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Pentru istoriea limhit.) romine, pe care mi-am pro- 

pus” s-o public (Primul volum a apărut în laşi, 1594) 

aveam trebuință de o gramatică romînească, unde să 

se găsească . catalosate formele limbii comune, înţă- 

lesurile aceştor forme şi numeroase exemple. Niciuna 

din gramatieile de pănă acum nu-mi putea face însă 
vreun serviciu, căci abstractie făcînd de aceia că - 

„formele se să isesc or falş, oră în puţin număr, “oră 

„fără sistemă înşirate,. exemplele sînt din cale afară 

de neindestulătoare : pentru scheletul unei forme se 

- dau. trei patri cuvinte ca exemple și apol un etcetera, 

iat pentru înţălesul formelor — în studiul căruia de 

altfel gramaticii noştri au copiiat numal schematizmul 
gramaticilor "ationate străine, ori franțuzeşii ort nem- 

țeșt — se daii, supt pretext de pedagorie, bucăţi de 

lectură, de unde. să: :șI aleagă, chipurile, elevul. cele. 

"de trebuință... In schimb gramaticii cel mai cu pie- 
tenţie insistă asupră părțil celer mar puţin fixate din 

“limba noastră comună, asupra” sunetelur, „permiţin-” 

du-și — alături cu observaţii istorice care se potrivesc * 

ca nuca în părete — să îndrepte şi. să reguleze din 

propriea lor. putere pronunţarea romincască. - 

Am fost nevoit. atuner să-mi fac cui singur o gra-. 

_matică și am, făcut-o, ca pe un lucru secundar, ce. 

trebue să servească numar lu ajungerea unul ţel mai 

,



înalt, Și cănuia- nu puteam să-l sacrifie prea mult timp, 

în pripă, fân o să: am preteuțiea de a face un lucru. 
deplin. SA mităles „cuvintele din dicţionarul lut Cihac. 
singurul dieționăt rominese mal de samă, şi am nO= 

= tat pe bazele lor formele; am cules. “apoi exeniple 
din ciliva seriitoră-mal cunoscători ar limbii c comune, din 
Creangă, Eminescu, Odobescu, C. Negruzzi, Ispirescu, 

“Conachi, Alexăndri, şi pe baza lor am notat ințălesul 
formelor. Pronunţare ea am fixat-o- într- atit, întrucât: 

„este ea într-adevăr fixată în limba literară rominească.. 
vestul l-am lăsat, precum, -se zice, baltă, plin de ne- 

„consecvență, căci mar întiiii, pentru scopul mei, n-are 
nicio importanță sistemalizarea, pe care din propriea 
mea putere aş face-o pronunțării romine,- iar apol am . 
fost totdeauna de părerea că un gramalie irebue, ca 

„oricare istoric, să înregistreze numai lucrurile: cum. 
siut, fără să facă vreo schimbare la dinsele, și să fie... 

prin urmare, nedumerit atunci cînd lucrurile inscş. 
sint nedumerite, De - 

la ȘI, 12 Octomhre 1897. 

A, Philippide, 

  

       

 



O
R
I
 

R
Y
 

D
a
 

e 
a
 

Cuprinsul. 

1. Sunetele ca . 

| “-Articularea Și pronunțarea sunetelor. 1. 
9 Ascentu e eee ee 
3 şi Ş 4: Schimbări în radical . . ... 

2 
7 II. Formele. ci. . 

"A, Declinarea , co. 

"a. Substantivul. cc... 
5, Declinarea | cer. 
6. Declinarea IM. 
Î Declinarea III. | .-

 

- 

2. Adieetivul 

S. Felurile adicctivelor „după terminaţii . 

9 Forma -u e. . -.. o 

10. Forma -ă cc... 
1. Forma e e. 

ve
 . . . . 

12. Adiectivele de o sitigură terminaţie . 

“7. Pronumele 7. n i e. . 

13. Pronumele personal -.-. 

14. Pronumele -demostrativ  . s . - .. 
15.-Pronuniele interogativ . . . . ... 

16. Pronumele nedefinit... 

17. Pronumele determinativ . .. 

. . . . $ . . 

pag. 

3—12: 

3—6. 

0—9, 

..9—12 

13—195. 
13—74 

13—44 

G3—69 .



VA
 

VF
 
I
R
I
 
I
R
A
 

Yi
 

VA
 

VA
 

A 
A 

IA
A 

IP
 
A 

UR
 

IP
 

IP
 

IP
 

UR
 

IA 
IA

 
A 

IP
 

YA.
 

F
R
 

$ 

B. Conjugarea . 

A 

95 
dt), 

96, 

9. 

25. T 

99, 

30, 

3l, 

32, 

33. 

5% 

35. 

36, 
37. 
35, 
39, 
40. 

4, 
te 

p. 

„Pronumele posesiv , . . 
2. Numeralul 

+ Numeralul cardinal. -. 

20. Nimeralul ordinai , . 

+ Numeralul distribuliv „. 

Numeralul multiplicativ” . 

Numeralul adverbial 

Numeralul substantival . 

Verbul activ. d. 

Lista verbelor, . 
Prezentul indicativului. . 

Impertectul indicativului . 

recutul indiealivului . 

Pluscapertectul. indicativului 
Viitorul indicativului... 

Viitorul exact al indicat vulua 
Actio instans dela indicativ 
Prezentul conjunctiv ulut - 
Trecutul conjunetivulul 

Prezentul optativului . 
Trecutul optativulur 
Prezentul potenţialului 
Prezentul imperativului 
Prezentul infinitivului 
Trecutul infinitiv ului 
Prezentul participiului . 
Trecutul participiului -. 

8. Verbul pasiv... . . . . 

Forma. pasivă în general * 

. 

paz. 

  

E
 

69—70 
11—714 
11—79 
12—73 
13 
13214 
14 
14 
444 
14—195 
14—859 

35—96 

96—100 

100—106 
106— 111 

TI —H9 
119 
42. | 
113— 116 
116—117 
147 | 
117—118. 

. 118 
MIS—121 
199—195 . 

„195 
195-—198 
128 

.198-—138 
195—129



Ș 
Ș 

Yf
. 

D
/
A
 

„S 4 

V
A
 

“p
 

4
 

a
b
 

A
A
 

VA
 

YA
 

zi
 

44, Trecutul” participiului . 
5. eat conjugării pasive, 

“ Verbul reilexiv 

“Tablou conjugărit reflexive. 

- e Prepoziţi 

i. Tabloul prepoziţiilor -. 

D. Conjuneţii: . | 

£. "Tabloul conjuncțiilor . 
E. Prefixe . , 

49. “Tabloul prelixelor . 

F. Sufixe derivative . 

50. Tabloul -sulixelor 

G. Izolări 
d. Cuvinte compuse 

52. Adverbe 
"HI, Interjecţil 

53. Lista :interjecţiilor . 
- 

UL. Ințălesul' formelor. 

A. Cazuri 

“a. Nume : 

_numelul PR 

55. Articularea substantiv ului 

__ adicetiv . . 
57. Articularea adiectiv alu 

> id , Inţălesul cazului 3. 

„Pr Onume . 

9. Inţălesurile cazului Î. “Intrebuinţarea ăi 

absolută a. pronumelui. Genul pro- i Da 

i 930—235 „numelui e 

56. Articularea substandivului însoţit de 

„pag, 

„130—133 - 

„:133—138 
138—144 

„7138—144 
145—157 

„1451570 
138-—160 

„-158—160 
23 160—163 

„ 160—163 
163—176. 
163—176 
176—194% 

--416-—178 
178—194 
194—195 
194—195 

191 —384 
„191—969 

. . şi 197.—939 

54. Inţălesurile cazului |. — Arlicularea 

197 —204 
204—919 

12-—020 
20—926 
26-—230 
30—266



$ 60. Intrebuinţarea independentă a pro- 

NUMELUI eee 

$ 61. Pronumele personal. do IIL- persoană. 

Formele enclitice. dinsul, ins. Exom- 

ple pentru DLOnUME 

$ 62. Inţălesurile cazului 2. ae a 
p Numeralul -. cc. 

$63, Inţălesurile formelor numeralulut - . 

-B, Moduri . e 

$ 64. Inţălesurile indicătivul 
Be Conjunctivul ae ae. 

$ 65. Conjunctivul potenţial 
$ 66. Conjunctivul optâtiv-. ... .. 3 
Ş GI. Conjunctivul imperativ . .-. 
$ 6S. Conjunetivul concesiv: i 
Ş 69. Conjunctivul dubitativ . . 

a. Indicativ . ee e. 
. . . . . 

$ 70. Conjunctivul temerit ... ... 7 
$ îl. Conjunctivul mirării 
$ 72. Conjunetivul potenţial în propoziții 

„condiţionale . cc 
$ 73. Conjunctivul. potențial în. propoziţii 
finale . 

$ 14. Conjunctivul potenţial în propozitii - 
conseculive . . . .:. . . . 

Ş 15. conjunelivrul în propozitii subiective 
$16 şi $17. Conjunetivul în propoziţii o 

picetive 

$ 78 şi $179. Conjunctivul “în propoziți - ERE 

990—29f, 
atr ibulive De ă . 

19
 

19
 

15
 

19
 

19
 

19
 

19
 
1
9
 

„Page 

235—941. 

941— 250 
250—966 
266—269 
266—269. 
969—327 
269—979 
269—29792 
19—299 
72—-974- 
14—975 
15—976 
17: 
11—9218. 

18—979- 
19—980. 

     Sf. 

281—283; 

284.   283- 
984 —986. 

286—990;



| , , pag. 

-Ş s0 Forma să a connetvulu 991999 

m Optativ pe ae 992—300 
$ Si. Optativul dorinţii - 999994! 

$ 82. Optativul poteiiţial at „2994—297. 

$ 83.. Optativul ca formă a votbirit indicele 297 — 300 : 

"8; Potenţialul. . îi . . . -300—301, 

$ 84. Inţălesul: potenţialulut aaa e 2800—301.- 
2. Imperativul . s. . 3 80L—3097. 

$ 85, Imperativul ca voinţă “de a a se face -- a 

Ceva. cc. i... 301 3024, E 

Ş s6. Imperativ ul ca voință de: a nu se face | 

i ceva. e ee. . 302 _ 

e “Intinitivul .. îi aa 802—B19 

: Infinitivul subiect... 7... 802—303. 
Infinițivul obiect drept. . - „ 303—3806-- 

. Infinitivul atibut î a BOT 

. Infinitivul compliment Zi -301—308: 

Infinitivul imperativ... 308309: 

„ Înfinitivul predicat . pe a B09W—B10: 

„ Infinitivul întreg. îs e 3103812 

m. Participiul e BI9—83% 

"1. Participiul activ e B12—316 

$ 94. Participiul raportat la subiect. . 3I2—B14 

$ 95. Participiul raportat la obiectul drept 314 

G
P
 

=
.
 

=
 

> 
P
A
P
P
.
 

> 
os
 

D
S
 

PS
 

2
 

_ "$9%, Participiul raportat la un compliment 314—315.- 

Ş 97. Participiul atribut” al unul sustan-. | N 

tiv fără prepozilie -. ee a BID—B10) 

2; Participiul pasiv e... DE 317-325 

$. 98. Participiul cu. ințăles pasiv e BIT—B21. 

-$9. Participiul cu ințăles activ .. aa BD 895



Yf
: 

Ti 

R
U
A
 

UA
 

IA
 

YA
 

VA
 

VA
 

IA
 

VA
 

V
A
R
I
I
.
 

V
f
 

m
-
 

LU 

100. 
C. 
pă 

101. 

Verbe modale .....:. . î... 

Verbe modale . pei... 
Timpurile EEE 

Status actionis . 
Prezentul indicativului... 

este adeseori întreruptă prin intre= , 
buinţarea absolută a acestora 

ÎN 

PAR 
325)—397 

325—827 

327 —349 

„821—335 
921—398 

      

102. Imperteetul indicativului . . B29—381 
103. Trecutul indicativului . . . 3 Î- 
104. Pluseaperfestul indicativulua . , 838 
105. Viitorul indicativului 2 833384 
106. Celelalte moduri afară „de indicativ 834—335 

&. Status temporis . . . . 335—341 
107. Timpurile indicativului. . . . 985—3837 
105. Timpurile conjunctivului. „887 
109. 'Timpurile - optativului, imperalivu- 
„e, potenţialului . i 387 
110. Timpurile infinitivulur , + 338 e 
111. Timpurile participiului activ. . 3385—339 
(19. -'Timpurile participiului pasiv. . 340 

„413. Variabilitatea timpurilor indepen- : 
“dente dela celelalte moduri afară de 
indicativ o e 840841 

'. Status relationis . ea 841—349 
114. Timpurile care numai relativ se în- 

trebuinţează;: pluscaperfectul indica- Sa 
_tivului şi viitorul exact 2 341843 7 

115. Celelalte timpu afară de blusta- | _ | Se 
perfect și de-_viitorul exact pp 848—841 

116, Intrebuinţarea relativă a timpurilor | 

333 E



D. Pasivul cc... 

$ 117. Forma verbului pasiv. . . . 
„E. Propozițiile. cc... 

„$ 118. Despre prepoziții în general . RR 

$ 119. Citeva observaţir speciale asupra pre- 

„poziţiilor a, cu, de, la, pe, în, peste, du-. 

pă, depe, prin, despre, pentru, fără, a- 

fară de, asupra, cătră, între, din, din 

“ cauza, din pricina, de răul, din par- 

tea, contra, pănă, lingă, printre. spre, - 

supt, printr-, într, de cătră, de o-po- 

_trivă eu, înpreună cu, odată cu. — 

„.-.* Complimentul unul substantiv. se 

= „poate întrebuință cu . elipsa sub- 

să Conjuncţir” -. ee Ta. 

120. Citeva observaţii asupră relativylui 

şi conjuncțiilor cînd, unde, de, dacă, 

cum, că, şi, căcă CEI 

GG. Adverbul. . .. - a. 

$ pia O observare asupra a adverbului may 

FL. Interjectţii cc... 

-Ş 122 -Despre . interjecţiile care” primesc . 

“complimente cc... 
-._. 

“1. Prefixe şi sulixe 3. o... 

$ 193. 0 observare generală asupra înţăle- 

“o sulul lore. 

"d. Congruența, accentul,  poziţiea cu: 

vintelor . . .  c. .. 
1 

Ri Congruenţa ee 

P
A
R
I
.
 

—_
 
=
 

. 

„
1
9
 

19
 

1
9
.
 

Ș
Y
 

=
 

. Poziţiea: cuvintelor a. 
„Aceentul . ep 

paz. 

319—352 

- 349—302 
353—362 

333—355 . 

“stantivului” aaa B55—B02 

| 363—311 

363—37| 
37| . 
37l-. _ 

3 

313—3984.. 
313—882 
382 —383.. 

383—384.



paz 

5 

36 

Greşeli. .  - 
  

N 

“Grindul 10—12 sus să se pună In terininaţiile declinărilor 

și conjusărilor îa numar du- 
pă vocale și la. conjugarea 

"IV: cafea, bea; tăia, auzia. 
" Chiar după vocale ea atunel - 

- cînd diftongul este prove- : 

= nit din alipirea articulului 

a la terminaţiea e: termi- . 

_naţiea. în loc de In termi- 

Li 

rindul S sus să se şteargă 

am 
+ 

să se pună 

“să se şteargă 

„să se şteargă 

națiile declinărilor. și con- ! 

jugărilor îa numal după vo- 

cale: cafea, bea, nuia ; "însă 
abia. |. 

literă - 

poamă. 

sing.-e in joe de sing. e 

miez : 

cumătru, cuseru, edestău: 

„tigru, jugăstru; măcălean- 

:să se sleareă 

dru, zimbru. 

chitru, - codru, căduu, . can- 

delibru, căpăstru, cilindru, 
“membra, policândru, pupi- 
tru, scheptru, teatru, Dino- 

ÎS. i
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mpa clu, monoclu. centru; lucru, 

| Da - titlu, bâsmu, diametru, exer- =. 
a cățiu, exordiu, măshu, privi- 

a - „a legiu, semestru, . trimestru, 
astru. ia 

43. rîndul s; ies să se șteareră orfan 

m mi 2 Si „tote 

49 Gus | “mindru: Dai 

50 jos. a - toată 
53 vind. 4j. inlocueaseă cu nouă; ni vouă; vă, "vi 

. lor li  _lorli 

GI după rînd. Hs. să se aduuze acelaş aceiaş aceluiaș -a= 

Pi Pi - aceloraş 

62 rindul 7 jos să se adauze vreo” ciţivă, vreo citevă 

„7 9sus: 0 dupa unil însul; dinsul 
2 sus să se pună un în loe de Du. 

