.

nu-l

Uigeseu vb. IV = orbesc;
ș-aistă urg'i =—şi aceasta
orbi 58, 215; ma si-l
h'irea, urg'ă= dacă-l pierdeă, şi orbiă 217,,, 349,;.
Urgare sf. = orbire. De asemenea: 27g'ire.
Urg'ie sf. = 10 lungimea cuprinsă între cele două bra-

„Zesc (despre: urzeală); in-

sf. = urzică;

să

zească, să-i dea pace 130,,,
150, ; 40 ș-acăţă urtclile=
se miră grozav 138, 297.,;
50 na li si bate ureacl'a
dip aoațe= aci nu se sinchisesc, nu se neliniştese
câtuş de puţin 359.
Urfane sf. = 10 sărăcie 81,,
1946 2i aa, 454; 20 sărăci“me 88...
Urfănătate sf.—sărăcime, lume săracă; popor.
Urfinescu adj. — sărăcăcios;

re afară..

= urzicare.

ascultă de

ureelile=să nu-l tot plic-

Urqăscu şi ordu vb.1V =ur-

Urgică

V-intră, prit a-

V-îşâ=nu

loc 489; 30 s-nu-l' mîcă

zeală.
Urdin vb. I= a comunică, a
frecventă, a se înşiră; 10
ș-acăță s-irdină la scul'9
= şi începi să frecventeze
la şcoală 61; 2 nu azi 27dinată pre-aclo = nu s'au
perindat p'acolo 155,,;cari
urdinară,urdinară dicum
deadesoarli pân...=— dacă se
„tot pcrindară de când a răsărit soarele până...155.,;
30 s-ardină = să urmeze,
să curgă 92,6; 40 s-urdinară goni = se înşirară
voinici 381.5, 200, 472; 50
îl ărdină = îi scoate afară. Urdinare sf. = comunicare,
frecventare, înşirare, eşi-

_
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dafir 9,, 3013. Inf. urizire, |
urizeare = pofiire.
Uriz şi ariz sn. orez.
Uri 't adj. =urit;, urât s-nu-l
vei = urit încât să nu-ţi
vie să te uiţi la el 219,,;
urit: erd urăt ca loclu=
eră urit ca pământul

320;

uUrăt 383,3.

Urăteaţă (uruteafă) sf. = (uvătate)

Urăţame

răutate ; uriţenie.

sf. = uriţenie,

slu-

ţenie.

Urlu vezi: auriu.
Urmă st.—urmă 378; di.urma frali-suă nu puli, z-da
== de-urma fratelui său nu

putii să.dea: n'a putut să

afle unde e fratele său
"20 80025; pi drmile di
cicoare=—pe pălpile picioarelor 17226; /-deadi di ur“mdi=ii dădu de urmă 52,,.
Urnipseseu vb. IV=—sfătuesc,
urnipsit— sfătuit 92,
Ursăr sm.— ursar, care joacă
-ursul.:
Ursă sf==ursă 27, 47-49, 93,.,
388, 180.

Urseseu vb. IV=—10 stăpânese

urscă =stăpâniă 112,,; 20
poftesc: s-ursești la căliud ==să pofteşti la colibă
2732; ursecd=— pofteşte, pottim 161;; 30 cum ursești-—
cum poruncești 281, ; 49 ți
mirile V-ursiră == ce-i ursiră, ce-i

meniră

rele” 333,8.
Ursire st.-—1* poftire;

ursitoa-

20 stă-

pânire; 3% poruneire; 4ome-

nire.
Ursit adj.—ursit, menit; po„sruncit, stăpânit, hotărit ;
und oară ţe-i ursiiă s-hibă
deși = odată, din moment
- ce-i menit să fie așă 281,,;

dua ursită — ziua menită
16725; acși-l fu ursilă==aşă
i-a tost ursit, menit 296,,.
Ursită sf.
poruncă: tru ala :
ursită— subt porunca ta
10,0 ; 2 menire, soarte
200,5, 8192.
Ursopl'u, nume propriu — lit.
puiu de urs 389.
Ursu sm.=— urs 336, ; pl. uși
49,..

Ursu-G'ani, nume propriu=
loan cel! urs 336—315.
Ursiiz_adj.=— răutăcios; fem.
co d—răutăcioasă 30lao.
“Urăt adj.=— urit, ştirea fea
urula==vestea de moarte
14. Vezi: urât,
Uruteaţă sf. = răutate 482,,;
si s-curd urulejle==
să se
curăţă răutăţile 166,. Vezi:
urăteaţă.
Uruţame sf.==urîţenie. Vezi:
urățame.
Uruţăseu, utăţăseu vb. IV —
uriîţesc,

devin urit. Inf, (-.

rățâre, - uruţăre == uriţire.
Part. uruţit, ur ăfă „=
riţit, devenit urit.
Urvie sf.——10 mănie cereas-

că: ţi-l! vine urvia —bată-l

mănia cerească -186,; 2
lungimea
cuprinsă între
braţele întinse 168,,. Vezi:.
urg'ie.
Useare sf.— uscare, a se
uscă.
Uscăcune sf.===uscăciune ; secetă.

Uscătură sf.—uscătură, lucru

uscat; pl. uscdtări=lemne,

surcele uscate.
|
Useat adj.— uscat, sec 29,;,
202, 293.
Usi'e sn.=—soc; fel de vopseă
preparată din foi de soe

sau din apă rezultată din

GLOSAR.

spălarea băștelor (= lâna
toată de pe o oaie), îndată

după ce se tund oile.

Usi'e vb. I = usuce; /5 seaveâ uscată gura — i'se
uscase gura 35,, ; l-uscard

= îl uscară

162,; ți usăţă

di plângu=te usuci, te istoveşti de plânset 320,0.
Uspâţ sn. = ospăț 76; și-l
ținăt uspeț = şi-l ţină în
ospăț 244,,; șa... n
uSspef
— şezi, rămase .....
în ospeţie (ca oaspete)
210,5; îl vină si z-ducă n

uspef=iîi veni să se ducă

în ospeţie, la serbare 192;,
1939; s-l-u facă uspâţ =
să-l

ospăteze

363.

Uspiţă/'e sf.—prietenie, amiciție 339, 406.
|
Ustur vb. I=ustur 90,,. Inf.
usturare, Part. usturăt,-ă
=

usturat.

Ustură

sf.===urzeală.

-

729

Usturime

sf. = usturime.

Usiie. Vezi:.use vb. şi sbst.

Uş!=—interj. prin care îndemnăm pe măgari la mers
22

Ușe sf. = uşe 19,5, 29.0, 78,
„134, 392; pl. uși, art. îșile
36...
Ută şi hută sf.=—vultur (Al-

bania).

E

Utre sm. =— burduf (pentru
vin şi untdelemn, şi care
se face din piele de ţap)
82aa. ass 29725; dtrile=bu rduiul

283,;

pl.

ufră

şi

ună 311, 379; art. ifărli şi

îfârii. Vezi:

vătălăl,

Uvg'e si.——tivitură, marginea
unei haine tivite.
Uvreseu adj.==evreiesc; lim-

bă uvrească=limbă evre-

iască, neam
evreiesc
2343.
Uvrâii sm. — Evreu, 32, 33,

164, 233—2986.
-

Vacă sf.—vacă; pl. văţă, art.
vdție 1799, 862, 96; ş-caste
vacd=—este prost ca o vacă;
Lo-uă ca nă vacă, di-l

maulgu==A fi vacă de muls.