73 după rînd, 12 5 să se adauge 2) celui dintiiii, celei dintiiui, | -- 

- „2. “celel întiiii,. 
mim pe 9) celor dintii, 

mmm Ta m - 9) celui de 'al doile, .celel - 

de al. doile, celeia doua, 

n 19 p- * 9)-celor de al doile - 

SI rind. Sios să șe pună zăpsese  - în loc de Zăpeesc 
9 1 9 DR -borese 3 holese: 

2-29 e Actio Activ 
a Tin mt ace e adiv 
116 18 sus» 7 mirose o -mirâse 

446 m 30 “înantrul pp înuntru 

12 a „depe dincoace  "depe; dincoace 

de de - 

celeiaş — acâiaş aceleaş



jos "deprihuntrul  „deprinuntru 

149 10sus - . „pănă depe de, > pănă depe de 

pm Îlfinesus pănă "pănă, 

152 sus pănă din pe pănă din pe 
departe de _- - departe. 

1853 1 16 „... hârcea părcea „ hărcea” parecă 

193 .„ 2 săse adauge „pe dită după printintru 

230 deasupra vindului £' jos să se adauge £ 

307 rindul 10 sus să se pună pănă, înloe de . pănă - 
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Explicarea unor semne 
  

Unele adveihe poartă două aecente: Cind 'adverbul 
este scris într-un cuvînt, această aceentuare i înseamnă 

că adverbul poate: “i accentuat. în două feluri: de ex. 
acolo înseamnă că se pronunţă ori acolo ori acolo. 
Cind adverbul este scris în mal multe cuvinte, această 
accentuare” înseamnă ori că cele două accente există . 
unul lingă altul: de ex. în totului tot: înseamnă că 
se "pronunță cu două aecente, unul pe totului şi ce-. 
lalalt pe tot: oră că accentuarea se face cind într-un 

“fel cind în altul: de ex.. măr dimineiiță înseamnă că 
se pronunță ori mâl dimine: aă ori mal dimingâţă. 

Unele interjecții nu poartă. niciun accent. Accasta 
înseamnă că silabele “toate sint egal accentuate: de 
ex; dudu, unde accentul silaber ] este egal cu accentul 
silaber II, tot aşa ihai, ete. 

al. cu alătu e „
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SUNETELE 

Ş 1 

Limba romînă are următoarele sunete: a, e, î, o, 

1, &, î (vocale); d, p, o, f (abiale); d, £ (dentale); g, 

€, h (suturale); z, s, 3, ş (sucrătoare); 4-7 (lichide); 

an, 2 (nazale); c, , ţ (africate). Pentru a scurta vorba 
labialelc, -dentalele, guturalele, şuerătoarele, lichidele, 

nazalele şi africatelo se numesc consonante, macarcă 

consonaânte, adecă sunete care nu poartă accentul si-: 

labic, pot fi şi e (leagă), s (piară, al), o (oamen)), 4 

(ouă, oii), şi nu numai alături de-vocale, ca în exem- 

plele de. mai sus, ci chiar alături. de consonante, ca 

de pildă în ochiii, unde o este sonanta, iar c,i,u 

sînt consonante. 

Numirile labiale, dentale, guturale sînt date dela or 

ganele cu care se face articularea (la labiale rolul prin- 

cipal este jucat de buze; la dentale de limbă și de. 
dinți ; la guturale de limbă şi de paitea despre gita 
palatului guril). Numirea de şuerătoare este dată după 

timbrul sunetelor respective: Numirea de lichide este 

în mod metaforie dată de gramaticii latini și înrădă-. 

cinată atit de mult în limba gramaticilor, încit nu ne



4 

putem lipsi de a o cunoaşte. Nazalele se numesc ast- 
fel, pentrucă la producerea lor gura este închisă şi 

acrul ese pe nas. Africatele sint sunete duble, ale 

căror părti constitutive se -articulează imediat una 

după alta (C=tș,g = dj, ţ=ts).— După modul articu- 

lărir 5, p, d,î, g, c, se numesc Sunete închise ori ex- 

plozive, pentrucă aerul trebue să sfarme, pentru a-ş 
face loc din gură afară, cu explozie o închidere com- 

plectă, făcută de organele articulătoare; iar 2, f, h, 

£, $,j, ş se numese spirante, pentrucă aerul trece 
printr-o crăpătură, formată de organele vocale.— Din 

„punct de videre al participării coardelor vocale la 
producerea sunetelor, a, e, î/0, u, &, î, 0,” d,g,z, 
Î, Î 7, a, n se numese fonice, pentrucă vibrează 
coardele vocale la articularea lor ; iar 2, f,t, ch, s, 

„Ş se nnmese afone pentru motivul contrariu. In sfîrşit 
e, i, 06,9, se numesc palatale,pentrucă articularea lor 
-are loc între limbă şi partea despre dinți a palatului. 

In special avem de observat următoarele. i şi a sînt 
afone citeodată, anume ca terminaţie neaceentuată 
precedată de orice consonantă alta afară de grupul 
labială dentală guturală şuerătoare -+- lichidă nazală 
şi de grupul ș + 2. Atunci a (acesta e renumitul a | 
scurt, care se serica încă pănă mal dăunăzi) nu se 
scrie, iar i se scrie 3: on, cal, văd, dorin, etc. (însă 
umblu, cioclu, socru, maslu, ritmu, urlu); o oameni, 
vezi, domni, cete. (însă umbli, ciocli, socri, urli). Ca 
terminaţie neaccentuată în condiţiile pomenite şi dit- 
tongul iu este afon, scris în asemenea caz îti: ochiil, 
—i şi a ca terminaţii precedate de vocale formează 
cu acestea diltongi ori triitongi şi se scrii 3, îi (iu
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ea parte finală a triftongului se serie îi): oii, or, 

taiu.— ă este o fără rotunzirea buzelor ; î este u fără 

xotunzirea buzelor. Adică la & şi 4 limba primeşte 

poziţia dela o, ui; decit buzele nu se rotunzese, ca 

la o şi 4, ci se, întredeschid numai, ca la. a, pentru 

a lăsa aerul să iasă, Weigand în diferite locuri, de 

pildă Iller Jahresbericht, 207, susține că & şi î sint 

“vocalele a, e, i, o, u pronunţate cu laringele lăsat în . 

jos. Niciodată la mine şi la nimeni n-am putut ob- 

serva această articulare. — 6 (adică îş cu ş muiat) 
n-are un caracter grafic anume, ci se reprezintă prin 

acelaş caracter ca şi c (adică guturala închisă afonă), 

anume prin caracterul c: conluzia la cctit se evilă 

prin: aceia că înainte! de e, î c se înseamnă prin co 

(cer, cine), înainte de a, o prin ce ci (ceas cias, ceoc 

cioc), înainte de u prin ci (ciur); înainte de a, o, 4, 

-ă, î c se înseamnă prin c (cap, corp, cutare, căpătiiu, 

cine), înainte de e, î prin „ch (chem, chip). g g (adică 

dj cu j muiat) n-are un caracter grafie anume, ci se 

reprezintă. prin acelaş caracter ca şi g (adică guturala 

. închisă fonică), anume prin caracterul g: confuzia la 

cetit se evită prin aceia că înainte dee, î g se înseamnă 

prin g (ger, ginere), înainte de a, o prin ge gi (geam 

giam, geos gios), înainte de'a prin gi (giur); inainte 
de a, o, a, , î g se înseamnă prin g (gard, gonesc, 

gudur, găitan, gînd), înainte de e, i prin gh (sheorghe, 

ghindă).— P este spiranta (înainte de e, î) palatală şi 

(înainte de a, o, 2) suturală afonă. Zgomotul la spi- 

ranta palatală (de ex. dial. hir) este puternic, la spi- 

'anta guturală (de ex. hoţ) este foarte“ slab. — j este 
“Şucrătoarea fonică, pe care foneticii o scrii de obi-
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ceiii £.—ş este şucrătoarea afonă, exprimată de fo- 

netici obişnuit prin s,— + este. limbal şi nu tare vi- 

vibrător.—cs se scriii a. , | 
La începutul cuvîntului, după o vocală, după labială. 

şi guturală se găsesc diftongi! îa, io: .iască, iobas, 

poiană, duios, biată, piară, fiară, ghiată, chiamă, ne- 

ghiob, chior. Aiurea ea, eo: pleacă, treacă, meargă, 

încacă, bleotocăresc, meorlăese. Acciaş' regulă pri- 

veşte şi pe tiftongil a căror primă vocală este o. 

palatală : iau, duioasă, chioară, -leoarbă. In termina-- 

ţiile deelinărilor şi conjugărilor îe numa! după vocale: 

cafea, bea, nuia ; însă abia.— ca, ga se serii în. ter- 

minaţiile deelinărilor şi : conjugărilor cea, gea; altfel 

cea ceia gea sia indiferent: acea, tăcea, ciară ceară, 

giană gcană.— Diftongul ua numa! după o: doua, noua.. 

Altfel oa: oară, poate. —La începutul cuvîntului şi 
după o vocală în mijlocul ori .sfirşitul cuvîntului e 

„reprezintă totdeauna diftongul e: ei es, pac, epure, 
este, Eşan.— După accent finale (ori urmate de îi, 1), 
mal ales precedate de alte consonante, sînt afone d, 
2% d, 9, 2,3, ler, m, n: orb, stirv, gard, scurg, sturz,. 
viteji, staul, grau; am, scaun.. Aceasta nu însemnează, 
negreşit, că 5, %, d, g,z,j ar deveni p, fi, c, s, ş. 

$ 2 
Accentul emfatic se să seşte în romîneşte pe. ultima, 

penultima, antepenultima şi pe a patra silabă: lăudă, 
lăuzi liudă, veveriţă, Această poziţie a accentului nu 
este hotărită de firea limbii romine, ci de acea a 
limbi! latine, din care a noastră limbă derivă, căcf 
accentul latinesc s-a păstrat în general în romiîneşte:
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şi putinele locuri unde deosebiri există sint provocate. 

-de cauze independente de accent. Stind asttel lucru- 

zile şi ținînd socoteală de scăderile şi creşterile pe 

care cuvintele romiînești le-a primit în silabele care 

precedează şi urmează accentul, nu se pot da regule 

asupra poziției acestuia. Nici macar regula pusă de 

Diez pentru toate limbile romanice, cumcă sufixele 
derivative ar fi aceentuate, nu este adevărată; pentru- 

că sint în romiîneşte sufixe derivative neaccentuate, 

precum, de pildă, “et. Străinul care ştie latineşte se 

poate ajula cu accastă limbă. Rominul cunoaşie ae- 

„centele din practică. In seris accentul nu se exprimă. 

Ar fi fost bine în forme echivoce, precum cîntă per- 

fect, cîntă prezent, să. se însemne accentul. Uzul a 

hotărit însă altfel şi de acum probabil aşă va rămîne. 
Prepoziţiile, conjuncţiile, articulul, verbele auxiliare, 

unele. forme ale verbului sînt, pronumele scurtate nu 

“poartă accentul, sînt proclitice ori enelitice. Accentul 

cuvintului aceluia, pe lingă care se lipește enclitica 

or proclitica, nu se schimbă, astiel încit accentul a- 

junge de stă în asemenea cazuri chiar pe a cincea 

silabă : călugăriţilor. Articulul enelitic se serie :îm- 

preună cu cuvîntul de care se leagă. Cînd enclitica 

oră proclitica formează cu finala — respectiv inițiala — 

cuvintului de care se anină o singură silabă, se pune 

o linioară: dă-mi (dacă se mal lipește în asemenea 

caz o enclitică, linioara întiia se păstrează: dă-mi-l), 

l-am luat. La asemenea lipire a eneliticelor şi: pro- 

<liticelor de cuvintele accentuate, dacă vine în con- 

tact un .& neaceentuat precedent cu altă vocală, 

cade: m-aş: dute, las-o. Această cădere a lux ă nu se
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exprimă prin 'apostrof. In dialect şi în limba comună 

vorbită mal cad şi alte sunete la contaclul dintre cu- 
vinte accentuate şi neaccentuate: cu-n cuvint. Apor 

chiar la contactul dintre două cuvinte accentuate ati. 

loc căderi :de' sunete: las să vină, may nainte.: Ase- 

menca fenomene nu aparţin limbii scrise, tot aşa după- 

cum nu aparţin aceşteia toate celelalte fenomene de: 

asimilaţie care se petrec între silabele iniţiale şi fi- 
nale ale cuvintelor ce vin în contact (precum, de ex., 
deosebirea dintre” “cînd ar făcut” şi “cint te-ar dus). 
Numai un lucru trebue observat, că asemenea asimi-- 
laţii sînt în romîneşte mai puţine decit şi-ar pute ci- 

- meva, închipui, căci Rominul nu perde mult din videre. 
la contactul dintre cuvinte forma izolată a cuvintulur 
şi, de pildă, dacă se zice “cînt te-ai dus”, nu se zice: 
cumva! feat tare” ead tăre'! In limba scrisă se mar 
înseamnă numar căderea lui a din ma: n-am făcut. — 
La contactul dintre enclitice şi cuvintele. accentuate: 
it și I finali ale acestor din urmă devin u,i: dați-mă, 
daţi-ne, cete. In asemenea caz iar se pune linioară. | 
“După “cum am păstrat accentele latineşti neschim- 

bate, tot aşa am păstrat și despărţirea silabelor. Pen- 
tru aceia n-avem altceva ina! bun de făcut decit să. 
reproducem concluziile asupra accentului Jatinese ale 
lut Seelmann Ausspr. 139: «1) O consonantă între 
două vocale aparţine silabel.. următoare: a- ni-ma, so- 
le-re, fa-bu-la (tot aşa rom. i-ni-mă, ta- bac). 2) Cina 
sînt mal multe consonante între vocale, lichidele. ŞI 
nazalele. aparţin vocalei precedente : : alter, ar-det, im- 
po-trat, in-fans (tot aşa rom. al-tul, ar- de, îm-pă-rat, 
în-făș). 3) Orice alt” grup de consonante aparţine si-
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labei următoare : a-gmen, a-slrum, a-xis, no-ctem, pro- 

pter (tot aşa rom. to-ema, că-pă-stru, noa-pte, a-le-xan- 

dru). 4) Dacă cele dintii două consonante ale unei . 

grupe sînt -amîndouă — fireşte că nu tot de un fel — 

lichide nazale, atunci primul 1 oră r aparține silabe 

precedente, mn totdeauna - silabei următoare : al-ma, 

ar-ma, a-mnis, o-mnis (tot aşa rom. pal-mă, ar-mă, 

doa-mne). Despărţirile din Tiktin Gram. 14 pes-telcă, 

as-pru, rab-dă, oas-pe, cas-că, oas-te, meş- -ler, doam-nă, 

nos-tru, cus-eru, nu sînt romîneşti. 

Numele (substantiv, adiectiv, verb) și “pronumele 

primesc diferite forme după raporturile. pe, care le 

exprimă în propoziţie. Aceste forme consistă în ter- 

_minatii, verbe auxiliare, prepoziţii şi conjuncţii. Ter- 

minaţiile substantivelor, adiectivelor şi pronumelor 

constitue declinarea: Terminaţiile şi verbele auxiliare 

ale verbelor constitue conjugarea. Terminaţiile sub- 

stantivelor, adicelivelor şi pronumelor poartă numele 

de cazuri” şi numere. Terminaţiile şi verbele auxiliare 

delă verbe poartă numele de persoane, numere, tim- 

pură, moduri. 

Partea cuvîntului care rămîne după lepădarea ter- 

minaţiilor se- numeşte radical, cum ar fi de pildă cas-ă 

(cas radicalul, ă terminația), vez-I (ez radicalul, % ter- 

minaţia). Verbele auxiliare, propoziţiile şi conjuncţiile 

se lipesc (ea proclitice, enelitice) la cuvîntul avînd o 

terminaţie anumită, de ex. în casă, cind vezi, voii face. 