Vah'! adv.—o fi, poate 141.5,
257; vah' va z-da Dum.

nidă

di

va

z-grească —

Doar o da Dumnezeu de
va vorbi 74; va! s-curmă
ferbul = poate că obosi
cerbul 192, ; va/! ștea nâs
jivâ—poate că ştiă el cevă
243.; vali are ş-allu =
poate mai este şi altul 308,.

[Etimologia

cuvântului

este: va-+hî—va fi, o fi!].
Vahte

sf

=— vremea,

timpul,

„epoca; fu vahtea li căloare

= în

arşiţa

căldurii

(de

__vară).
|
Vai! interj.=vai! ca vai di
nîsă=—vai de dânsa 45,,;
-- bână acă ca vai di nîsă=
trăiă aci ca vai de lume
Vai, va, va-s, forma scăzută
din a. să, servind la formarea

viitorului ; se între-

buinţează la Epiroţi, 'Tesalioţi, etc.; vai aflu=voiu

află ; va mă duc=mă voiu

duce; De asemenea: vc
s-mi duc= mă voiu duce,
o să mă duc (pretutin- deni),
:
Vale sf. = vale, râuleţ, torent 12, 212, 238 Sas 218,
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etc.; că ți vale mare vine=—

=—să-l

că ce vale (=torent) mare
vine 174, ; vale arată =
vale cu apă multă şi torenţială 320; z-duse n-

mă oamini= ucideau oameni 59; vdtămâi= uci-

vale=merse la vale (=unde se duc femeile şi spală

de obiceiu rufele). 21,
62,; no-alăscd vale ş-pâdure
= nu lăsă vale şi pădure
neumblată, necercetată
25,5; Pl. văl'uri 236, 96,

50, 132 şi: vâ/ (a Fărşeroţi) =văi; afel din vale=
(acela din vale) == dracul
1363. [Se crede că locuin„ţele dracilor sunt văile cele
întunecoase.]

Valea-l Condu,

nume de

calitate în Avela,

lo-

unde se

crede că se strânge, îndată

ce se înserează, neamul
dracilor 283,,.
Valea-l-Şut (=valea celui ciut,
fără coarne=) adică: va-

lea dracului,

eufemism
nume de

(numit prin

fără coarne);
localitate, unde

se strâng dracii (Epir) 92,.

Vap!

interj. =

937,

340.7,

poe!

tronc!

3434.

Varcă sf. = barcă 347.
Varliga şi Variga (a Fărgeroţi) = de jur, împrejur;
varliga di varliga — de
„jur împrejur 222,6.
Vas,

pl. vase

1224, 494.

sn.=

vas

-

5

Vasiled şi vasilieo sm. = busuioce 202, 447.

Vașe, nume de catâr'de co-

loare roşatică 300.
Vatăm vb. I. = omor, ucid;
snopesc în bătăi 51, ds

66, 88, 136, 137, 262; 263;

s-u vaţini featu=s'o omori

pe fată: 196; să-l vâtămă

omoare

14;

vătd-

sei 19.>; vâtâmd 19,; vătămă
50-0;=—ucise, omori; di câţi

aveă

vătămată = de câţi

omorise

19; va-l vatăm=

îl voiu omori 613; pînd-l
vătămară = până îl omoriîră 106; vană vălămă
tuți= ne-ar fi omorît pe
toţi 21.,; ca s-nu ti vătă-

marim = de nu te-oiu omori 69; vdtămândalui:
lu=ucizându-l19,5;20
j-vdtâmă mântea, fe j-vătămă

==își frământă mintea, cât

îşi frământă

197;

30:î/

_Yined s-u vălămd cu pinea n-gură =îi veniă s'o
ucidă cu. pânea în gură,
adică: fără nici un pic de
milă

132,; 4, s-vălămă

şi

s-frâmse pînă se-aseapă=

se prăpădi şi rupse pământul, cătând să scape 3,.
Vâtăn vb. I==bat, pedepsesc;
omor; s-ți vâtănă = să te

omoare.

(La

Vlaho-Clisu-

ra, Ohrida). Inf. vătănare,
part. vdtâănâl,-ă. Vezi : vâ-

tăm.

Vătânăât = obosit.

Vatră sf.—vatră, cămin 121,6
147, 171, 806; vatra tatăsui= căminul părintese
42,45

la vatra părintească

=—la

căminul

443;

no-aveă cinușe tu va-

părintese

tră= eră sărac lipit 454,0;

o-află vatra. arațe= o a'îlă vatra rece: nu găseşte
pe nimeni 272.
Văcâr sm.—văcar, care paşte
vacile 370.

Văcăreadă sf. = locul unde
dorm

vacile

noaptea,

care este îngrădit

şi

cu zid

apei

Îl
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sau

cu uluci înalţi, spre a

nu se puteă întroduce fiarele.
Văcărie sf.—cireadă de vaci,
turma de vaci 370.
- Văcutfe sf.— averea

care aparţine

imobilă,

bisericii,

şcoalei..

Vălmă

sm.=

lor, cailor,

păzitorul

iepe-

119, 280, 370.

Văpseseu vb. IV = vopsesc;
Inf. văpsire şi văpseare=
vopsire; part.vâpsit=vopsit; văpsite=vopsite 486,,,

lailu ş-văpsillu = nenoro-

citul 294,.
Vărak'e sf.—poleială de aur.

Văreolae sm.=vârcolac

293.

Văreulăe sm. = vârcolac
2902.
Vărg'eseu vb.=— mustru, cert

343. Vezi: vîrvescu.

Văriga, vezi: vazliga.
Vărlig şi (vărie Albania) vb.

I. = împresor; vărligât=
împresurat;

(ută

erd vărigată=tot

eră

împresurat

zi: anvărlig'ed.

Vărleseu

pălatea

palatul

243.;; Ve-

vb. IV = ameţese;

l-vărli=iîl ameţi stra şnie

463,; Inf. vărlire=—ameţire;
boală la oi.
”

Vărlu, vîrlu adj.—ameţit; apucat de boala vărlire a
oilor; fig. nebun, trâsnit.
Văru, Vezi: 2îrnu.
Vărveseu vb. IV=cert, mustru 310,,; Vezi: vîrvescu.
Văsileăe sm. = busuioc 71,
173; Vezi: vasilco, busul'0e..
„Văsilie sf. = ţară, regat, îm-

părăţie 57, S7aa, 1062, 196,
AT 292
.

- Văsilipseseu vb. 1V = domnesc, stăpânesc 573;, 123.3.

d
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Văsill'escu adj. = regesc,
crăiesc 180,, 187,,, 369,,.
Văsiloane st.= regină 19,,,
K
418, 419.
Văsil'€, văsil'ă (vâsivă) sm.=:
rege 205, 206, 292, 475-476,
etc.

Vătălăh sm.=—burduf

pentru

vin şi untdelemn 481;
Vezi: utre.
Vătămare sf. — ucidere, vătămare, batere, lovire, etc.;
AW-casăd no-aveă niţi un

ti vătămare

lemnu

şoă-

rițli = În casă n'aveau
nici un lemn de omorit
|
şoarecii 254.
Vătămât adj.—1* omorit, ucis 135, 95; bătut, ete; D-iu le-aflâși, mori vătămată ?==De unde le-ai găsit, fă,

zeu?

băti-te-ar

54,,;

Dumne-

obosit, ostenit,

istovit de puteri, prăpădit

.
329, 899, 169.
Vătămătură sf.==vătămătură,
ucidere;

avort

(la oi), nu-

mit şi băgătură.
Văzescu vb. LV=—vuiesc; bâzâiu 979,,; văzea cloputle
= vuiau clopotele 23,
344,
Văzire sf.—vuire; vâjiire, bâzâire.
|
Vdeam, vezi: fug.
Vdii, vdim, Vezi: fug.
Veadire sf. — vedere 318,;.
Vezi: videare.
Venră sf.—vară 12,,,91,, 302;

_

pl. veri 129;.

Veară sf. = vară; cusurină
vearăd =vară primară,vară
: bună. Vezi: ver.
Vearde adj.=verde 31, 16.5,
97,

pl.

verzi
ver=qî

182.

Vearde (amiri—)=împăratul Verde 357—359.
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Veargă

sf. pl.=legume 89,,;

-verdeţuri.

,

Veure sf.— cercel; pl. veri=
cercei 37, 44537 şi veră
183aş; tu urecti-l purtă cu
veri=îl purtă cu cercei în
urechi 120,
Veargă sf. = vargă 30x, 32,
922, 93, 107, 337; pl. verdi

= vergi.
|
XVeaştid adj.—palid, veştejit.
„Xeelu adj.=—vechiu 54,, 256,3;
casă. veacl'e=casă veche,
învechită 874; prost 133,;

pragi vecii= bani vechi,

cari nu merg 925,,; adâturle vecie =— obiceiurile
vechi 106,; cîne vecl'u =
câne bătrân, credincios 2,;
La Veles şi la unii Muscu-

puleni se aude și ulei, în
loc

de:

vecl'u

387; ca şi:

avleg'ă, în loc de: avegtu.

Ved vb. Il= 10 văa 13, 49,
43; 2-veadi=se vede 44,;
u vede=o vede 173; cîndu. .
fe z-veadă ? = Când ce să
vază ? 25,9; si-și veadă părințâl' = să-şi vază pe păFinţi 11305, 30,sa, etc.; și z-videm di vă li dati = şi să
vedem (=vom
vedeă),
“dacă vi le dau 33,,;; nu-l
si videa
= nu i se vedeă

= nu vedea) 57; niți nu
vided iu căleă = nici nu

. vedeau unde căloau (derepede ce mergeau) 4,;
Peri. vigdăi= văzul; viJişi=văzuşi,vidi=văzii:
„cât îl vidu=îndată ce-l văZi 2 05c; Vidin = văzuTĂM 4032 ; vidăt=văzurăţi
123, 00-s, vidură = văzură
das 8529 A: e. P. avcâm viuld = văzusem; n0-aveă
vidulă=nu văzuse 2, 5;

N. PAPAIIAGI

Viit. vai ved sau va s-ved:
macă vai vedi=—dacă vei
vedeă 12,3; va z-videţi=

veţi vedeă 18,,. Imperativ:
vedi: vegi-te n-gepe
= vezi-te,

caută-te

în buzunar

774;Bu vedi, tală=nu vezi,
tată 10; Opt. s-videarin
=de aş vedeă; s-videarii
= de ai vedeă 12,,, etc;
Inf. videare şi veddire=
vedere; part, vigut-ă=
văzut. Gerundiul: vidânda,
“vigâ'ndalui= văzând 13,

24.5 3632, și vi dunda
luă 482
(la Fărşeroţi); 20 7i avdâ
s-ti vidiizce auzirăţi şi ce
. văzurăţi (Formulă începătoare la basme) 285,,; 30
videm=oare 271,,; 40 cum
mă velă ş-cum li ved =
cum mă vezi şi cum te văd
= foarte adevărat) 2,;;
1323; 50 cum nu [i-ai vidută oct'il' = cum nu-ţi au
văzut

ochii,

cum

nu-ţi

în-

“chipui 3823; 60 Nu vedi,cari
se-aved dusă, uveă faptă
“nă guvă ntro-apă = Ei şi,

dacă se dusese, făcuse ga-

ură
micu
Vâduă
135,
Veduii

în apă, adică: o nitoată 66,,.
adj. = văduvă 62,
195, 312, 362, 363, etc.;
adj.=văduv 56,, 191.5;

pl. vedui = văduvi.
Veslu. Vezi: aveglu.
Vel'ii, nume propriu de bărbat 187, 188, ete.
Ver sm.=văr; cusurin ver=

văr primar, văr bun.

Verdu sm.=—varză ; pl. vergî.
Versu vb. I=—vărs; zerși ldcrini == verşi lacrimi 3,
49,,;

virsă=vărsă

77; zl-

tumţea virsară ş-untulemnul

=

Atunci

vărsară

şi

-
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untdelemnul

48,;;

z-vîrsă

ş-avisi == se vărsă (= se
lăsă dintr'odată la pământ)
şi sfinţi 58,. Inf. virsare=
vărsare; Part.-virsâtţ,-ă =
vărsat.
Veștu sn.=— postav 142,; pl.

veșturi = postavuri.

Vete sf.—putere,capabilitate,
virtute 110,.; acși V-e velea
= aşă-i este firea.
Veţ vb. I=învăţ 178; (Se obişnusște la Fărşeroţi, Samarniaţi, ete., cari leapădă
pe 2 la verbe: sos, pentru; 22507, vef, pentru: 2vef,
etc.) za s-ti veață 4782,
cum lu viţi=cum îl învăţă
+79. Vezi: nveţ, anveț.

Via sf. = râuşor, care trece

prin mijlocul satelor sau
oraşelor, braţ de râu.
Videare sf. = vedere şi lumină 192, 318,50
Videare şi videre, veădire sf

=vedere; ună videari fe
lă feaţi=—cum le văză 33,;;

videre 2382, 396,.

_Videm =-(vedem),

se între-

Vii interj.
478,

de

mirare

477,

Vilenqă si. = velinţă, plapomă de lână (sunt felurite);
30.5,

141,8

258,

415,

O

Flucată=tel de velință pă-

roasă, cu floci 208.
Vimtu sn. = vânt 48,,, 80,,,
ete; 10 s-l/'avimlu —să se
recorească 2,,, 113, 230,;
20 arucă... tu vimlu=—ri- .
sipeşte, prăpădeşte 188,;
“80 lo vimtu-îşi dădu vânt
2824; 4 fe vimtu o-arci

m-păduri=—ce vânt a arun-

cat-o în pădure 302, ; 50
"Gugoșlu pri vimiu nu zduțea — Glontele în vânt
nu se duceă, adică: nimeriă la ţintă în totdeauna
48723; G0 fute n-vimlu —
toate în deşert 473,; pl.
vimturi. La Baiasa (Bpir)
se zice: vint.
Vimtu-Pude= Fuge-vânt
"(personaj în basme, care

ca vântul) 461, 462.

"merge

Vină sf. — vână; pl. vine=—
vine 362,,; d-iu V-easte

adverbial:.

Vina 2 — de unde i se trage

Vidueseu vb. IV=—văduvesc,
devin văduv. Perf. pidai:,

Vindeare sf. — vindere, vânzare 45. 100,0, 311, 352;;
de asemenea.şi: vindire
236,0.
Vindie vb. I — vindece 56,

buinţează
oare
Part.

ca

2114...
viduit.

Inf.

vidaire

şi vidueare.