- La radicalul unul nume se lipesc adescaori nişte 

forme, nu: pentru a arăta serviciile pe care numele
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le face în propoziţie, ci pentru a. exprima supleate- 

goril de nume, cuni, de pildă, la radicalul substanti- 

vului vac-ă se lipeşte forma -ar pentru a da naştere 

unul noii substantiv, vacar; ori la radicalul verbului 

fac se lipește des- pentru a da naștere unui noii verb, 

desfac. Asemenea forme se numesc sufixe, cînd .se 

lipesc la finele radicalului (care în asemenea caz, faţă 
cu dericatul din el, poartă numele de primitiv) şi 

“prefixe, cind se lipesc la începutul Iul. | 
Radicalul însuş nu se păstrează neschimbat prin toată 

seria de terminaţii, sufixe şi prefixe, cite poate să 
primească, ci se schimbă. Schimbările pe care le su- 
fere radicalul cînd se lipesc la el sufixe şi prefixe nu 
le însemnăm aici. Vom: însemna numar pe acele pe 
care radicalul le sufere, cînd se lipese la el termi-. 
naţiă, şi, fiindcă aceste schimbări se pot grupa în 
reguli, ca unele ce apar în mod constant la toate ra- 
dicalele, apol am crezut că este bine să faceni un 
tabloii din ele mar înainte de a înşira diferitele for- 
me, pe care forme le yom cataloga de altfel în or- 
dineca : declinare, conjug are, prepoziţii, conjuncții, pre- 
fixe, sufixe. 

Și 

Schimbările pe care le sufere radicalul le raportăm 
la o anumită formă, considerată ca normală. Această 
formă normală este la substantive, adiective, pronu- 
me cazul 1 singular, iar la verbe persoana 1 singu- 
lară dela prezentul indicativului. Celelalte terminaţii 
le vom numi faţă cu aceasta oue. Schimbările au 
loc în silaba terminaţiei ori în cea imediat precedentă,
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asttel că între vocala radicalului şi acea a terminaţiei 

nu este nicio altă vocală. - 

.a) d precedat de palatală devine € cînd terminația 

nouă este e,.i: dimineață — dimineţi, boială—boele, 

ccață — cele, această — aceste; cetăţean — cetățeni, 

băiat —băete. 

b)' € devine ed cînd terminația nouă este d: leg— 

“leagă. - 

€) 6 devine od cînd terminația nouă este ă, e: 

domn — doamne, rog —roagă, roage. 

d) 6 devine a cînd perde accentul: pot—puteam, 

putul, putul. : 

e) od, devine d cînd teri ninaţia. nouă este î: - poar- 

tă — porti. 

“f) ă precedat de labială şi sm devine € cînd tormi- 

" naţia nouă este e, î; şi d cînd terminația nouă este 

&: păr—peri, măr —mere, fat — feţi; văd — veză, vede, 

vadă. 

g) & neaccentuat precedat de labială şi m devine 

e cînd terminația nouă estee,: cumpănă — cumpene, 

- tabără — tabere, umăr — umeri, cumpăr — cumperi, 

cumpere. 

h) î acc. şi neacc. precedat de labială, m şi urmat 

de n devine îi cind terminația nouă este e, î: End 

-xine, vind — vinzi, vinde. [mînă UZ man tre, mint 
, 3 Cad = ab ăt 

i) c devine 6, g devine g sc devine şt, şc devine 

şi cînd terminația nouă este e,î: troacă —troace, 

doagă — doaze, pască— paşte, cuşcă — cuşto; putue — 

butuci, fulg — fulgi; due —duei, duce, trag — tragi, 

trage, case — caști, caşte, muşe —muşti,. muşte. 

î) t devine ţ, d devine z, s devine ş, 2 devine j,
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st devine şt, str devine. ştr, cind terminația nouă este 

i: voată—roţi, coadă—cozi, plasă — plăși, fereastă — 

fereşti, ficat — ficaţi, -cd—ezi, urs—urşi, viteaz—vi- 

teji, astru—aştri; cat—caţi, cad—cazi, cos—coşi, 

gust— guşti. | 
R) d devine: & cînd perde accentul, oricare va fi 

silaba în care se găseşte: fac —făceam, făcu, făcut; 

capăt— căpătam, căpătă!, căpătai, căpătat, 

l) ed devine e cind perde accentul, oricare va fi 

silaba în care se găseşte: leagăn —legănam. | 

Din cauza schimbărilor care aii loc în silaba ime- 

diat. precedentă terminaţiei se petrec adeseaori schim- 

bări şi în silabele celelalte ale radicalului. Astfel are 
loc numărul a) în luceafăr—lucetere, luceferi ; leagăn. 

— legeni, legene. Numărul h) are loc în vinăt— vineţi, 
vinătă — vinete (şi tot aşa tinăr — tineri, tinără—tinere).



| XI 

FORMELE 

A 
-. Declinarea 

a 

- Substantivul 

După cazul 1) singular se împarte în trei declinări. 

Declinarea |. 

singular plural 

Dă | -e, -i 

9) e, -l 

3) -o 

Forma plurală -e o ai numai femininele. Forma 

“9 s. -e, -i=pluralul şi o ai numal femininele. - 

-s . , . p. 

1) casă case 

9) case a o 

1) vacă . vaci 

2) vaci i 

1) popă popl 

Forma 3) (vocativ) o ai numai acele, care se pot 

în adevăr” întrebuința la vocativ, şi nici acestea toate:
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soro, copilo, vecino, doamno, popo, apoi nume pro- 

pril,, precum Anico, Safto,. ete. Insă mamă. Şi chiar 

Ja substantivele care pot ave o, forma 1) este mal 

obişnuită pentru vocativ. | 

Numele proprii ai exact acciaş “declinare: 
$. _ p. 

1) Ană Ane 

9) Ane i 
3). Ano | 

1)  Anică N 0 Aniel 7 
9)  Anică 

-3)  Anico - 

- 1 Romă 2 Rome 
9) Rome 

Aii cazul 2 singular şi pluralul e substantivele ter- 
1 a . 

minate în: 

-ană : catană, hrană, izmană, pană, pulpană, strană, 
vădană (Insă dărăbană — dărăbănl, cană — căni, rană 
— răn)l).: 

-călă: ameţeală, boială, ferbinteală, gălbineală, ro- 
„şeală, săpuncală, ete. o 

-eăță, -cță: bătrineţă, blindeţă, „cărunteță, gir- 
neaţă, greață, osireață, tinercță (Insă coteneață — co-. 
teneti, dimineaţă — diminieţi, dulceaţă — dulceți, fru- 
museţă — frumuseți, musteaţă — musteţi). 

-ină: albină, botină, ciulină (Insă căpăţină — că- 
păţin)). . 

-oăcă: moacă, troacă, 
-oără: căprioară, căsuşoară, frunzişoară,  huidi- 

cioară, inimioară, lăcrămeoară, linioară, ete. 
-uţă: broscuţă,  băsmăluţă, cutiuță,  măntăluță, 

steluță, ete. A
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Numele: feminine de fiinţe derivate imediat din 

masculinele corăspunzătoare : albaneză; amică, Dătă- 

ușă, Dună, bunică, casnică, cățeluşă, chineză, cîntă- 

reaţă, copilă, . creştină, cucoană, cumătră, cumnată, 

cuseră, doamnă, domnişoară, fată, "ficioară, fină, fran- 

ceză, germană, greacă, hoaţă, ibovnică, ingleză, ita- 

liană, juncă, martură, megicşă, meşteră, miînzată, 

moașă, mojică, naşă, ninașă, nebună, nemernică, ne- 

poată, netoată, nună, orfană, păgină, părtasă, pîrişă, 

pirită, plastografă, portugheză, precupeaţă, prietină, 

roabă, selavă, servă, sfintă, soacră, stariță, stăpînă, 

străbună, străină, strijuică, tirană, tovarăşă, uriaşă, 

“vară, văduvă, vecină, venetică. 

Numele feminine de ființe: armeancă, babă, bucă- 

lăreasă, Dulgarcă, căpităneasă, ciocoaică, cerboaică, 

ciută, cloanţă, cloşcă, comitesă, “cotoroanţă, crăiasă, 

dadacă, dirloagă, doică, -epuro oaică, epuşoară, fiică, 

gospodină, gripsoroaică, hagiică, hircă, iapă, împără- 

-teasă, jidoavcă, jupineasă, leaşcă, lehuză, leoaică, lu- 

poaică, mamă, matcă, mătușă, mioară, mireasă, minză, 

“moftangioaică, moldoveancă, nemţoaică, nevastă, pa- 

paludă, preoteasă, principesă, puică, profeteasă, ră- 

zăşiță, regină, romincă, ruscă, scroafă, slujnică, şer- 

poaică, tigro oaică, tureoaică, țărancă, țigancă, ursoaică, 

zină, ete. (Insă Dahadireă, maică, vacă at pluralul -i. 

- Asemenea ati pluralul -i numele proprii în -că, pre- 

cum Anică, Catincă, Vasileă. În sfirşit cele în -iţă. 

ati pluralul şi -c şi -i: băcăliță, Dărbieriţă, Dirtăşiţă, 

Divoliţă, 'Ducătărită, călugăriță, hulubiţă, măgăriţă, 

păuniță, porumbiță, tălhăriţă, telăliţă, Văii, vechi- - 

liță, vi ieriţă, ete).
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Cind femininul s-ar confunda cu un adiectiv mas- 
culin corăspunzitor: învirtită, seurtă, Varză. 

Fructe : afină, agrișă, agudă, alună, caisă, castană, 

cireşă, coacăză, coarnă, curcuduşă, fasolă, ghindă, 

maslină, migdală, mură, năramză, pară, perjă, per- 
sică, poamă, portocală, porumbă, prună, scoruşă, smo- 
chină, strafidă, vişină, zarzară (Insă nucă — nuci). 

Numele proprii de localităţi: Romă, Franţă, En- 
gliteră, ete. 

Cind terminația este precedată de grupul labială 
ori dentală ori guturală ori şuerătoare-t-lichidă ori 
nazală, şi de grupul r-+-l (compară $ 1 al. 3): breaslă, 
Dbuhnă, cahlă, caznă, ciltă, cimbistră, cizmă, cocirlă, 
coraslă, coromislă, erișmă, cuşmă, dijmă, dogmă, girlă, 
glastră, gleznă, greblă, havră, javră, jumblă, litră, lo- 
godnă, mierlă, meteahnă, mitră, mocirlă, mutră, ocnă, 
odihnă, odraslă, palavră, piatră, pizmă, piclă, poreclă, 
poznă, rablă, raclă, sfeclă, Sfirlă, steelă, surlă, şarlă, 
şatră, şopirlă, tablă, tagmă, teslă, tâmplă, tirlă, țiglă, 
udmă, umbră, vadră, vatră, vidră, vislă, 

Apo: ancoră, anecdotă, altiţă, apă, arendă, armată, 
aromă, aţă, baeră, bandă, barbă, bardă, barză, bată, 
Dilă, birnă, bită, bleandă, blindă, „boaită, bojdeucă, 
boltă, borboană, boroană, bortă, botă, braşoavă, braz- 

ală, brindușă, brişcă, broască, brumă, bubă, bucşă, 

, 

buhnă, burtă, buteă, buză, calfă, camătă, candelă, ca- 
pră, caralambă, carboavă,.cartofă, casă, catrafusă, caţă, 
căprioară, căpută, ceafă, ceapă, ceaşcă, ceată, chişcă, 
chită, chivără, cioară, ciorbă, ciubotă, cîrpă, elampă, 
clipă, coală, coapsă, coasă, coastă,. cobză, cotioabă, 
cofă, copcă, copită, creastă, cucoară, cucută, cumpănă, 
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pi 

cupă, curcă, cursă, cușcă, cută, daună, doagă, doină, 

drimhbă, droşeă, faptă, faşă, faţă, feştilă, fiară, fiinţă, 

filă, firidă, formă, fotă, frunză, fustă, gazdă, găină, 

găinușă, gălușcă, geană, geantă, ghiară, ghindă, ghioagă, 

giscă, giză, gloabă, gloată, glumă, goană, grabă, haină, 

haită, hală, hlubă, holdă, horbotă, hrubă, huscă, iazmă, 

icoană, iscoadă, ispită, jalbă, jerttă, larmă, laudă, lă- 

custă, leasă, lebădă, legumă, leucă, literă, literă, littă, 

lostopană, lozbă, luptă, marolă, masă, matahală, mertă, 

" mîrțoagă, mită, molitvă, monedă, morişcă, mreajă, 

mreană, muscă, nadă, nalanghită, namilă, năvală, ni- 

covală, nulă, oală, oară, operă, orindă, pagubă, palmă, 

pată, pavăză, pernă, persoană, piaţă, pilă, pildă, pipă, 

“piuă, pînză, pirjoală, pirloagă, plantă, plapomă, plasă 

(de păscuit), platoşă, plăcintă, pleată, pleoapă, plită, 

plută, poală, poamă, podeală, podoabă, poftă, pompă, 

poştă, potcoavă, prispă, prubă, pulpă, pupăză, rasă, 

rață, rază, răscoală, roadă, rudă, rută, salbă, scirbă, 

scoabă, scoarță, sculă, simbătă, sirmă, sită, slujbă, 

“sobă, spată, spită, splină, sprinceană, spumă, 'stavilă, 

stemă, strună, suită, sulă, supă, sută, șleahtă, şubă, 

tabără, taină, tărăboantă, tidvă, toacă, toamnă, toană, 

tobă, toloacă, tolbă, torbă, traistă, treaptă, trîntă, 

trudă, tufă,. turmă, turtă, tusă, țeastă, ţintă, ţilă, 

țoşeă, unealtă, undă, urmă, vidră, viperă, vită, vină, 

vizdoagă, vorbă, vristă, vuteă, zarvă, zăbală, zăbavă, 

zdre antă, znoavă. 

"Au forma 2 sine. și pluralul şi e şi 7: başcă, bu- 

cată, buruiană, cătuşă, ceartă, chilnă, ciorchină, coadă, 

oară, colindă, eramă, erăcană, cușcă, dată, pască, 

=apiază, roată; sală, sapă, sudalmă, zgardă. Diferenţiate 

HM 
—— 
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“în înţăles la plural: bucate (mincări), Ducăţi; coade 

(la fime)), cozi; coarde (la instrumente), corzi (la aco- 

peremint); date (istorice), dăți; paşte (plăcinte), paşti, 

sărbătoarea). Tot astfel sint diferențiate priu plural: 

plasă — plase (pentru păscuit), plasă — plăşi (regiune), 

Au plur. ară şi forma 2 singulară 3: alamă, aramă, 

făină, iarDă, leafă, lină, marfă, mătasă, verdeață.— 

Ati plur. 2 și 3, forma 2 sing. 3: blană, păstramă, 

treabă. Au plur. ură şi e, forma 92 sing. e: lipsă, zamă. 

Ai la plural alt înţăles decit la singular: alamă — 

alămuri (instrumente de alamă), apă—ape (riuri), a- 

ramă —arămură (instrumente de aramă), huscă —huşte, 

poamă —poame (fiucte), verdeață —verdeţuri (legume). 

Ati numai plural: cîşlegi, coclaui, erupe, durligi, ele, 

esle, gaide, icre, iţe, încălțăminte, jumănă, laturi, 

moaşte, mendre, măruntac, mucări, nazuri, pacheşti, 
plecate, zîmbre, zori. Apoi nume de localităţi, pre- 
cum Măgurele, Săcele, etc. rouă, neauă n-ati- a 
Cazul 2 s. este cazul 1. noră, soră ati cazul 2 

"şi pluralul nurori, surori. ocă are forma 2 s.=—forma 
şi pluralul egal -cu singularul. » 

Toate celelalte au cazul 2 s. şi pluralul 3. 
Masculine sint numai următoarele: găgăuţă, papă, 

pașă, popă, laică, tată, vlădică, vodă. „Apoi nume 
„Proprii, precum cieală,picală,tindală,tomă, lucă; cele în 
ilă (Duşilă, desilă, moţăilă, plesnilă, zorilă, savsailă, ctc.); 
nume proprii deminutive în -ică -iță, ionică, gheor- 
ghilă, ete., unde întră şi bădică, bădiţă, deiminulive dela 
bade, frăţică dem. de la frate, nenică şi neică demin. - 
„de la nene. Acestea sint deosebite şi: la declinare 
de feminine, pentrucă aii cazul 2 s. =cazul 1, iar lplu-
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ralul totdeauna i (bădică, frățică n-ai plural). Altele .: 

sint simţite ca masculine, dar confundate din punct 
de videre al formei şi.al genului cu. femininele: 

boaită— boaite, calfă — calfe, catană — catane, iscoadă 

—iscoade, salană — satane. 