Vidutăsi.—vedere; vază; undă
vidulă=—(o vedere) îndată
ce o văzii 400,,; are vîduită de bărbât= are ve-

dere, aspect de bărbat.
Visă si — ramură lungă de

pom şi cu fructe.
Vielă sf. — gaura dela cuptor, care se destupă, când
cuptorul este prea încins;
nume .de localitate în Te„. salia turcească.

originea 362,.

i

291; cari s-nu u vindiți— .
dacă

n'o

Vindiecare

s'o vindeci 45,..
sf.—vindecare,

în-

sănătoşire 231.
Vindicăt adj.— vindecat, însănătoşit.
Vindire sf. — vindere, vânzare,
Vindu vb. III — vând 233,

234; -vindură == vândură.
80,.

TI
(
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Vindit adj.— vândut.
Vinire sf.—venire. Vezi: vin.
Vingeliii sn. = evangelie; pl.
ving'ale=—evangelii 5825-34.

Vezi: zîng'e/'aă.

Vinire şi vineare sf—venire.
Vinit adj.— vânăt 782;
Vinita si—coloarea vânătă.
Vinită şi vinită sf.— venire
328,, 430. Vezi: vinită.
Vinire sf.——venire. Vezi: piunire, vineare,
Viniri, art. Vinirea sf.
= Vineri;. nume de zână 396—
397, 474.
Vinită sf—venire; ună vinită
„.oâmnli tu: călivă — în„dată ce veniră oamenii în
colibă 52, 107ss.
Virdeaţă sf. - verdeață 2, 335,
etc. pl. videji şi virdețuri.

Virgară sf. — plăcintă cu legume,

cu verdeţuri.

“Virin sm. = supărare,

amă-

răciune, măhnire.
Vivoii sn.=—urlătoare (la ape),
vâltoare de apă.
”
Virsare sf.—vărsare, -

Virsât

adj.
= vărsat

582.

Virver sm. =: vifor,

crivăţ

301sș,

Virviruşe,
nume propriu
.
femeie 257-—261.

de

“Virvinadă sf. — virgină, fată
Visciit

(Epir).

adj.=îmbrăcat

Vezi: nviscăl.
Viş = (Albanezeşte:

Se întrebuinţează

481;

ureche).

în ex-

presiunea: na putea s-la
di viş=—nu putea să priceapă 80.
Vișin sm.—vişin.

Vișină sf.==vişină.

Vitiul'ii sm.==iedul, după înțărcare până la vârsta 'de
un

an, se numeşte vița.

Viţeareu

adj. = nărăvaș, vi-

țios. 446;.
Viţin adj. =— vecin 14, 18,
218; vifină = vecină 35,
5372 283,4, 399.
Viţiname sf.— vecinătate,
toţi vecinii 68, 409,5.
Viținătate sf. — vecinătate
283.
Vizir sm.=— vizir, ministru în
Turcia 208, 209.
Vizitez vb. I=—vezitez 420,,

(neologism).

Viltoare

sf.

.

— loc mlăștinos,

“în care te înnămolești; loc
în formă de rezervoriu,
unde se varsă apa în formă
de cascadă.

Vingel'i sn. — evangelie.
Vezi:

ving'âlă.

Vir pr. nehot. = nimeni;

că

nu-i vîr=că nu-i nimeni
599 23la2. Vezi: vârnu,
vârnă.

Vir-vir=—cuvânt prin care se

Virviriţă sf.—veveriţă.

“mare 416.

ra şi z-viștidivdă — frunzele imbobociră, înverziră
și se vestejiră 316,,.

Viștigăseu vb. IV==a veşteji;
frângile deâdiră, nvirdâ-

arată modul cum se întoarce (un cicric, etc.) 301;;
cuvânt prin care îndem-

năm catârii la mers sau îi
“chemăm să se oprească,
ori să vie la noi, după mo-

dul cum se modulează
cea.
Viră =

10 vreun;

vreo;

voca

vîrd trop = prin vreun
mijloc 94; vîrd zbor =
vreun cuvânt 24; vîră
glărimi — vreo prostie
D423; vîră ndodiă —vreo
câtevă 234, 46423; 20 nimeNi 1lazp 32; fe-afld nâsă,

GLOSAR.

„no-află vîră — ce află
dânsa, n'ailă nimeni 55;
5
30
cinevă 94,; niţi că u vigi
vîrd =— nici că o văză

cinevă 55,; Vezi: vîrnu,
vîrnă.
Virgeseu vb. IV == mustru,
cert 90, 301,. Vezi: pârVescu.
.
|
Virnă ==
1% vreun, vreo;
vîrud mes=vreo lună
Dl; vâîrnă 0oae= vreo
oaie 20,; vîrnd om—vreun

om;

20 nimeni

57%,

15,

286-5; 30 cinevă (pret.). Din
vîrnă,

prin

lui 2

căderea

se face: vîră şi vâr. Vezi:
vîrnu,
Virnăoară adv.=—

10 niciodată:

23, 562, 109 169, 439;
2 vreodată: «vina zbu
raște vîrndoară=vorbeşte
via vreodată 18,; 3%câteodată; ași-i omlu câte vîrnăoară==aşa-i omul câteodată; 40 di vîrnă oară=—la
anul!
Vîrnu

(şi

vârnu,

vărn,

văr,

: vî7) —— 10 nimeni dis, 9,
13152 38fs 130, 164, 434;
Gen. Dat..a virnăi= nimănui 17, 932; 2 nici un:
NA-Ș grea vîrnu grai =
nu grăiă niciun cuvânt
252; nu s-vided di vîrnă
parte=—nu se vedeă dinnici
o parte 22,; 30 vreun:
VÂrnu

OmM==Vreun

om

; aă

- faptă vârnu bun=ai făcut
vreun bine 20,,, 6Sus; ; 40

cinevă.

Virteâniţă si. — vârtelniţă.
vV îrticoniță sf.==10 vârtelniţă;
20 scrânciob.
Vîrstă sf. — vârstă; eră tu
vârsta modșilei — eră în

etatea bătrânei (—de ace-

oz

eași vârstă ca şi bătrâna)
21. Vezi: vrîstă.
Vîrtos adj.=—1* puternice LA das;
că eră vîrloasă ca l'atra=
căci eră puternică, tare ca
piatra 16.,; puterea luă vîr„toasd — puterea lui straşnică, plină de tărie 248,,;
20 cama vîrtos==mai tare,
mai puternic 170,3; 30 vâr-

l0s g'ine=—prea bine 171laop

407, ; 40 7ma vârtos— mai
ales, mai cu seamă 390. ;
50 vîrtos gone = foarte viteaz

393,.

Virtute sf.— virtute, putere,
tărie 170, 269; 330.235»
494.
Viîrtuşescu, nvîrtușescu şi
nvirtușed vb. I— întăresc,
împuternicese.
|
Vîrvură sf.—-sfârlează ; Vine
vîrvură

=—

vine

dearoto-

golul, se dă roată.
Virvescu vb. 1V=cert, mustru; ma-sa. nu-l vârvi—
mamă-sa nu-l certă. 68,,;
vîrg'i cîini — îndepărtă,
certă cânii 192 ; Peri. pâvii. Part. vîrvită.
vi
mustrare 1362, 155,
Visilo. Vezi: vâsil'e.

Vizeseu vb. IV=bzâiu, vâjiu,
vuiesc; vîzescu h'inl'i—
vâjie pinii 222. Vezi:. văzescul,

”

YVlagă sf.— puterea focului ;
are vlagă—are putere.
Vlatură si. == lapoviţă.
Vlăstăr sm. — vlăstar. .
Vlek'ii, pentru : veclu cf. aoleg pentru avegl'u.
(la Muscupuleni mai mult.)
Vluisescu vb. IV =: binecuvintez

429.

36
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Viuito sm. —
Dlaa..

binecuvântare

Vluvie sf. —

vă (vă), v- (pretutindeni).
Voi vb. [Indic. prez. voi, orei,
va, vrem, vreți, vor; Imp.
vream; Perf. vrui, vruşi,
vru, vru,
vrut, vrură;

Peri. comp. am vrută,;
Viit. va s-voi (va voi, vai
20); Opt. s-vruriru, S-uru-

ri (s-vruriși), s-urure, ete.;
Inf. vreare/=—10 voiu: voi
ra s-acâț ut peaşte —
vreau să prind un peşte
225; Vrei Go; fe vreți=—ce
vroiţi 6, ; vrea 4,, 10,; ru
_ș-nâs, corbul, si s-toarnă
a casă == vroi şi dânsul,
sărmanul, să se întoarcă
1,;- 7,

2l»;

vrut

=—vrurăţi 179,; nu vrut
nu vrurăţi 230,;; 20 doresc:
Aestă vrea ş-nîs — Asta
doriă şi dânsul 45.1 69;
NU vream — nu doriam
145; va s-/ai pragi câți
vrei= vei luă parale câte
poiteşti 38, ; 3 iubesc:
Au-l voi=nu-l iubese 56,s;

i-ș vrea multu pri mă-sa

= şi-şi iubiă
mă-sa

23;

mult

pu-l

pe ma-

pe

ochii

din cap

s-mi va Dumnidăi
mă iubească

1-16, ; 4% datoresc:

groslu,

piastrul,

= să

Dumnezeu

/ine-ţi

fe ţi-l voi='ține-ţi

ce

ţi-l

datorese

81;'; f-ul voi==ţi-l datorez
82; ; 5* trebuie: va ua mes
= trebuie o lună :148,; za

s-fă îmnă lila = trebuie
să-ţi meargă norocul 66;;

60 pa mă vrei ş-mine lu cdliva ta-=nu mă primeşti

şi pe mine în coliba ta
213; fi voi — te primese
26,y; 10 voi, nu voi=vreau,
nu vreau (— de voie, de
nevoie) 172; vru, nu vru
=— de

voie, de nevoie 63,.;,

262; vrură, nu vrură —
de voie, de nevoie 33,
" 84;80na ni-u va mintea
nu-mi pare, nu-mi vine să
crez 68; 9 za moartă,
va vie=fie moartă, fie vie
132,, ; va oarrin, va avut
=—fie sărac sau bogat 281,;;
100 ra Dumnigă—a vrut

Dumnezeu,

a dat Dumne.-

zeu! 1,,; 11 ma fe au vreţi
== dar ce folos 23,.
YVolbu sn.—locul şi aparatul,
conzistând din doi pari, pe
care se află unsul; pe acest
sul se înfăşoară urzeala.
Vom vb. III = vărs, borăsc,

vomitez ; fi-ni vine z-vom

=—ce-mi vine să vărs 14;
voame = varsă, boreşte

205,; vumeă == vărsă, Vo-

mită

164,

vomită

265,

491;

vamă

268,

=—

250;

—

voani-te, voami-le cupa-=—

116;

== varsă, varsă paharul
164; Inf. vameare şi vodmire; Part, vumăt,-d.

vrea

nu-l iubiă 56,; 3 vrea ca
oclil' din cap — îl iubiă

ca

u vad == 0 iubeşte 234,;
2-vor == se iubese 112,;

binecuvântare

428, 429.
Voahă sf.— miros urît, miros
displăcut 213, 340,,, 47320.
Voâmire şi vumeure sf. — 10
vărsare, borîre ; 20 ţâşnire
+ (de apă din pământ.)
Voastră. Vezi: vostru.
Voi pron. pers. persoana II
pl.
= voi. Gen. a vaștror,
a voştri; Dat. a vodud, «
VOa0, vă (vî), v-; Ac. voi,

acasă

N. PAPAHAGI
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Vombir sm. — vampir; fem.
vombiră = vampiră

119—123.

mele

193,0,

|

oii / == măi omule, omule

vreare—

se

iubiră

întwa-

îndrăgostise de un harap

G8,,; ş-ared vrearea —
—iubiă 40,, 7633; cu graiu
di vreare — cu vorbă de
„iubire 291;,; no-aveâ iu

s-lu bagă di vreare == îl

iubiă prea mult 189,,, 145,
23-47; cu vreare, cu nivrea„re=—de voie, de nevoie 15,;;

471.

propuse

323
Vreare sf.—10 vrere, voinţă:
lo-alăsd dipu vrearea luă
—îl lăsă: după voinţa lui
8; 2* dragoste, iubire 25,,
î dis 237; ş-loară ahântă

tâta 419,; ș-aveă arcată
vrearea pri un arâp==se

|

i
34
|

Vulipsescu. (mi—) vb..IV =
îmi propuiu; z-vulipsi=—îşi

Ac.
voastră; Pl.a voastre;
Gen. Dat. a vuștror, Ac. a
voastre. La Fărşeroţi se
aude: a vost 484, și la Pl.
d voci,
Vrap !=—modul de a bate cu
11|.

168.

Vulă si.=pecete, sigiliu 186

d vușirei (=—a voăstrilei) ;

cevă

————

Vrere. Vezi: vreare.
Vristă sf. -— vârstă 398,,,.
Vrut adj. = iubit 142, ; oră
lile a meale= iubitele

Vostru pr. pos. = vost ru;
Gen. Dat. a vuştrii; Ac,
« vostru; Pl. a voştri; G.
Dat. a vuștror, Ac. a voştri;
fem. a voastră; Gen. Dat.

Vre! interj. == măi 2325; 4 vre

737
[i

II

*

473,,.

Vuloagă sf.—pajiște, poiană
179: 298, 315, 316, 499,
Vulpe sf. — vulpe 27, 50,
103-—106, 178, 345, 367-371;
pl. vai — vulpi 49.
Vultur sm.==vultur 160, 224,
-_ 207, 379, 493, 495.
Vultusescu vb. IV =—mă înnămolesc; vaultusi tu cd.
trane — se nămoli în catran 310, ; aula avea vullusilă nauntru — catărul
se înnămolise 156,,.
Vulusescu vb. IV == pecetluese.
Vumutură sf. == vărsare, borire ; fig. secătură, om de
nimica.
Vureolac și vureulăc sm. —
vârcolac: 147; vurculăţile
di moaşe=—vârcolacele de

» bătrâne

(= ale naibii de

- bătrâne) 1734. Vezi:
colac.
Vurgar sm. — Bulgar.

vâr-

237,
Vreaşturi

iubire

Vurgărame sf. == Bulgărime.
Vurgărie -sf. — Bulgaria. A

sf. pl. — curpeniş.

hărk'ă ahăl sănătos, că vu-

“sgomot

'72,0, 862, 143,, 913,

“vrere —

dragoste,

Vreavă sf. — larmă, gălăgie,
230, 383, 493.

Vacă

sf.—guler; 10 L-acăjţă

vaca

bubuliclu
= se ţină

Papahagi,

Basie aromâne.

Vuzuescu. vb.

IV. =— bâzâiu;

„zucă şi munţâl= sforăiă
aşă de tare,

munţii

că vuiau

16.,. Vezi:

şi

vîzeseau.

-de el gândacul (insecta de
băligar)

3632;

20 o-acăţă
+1

138
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di vacă— o înhăţă 52;
30 tul di vaca ficorlui....