Unele nume de ființe reprezintă -supt o singură 

formă și: masculinul și femininul (epicoena): barză,; 

"broască (masculinul și broseoiii), buhnă, capră (mas- 

cul. și țap), căprioară, cioară. (mascul. şi cioroii, dar 

mal cu samă diferențiat= Ţigan), curcă (mase. şi 
cure an), fiară, fiinţă, gazdă, găină (mascul. şi cucoş), 

găinușă, giscă (mase. și ginsac), giză, gloabă, haită, 

Lăcustă, lebădă, mierlă, mirţoagă, miţă (mase. și motan), 

_mreână, muscă, rață (mase. și răloii 

vidră, viperă, vită. 

Accentul este pe silaba imediat precedentă termi- 

naţiel. Următoarele ai. un accent deosebit: câșnică, 

ibovnică, mărtură, nemernică, prictină, stariţă, strijnică, | 

tovărășă, văduvă, slujnică, bivolită, călugăriță, afină, 

persică, vişină, zâvzară, âncoră, cămătă, cândelă, chi- 

vără, coâcăză, cuculă, cuinpănă, dăună, horbotă, liudă, 

“lebădă, niunilă, operă, păgubă, pâvăză, plăpomă, plă- 

toșă, pupăză, sîmbătă, stăvilă, tâbără, i: nistă, viperă 

(Să se observe femininele, cărora le corăspunde un 

masculin: câsnie, ibovnie, ete.). | | 

Schimbări în radical. | 

a)  ameţele, boele, ferbintele, sălbinele, roşele, | să- 

punele; bătrineţe, blindețe, căruntete,  girneţe, greţe, . 

ostreţe, tinereţe, coteneţi, dimincţi, dulceţi, frumuseți; 
cintăreţe, grece, precupele; armence, bueătărese, că--. 

pitănese, crăese, epe, impărătese, jupinese, leşte, mi- 
9 

oii), rudă, ştiucă,
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rese, moldovence, profetese, preotese; bresle, metehne, 

pietre, blende, cefe, cepe, cește, cete, creste, gene, 

gente, ezme, lese, mreje, mrene, piețe, plete, podele, 

sprincene, şlehte, trepte, ţeste, unelte, zdrențe (insă 

fiare, ghiarc); Duruene burueni, certe cerţi, pieze piezi; 

cerbi, lefi, verdeţă, irebi. — cireadă — cirezi, fereastă — 

ferești, gilceavă —gilcevi, iarnă—erni, săgeată — săgeți. 

e) groapă — gropi, moară — mor), poartă— porţi, 

" voată— roţi, şcoală — şcoli. “ 

î). cumetre. E | 
- g): camete, chivere, cumpene, lebede, paveze, pu- 

peze, sîmbete, tabere. 

h) vine, sfinte (însă romînce, pînze). 

i) moace, troace; amice, bunice, casnice, ibovnice, 

junce, grece, mojice,. nemernice, venetice, strijnice ; 

armence, bulgaree, cerboaice, ciocoaice, cloşte, dădace, 

dirloage, doice, epuroaiee, fiice, gripsoroaice, hagiice, 

“hirce, jidoavee, leşte, leoaice, lupoaice, matec, mol- 

tangioaice, moldovence, nemţoaice, puice, romînce, 

ruște slujnice, şerpoaice, tigroaice, turcoaice, țărance, 

ligance, ursoaice, bahadirci, maică, vaci, anici, ca- 

tină, vasile; persice, nuc; :bojdeuce, brişte, broaşte, 

_copee, cuşte, doage, droşte, găluşte, ghioage, gişte, 

huşte, leuce, mirţoage, morişte, muşte, pirloage, toace,; 

toloace, vizdoage, vulce; başte Dăşti, cuște cuşti, 

paşte paști; vlădicI; pungă— pungi, 'strungă—strungi, 

şagă — șăgi, vargă—verei, știucă — știuci, curcă—curci, 

pușcă—puşti. | A 
j) Ducăţi, ceri, cozi, corzi, colinzi, dăţi, roți, 

gărzi (însă piezi); plăşi, ta, vozăi; baltă—bălţi, do- 

vadă — dovez, grămadă — grămezi, judecată — judecăţi,
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ladă —lăzi, plată— plăti, pradă — prăzi, poartă — porţi, 

sfadă —sfezi, arendă —arenzi, cadă — căzi, cocardă — 

cocărzi, cărămidă — cărămizi, cireadă —cirezi, covată— 

- coveţi, daltă — dalti, dobindă — dobînzi, fereastă —- fe- 
reşti, grindă — grinzi, izbindă — izbinză, lopată —lo- 

peţi, nadă—năzi, nuntă — nunţi, obadă— obezi, plată. 

— plăţi, pomadă —pomezi, răsplată —răsplăţi, săgeată 

— săgeți, tindă —tinzi, RE Ă 

Ca ceva propriu declinări! IL a substantivelor în- 

semnăm: d precedat de lahială şi m se preface în 6, 

cînd terminația nouă este e, 4. izmene, pene (însă 

pulpane, dărăbâni); fete, vere (însă germane, orfane); 

neveste (însă babe, mame, matee, vaci); verze; pere; 

vedre, vetre; bende, berze, bete, fete, lostopene, mese, 

- pete (însă armate, barbe, barde, fapte, fașe, năvale, 

nicovale, palme, zăbale, zăbave; başte băşti, paşte 

paști, papy, păşi).— dovadă — dovezi, grămadă — gră- 

mezi, lopată —lopeţi, obadă — obezi, pomadă — pomeză,. 

vară — veri, vargă — vergi (însă baltă—bălţi, cămară — 

cămări, vamă — văml). i 

Ca ceva propriu declinări! femininelor însemnăm . 

prefacerea lui & în & cînd cazul 2 şi pluralul este i 

și cind pluralul este -a77. dărăbăni, căni, răni; Dăști, 

Ducăţi, crămi, erăcăni, dăță, săli, săpl, - sudălmi, 

zgărză; blăni, păstrăm; Daltă — bălți, cadă — căzi, cană 

—căni, cămară.— cămări, cătăramă — cătărănul, co- . 

cardă — cocărzi, daltă— dălţy, dulamă — dulămi, dum- 

“ bravă— dumbrăvi, grapă — grăpi, ispravi ă — isprăvi, ju- 

decată — judecăţi, lacrimă — ăcrimi, ladă — lăzi, nadă 

— năzi, năframă —năfrămi, ocară — ocărl, otavă —o- 

tăvi, plată— plăţi, pradă— prăzi, răsplată — răsplăti,
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scară —scări, samă —săm), .stancă — stănci, strachină 

— străchini, sară— sări, şagă— şăgi, șapcă — şăpel, 

talpă — tălpi, tărabă — tărăbr, țară — țări, vamă— vân, 

vrajă — vrăji, zgancă — zgănci, etc.; alămuri, ară- 

muri, mărfuui,. mătăsuri, blănuri, păstrămuri, zămuni 

(Forma 2 s.: alămi, arămi, mărfi, mătăşi, blăny, păs- 

„trămi. Cind pluralul este -um ed devine c: erburi, 

lefuri, verdețuri, treburi). Se exceptează fenomenul 

precedent: dovezi, grămeză, lopeţi, obezi, pomezi, veri, 

_vergi; apol flacără —flacări, maică — maici, paseă— 

paști, patimă — patimi, vacă—vaci. 

Substantivele în -eâuă, -âuă (toate feminine, afară. 

de Deizădea, care e masculin după înțăles, şi de cu- 

cuvea, fartara, haimana, mascara, rindunea, turturea, 

care sînt epicene) au perdut pe -uă şi ati rămas ter- 

minate la casul i s. în -eă, -a. Forma 2 s. şi plu- 

valul este -le, aninat la forma 1. 

s, p. LS p. 

1) stea stele para - parale 

2) stele parale 

Astfel: aba, basma, peizădea, boia, cafea, -cucuvea, 

cățea, dandana, farfara, haimana, ipingea; manta, 

mascara, măsea, narghilea, nuia, pafta, para, perdea, 

plăsea, saca, smicea, stea, șa, tabla, zăbrea, ete. Aicy 

intră şi 

s. p. 

1) ziuă, zi "zile 

'9) zile 

Dale, curmale, zale, zăbale ai numai plural.
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Substantivele deminutive feminine comune în -ică 

au forma 2) și pluralul ele, lipit la radical: covăţică— 

covăţele,; păsărică — păsărele, scîndurică —scindurele, | 

viorică — viorele. Celelalte în -ică ati chiar la cazul 

1) alături forma -eâ: cordică cordea — cordele, floricică 

floricea — horicele, mărgică mărgea — mărgele, purcică, 

pureea — purcele, rindunică rindunea — rindunele, sur- 

cică sureea--—sureele, turturică - turture a —turturele, 

ulcică ulcea—ulcele, viţică viţea—viţele, vălcică 

vălcea —vălcele. fetică are cazul 2 şi pluralul fetiţi. 

Schimbări în radical. | i 

a) Dbeizădele, boele, cafele, căţele, cucuvele, ipin- 

gele, măsele, narghilele, nuele, perdele, plasele, smi- 

cele, stele, zăbrele. 

Ş 6 

,  Deelinarea II: 

Unele sint masculine la amindouă numerele. A- 

cestea ai -forma următoare: 

s. p. 

1 ui A ÎI 
3) e 

Altele sînt masculine la singular “şi ferhinine la 

plural. (eterogene). Aceștea au forma următoare: 

0 u, i i e, url 

3) e 

_1) domn Ma | domni 

3) doamne e



Ss - | pe 

1): teatru a. teatre 

1) - capital | capitaluri 

Numele proprii ati exact aceiaş declinare. 

1) “Toader -. . “Toaderi - 

3) 'Toadere a 

1) Pariz : Parizuri 

Cazul 3 '(wocativ) îl au numal următoarele: amice, 

arhimandrite, armăsare, băete, Ducătare, cațaoane, 

călărețe, călugăre, căpitane, cetăţene, ciobane, cîntă- 

rețe, clapoane, copile, cugete, cumetre, cumnate, 

creştine, cusere, dafine, dascale, diavole, dimone, 

doamne, doctore, drace, dușmane, fine, firtate, gămane, 

ghiorlane, gogomane, gospodare, împărate, îngere, 

jidane, lăeşe, logofete, lucefere, meştere, mocane, 

“modorane, morminte, moşnege, nebune, nepoate, pă- 

gine, pehlivane, podare, prietine, romiîne, sfinte, stă- 

pine, strănepoate, tirane, tovarăşe, trintore, ţărane, 

tigane, țopirlane, vătave, vecine, vere.. Apoi numele 

proprii de persoane. Este cam capriţioasă întrebuin- 

jarea acestui caz: vere, cumnate, cusere,... însă nu 

Dunice, nică soacre, nici unche; moşnege, însă nu 

moaşe; arhimandrite, însă nu preote; doamne, însă. 
nu dumnezee; podare, însă nu păstoare; gogomane, 
însă nu tălhare!— Altă formă. a vocativulul vom vi-. 
de-o la declinarea articulată. In general, acele sub- 
stantive „ai vocativ care într-adevăr se pot întrebu- 
inta la vocativ. 

At terminaţiile u, i, conform Ş 1 al. 3; basmu,
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candelabru, căpăstru, cimbru, chedru chedri, chitru . 

chitri, cioclu ciocli, codru codri, cumătru cumetri, 

cuseru cuseri, jugastru jugastri, maslu, nisetru nisetri, 

pedestru pedestri, scheptru, socru socri, tigru tigri, 

titlu, zimbru zimbri, sufixul -andru (căţelandru căţe- 

lanări, copilandru copilandri, ete.) ete. Celelalte ai con- 

form $ 1 al. 3 la plural ș, iar la cazul 1 singular ori 

îi or nimie.—In special pentru această declinare a- 

vem de observat că neologismele eterogene în -iu, pre- 

cum consiliu, exercitiu, exordiu, geniu, privilegiu, 

studiu, ai pe a din terminaţie întreg. 

Sint masculine: 

a) Cuvintele care într- adevăr. arată o fiinţă 

masculină : agiamiii, albanez, apostol, aprod, alegător, 

amic, areaş, arendaş, argat, argintar, armasar, arhi- 

mandrit, armean, bacal, baciii, bancher, băiaş, băiat, 

bărbat, bărbier, bătăuș, Deiii, berbant, berbec, birjar, 

Dirtaș, Bivol, „bivolur, Dlănar, boar, boer, borfaş, bres- 

laş, Drinzar, broscoiii, Drutat, bucătar, Ducher,. bu- 

_haii, bulgar, bun, bunduc, bunic, burlac, butnar, calăii, 

calindroiu, -caritaş, eartofor, casap, casnic, cațaon, ca- - 

zac, călăreț, călugăr, călăuz; călător, căluşar, căpitan, 

căprar, cărăuş, căţel, cățeluş, cerșitor, cetăţean, chel, 

chinez, cioban, ciobotar, cioclu, ciocoiii, cioflegar, cio- 

roii, cîntărej, circiogar, cîrlan, cîrmacii, cirpaciii, 

elapon, elopotar, cneaz, colonel, copil, cosaş, coțear, 

crai, erainic, creştin, crişmar, croitor, cucon, cucoș, 

cumătru, cumnat, curean, cuseru, danciii, dascal, dăl- 

căuş, doctor, domn, dogar, dorobant, duhovnic, dul- 

gher, duşman, egumen, episcop, epitrop, famîn, faur,
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făt, ferar, „ficior, fin, fii, firtat,. flăcăii, francez, frun- 

| taş, fulăii, fur, găman, general, german, ginsae, ghior- 

lan, gogoman, gonaș, gospodar, grănicer, grec, hagiii, 

" haham, haiduc, hamal, holteii, hornar, hoţ, husar, 

ibovnic, împărat, inglez, irod, italian, jidan, jitar, ju- 

decător, june, juncan, jupin, lainie, lăcătuș, lăeş, leah, 

lchăi, lingăii, logofăt, mamos, martur, mazil, măcelar, 

megies, meseria, meşter, militar, mirean, mişel, mitropo- 

lit, mînzat, mocan, modoran, moftangiu, molăi, moldo- 

vean, monah, moş, moşneag, moștenitor, motan, muşteriii, 

naş, ninaş, nătărăii, neamţ, nebun, negustor, nemernic, 

nepot, netot, noatin, nun, orfan, paroh, patri iarh, păgin, 

părtaş, păscar, păstor, pedestru, peblivan, petrar, pitar, 

piriș, pirit, plastograf, plutaş, podar, polițaiii, pom- 

pier, portughez, precupeţ, prefect, preot, prietin, pri- 

“mar, protet, prostălău, puiu, pungaş, protopop, pustnic, 

pușcaș, puşehiui, rățoiii, războinic, răzeş, rindaş, rob, 
romin, rotar, rus, salahor, samsar, selav, serv, ser- 

vitor, sfint, socru, sol, soţ, spiţer, stariţ, stăpin, stră- 

bun, străin, strijnie, surugiii, talhar, taur, telal, teslar, 

tigru, tiran, tirgoveţ, tovarăș, trintor, ture, tutor, ţap 

țăran, ţigan, ţine, țopirlan, ucenic, unchii, uriaş, 
tav, vătăjel, văduv, văr, vechil, vecin, venetic, vier, 
vrăjitor, vrăbioiii, vulpoiii, zaraf. Apor numele pro- 
pri de persoane: Alexandru, Toader, etc. 

va- 

Unele din acestea ai femininul . „corăspunzător (| 
deci. II dec. ): albanez — albaneză, amic —amică, 
armasar — iapă, armean — armeancă, bacal — băcăliţă, 
bătăuș — hătăuşă, băiat —fată, bărbat — fimee, : băr- 
bier — bărbieriţă, :- berbec — oae, birtaş — birtăşiţă, bi- 
vol —bivoliță, boer — eucoană, broscoiii—bro ască, bu-
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cătar — bucătăriţă, bubhaiu — vacă, bulgar—bulgarcă, 

bun —bună, bunie—bunică, călugăr — călugăriţă, cas- 

“pie — casnică, călător — călătoare, căpitan — căpită- 

neasă, cățel—călea, cățeluş — căteluşă, - cerşitor — 

cerşitoare, chinez—chineză, ciocoii —ciocoaică, cio- 

roiii—cioară, cintăret — cintăreață, cirlan — mioară, 

copil—-copilă, eraiii — crăiasă, creştin — creștină, criş-. 

mar— crişmăriţă, croitor — eroitoriţă, cucon — cucoană, 

cucoş — găină, cumătru — cumătră, cumnat — cumnată, 

curean — curcă, cuseru — cuseră, dascal — dăscăliță, 

domn — doamnă, făt — fată, ficior —- ficioară, fin — fină, 

francez — franceză, german — germană, ginsac — gistă, 

gospodar — gospodină; grec— greacă, hagiii— hagiică, 

holteiu —fată mare, hoţ—hoaţă, ibovnic — ibovnică, 

împărat — împărăteasă, inglez — ingleză, italian — ita- 

liană, jidan —jidoavcă, jitar — jităriţă, june —juncă, 

lăeş—lăeşiţă, leah —leaşcă, martur — martură, me- 

gieş — megieşă, - meşter —meșşteră, mirean — mireană, 

minzat — minzată, moftangiii — moftangioaică, moldo- 

vean — moldoveancă, moş — moașă şi mătuşă, moșneag ” 

—babă, moştenitor moștenitoare, “motan — mită 

pisică, muşteriii — muşterie, naş — nașă, ninaş— ninaşă, 

neamţ —nemţoaică, nebun — nebună, nemernic — ne- 

mernică, nepot —nepoată,  netot—netoată, nun — 

nună, orfan — orfană, păgin —păgînă, părtaş—părtașă, 

păstor — păstoriţă, piriş-— pirişă, pirit—pirită, plasto- 

graf— plastografă, portughez — portugheză, precupet 

— precupeaţă, preot —— preoteasă, prietin — prietină, 

profet — profeteasă, puiu — puică, rățoiii—raţă, răzeş 

—-răzeşiţă, rob — roabă, romin — romiîncă, rus — ruscă, 

salahor —salahoriţă, sclav — sclavă, serv — servă, ser- 

  

,
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vitor— servitoare, sfint— sfintă, soeru—soacră, soţ: 

—soţie, stariţ—stariţă, stăpin—stăpină, străbun — 

străbună, străin — străină, strijnie — strijnică, talhar: 

— tălhăriţă, taur — vacă, telal —telăliţă, tiran —tirană, |. 

tivgoveţ—tirgoveaţă, tovarăş—tovarăşi, ture—tur- 

coaică, tutor—tutoare, țap—capră, ţăran — ţărancă, 

"țigan —ţigancă, unchii — mătuşă, uriaş —uriașă, vatav 

„—vătăjiţă, văduv— văduvă, vechil — vechiliţă, vecin 

— vecină,  venetic —venetică, vier — scroafă, vier — 

vieriță, vrăjitor — vrăjitoare. La numele de profesii 

femininul arată de multe ori soţia: masculinului : Dă- 

căliță, Dărbieriţă, căpităneasă, jităriță, preoteasă, vă- 

tăjiță, vechiliţă. La moașă înţălesul e cu 'totul altul 

decit acel corăspunzător masculinului. 

b) Numele de arbori: afin, agud, agriş, alămiiti 

alun, arbor, arin, arțar, brad, cais, carpin, castan,. 

chiparos, cireș, copac, corn, curcuduş; dafin, fag. fra- 

sin, gorun, - gutuiii, jugastru, liliac, maslin, măcieş, 

mălin, măr, mesteacăn, molidv, nuc, oțetar, paltin, 

păr, perj, persie, pin, plop, pom, porumbel, prun, 

salcim, scoruş, soc, sorb, stejar, teiu, trandafir, ulm, 
vişin, zarzar, ete. 

  

c) Numele de animale (epicoena): ariciu, Ditlan, 
boboc, bondar, bou, Dour,.bursuc, cal, caras, carii, 
catir, cărăbuş, cerb, chit, chitic, ciocirlan, cipar, co- 
costire, copou, corb, coroiii,- costrăş, crap, cristeiii. 
cuc, culbec, dihor, dulăii, ed, elefant, flutur, gangur, 
gărgăun, gindac, godac, graur, grier, gripsor, , guzgan, 
hulub, jder, lăstun, leu, liliac, limbrie, lin, lup, mă: 
căleandru, magar, malac, mascur, mel, melc, mistret, 
minz, morun, nagiţ, nisetru, ogar, om, paingin, “pa-
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pagal, păstrăv, păun, pişear, pitigoiti, porc, porumb, 

prune, purcel, puii, rac, ris, samur, seatii, somn, 

stigleț, struț, sturz, suduc, şalăii, şoarec. şoim, şol- 

dan, tăun, tigru, ţințar, ţir, uliii, urs, vindereii, vițel, 

vultur, zăvod, zimbru. Unele au feminin de o parte: 

cerb — cerhoaică, gripsor— gripsoroaică, hulub —hulu- 

biţă, lei —leoaică, lup — lupoaică, magar — măsăriță, 

minz— mînză, păun — păunită, porumb — porumbiţă, 

pureel — purcea. (pureică), puii — puică, tigru — ti- 

groaică, urs — ursoaică, vițel— viţea (viţică). 

d) Numele deplante: ardeii, bostan, Drustur, bujor, 

chitru, ciulin, ciocălăii, cocean, crin, curpăn, dedețel, 

ghiocel, haldan, harbuz, hluj, hlujan,. hrib, mac, mor- 

cov, mugur, nap, nufăr, petrinjel, piper, pipăruș, po- 

'puşoiu, praj, seaiii, stinjinel, strugur, strujan, toporaş, 

tufar, zămos- | | 

e) Numele de Dani: ban, Dănuţ, gologan,. pitac. 

î) Următoarele: abur, an, balaur, bob, boboc, bo- 

lovan, buc, Dulbue, bumb, butuc, Duturug, caloş, că- 

lugăraş, caraghioz, carimb, caş, căpciîn, căprior, cer- 

cel, ciorap, ciucur, cilbaș, cîrcel, cirnaţ, clăbuc, clin, 

codru, colac, colțun, colţunaş, comet, covrig, cozonac, 

crac, crier, deavol, demon, desag,. divlog, drac, drob, 

“ drug. dulău, dumnezeii, fagur, faldur, ficat, fior, fre- 

căţel, fulg, fuştel, grumaz, harag, hirtop, iminiii, îm- 

Dlăcii, înger, luciafăr, maldur, miez, mort, mugur, 

mur, muşchii (carne), nastur, neg „-negel, nerv, nour, 

nur, omăt, pantalon, pantof, papuc, par, pas, păr, 

pesmet, 'perciun, pinten, pitic, plumb, pol, posmag, 

pristav, psalm, pumn, rărunchiii, răzlog, roiii, sac, 

snop, solz, spirituș, stilp, stînjin, strigoii, strop, stru-
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.gur, stup, taitur, tăețel, titirez, toemag, trunchi, tu- 

murug, ţăruş, uşor, vălătuc, vulcan, zimţ, zmei, zuluf, 

zurgalăi, etc. 

Sint eterogene cu pluralul -e mai ales numele con- 

crete: ac, acaret, aer, altar, amnar, antal,' anterei, 

arcan, arcuş, arşic, atestat, bagaj, baltag, baston, băț, 

biciu, bilet, birdan, bleastur, blid, bojoe, borcan, bor- 

deii, braţ, brici, buchet, bucium, Dudăii, bulhac, 

Dumburuz, bunget, burluii, butoiu, buzdugan, buzunar, 

cadru, caer, caie, candelabru, capac, capăt, capot, 

capoţel, car, castron, catalig, cazan, călciiii. căluş, 

cămin, căpăstru, căpătiiu, căpeţel, cătun; căuș, ciaon, 

ciarcăn, ciasornie, ciatlău, cier, cilindru, cimitir, cim- 

poiii, ciocan, ciolan, ciomag, ciubăr, ciubuc, - cintar, 

cirlig, cojoc, clopot, colan, colcuş, colnic, colțar, con- 

deiu, corset, cortel, cosor, coşar, cotlon, covor, 

crivat, cotor, crimpeiă, cucuiu, cuer, cuiii, cuptor, 

curmeiii, cuţit, deget, diamant, . dudăii, etac, fanar, 

făcăleţ, fedeleș, feligean, feredei, feresăi, fir, “flaut, 
fluer, foişor, fotel, fruct,. frunzar, furnicar, fus, gava- 

nos, găitan, gălbănuş, gătej, -gialăii, giamandan, gir-. 

bacii, girliciii, glonţ, gogoloş, gratar, grăunţ, arii, 

guler, gunoiii, gurguiii, gușter, hambar, hanger, ha- 

rapnic, hăugaș, heleştei, hîrleţ, hiîrdău, hrisov, iatagan, 

ibric, ilău, îlic, îmblăciu, inel, ivăr, izvor, juvaer, la- 

cat, lagăr, lăghicer, lătunoiii, leagăn, lemn, lighean, 

magnet, maţ, măldac, măngălăii, măr, mărgăritar, me- 

lesteit, membru, mertic, metal, meterez, mineral, min- 
tean, mormiînt, mosor, moşinoii, muzeit, năvod, nucet, 
oblon, oboroc, odgon, ogor, opaiţ, opal, oraş, os, oţel, 
oii, pahar, pai, paloş, paner, parchet, părătuş, păr-
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can, pătul, peptar, petic, picior, pilus, pivon,. pistol, 

pirău, podeţ, policandru, poloboc, polonie, ponor, po- 

pie, poponeţ, popor, portret, prapur, - prepeleac, . pre- 

zent, pridvor, prosop, punmal, punct, punoiit, pupitru, 

puvoiu, răsteiii, răvaș, răzor, reteveiii, rod, rubin, sa- 

han, saltar, sat, satir, săculteţ, scaun, schelet, scheptru, 

scrinciob, scutec, sfredel, sicriii, sipet, sisîiac, spălă- 

tor, staul, strai, suman, surtuc, şervet, şipot, şirlău,. 

siroiii, şiştar, şomoiog, somoltoc,. şopron, ştiubeiii, 

“taler, talisman, tavan, teatru, tesac, toiag, topor, 

troian, tuleiii, tulpan, țăpoiii, țărcălan, uger, ulcior, 

- umăr, uric, vas, vatrar, veşmint, vlăstar, volog, volum, 

zăbranic, zămnie, zimbil, z„mâragd (Să se observe nu- 

mele de pietre, metale, minerale, aport sufixele -ău, 

-0it). Cu toate aceste ai pluralul uri următoarele 

“conerete: abis, adumbriş, albuş, aluat, aluniş, arc, 

ariniș, ascuţiş, astupuș, așternut, bazalt, beciii, benchiu, 

bibil, biliart, binoclu, birt, biurou, bleah, bold, borş, 

bot, boţ, brac, - brădiş, bronz, DumDac, but, cadoii; 

caimac, calabalic, 'calapăr, calup, canaf, eanal, canat, 

cat, catarg, catastih, cep, cerc, c cerşaf, chersin, chiag, 

chibrit, cnilim, chimir, chipiu, chişleag, chitonag, chiup, 

ciaiă, cilic, cioc, ciot, cit, ciur, ciuree, cîrd, cleii, 

coif, colb, eolcuş, compas, cort, compot, corp, coş, 

“ crîng, cuib, deal, disc, divan, dimb, dop, dos, dres, 

dric, drum, dulap; fes, fionc, fitil, fin, fi ișic, foc, fort, 

frunziș, frupt, fum, fund, gard, gaz, gheb, ghem, giam, 

giulgiu, git, glob, glod, golf, grajdiu, granit, grilaj, 

strop, hac (la potcoavă), haliciii, ham, han, hap, ha- 

rem, hat, hămeii, hăţ, hăţiş, hirb, hirzob, hleir, hoit, 

hori, iaz, învăliş, jshiab, ji jug, lac, lan, lanţ, laţ,
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leş, mal, mănunchiii, mărgean, mărunțis, meterez, 

miez, mezelie, mir, mil, monoclu, moţ, muşchii (plantă), 

nas, nămol, naiii, -năsip, nod, nutreţ, „oblinc, ogheal, 

op, orez, orz, ovăs, paiant, parc, parmaclic, pat, păiş, 

pămătuf, pămînt, păring, piept, petriş, pisc, pile, pir- 

leaz, plaiit, plic, plise, plod, plug, pod, podiş, pomet, 

port, postav, praf, prag, privaz, proţap, prund, prun- 

diş, put, putregaiu, puț, raft, ram, răsad, rit, rii, rug, 

samar, săi, schimb, schit, scoc, serin, serob, scuipat, 

sfire, sin, smalţ, smirc, smoe, sopun, sos, spit, spirt, 

steag, stirv, stog, stol, stomah, strat, sul, şanţ, șăzut, 

sfiichiu, şip, şirag, şleah, şold, şori, ştih, ştreang, şu- 

rub, tablou, tacim, talaz, tamazlie, taraf, tăiș, tău, 

teanc, teasc,. tel, “tirg, tim, toc, tom, topaz, tort, 

tron, trunchiii, trup, tub, tufiș, tun, tunel, turn, tare, 

țărm, test, țintirim, uhal, uscat, vad, val, văl, văz- 

duh, venin, vin, vîrf, vrav, vrease,., zaplaz, zar, zăr, 

zid (observă colectivele, în special sufixul -iş). Apoi 

numele proprii de localităţi: Pariz, Madrid, ete. 

Au pluralul -uri abstractele. abuz, acord, adăos, a- 

dălmaş, adăpost, adevăr, adînc, afront,ajun, ajutor, alaiii, 

alișveriș, alunecuş, amar, amărunt,. amestec, amor, 

antidot, anotimp, apel, apetit, apus, arest, asalt,atac, 

auz, Daeşiş, bal, balsăm, banat, bas, belşug, bir, bilciii, 

boclue, botez, bun, cabazlie, capital, caz, călărit, cen- 

tru, cer, chef, chilipir, chin, chip, cias, ciclu, cînt, 

cîrciog, cîştiu, cîştig, clenciii, cler, club, coboriş, co- 

meri, complot, con, cont, 'cor, crailie, crăciun, cub, 

cules, cult, cuprins, curs, cusur, danţ, dar, dejun, de- 

liv, despreţ, deşert, dezghin, dezgheţ, dezgust, dezvăţ, 

dialoz, discurs, dor, dram, drept, duel, duh, efteșug



- erhărit, eres, fals, fel, fleac, frecuş, frig, front, frumos, 

îrupt, furt, furtişag, galop, gen, ser, gest, ghiont, gind, 

glas, grai, gros, gust, hac (leafă),: harţ, hartag, hatir, 

hop, hram, iad, ifos, imaş, imn, iz, împrumut, îndemn, 

îngheț, înscris, înţăles, învăţ, jac, jaf, jig, joc, junghiu, 

latrat, leac, legămint, leşin, loc, locaş, lucru, lux, ma- 

rafet, marş, meleag, meremet, meșteșug, mezat, mi- 

ros, mod, monolog, monopol, năcuz, nădut nărav, 

neadevăr, neajuns, neam; negoţ, niinic, onior, op, păs, 

păscărit, păscuit, pirțas, plan, plins, pogoriş, “popas, 

post, potop, povirniş, prăvăliş, prepus, pret, prezent 

(timp), prisos, prinz, puls, pustii, rai, -rang, raport, 

rămăşag, răpeziş, răsărit, răspuns, răstimp, răsturniş, 

„refuz, repaos, rest, rit, rind, ris, rii, rost, salt, săceriş,' 

sălaș, sărut, sărutat, schimb, scov, sfat, simţ, soiii, 

somn, spor, strănut, strănutat, sughiţ, suhat, suiş, 

ştert, şir, şuerat, tact, taifas, tain, tărim, temei, ti- 

ghel, timp, tipar, tipic, titlu, tile, toi, ton, traii, 

trecut, tribut, triumf, triunghiu, ținut, umor, unghii, 

urit, vad, vals, văz, veac, venit, vers, vileag, vipt, 

"vis, vinat, vint, virtej, vot, zbeg, zbor, zel, zenit, ză- 

duf, zvon. Cu toate aceste aii pluralul -e  următoa- 

rele abstracte: abonament, ajutor, . amanet, ascuţit, 

atentat, atribut, banchet, hasmu, bocet, caracter, chi- 

cot, chiot, cîntec, clocot, comitet, concept, concert, 

consiliu, consulat, contrast, cuget, cumpăt, cutremur, 

cuvînt, decret, defect, descîntec, diametru, exercitiu, 

exordiu, fapt, farmec, focar, folos, freamăt, . fulger, 

grad, gutunar, hohot, hotar, interes, interval, întune- 

ic, jurămint, letopiseţ, manifest, maslu, minut, model, 

moment, muget, număr, ocol, ostrov, „păcat, perfect,
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pericul, plinset, pogon, praznic, predicat, privilegiu, 

proect, profil, progres, raget, răcnet, războiii, regres, 

roman, ropot, rotocol, secret, secretariat, semestru, 

semn, sinod, stat, strigăt, studiu, subiect, sunet, sus- 

pin, talent, tărăboiii, termin, tircol, tractat, trăsnet, 

“tremur, trimestru, tropot, tunet, ultimat, uniblet, viitor, 

viscol, 'vuet, zălog, zbucium, zimbet. 