Ţigani
34, 118,225,343-344;

fem. vifld = 'Ţigancă 37;
ca țivă virți mbităţi
= ca

" se-acățăâ=tot la băiat re„ curse

Vaglară

296,,.

sf.

pomană,

plă-

cevă 'Ţigani beţi 309... La

nâs nu se-aștiplă la ahtare

Vlaho-Clisura se aude: g'e„ âflu. Vezi: griflu.
Vilceseu vb. 1V = oglindese,

aşteptă

strălucesc; 7 vilcescu=
„mă oglindesc -,,, 465,;.

„cintă,

masă

deagata;

vagiară =— căci
peste el,

să dea

să

dea

că

el nu

așă

aşă

se

noroc

po-

„mană peste el 68...
Vamândă, Vamande sf. = dia„mant 33, 34, 344; pl. vaMâNdi 320 3T7s, 164; g'a„mande 1630.
Vani nume propriu = Iane,
„ Ion;eoTustrul'a=lon 'Tur„bincă 498—501.
.
Varvir sm.= mercur, argint
„viu.
Vaspe sf. = viespe 493, 196.

Vatru- sm. =

medic,

doctor

177,178; art. vaturiu =
- doctorul 45,.; pl. Vafrâ 45,5,
vatri 319 şi vaţări 195, ;

“art.

Vâfării

Vatril,

45,

349

şi

vatirii ; J'alru =

„ doftor (Gopeşi, Molovişte).
VatrăţiVe şi vatărțile sf. =
„medicină. Vezi :: vitrățite.
Vaţă sf.—vietate, fiinţă, vie-

țuitoare '181,, 2473, 288;
„viaţă 166; pl. vefuri=vietăţi, tot ce are viaţă, ce
se mişcă: viermi, insecte,
_animale, ete.
- -.
Vermu sm.==vierme 215,, 21
„ 34430; pl.. Verni=viermi.
Vie sf.=grabă, grăbire ; Fu-

dird cu vie =

Fugiră

cu

“grabă:475,,; Vie-mare =
în grabă. mare 424,,; und

oară cama

s-vVie
= odată

„mai curând 404,6.
Vifteseu adj.=—ţigănesc

96,

„309.
Da
Viftu sm.="Țigan ; pl. vi/i=

Vilcire (şi vilcare) sf. = 1
strălucire ; 2 oglindire;

Vilia
Vă daa-

Vilicăgi

„ 3073.

Vilie

di vileire=oglinda
sm.

pl. =

stielărie

sf.—10 pahar; 20 sticlă,

lucru de sticlă 127, 286)
306, 307 ; 30 oglindă ; vilia

di vilcire=oglinda (de oglindit) 4,3, 469, ; făcu feafe

calea vilie= ţi-o făci calea (netedă, curată)
,„ glinda 204,,.

ca o-

Vin sn.=vin; pl. Vinuri=vinuri 82, 89,,, 262, 263; vin
Pătigdăt = (vin botezat):
„vin

Viu

amestecat

cu apă 83,.

vb. IV=viu; Ind. prez.

Vin, Vină, vine, Vinăm (Şi
vină), viniți şi viniți,

Vin. Imperf.

vineâm,

vi-

neam: (şi vneam). Pert.
vinul (vinii) 10, 373, 1279;
„ vâniși (vinișă) 17-,; vine
„(oine) 6, 7, 3ls; vihim
(vinin), vâil (vină şi vi240), viniră şi (viniră sau
viniră) 6. Part, vinăt-d şi
"vinât-ă = venit; Inf. vz- NEare, vinire şi vinire;

20 aa în vin doatiă alînduri==iacă unde vin.două

rânduri 10, ; po-are s-tind
- vîrnu == nu-i cine să vie
4.5; b-vineâ=iîi veniă 5;
cândau vinea Crăcin cîndau
„vine Paştea=când sosiă

GLOSAR.

Crăciunulcând sosiă Paşte.
le 7,3; cât Vinea, inatea lui
criștea = cu cât se scur: geă vremea, supărarea lui
creştea 21; îl! vine să z-

„ducă tu polim=îi veni să

meargă la răsboiu 6.4; î/
vine mullu greu= îi veni
foarte greu 12,,; /-vine
jule=i se făcu jale 17,,;
b-vine tu minte țivă = îi
veni cevă în minte 15,
16, ; cându lă vini oara=
când sosi momentul 149,;
Fară pi scamnul di «miră
viniră ficorli a sor-sai =
Tar la tron urmară băieţii
surorii sale 169, ; caiaveă
vinilă
= cine. venise 74;

îțe vai vină=ori ce va veni,

ori ce s'o întâmplă 10,,; va
viniță cu noi = veţi veni
cu noi 31,; cari s-vineari
=de ar veni 153,, ; Vinu=
Vino las. 2, 8, ; viniţă (sau
Viniţi) = veniţi 27; las

vînd=vie,

poftească 61,;

ine, s-viniţi = să pottiţi
cu bine 715; vinit=venit,
sosit 52; vininda 496 şi

„vininda = venin d-46,;

Avem: g'în în loc de vin
la Gopeşi, Molovişte, Alba-

nia, unde v se aude-ca g:

tra. s-ginu = ca să viu
2322; Ea va z-g'ină=Ba

„va veni 386,; ma s-(t)ini
„ci să vii 5622 (la Cruşova).
Vineare
„ Vintre,

sf. =

venire.

vihire,

-

Vezi:
,

Vinăr sm.—vânzător de vin
a
„26220 261.
Vinăr sm.=— Ianuarie 301.
Vinate sf.=—supărare, necaz,
mânie 150,;,40642,490. Vezi:
înate.

739

Vinglă (şi vinelă) sf.=chinga
„25255 253.
-

Vinglusescu vb. IV = încing
„calul cu chinga.
-

Vingiți num. =

douăzeci

12632, 12820, 129;

dile

—

douăzeci

Ving'iţă
de

zile ;

dela 21 încolo primeşte
prep. «di»: unsprăving'iță
di gîle== douăzeci şi una
de zile; Șcurtul are noaiiăă-

sprăving'iți di dile= Fe-

„vruarie are douăzeci şi
nouă de zile 20,,; va s-aplă ving'ițle dile=se vor
împlini cele douăzeci de
zile 216,. La Samariniaţi

(Epir) se pronunţă Vivință
şi numărarea se face pu-

nându-se unimile după-viVinţă: vivinți unu, Viinți
doauă, Vivinţi lrei, ete. :
Vioară sf. = viorică 332,,.
Viptu sn.= vipt, cereale (în-

genere), grâu ; pl. Vipturi

„las,

100,

15710,

258as, 496.

Virăl'ină sf. — aquilă.
Virminos adj. = viermănos,
„care conţine viermi, :
Vis sn.=vis; pl. Vise= vise

250 18225, 2475,

850, 357,

358; ş-vidă visiu cu oclil
= îşi văz visul cu. ochii,
„ îşi văză visul împlinit 98;.
Visteare. Vezi: avisteare,
Vitrăţil'e sf.=—medicină 349.
Vitrie sf.—doftorie, leac 45.,;
90,0, 1'78, 195, 290, ; Aestu-i
lucru cu vitrie= Acestaii
lueru cu leac 202,,; pl. vi„brii, g'itrie 240, 420.
Viţăl sm.=viţel; pl. vi/ă/=
„viței.
|
|

Viţeaiiă, viţeao sf. = viţeă;

„Pl. vițale==viţele 267.
Vii adj. = 10 viu 25, 1325,

209, 228; s-lo-ardă di viu

7-0
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—să-l arză de viu 31; di
vie=de vie 46,,; 20 Nu-l
dau vii — Nu-l dau de

va s-ti bea di vii=—o

să-l bea viii=să-l prăpă-

viu,cu viaţă 11, ; po-aldsă

dească

ună vie=nu lăsă pe una
în viaţă 1136; 30 ni apă
Vie nu sculeă = nici apă
chioară nu scoteă 455;
+0 fur viii = hoţ încarnat
308, ; fedțire văi = năut
curat 117,5; eră Șullu vii
= eră Dracul în persoană,
în

carne

şi oase

459;

să

te prăpădească de viu 88,,;
de

viu 250,, 338;

60 pu băli dip a-vii=nu

dădii de loc semn de viaţă

„109sz5 120,4. 311.
Vivinţi num.==douăzeci (Sa-

marina, Epir) 493,20, 494.

„Vezi: ving'ifă.
Vizmăcune. Vezi:

avidmă-

„ Cune.

Vidmu.

50

Vezi: avidmu.

ZX
Xeană

sf. =

străinătate;

că

|

zeana-i greaud = căci a-

mară-i
GO,

Xen

ae

niţl'i=cei înstrăinaţi; 146.

străinătatea 8, ; pl.

zeane=străinătăţi
121.

adj. = străin

78,;

Xinit adj. = înstrăinat; ziXinitie şi XinitiVe sf.=—străi-

Tao,

nătate.

Xităseseu vb. IV=examinez,
- cercetez 202,,.

fem.

zeană
= străină 44.

Xurafe sf. = Driciu.
Xursesen vb. IV = rad :502,

VA
făhare

si—zahăr

285

171.

3136

Palumete sf.—osteneală, mun-că 414,
Pahurah'e sf.—obiect 414...
Zarzavili sm. = Scaraoţehi,
- dracul 42,,, 9ls, 92, 341;
zarzavuleani 439...
Zăe. Vezi: gîe.
Zădim

sn.

= zăduh,

şală..
Zăsăr sm.

înăbu-

N
ogar,

câne

de

vânat.

Ziifeu adj.=indispus; zăi feă
= indispusă 2148,.
Zăhărtare

sf. =

bomboană;

pl. zăhărtdri
= bomboane

110,2.
Zămane sf. = vreme,
de

demult

53,

vreme

313;

nd

zămane = într'o vreme
130,3; Trică di atumfea
zămane mullă=Trecii de
atunci vreme multă 59,,.
Zămănescu adj.=lucru de pe
vremuri. lucru vechiu.
Zămărăt adj.—amărit; bana

aestă: zămărală=viaţa: a-

ceastă amărită 186,,.
Zăndane sf.—închisoare 78,.
Vezi: zîndane.
Zăptiseseu vb. [V. — stăpânesc, țiu în frâu; zâp-

lisi aviha == stăpâni via

18; să zăplisim aoafe
Paâmporea ==să oprim aci
nava 419,as.
Zăreadă sf.—căprioarăl 40,3.
Zări adv. = chip, chipurile ;

GLOSAR.

„voi zdri=vreau

chipurile

15230.
Ziăte sf. = duşmănie ; z-due

zăle=—se' duşmănesc..

făvon.sn. =

zăvon,

văl

de

mireasă 335, Vezi: zvon.
Zbat (mi co) vb. ll=mă sbat

si. zbătă = se sbătu 384,.
Zbor sn.=1* vorbă, cuvânt
1245, 6, etc.; pl.zboare37;;,
Al»

şi

zboară

1433,

5Gu;

20 și-și fedțiră zbor =
îşi făcură vorbă,

şi

hotărîră

15; 30 s-fână di zbor=se
țină de vorbă 17, 69;
+0 cum lă fu zborlu=cum
de-a fost vorba 68; 50 /deadi zbor = îi dete cu“vânt, îi promise 37; Aestu
ți-fu zborlu = Acesta ţi-a
fost cuvântul, promisiunea

273;

60

după

purtare=după
pă

luă

zbor,

după

vorbă, du-

port 10,;; 7 lo zbor=
poruncă

voie,

176,,;

80 nu ncape zbor =mnu în-. cape vorbă,nici vorbă 178,
209, Ru va zbor = nici
vorbă, fără îndoială 98;
va zbor? mai încape vor- |
Dă? 10523; 9 şeurti zboare
=vorbă scurtă 293.4; nu.
îşi: di zbor= nu ieşi din
vorbă, a ascultat totul 83,.;
di zborlu a tăti nu va s-es
=— din vorba ta nu voiu
ieşi,

adică:

voiu

ascultă

totul, voiu face totul după
cum doreşti 237. 100 își

zborlu=se svoni 197; 110
s-nu-l căleâm
ne

ţinem

zborlu= să

de cuvânt

242,,,

Gî.p; di zbor-zbor = din
vorbă în vorbă 31.,, 79,2
* 963; 120 băgă zbor
= ţină
cuvântare 85; 130 ș-fed-

țiră zbor = se înţeleseră

-

|
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"822, 10626; 140 că acși ș-avit
zbor = căci aşă se învoi
6lsz; s-nu le-agungă zboâvile=să
nu se întreacă la
vorbă 196; 15% zborlu dao
nu-l si făfeâ=vorba-i eră
sfântă, eră ascultat
în totdeauna 76; 160 pa-/ dati
zbor cu gura=o0 să-i vorbesc 73.
.
|
Zbărleseu vb. 1V==a se sbârli, a se face părul măciucă;

perlu

nâsd=i

li si zbărlea

dipri

se făceă părul mă-

ciucă 197, 61,; Z-si zbârii
perlu=i se făcu părul măciucă: a se

înfuriă -339,;

“zbărlit—sbârlit 468.
Zbărlire sf. = zbârlire.
Zburare şi zburire
sf. = vorbire 96,
|
Zhburăscu vb. 1V=10 vorbese
47, 48; ma tul nu zburâ=.
dar tot nu vorbiă 13,;
“ zburi'=vorbi 132; s-nu-l!
zburască nveastu=să nu-i
vorbească nevasta 72.,; 20
tocmesce'(la stăpân); la
domnul țe va z-vrei line
s-mă =burâști = la stăpânul

la care o să vrei tu să

mă tocmeşti 304; s-mi
zburăşti la aistu=să mă
tocmeşti la acesta 301,;
_80 vorbese de răii, pone-

gresc: s-u zburăşti = să o

vorbeşti de răi, s'o calomniezi 340; na trițeă dud
di la D-dă, fe s-nuu 2burască la frati-su=nu treceă o zi dela Dumnezeu,
ca să nu o ponegrească la
frate-săă 285,.
Zdangan adj. =.om din topor, bădăran, netot 105,
Zdinginesecu vb.1V=a sdrănsăni;

cari-da

di

zdângi-

» PER.

neşte

una

28;

să

trosneșşti

s-nu

mi-ţi
tros-

102,,; si zgrîmă,

2dîân-

gânești vîră cărțănoasă=
nu

nitoare

vreo

26, ; cât nu

tros-

zdân-

/3roabă

-gini di cripari = cât nu

Zsură sf. = sgură, rugină.
Zsrurg'iseseu vb. IV = ruginesc; zgurg'isit = ruginit,
cu

sgură

466,,,

Zsurie sf.=sgură, rugină.
Zguriarie adj.=scotocitor.
Zguriesen vb.=scotocesc. Inf.
2gurhare şi zgurnhire=scotocire.
/gie, pl. zg'icuri şi zg'icule

di padi= şi-l trânti

= se

16,; s-au zarumă

vine apă foarte multă) 378.
Zgrumare sf.=sugrumare.