Următoarele ai pluralul şi -e şi -uri:. bacșiş, bel- 

ciug, birlog, birneţ, blăstăm, briciag, briu, burduf, 

buric, cadril, canal, cerdac, cioric, cîrlionţ, coltuc, 

conac, condac, corn, coşciug, coteţ, cureubăi, divan, 

fii, gălbănuș, găvan,gitlej, halat, hăţaș, hogiag,huciag, 

iarmaroe,ilăi, juvaer, juvăţ, labirint, lăcaş, lanţug, lăp- 

toc, maţerial, medean, mijloc, mototol, noian, noroc, 

obiceiii, obraz, ocol, odor, ospăț, ostropăţ, oţel, palat, 

palieiti, pirlog, prezent (dar), prichiciii, prilej, prolog, 

poteap, potlog, scandal, spital, sprijin, suspin, ţol. 

La ter este diferențiat înţălesul la plural: coarne 

(la animale), cornur (de pine); mijloace (putere), mij- 

locuri (loc); oțele (la puşcă), oteluri. | 

"Următoarele au pluralul şi -i (masculine) şi -e ouă 

-uri (feminine): argint —arginţi, - argintuni; astru— 

astri, astre; bob—boby, boabe; cap —capi, capete, 

clopoțel — clopoței, clopotele; colţ — colţ, colţuri; 

câmp — cîmpl, câmpuri; cucoş— cucosi, cucoaşe; drob 

— drobi, drobum; floe—floci, floace; genunchiii —ge- 

nunchi, genunehe; mue —muci, mucuri; ochiti — ochi, 

ochiuri; plămîn —plămil, plămie; popugoiti —popuşoy, 

popuşoae; uluc—uluci, uluce; veac — veci, veacuri. 

La unele este diferențiat înţălesul la plural: arginți 

(bani. de argint); capi (șefi), capete (organul); colți 
.
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(din), colţuri (loc); elopoţel (plantă), clopoțele (în- 

strument); cucoşi (animalul), cucoaşe (la puşcă); muci 

(din nas), mucuri (la lumînare); ochy (organele), o- 

„schiuri (ouă la farfurie); popuşoi (grăunte), : popuşoae 

(sămănături); veci (eternitate), veacuri (secule). a 

Următorul are. pluralul în îrei feluri, i (masculin) 

e şi art (feminin), diferențiat în înțăles:: cot —coţi 

(măsură), coate (organ), coturi (loc). | 

Om are pluralul oameni, cap are. pluralul capete 

(alături cu capi, diferențiat, voză mal sus), ! văi are 

pluralul rele. ai 

Au numa! plural : cioareci,. cil, ițari, nădragi, o- 

grinji, şalvari, trinji; apoi nume de localităţi, precum 

Bucureşti, Cirlomăneşti, laşi, ete. Asi la plural alt 

înțăles decit la singular: frig — figuri (boală), nimic 

— nimicuri (fleacuri) şi în general plantele: bumbac, 

fin, griii, etc., al căror plural înseanină ori -sămănături, 

de pildă grie, ori specii, de pildă Dumbactiri, finuri. 

Pluralitatea fără schimbarea înţălesului o exprimă, la 

plante numa! pluralul i. 

Accentul este pe silaba imediat “precedentă termi- 

națiel. Urniătoarele ai un accent deosebit : apostol, 

bivol, căsnic, călugăr, crăinie, cumâtru, cuseru, dâscal, 

doctor, duhovnic, dușman, egumen, episcop, “epitrop, 

fâmin, fur, ibâvnic, lăinic, mămos, mârtur, „meşter, 

nemernic, noătin, pedestru, preot, prietin, războinic, 

pustnie, socru, stăriț, strijnie, taur, tigru, tovârăș, trin- 

tor; afin, ărbur, cârpîn, dâfin, frasin, jugăstru; me- 

steăcăn, păltin, persic, vişin; bour, câstrăş, 'dihor, 

“Mătur, gângur, — griur, grier, gripsor,  măcăleândru, 

măscur, nisetru, paingin, păstrăv, vultur, zimbru; hr 
3 +
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stur, chitru, curpăn, MOrcov, miigur, nufăr, strugur; 

abur, baliur,, ciucur, codru, crier, deâvol, d&mon, fa- 

gur, fâldur, înger, luciăfăr, măldur, mugur, năstur, 

nOur, pinten, stînjin, strugur; der,. bleastur, buciun, 

binget, câdru, câer, candelâbru, câpăt, căpăstru, ciăr- 

cin, ciasornic, cilindru, clopot; deget, flâut, fluier, gu- 

ler, gtişter, harâpnie, ivăr, lăcăt, lagăr, leigăn, membru, 

opâit, pâloş, petic, policândru, pr apur, pupitru, scăun, 

scheptru, scrinciob, scutec, sfredel, sipet, stâul, .şer- 

vet, şipot, tâler, teâtru, umăr, zăbrânic, zămnie, bino- 

clu, monoclu; adios, amestec, bâlsăm, centru, ciclu, 

“itos, lucru, miros, repâos, titlu, bâsmu, bocet, chicot, 

chiot, cintec, clocot, consiliu, cuget, cuumpăt, cutremur, 

descintec, diamâtru, exerciţiu, exordiu,.fârmec, ! freă- 

-măt, fulger, h6hot, întuneric, măslu,. muget, număr, 

pericul, plinset, prăznic, privilegiu, râget, ri ienet, ro- 

pot, semestru, strigăt, studiu, sunet, termin, trăsnet, 

tremur, trimestru, tropot, tunet, timblet, viscol, vuet 

zbucium, zimbet; blăstăm, mijloc, sprijin; Astru, 

Schimbări în radical. 

a) armeni, băeși, băete băeți, cetăţene cetăţeni, itali- 

eni, leşi, meserieşi, moldoveni, moşnege moşnezi, u- 

ieși; măcălendri, “liliecy; lilieci; coceni; feligene, li- 

“ghene, mintene, prepelece, sisiece, toege, troene; bri- 

cege, hogege, hucege; veci. Insă patriarh; 

secretariate; materiale, medeane, noiane. 

c) caţaoane, clapoane, doamne, nepoate, străne- 

poate; bastoane, bojoace, butoae, capoate, castroane, 

ciaoane, cimpoac, cojoace, cosoare, cotloane, cotoare, 

covoare, cuptoare, foișoare, gavancase, gloanţe, 
goloaşe, gunoae, "hrisoave, izvoare „.lătunoae, mo- 

teatre;
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soare, moşinoac, năvoade, obloane, oboroace, odgoane, 

ogoare, oase, picioare, piroane, pistoale, poloboace, 

ponoare, popoare, pridvoare, prosoape, punoae, pu- 

voae, .răzoare, roade, spălătoare, şiroae, şomoioage, 

şomoltoace, şoproane, topoare, ţăpoae, ulcioare, vo: 
loage; ajutoare, foloase, ocoale, pogoane, războae, ro- 

tocoale, sinoade, tărăboae, tircoale, viitoare, zăloage ; 

birloage, cirlioanţe, coarne, iarmaroace, lăptoace, mij- 

loace, mototoale, noroace,. ocoale, odoare, pirloage, 

proloage, potloage, țoale ; boabe, cucoașe, floace, po- 

puşoae. Insă oii are pluralul oue (pronunță ouă). 

î) cumetre cumetri, feti, logofete logofeţi, vere veri; 

meri, peris; omeţă, per; bețe, căpestre, ciubere, n mere; 

„juvete, ostropeţe. e 

_g) curpeii, nuferi; lucefere luceferi; capete, ivere, 

umere; cumpete, freamete, numere. : 

h) famini, sfinti; carpini; morminte, veşminte ; cu- 

vinte, jurăminte. Insă rominy, stăpini, mînji, plămil 

plămie. a . 
i) amice amic, berbeci, bunduci, bunici, burlaci, 

casnici, cazaci, crainici; duhovnici, ginsaci, greci, hai- 

"duel, ibovnici,. june, lainici, moşnegi, . nemernici, răz-, 

Doiniel, strijnic,: turci, ținci, ucenici, venetici; copacel, 

fagi, lilieci, nuci, persici, socr; boboci, bursuci, chitiel, 

cocostirei, cuci, culbeci, gindaci, godaci, lilieci, lim- 

brici, malaci, melci, porci, prunc, raci, suduci, șoareci; 

maci; pitaci; boboci, buci, bulbuci, butuci, buturugi, 

clăbuci, colaci, covrigi, cozonaci, eraci, desagi, dirlogi, 

draci, drugi, fulgi, haragi, negi, papuci, pitici, posmagi, 
saci, tocmagr, tumurugi,.vălătuci ; ace, arşice, baltage, i 

bojoace, bulhace, caice, capace, catalige, ciasornice,
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ciomege, ciubuce, ciilige, cojoace, colnice, etace, ha- 

Tapnice, ibrice, ilice, măldace, mertice, oboroace, pe- 

_tice, piluge, poloboace, polonice,  popice, prepelece, 

scutece, şomoioage, şomoltoace, tesace, toege, urice, 

voloage, zăbranice, zămnice; cintece; descintece, far- 

mece, praznice, zăloage; Delciuge, birloage, bricege, 

burice, cerdace, ciorice, coltuee, conace, condace, coş- 

ciuge, hogege, hucege, iarmâroace, lanţuge, lăptoace, 
mijloace, noroace, pirloage, proloage, potloage; floci 

floace, muci, uluci uluce, veci. . 

"Î) albanejy, aprozi, argati, arhimandriţi, băeţi, băr- 
baţi, Derbaniă, călăujr chinejr, enejr, cumnață, feți, fir- 
taţi, iranceji, împă aţi, ingleji, irozi, logofeţi, mamoşi, 
mitropoliți, mînzaţi, nepot, pedeștri, piriţi, portugheji, 
prefecţi, preoţi, profeţi, ruși, sfinți ; aguzi, brazi, caiși, 
chiparoși, jugaştri, caraşi, chit, eză, elefanți, miînji, 
riȘ, sturji, urşi, zăvozi; harbuji, zămoși ; . caraghioji, 
comeți, ficaţi, grumaji, mieji, morti, ometi, paşi, pes- 
meți, titireji; arginti, aștri, coți. Insă solzi. - . 

In special însemnăm următoarele. 
2) 1 dela finele radicalului dispare înainte de i la 

_plural: căţei, copil, mişei, vătăjei; porumber; car, mer, 
“purcel, vițel; . dedeţei, ghiocei, petrinjei, 'stinjiner ; 
cercei, circel, frecăţei, fuşter, nege, tăețey; clopoțel. 
Insă apostoli, bacali, bivoli, chelt, colonel, dascali, 
generali, hamall, mazil, sol 
deavoli, poli. 

8) leah are pluralul leşi. | 
“) plămin are pluralul plămir plămie.. 
8) ciomag are pluralul ciomege (compară deel.I p.21). 
e) & dela finele radicalului se preface în a în 

» telali, vechili, papagali, 

aintea
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terminaţiel. e a pluralului: dudae, feresae, hirdae, 
măngălae, pirae, şirlae. Insă ciatlăe, gialăe, ilăe, 

curcubee. | | 
() Neologizmele eterogene în -iu au la plural ală- 

tur cu terminația e şi 7: consilil, exerciţii, exordil, 

privilegii studil. | | | 

Ş 1 

Deelinarea III. - . 

s. p. 

l) e a ie 

2) i.e 
3) o 

„Forma 2 s.î, 4==pluralul o au numa! femininele. 

Forma ? s. și plural. -e o ait numele de ființe 
feminine terminate în -oare, care s-ar. confunda 

"altfel cu un adiectiv ori substantiv masculin corăs- 

punzător (compară decl. I pag. 16 sus): cerşitoare, ti- 

ritoare, moștenitoare, servitoare, tutoare, vrăjitoare. 

Apol căsoae şi dragoste, i 

! s. o e p. 

1) vulpe . o -Xulpă 

2) : vulpi 

1) cerşitoare : cerşitoare 
9) cerşitoare 

1) cine a _ cînă 

“- Forma 3 o aii numai femininele acelea, care se 

-pot în adevăr întrebuința ca vocative, și nici acestea 

toate. Se lipeşte la forma 1. dihanieo, furieo, hizenieo, 
împuţicenieo, leleo, lighioaeo, lipitoareo, mortăciuneo,
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scorpieo, stafieo, vespeo, vulpeo, precum se vede, cu 

dispreţ. Insă nu fimeeo, muereo, soţieo. Apoi toate 

numele proprii feminine pot s-o aibă: Marieo al. cu 

Marie. Printre. acestea şi un masculin : Pepeleo. 

Numele proprii aii exact aceiaş declinare. - 

1) Marie _ Marit: 

2) Marii ia 

3)  Marieo 

1) Dunăre : Dunăni 

2) Dunări _ 

__1)' Vasile Vasili 

Au forma 2 s. şi pluralul i acele care întră în 

categorica $ 1 al. 3: luntre luntri, zestre zestri. Cele- 

lalte ai conform $ 1 al. 3 forma 2? s. şi pluralul 3. 

Sint feminine substantivele terminate în: 

-ae: bae, bătae, ciumăfae, clae, flăcărae, fleşcărae, 

gae, jigărae, lae, năbădae, odae, pălălae, păstae, po- 

tae, tigae, tihărae, v văpac., 

-are: cărare, crezare, fatare, gălbănare,: nare, năs-. 

care, rărzare, vinzare, zare. 

-ate: bunătate, cetate, noutate, păginătate, răutate, 

sănătate, singurătate, strimbătate. 

-ie; bărbie, beţie, cîmpie, scirnăvie, ete. 

“ie: albie, amiciţie, arie, aşchie, bazaconie, bejănie, 

bizdiganie, ceremonie, cimotie, comisie, cuhnie, cură- 

țenie, dajdie, danie, denie, dihanie, dihonie, drojdie, 

dropie, evanghelie, familie; funie, furie, gingie, graţie, 

gresie, grozăvenie, hizenie, împuţicenie, istorie, jălanie 
jărghic, linie, lozie, materie, mătanie, molie, natie, 
năsălie, năzbitie, obştie, osie, pătăranie, perzanie, pe-
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rie, pilnie, pîrghie, pirtie, plachie, podgorie, poliţie, 

potopenie, porţie, prăpădenie, praştie, prăpastie, pri- 

mejdie, puzderie, răspintie, religie, rochie, rodie, sabie, 

salbie, salcie, sanie, scorpie, stafie, 'stevie, stinghie, 

strădanie, strechie, stridie, şiretenie, trestie, tipenie, 

unghie, videnie, vrabie, zavistie, zgircenie, zodie. 

-inie: acrime, adincime, agerime, asprime, boerime, 

cruzime, desime, grăsime, grosime, înălțime, întregime, 

lărgime, lățime, lungime, mulţime, negustorime, pe- 

destrime, tinerime. 

-işte: codărişte, făurişte, porumbişte, răstrişte, 

"işte: bătelişte, braişte, braniște, capişte, cinepişte, 

gunoişte, inişte, jelişte, lacovişte, linişte, măsorişte, 

meişte, niriște, oiște, pajiște, răriște, silişte, stanişte. 
- iune: amărăciune, deşărtăciune,: ertăciune, închi- 

năciune, mortăciune, plecăciune, putregiune, răpegiune, 

sărbegiune, slăbăciune, umegiune, uscăciune, veşte- 

giune (tăciune este masculin). | 

-oâe: căsoae, droae, foae, lighioae, orzoac, ploae. 

-oare: acăţătoare, afumătoare, boare, cicoare, cio- 

cănănătoare, duhoare, eşitoare, floare, închisoare, în- . 

cuetoare, lipitoare, lungoare, prigoare, privighitoare, 

putoare, răzătoare, sărbătoare, scăldătoare, scobitoare, 

scrisoare, spînzurătoare, strecurătoare, sudoare,- şă- 

zătoare, tigoare, tiritoare, umblătoare, vinătoare, vul- . 

toare, zicătoare. 

„ue: căţue, cetăţue, ferestrue, grămăjue, gutue. 

Infinitivele substantivate: avere, adunare, comîn- 

dare, fire, încăpere, îngimfare, mincare, mîngiiare, 

putere, răbdare, scădere, tăcere, videre, etc. 

- Numele de fiinţe feminine: cerşitoare, fimee, ele,
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muere, “moștenitoare, mușterie, oa€, servitoare, soție, 

tutoare, vrăjitoare. , | 

Apor. următoarele: „buche, pute, cale, e arne, carte, 

cerbice, chec, cinste, cobe, cremene, cruce, culme, 

curte, cute, dragoste, falce, fiere, foame, frunte, găoace, 

genune, gigilice, gutuc, idee, îmbrăcăminte, jale, la- 

ture, lege, lene, lespede, linte, lume, lumînare, luntre, 

mare, margine, mazăre, miere; minge, minte, minune, 

moarte, momie, muche, năpaste, nevoe, noapte, oaste, 

pace, pacoste, parte, pasăre, pădure, păreche, păşune, 

pecete, piele, pichire, pîine, pogaec,: potirniche, ptro- 

stire, psaltire, pulbere, punte, răscruce, ridiche, ru- 

găminte, ruşine, sare, scumpete, secere, secure, sete 

şchele, tămie, tingire, ureche, vale, viespe, veste, vintre, 

virtute, virtute, voace, voe, vreme, vulpe; zestre, ete. 

Sint masculine: a) cuvințele care arată fiinţe băr- 

Dăteşti : comite,: duce, frate, ginere, gîde, june, mire, 

nene, oaspe, oaspete, părinte, principe, rege. Unele aii 

femininul corăspunzător (decl. ]): comite—comitesă, 
duce — ducesă, frate — soră, ginere— noră, mire —mi- 

reasă, nene—neneacă (Cu all înţăles însă: mamă. 

AZI acest cuvint nu se mal întrebuinţează), principe 

— principesă, rege —regină. 
b). Următoarele: bine, bulgăre, burete, - castrav ete, 

cărbune, cîne, cleşte, dinte, epure, fante, lapte, mără- 

cine, munte, păduche, părete, pepene, pieptene, peşte, 

pintece, purice, sîmbure, singe, soare, şerpe, tăciune, 
lărmure, vierme, viezure; aport sufixul -ete, precum 
scăcte, vrăbete. 

Unele cuvinte care arată fiinţe sint epicene: acăță- 
toare, cimotie, ciocănătoare, cobe, dihanie, dropie,
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gac, gigilice, pasăre, pichire, pitulice, potirniche, pri- 

vighitoarc, sconpie, tiritoare, viespe, vulpe (masculinul 

și vulpoiu), xrabie (mase. şi vrăbioii); cine (fem. şi 

cățea), epure (fem. și epuroaică), şerpe (fem. şi șer- 

poaică), — părinte este epicen la plural. 

foale, nume sint masculine la singulăr și feminine ” 

la plural (Pluralul lui nume este şi nume). 

Ai pluralul -urr carne şi singe: cărnurl, singiuri 

(Forma 2 s. la carne Ls. cărnl). . 

Are pluralul şi 7 şi ari vreme: vremi, vremuri. 

“Are la plural alt înțăles decit la singular lapte 

(lapţi dela peşte). 

Au numai plural florii, rusalir. 

Substantivele care n-ai plural (droae, orzoae, cinste, 

foame; îmbrăcăminte, linte, mazăre, miere; scumpete; 

sete, vintre; numele proprii în -oae,- precum Iloae, 

Mogoşoac) aii forma 2 s. -e. 

_ Accentul este ve silaba imediat precedentă termi- 

naţiei. Următoarele âi un accent deosebit: cremene, 

drăgoste, lâture, lespede, mârgine, măzăre, păcoste, 

pasăre, pichire, prilbere, secere; comite, ginere, oăspete, 

principe; bulgăre, pure, pepene, pieptene, pintece, 

purice, simbure, țărmure, viezure, 

Schimbări în radical. Ma 

.€) fol, lighio!, oi, plot; acăţători, afumători, bori, 

cicori, ciocănători, duhori, eşitori, îlori, închisori, în- 

cuetori, lipitori,. lungori, prigor, privighitori, putori, 

răzători, sărbători, scăldătoa1, scobitori, serisori, spin- 

zurătoni, strecurători, sudori, şăzători, tigori, umblă- 

tori, vinători, vultori, zicătorr; găoci, morţi, nopţi, oști, 

voci ;“sorr; fol.
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3) bunătătţi, cetăţi, noutăți, păginătăţi, răutăti, să- 

nătăţă, singurătăţi, strimbătăţi; Duţă, cărți, cură, citi, 

frunţă, lespezi, minţi, morţi, năpăşti, nopţi, oști, pa- 

coști, părți, pecety, punți, rusăminti, veşti, virtuti, 

virtuţi; comiţi, fraţi, gizi,. oaspeţi, părinţi; bureti, 

castraveți, dint, fanti, lapti, munţi, păreți. Insă zestri. 

Ca ceva propriu declinării. femininelor însemnăm 

prefacerea lui ă în ă, cînd cazul 2 şi pluralul este 

-i și url (comp. decl. 1). băi, Dătăr, ciumăfăr, clăi, 

flăcărăi, fleşeărăr, găr, jisărăiy, lăi, năbădăr, odăf, pă- 

lălăr, păstăr, potăi, prăpăstii, tigăi, tihărăi, văpăr; că- 

rări, erezări, fățări, gălbănări, nări, născări, - vinzări, 

zări ; Dunătăti, cetăţi, noutăţi, păginătăţi, răutăţi, să-. 

nătăţă, singurătătă, 'strimbătăţi; bizdigănir, dăjdil, di- 

hănii, mătănii, pătărănii, perzănii, prăştii, săbii, sălbil, 

sălcii, sănii, vrăbir; adunări, comîndări, îngimfări, 

mâncări, răbdări; căl, cărnuri, cărți, fălci, jăui, lături, 

luminări, mări, mărgini, năpăşti, păci, părţi, păsări, 

pogăciă, sălcii, sări, văl. Insă albii, aril, așchii, 'danil, 

gratii, jălanii, naţii, plachii, stafi, strădanir; mîngi- 

iai; braişti, Dranişti, capiști, pajiști, staniști. 

d dela sfirşitul radicalului dispare la unele cuvinte 

înainte de -1 (compară decl. Il): că, pier, văr; for. 

Insă leli, jăli, șcheli. 

“ si 

Adiectivul 

Şs.. 

Sint adiective de două terminații şi de o singură 
terminatie.



“Au două terminaţii următoarele: 

-ăc: buimac, porumbac, sărac, - 

-ăciu: chitacii, fugaciii, ghibaciu, stingaciii, trăgacii, 

-ăg: beteag, cepeleag, dulceag, pribeag: 

an: Dălan, golan, goldan, grobian, grosolan, nado- 

lean, năzdrăvan, pămintean, plăvan; prian, orfan, roş- 

covan, sărman, vielean. 

-âr: cireiogar, flecar, fugar, murdar. | “ 

-âstru: albastru. - ! = 

"-âş: abraş, boclucaș,: circotaş, drăgălaş, nărăvaş, 

nevoiaş, păgubaş, părtaş, pătimaş, poznaş, trufaş, 

vrăjmaş, i 

“aş: gingaş, leucaș. 

-at: bălţat, Dirligat, Dogat, buDat, Dusnat, Duzat, 

chisnovat, clonţat, cocoşat, colţat, cornorat, delicat, 

desfrinat, deşuchiat, dezmăţat, gogonat, guşat, maşcat, 

moţat, răposat, răzmăţat, roşeat, rotat, sprincenat, 

suchiat, tărcat, vărgat. : , 

-atie: Muturatie, fumuratie, îndemănatic, lunatic, 

molatic, mueratic, nebunatic, roşatic, sălbatic, spul- 

beratie, sturlubatic, supţiratic, tomnatice, uşuratic, 

varatic. a 

“av: Dolnav, Duhav, gîngav, hilpav, jilav, lupav, 

miîrşav, scirnav, trindav. 

_-AV: grozav. 

“ăș: haităș, zacăş. | 

“ed: buged, fraged, linced, muced, neted, putred, 

rînced, sarbed, şubred, umed, veşted. | | 

-6]: frumușel, mărunțel, mișel, mititel, niţel, puţin- 

tel, supțirel, tinerel, voinicel, | ” = 

“en: crincen, sprinten.
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- rii: pișcheriti, stingheriil. 

-6se: băbese, bănesc, bărbătesc, boeresc, bulgăresc, 

“ceres€, cînesc, dobitocesc, domnesc, frăţesc, grecesc, 

lupesc, mişelesc, muntenese, nebunese, nemţest, omi- 

nesc, păginese, pămintesc, părintesc, păstoresc, ro- 

minese, tureese, țărănesc, unguresc, ete. 

eş: cheleş, chipeş, oacheș, trupeş, tueş. 

_atie: Dezmetic, pobletic,  dezmetic, roşietic. 

-6ţ: drăguleţ, glumet, isteţ, îndrăzneţ, lumeţ, lun- 

găreţ, mălăeț, păduretţ, purtăreţ, sumeţ, șugubet. . 

“eţ: hirbareţ, limbareţ, pizmătaret, vorbareţ, 

"ie; ealic, mie, mojic, peltic, voinic. 

in: mezin, putin, străin. | 

işi dubliş, galiş. o 

-iţ: pestriţ, plăviţ. e 

-iu: acrii, albăstrii, alburiii, arămiă, auriu, cafenii, 

castaniu, cenuşiii, durduliii, fumurii, ghiviziă, grijuliii, 

guralit, havaiu, maslinii, mijlocii, ogurliii, pembii, 

plăvia, pustiu, ruginii, sălcii, stracoşii, străvezii, 

timpuriu, tivilichiu, tirziu, trandafiri, vărziă, viu, 

zglobiu, zurbagiii. | | 

„a 

“iu [: capchiii, laii, lăliiu, luciu, mehenghiu, şuii, 

“Tu | vechii. | 

“în: galbin, geamîn, ţapin, zdravin. 

“nic: ahotnie, amarnic, becisnic, cucernic, darnic, 

datornic, destoinic, dosnic, falnic; făţarnic, grabnic, 

harnic, îndoelnic, jalnic, josnic, lainic, năprasnic, ne- 

mernic, nevolnic, nevristnic, obraznic, paşnic, platnic, 

prepuelnic, puternic, războinic, silnic, slugarnic, spor” 
nic, statornic, straşnie, şăgalnic, temeinic, trainic, u-.
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şărnie, vajnie, veşnic, volnie, vrednic, vremelnic, 

vristnic, zădarnie, zburdalnic. | 

-0g: ciontonog, ciontorog, cotonog, fomfolog, pin- 

tenog, slăbănog, şontorog. - 

- dit: greoiii, vioi. 

-0r: acrişor, bunişor, dulcişor, încetișor, mărişor, 

micuşor, negrişor, roşior, rotungior, scurtişor, uşor. 

--6s: alunecos, apătoz, apos, arătos, băltos, bărhos, 

bisericos, bolfos, borţos, bubos, bucuros, Dburduhos, 

“ călduros, chipos, colţos, credincios, curios, cuviineios, | 

cuvios, drăcos, duios, dupuros, dureros, făinos, fălcos, 

fălos, flocos, friguros, “frumos, furtunos, : gălbigios, 

găunos, gelos, ghebos, glodos, gloduros,- grunțuros, 

gunoios, hăriăgos, inimos, întunecos, lăptos, lăudăros, 

“linos, lipicios, lucios,. luminos, lunecos, milos, mâîn- 

căcios, mini0s, minos, milădios, mlăștinos, morocănos, 

- mucos, muntos, mustăcios, mustos, nămolos, năsipos, 

nărăvos, negricios, noduros, norocos, nouros, oftigos, 

omenos, 0505, păcătos, păduchios, păduros, păros, 

pi&ptos, periculos, pietros, pielos, pintecos, prietenos, 

- priincios, primejdios, puchinos, puchios, putincios, riios, 

rufos, sănătos, scirbos, scortos „serupos, sttos, singeros, 

Somnoros, spărios, spirtos, steclos, supărăcios, tămiios, 

țitos, unsuros, uricios, viermănos, vinjos, virtos, voios. 

“oş: neaoș, țantoş. 

-0V: girbov. : 

-târ: arzător, cirtitor, cobitor, dator, dăunător, făp- 

tuitor,. încrezător, învingător, mișcător, muncitor, ne- 

păsător, orbitor, pierzător, recunoscător, roditor, scli- 

| pitor, simţitor,. trebuitor, trecător, următor, etc. 

_ tes; hăbăuc, năuc, uituc.



48 Ă 

-ug:-clăpăug. i - 

-uiu: albăstrui, gălbuiii,. tehuiti, verzuiti 

-tin:.căscăun, grăsun. 

-uș: ghiduş. 

-ut: limbut. | 

-uţ=: căldut, drăguţ, lungui, micuţ, nouţ, prostuţ,. 

sărăcul. - 

-uv: pleşuv. 

“uv: văduv. în | 

Participiile. adicelivate: ascuţit, avut, bilbiit, bo: - 

“ sumflat, bulbucat, cinstit, cirjoiat, încîrligat, încruci- 

şat, întumurat, tăcut, vestit, zgircit, -ete. 

Apoi altele: acru, adinc, ager, alb, amar, aprig, 

aspru, bat, Dătrin, bere, beţiv, biet, blind, blond, breaz, 

„brun, bun, cald, earaghioz,  cărunt, chiabur, chior, 

ciacîr, ciung, cîrn, ereţ, crud, crunt, cudalb, cumplit, 

curat, dămol, des, descult, destul, deşert, deştept, dirz, 

domestice, drag, drept; econom, ettin, - falș, filotim, 

Nămâînd, fudul, gol, gras, grei, gros, hain, hapsin, hid, 

hitru, înalt, încet, îngust, întreg, înțălept, lălăi 

(lăliu), larg, lat, leit, liber, lin, lung, macru, mahmur, E 

matur, mărunt, mîndru, mohorit, „mult, murg, mut 

năting, nebun, neghiob, negru, nerod, netot, nostiny, 

noi, oblu, orb, orfan, pag, parşiv, păsîn, pedestru,. 

pieziş, plăpînd, pleş, plin, pogan, prost, rar, rătund, 

răi, roib, rumăn, sătul, scuinp, scund, scurt,. sec, sc- 

cret, senin, sfint, sfrejit, sigur, singur, sireap, slab, 

slobod, slut, smad, smolit, sting, strîmb, strimt, sur, 

surd, șarg; şehiop, şmecher, ştirb, teafăr, tînăr, tont, 

tot, treaz, trist, ud, urit, vesel, xiteaz, vitreg, vinăt, 

zălud, zevzer, ete. O



Au o singură terminaţie: asemene, călare, cuminte, 

dulce, ferbinte, iute, june, lesne, limpede, mare, moale, 

răpede, rece, supțire, tare, turbure, verde, ete. 

Accentul este pe silaba imediat precedentă termi- 

naţiei. Au un accent deosebit următoarele: âger, â- 

prig, domâstic, ftin, filotim, liber,  mâtur, mindru, 

nostim, pâgan, rumăn, singur, slobod, şmecher, teâfăr, 

tinăr, vesel, vitreg, vinăt; asemene, limpede, răpede. 

Dintre cele cu două forme ai pentru masculin -u 

și pentru feminin -e următoarele: -ăcii, -erit, i, 
“iu, -6iu, -tor, -diu; apol roş şi lălăii. Toate celelalte 
ai pentru masculin -u și pentru feminin -ă. 

Luînd forma masculinului drept punct de plecare, 

radicalul sufere la feminin schimbările de supt: 

D) băbească, Dânească, bărbătească, Doere ască, bul- 

gărească, cerească, cînească, dobitocească, domnească, 

frățească, grecească, lupeaseă, mişelească, muntenească, 

nebunească, nemţească, “ominească, “păginească, pă- 

mintească, părintească, păstorească, rominească, tur- 

cească, ţărănească, ungurească; drăguleață, glumeață, 

isteaţă, îndrăzneață, lumeaţă, lungăreaţă, mălăiață, 

pădureaţă, purtăreață, sumeaţă, şugubcaţă; biată, 

creaţă, deasă, deşeartă, deşteaptă, dreaptă, înceată, 

întreagă, înțăleaptă, neagră, pedeastră, pleaşă, seacă. 