la pământ 110, și-l 2duDuneaşte=şi-l trânteşte la
Pământ 469, 344...
Zeil'e sf.= dispoziţie; ș-mutred di zefk'e — îşi căută
„de traiu, de petrecere Gl,s.
Zsărlescu, zsirlescuz=a sgâi
din ochi, a face ochii mari
- 274,3, 2gârli oclil.— făcă
ochii: mari, sgâi ochii 313,,
209,3; armăsir.... cu
zgîrliţi
g

281;,.
147,;,

= să-l sugrume 107;q4râurle si zgrumă di apă
multă= râurile se sugrumă de apă multă: (când

=—le stâlciă ugerele 17,. Inf.

oclil'

bătrâna păcă-

213; ca sd zgrumă = ca să

sugrume

zdrumâinare.
Zdruminăt adj. = sfârâmat,
stâlcit 1544.
|
Zdupuneseu vb. IV-= trântesc la pământ; și-l zdu-

țipăt 425, 114,274, 361;

bagă zg'iclu = începe să
țipe 43,.
,
/sileseu vb. IV=ţip; aharhi si zg'ilească = începi
să ţipe, 24.5; vru' să zgilească= vroi să ţipe. Gl,,,

35, 90,3; zg"ili = ţipă 131;

zg'ilinda, zgilindalui şi
zgilindalui (la Fărşeroţi)

479.
i
Zsilire sf.=ţipare,. |

uimiră -

peste fire 13,,. Inf. zgârlire şi zgărleare = sgâire
- (din ochi). Zgrămare şi Zgrimare sf. =
sgâriere, scărpinare.
Zsrămâtadj =scărpinat, sgâriat 109.
Zarăm și zerim (şi: zsărm)
vb. I==sgâriu, searpin; mi
zgrâmâm = mă scărpinâm

sf.=

toasă, baba cloanţa
Zgrum vb. I=sugrum

_plesni de mâhnire
155;
Zdring!=sdrang ! sunet produs de cevă 122,,.
/ilroamin vb. I==sfărâm, stâlcese 155,, 230, 251, Inf.
zdruminare = stărâmare,
stâlcire. Vezi: zArumin.
Zădrumin vb. I=sfărâm, stâlcesc;:va ti zdrumin dip
=—o0 să te sfărâm cu totul
2292; Îl zdrumină igdârle

“pună

iu nu-l

mâcă = se scărpină, unde
nu avea mâncărime 231,;
zgrâmă-ți deâdille = sgârie-ţi degetele 288,..
_

Ziafete sf. = petrecere
142,0. .
De

|

|

|

Zieseseu

359.

126,6;

vb. IV == cântăresc

|

Zilipseseu vb, IV —râvnesc,
poltesc (la cevă), vițiulu

alui...

l-zilipsi
tra aistă

avihd= vecinul său..,. îl
râvni pentru această vie

.

Si

+ neaști ună =— când
sdrăngăneşte, mi-ţi
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18,,

360,

4152;

zilipsit,-ă

= râvnit, dorit 14. Inf.
zilhpsire şi zilipseare =
"vrâvnire, poftire, dorire.
Ziliii sm.= poftire, râvnire;
- selozie.
”
fil'âr sm.=poftitor, râvnitor;
. gelos.
Zinate sf. = meşteşug, meserie 84, 135, 237; pl. zândţi

(Epir), şi zînături 326, sau

zânaturi,
|
fină sf.—zână (la Gopeşi şi
Molovişte, unde d (dz) se

aude ca 2). Vezi:

Zindane

gână.

sf.—închisoare

313,

314.
Zlape şi Zulape sf. = fiară
sălbatică; pl: zid, zuld/
—

fiare

2Tac

51,

52

Sao,

119s: 150s0, 259,.
Zloată sf. = trei părţi din
piastrul turcesc; treizeci
de parale.
Zmneană sf.=izmene 122; Amivrăluli anplă zmeânile

di frică=Împăratul o stfe-

cli rău
3135.

de frică 44,2, 112.9,

Zmeii sm.— smeu
374,

313,

14,

314,

etc.

Zmoatie vb. lL=a stâlci; s-au
u zmodtică ţivă di moale
țe ş-eră=să nu care cum
va să o stâlcească demoale
ce eră 1812. Perf. zraaţicâi. Inf. zmuticare, Part.
zmuticăt,-ă.

/miălqire şi zmulqeare
smulgere 53,9.

sf.=

Zmulgu vb. Ill=smulg 12033,
190, 265; nu si zmuldeâ=
nu se smulveă 182; lu
zmulsi — îl smulse 53;
Perf. 2mulșu. Part. zmultu
== smuls.
o
Pie sf.= pagubă 3512.

743

Zore sf.— zor, nevoie 103,3,
118, 179; zor 479; Cari u
vidură zore— Dacă se văzură la zor d; ANi-u zorea, că te-așteaptlă tine=—
mi pasă, că te aşteaptă
pe tine 31; cu zore să shărnească — cu greu să
_se nutrească 92,; gură
feata di zore — jură fata
de nevoie 50,,; 7i zore leavină — ce nevoie te zoreşte 17; l-au lo cu zore==
i-o luă

cu

sila 18...

i

Zot sn. == furtună strașnică
(Avela).
Zuă. Vezi: dud.
Zulape. Vezi: zlape.

Pundane sf.—închisoare 314.
Vezi:

zîndane.

Zurleaţă sf. —

nebunie

15,,

Zurlu; fem. zuriă adj.— nebun 53,8 108, 109, 171,
329, 330.
Zurlescu vb.1 V—înnebunesc.
Zurlire sf. — înnebunire.
Zuzul sm. — fiinţă ciudată,.
monstru 317, 3%.
Zuzuescu vb. LV—sbârnăiu,
bâzâiu- (despre albine
140,3).
”
/vercă sf. — cerbice, ciafă.
2130

10824.

281;

10

va-ni

Vai 2verca de-aoaţe cu tut
mădulâr—am să mă due
la naiba, am să mă car de
aci 46239; ş-lo zverca deaclo— s'a cărat de acolo
112.6; ş-o-aved, că va ş-lo
zverca câ'nili — credeă, că
s'o fi dus dracului cânele
109a3,

4583;

20 „va-ni

Lui

fumeal'a pri zvercă — 0
să-mi nenoroceșşti familia

17; 3 nu vru să-l cadă

pi zvercă—nu vroi să stă-

<4
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ruie 4912,; 10 armase....
cu hărgile.... priste zvercă

„= rămase cu cheltuiala pe
seama sa 833; 5 s- făcu bai

dipri zvercă— să mi-o

iei

- de pe spinare 12523; 60 nu
V-au întri pri zvered—nu-i

cari la

ceafă

458,;

mâcă

pri zvercă multe=—îndopă
multe la ceafă, eră bătut
rău 1556; 70 Id deadi sti

zvercă a oilor—vândi oile
428,

Zvoame-Apă,

personaj,

care

FINE.

scoate apă, care face să
țâşnească apă 161, 462,
Zvom vb. III — țâşnese; a

țâşni apă din pământ; si

zvumă

nă

fintînă nicd—

țâșni o fântână mică 284, ;
si zvoane trei patru ori=
varsă de trei patru ori 3laa.
Inf. zvumeare şi zvoămire
= ţâşnire (din pământ),
vărsare, vomitare.
Zvon sn.— vălul cu care se
acopere faţa miresei; di
sum zvon == de subţ cununie 270,. Vezi: zăvân.
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