"Unsă hbercă, secretă, zevzecă. -€l are femininul -ică 

" [compară pag. 93]: frumuşică, mărunţică,  mititică,. 

“ niţică, puţintică, supţirică, tinerică, voinicică; „mișel 

n-are feminin singular, greii are: femininul srea). 

-€) ciontonoagă, ciontoro oagă, cotonoag să, fomfoloasă, 

pintenoagă, slăbănoagă, șontoroagă; greoac, vioae;
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acrişoară, bunişoară, dulcişoară, mărişoară, micuşoară, 
negrișoară, roşioară, rotungioară, scurtişoară, uşoară; 

alunecoasă, apătoasă, apoasă, arătoasă, băltoasă, băr- 

boasă, bisericoasă, bolfoasă, borțoasă, buboasă, bucu- 
roasă, burduhoasă, călduroasă, chipoasă, colțoasă, 
credincioasă, curioasă, cuviincioasă, cuvioasă, drăcoasă 

- duioasă, dupuroasă,. dureroasă, făinoasă, fileoasă, 

făloasă, flocoasă, friguroasă, frumoasă, furtunoasă, 

gălbigioasă, găunoasă, geloasă, gheboasă, glodoasă, 
gloduroasă, grunţuroasă, gunoioasă, „hărțăgoasă, ini- 
moasă, întunecoasă, lăptoasă, lăudăroasă, .lipicioasă, 
linoasă, lucioasă, luminoasă, lunecoasă, miloasă, miîn- 
căcioasă, minioasă, minoasă, mlădioasă, mlăștinoasă, 
morocănoasă, mucoasă, muntoasă, mustăcioasă, mus- 
toasă, nămoloasă, năsipoasă, nărăvoasă,” negricioasă, 
noduroasă, norocoasă, nouroasă, oftigoasă, omenoasă, 
osoasă, păcătoasă, păduchioăsă, păduroasă,  păro oasă, 
pieptoasă, periculoasă, pietroasă, picloasă, pintecoasă 
prietenoasă, priincioasă, primejdioasă, puchinoasă, pu 

„ chioasă, putincioasă, riioasă, rufoasă,. sănătoasă, scir- 
boasă, scorțoasă, scrupoasă, sfătoasă, singeroasă, som- 
noroasă, spărioasă, spirtoasă, steeloasă, supărăcioasă, 
tămiioasă, tițoasă, unsuroasă, uricioasă, viermănoasă, 
vinjoasă, virtoasă, voioasă; arzătoare, cîrtitoare, Co- 
bitoare, datoare, dăunătoare, făptuitoare, încrezătoare, 
învingătoare, mişcătoare, muncitoare, nepăsătoare, 
orbitoare, pierzătoare, recunoseătoare, roditoare, seli- 
pitoare, simţitoare, trebuitoare, trecătoare, următoare; 
caraghioază, chioară, dămoală, ecdnoamă, goală, groasă, 
neroadă, oablă, oarbă, proastă, roaibă, şchioapă, toantă, - 

„toată (Insă blondă, nouă).



1 c
e
 

Asupra trecerel dela masculin la feminin mal avem 

următoarele de observat: luciu— lucie; lălăii — lălie, 

văii —rea, roş—roşie. 

| $9 
Forma masculină -u are flexiunea deelinării IL: 

s. : pu. 

1) bătrin "bătrîni 

3) hătrine 

Forma 3) o ati numa! unele: sărace, “bâlane, golane, 

plăvane, priene, sărmane, vielene, voinicele, voinice, 

străine, nemernice, puternice, cuvioase, bătrine, meş- 

tere, nebune, orfane, parşive, păgine, sfinte, tinere. 

* Mult are forma 2 p. multor după declinarea prono- 
minală. | 

Au terminaţiile -u, «i, conform $ 1 al. 3 albastru 

albaștri, acru acri, aspru aspri, hitru hitri, macru 

macri, mîndru mîndri, negru negri, oblu obii, pedestru 

pedestri. La acestea să se adauge luciu lucil. Cele- 

lalte au conform ŞI al. 3 la plural : -X, iarla singular 

ori = ori nimic., 

Schimbări în radical: | 

a) betegi, cepelegi, dulcegi, pribegi; nadoleni, pă- 

mînteni, priene prieni, viclene vieleni, breji, sirepi, 

treji, viteji (Insă grobiani, nevoiaşi, deşuchiați, șuchiati; 

tot aşa participiile adiectivate: cirjoiaţi). + 

c) cuvioase. | - 

e) rumeni, teferi (Tot aşa tineri, vineţi). 

n) galbini, gemini, țapini, zdravini;. sfinți (Insă flă- 

mânzi, mîndri, plăpinzi). . | 

i) buimaci, porumbaci, săraci; betegi, cepelegi, dul- 

cegi, pribegi; fluturatici, fumuratici, îndemănatici, lu- 
+ 

7
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natică, molatică, mueratici, nebunatică, roşatiei, sălbatici 

snulberatici, sturlubatici, supțiratiei, tomnatică, uşu- 

ratiel, varălici; băbești, bănești, bărbătești, - boerești, 

bulgărești, cereşti, cineşti, dobitoceşti, domnești, fră- . 

“tești, greceşti, lupești, mişeleşti, muntenești, nebuneşti, 

. 

nemţeşti, omineşti, păgineşti, pămînteşti, părintești, 

păstoreşti, romînești, turceşti, ţărăneşti, ungurești ; 

bezmelici, bobletici, dezmotici, roşietici; calici, mici, 

voinici; ahotnici; amarnică, becisnici, cucernici, darnică, 

datornici, destoiniei, dosnici, falnici, fătarniei, grab- 

nică, harnici, îndoeinici, jalnică, josnici, lainici, năpras- 

nică, nemernici, nevolnică, nevristnici, obraznici, paş- 

nici, platnici, prepuclnică, puternici, războinici, silnici, 

slugarnici, spornici, statornici, straşnici, şăgalnici, 

temeinică, trainici, ușărnici, vajnici, veşnică, volnici, 

vrednici, vremelnică, vrisinici, zădarnică, zburdalnici ; 

boşorogi, ciontonogi, ciontorogi, cotonozi, fomfologi, 

pintenogi, slăbănogi, şontorogi; hăbăuci, năucă, uituci ; 

clăpăugi; adinci, aprigi, berei, ciungi, domestici, dragi, 

întregi, largi, lungi, murgi, nătingi, pasi, seci, stîngi; 
sargr, vitregi, zovzecI. 

j) albaştri; bălţată, birlizati, bogati, bubaţă, busnați, 

buzaţi, hisnovaţi, clonţaţi, cocoșaţi, colțaţi, cornorați, 

delicați, desfirinaţi, deşuchiați, dezmăţaţi, gogonați, 
guşati, maşcati, moțaţi, răposati, răzmăţaţi, roșcaţi, 
rotați, sprincenată, șuchiaţi, tărcaţi, vărgati ; Dugez, 
frageză, linceză, mucezi, netezi, putrezi, rînceză, sar- 
bezi, șubrezi, umezi, veştezi; alunecoși, apătoşă, a- 
poşi, arătoşi, băltoşi, bărboşi, Disericoşi, bolfoşi, bor- 
ţoşi, buboşi, bucuroşi, burduboși, călduroși, chipoşi, 
colţoși, credincioși, curioşi, cuviincioşi, cuvioși, dră- 
coși, duioși, dupuroşi, dureroşi, făinoşi, fălcoși, făloşi
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flocoşi, friguroşi, frumoși, furtunoşi, gălbigioși, gău- 
noşi, geloşi, gheboşi, glodoşi, gloduroşi, grunțuroşi, 
gunoioși, hărţăgoşi, inimoşi, întunecoşi, lăptoși, - lău- 
dăroși, lipicioși, linoşi, lucioși, luminoşi, lunecoşi, mi- 
lo, mincăcioşi, mînioşi, minoşi, mlădioși, mlăștinosi, 
morocănoşi, mucoşi, muntoşi, mustăcioşi, mustoși, nă- 
moloşi, năsipoşi, nărăvoşi, negricioși, noduroși, noro- 
coși, nouroși, oftigoși, omenoşi, osoşi, păcătoşi, pădu- 

- chioși, păduroşi, păroşi, pieptoşi, periculoși, pietroşi, 

picloși, pintecoşi, prietenoși, priincioşi, primejdioși, 

puchinoşi, puchioşi, putincioşi, riioşi, rufoși, sănătoși, 
scirboşi, scorțoşi, serupoși, sfătoşi, sîngeroși, somno- 

roșI, spărioşi, spirtoşi, stecloși, supărăcioși, tămiioşi, 

țițoşi, unsuroşi, uricioşi, viermănoşi, vinjoși, virtoși, 
voioși; limbuţi; ascuţiţi, avuţi, bilbiiţi, bosumilaţi, 

Dhulbueaţi, cinstiţi, cirjoiaţi, încîrligați, încrucișaţi, în-- 

fumurati, tăcuţi, vesti, zgireiţi; beţi, bieți, blinzi, 

blonzi, breji, calzi, caraghioj!, “cărunți, cruzi, crunți, 

cumpliți, curaţi, deşi, deşerți, deştepţi, dirji, drepti, 

llămiuzi, grași, groși, hizi, înalți, încet, înguști, înţă- 

lepti, laţi, leiţi, mărunţi,  mohoriti, multi, muţi, nerozi, 

pedeştri, plăpinzi, proşti, rătunzi, scunzi, scurţi, se- 

creți, sfinţi, sfrejiţi, slobozi, sluți, smazi, smoliţi, strimți, 

surză, tonă, trejl, trişti, uzi, viteji, vineţi, zăluzi. - 

L dela sfirşitul radicalului dispare la unele cuvinte, 

înainte de î (compară decl. II): frumuşer, mărunțer: 

mişel, mititei, puţintei, supţirei, tinerei, voinicel (niţel 
n-are plural masculin); destui, fudut, goi, sătul (Insă 

dămoli, vesell). 

Sa se observe schimbarea radicalului în bat pur.



o
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beti (compară decl. 1); geamin plur. geminy, vinăt 

plur. vineţie teafiir plur. teferi, tînăr plur. tineri (com- 

pară £) și Ş 4 fine). 

Ş 10. 

Forma feminină -ă are flexiunea deeclinării |. 

S p. 

1) bună | | bune 

9) bune 

3) buno 

Forma 2) şi plur. -1 o aii numal adicetivele în -esc, 

dintre cele în -ic mică, apol adincă, dragă, întreagă, 

largă, lungă, murgă, nătingă, pagă, rară, seacă, stingă, 

şargă, vitregă, zevzecă (observă pe -că, -gă). 

Forma 3) se întilneşte mai des decit la substantive. 
Asfel n-o ai numa! celein -ese, apoi bată, Dbiată, 

deasă, destulă, grea, multă, rară, rea, sigură, toată, 

şi în general acele care nu se întrebuinţează la vo- 

cativ, | 

Cele în -ică (feminin la -6l) aii forma 9) şi pluralul 

-ele: frumuşele, măruntele, mișele, militele, nițele, 

putintele, supțirele, tinerele, voinicele (comp. decl. 

1 fine). 

grea, rea, au forma 2) şi pluralul grele, rele (comp. 

decl. I fine). ” 
Schimbări în radical: 

a) betege, cepelege, dulcege, pribege; nadolene, 
pămintene, priene, viclene; băbeşti, bănești, bărbă- 
teşti, boereşti, bulgăreşti, cereşti, cineşti, dobitoceşti, 
domneşti, frăţeşti, grecești, lupeşti, mișelești, munte-
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neşti, nebuneşti, nemţești, ominești, păgineşti, pămîn- 

teşti, părintești, păstoreşti, rominești,. turceşti, ţără- 

nești, ungurești; drăguleţe, glumeţe, isteţe, îndrăznețe, 
lumeţe, lungăreţe, mălăeţe, pădurețe, purtărețe, -su- 

mete, șugubele; deştepte, drepte, încete, întregi, în- 

țălepte, negre, pedestre, pleşe, seci, sirepe, treze, vi- 

teze ; breze, crete, dese, deşerte (Însă grobiane, 

nevoiaşe, deşuchiate, şuchiate, şi în general partici- 

piile substantivate: cirjoiate). 
8) rumene, tefere (Tot aşa tinere, vinete). 
h) galbine, gemine, țapine, zăravine; sfinte (Insă 

flăminde, mîndre, plăpînde). 

i) buimace, porumbace, sărace; betege cepelege, 

dulcege, pribege; îluturatice, fumuratice, îndemăna- 

tice, lunatice, molatice, mueratice, nebunatice, roșatice, 

sălbatice, spulDeratice, sturlubatice, supţiratice, tom- 

natice, uşuratice, varatice; băbeşti, bănești, bărbătești, 

boereşti, bulgărești, cereşti, cîneşti, dobitoceşti, dom- 

neşti, frățești, greceşti, lupeşti, mişeleşti, munteneșii, 

nebuneşti, nemţeşti, omineşti, păgineşti, pămînteşști, pă-. 

rinteşti, păstoreşti, romînești, turceşti, ţărăneşti, ungu- 

reşti; bezmetice, bobletice, dezmetice, roşietice; calice, 

mici, peitice, voinice; ahotnice, amarnice, Decisnice, cu- 

cernice, darnice, datornice, destoinice, dosnice, falnice, 

făţarnice, grabnice, harnice, îndoelnice, jalnice, josnice, 

lainice, năprasnice, nemernice, nevolnice, nevristnice, 

obraznice, paşnice, platnice, prepuelnice, puternice, 

războinice, silnice, slugarnice, spornice, statornice, 

strașnice, şăgalnice, temeinice, trainice, ușărnice, vaj- 

nice, veşnice, volnice, vrednice, vremelnice, vristnice, 

zădarnice, zburdalnice; hoşoroage, ciontonoage, cionto- 

roage, cotonoage, fomfoloage, pintenoage, slăbănoage,



  

Ea -şontoroage; hăbăuce, năuce, uituce; clăpăuge; adinci a- 

prige, berce, ciunge, domestice, dragi, întregi, largi, |lungi, 

murgi, nătingi, pagi, seci, stingă, şargi, vitregi, zevzeci. 

Fenomenele. proprii declinării 1 şi deelinării sub- 

stantivelor feminine (î precedat de labială şi m pre- 

făcut în 6,-a prefăcut în A la plural) nu se întilnesc 

la adiective. Numat bată forma 2) şi plur. bete (faţă 

cu care compară maseulinul bat plur. beţi $ 9 fine) și 

lae bălae forma 2) şi plur.-lâi bălăi Ş 11. Să se ob- 

serve apol schimbarea radicalului în geamină gemine, 

teafără: tefere,. tînără tinere, vinătă vinete (com- 

pară s) $ 4 fine şi $9 fine). 

Ş 11. 

Forma feminină -e are flexiunea următoare, a de- 

clinării III: | 

Adiectivele în -ie, - ie, -ue şi roşie aii 

EX p. 

1) -e i Y 
2 x . 

Adiectivele în -âce, -ere, -oâe, -toăre ati 

s. p. 

„e e 

1) acrie acril 

9) acril 

1) . arzătoare arzătoare 

Schimbări în radical: lae plur. li; 
a 

şi tot aşa bă 

la, care există alături cu bălană ca „femenin al lui



  

nu există, are pluralul bucălăr (compară $ 10 fine). S= 

Forma 3) o o ai toate. 

Ş 12. 
Adiectivele de o singură terminaţie au flexiunea 

următoare, a deeclinăril III: . - 

s. masc. : , p. 

1) e Y 

dulce . o dulci 

Ss fem. , p. 

1) e: | Y 

2) x a] 
dulce dulci 

dulci 

asemene, lesne aii 

5. p- 

” e ! e- 

lesne lesne 

Schimbări în radical: 

c) . mol 

Î) cuminti, ferbinţi, iuli, limpezi, răpezi, verzi. 

I dispare înainte de î: mol (compară decl., n). 

călare are pluralul călări (compară $ 10 fine). 

Aici observăm că unele complimente circumstan- 

țiale izolate (adverbe) ai ajuns cu vremea să se în 

trebuinţeze numai pe lîngă substantive şi ca predicate. 

„Din acel moment aă căpătat o natură adiectivală alit 

de pronunţată, încit trebuese înşirate la adicctive: 

„bleâşcă, pleoarcă, ca acela, ca vai de el, eoşcoge, de
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cuvint detreabă, gâta, cu două fețe, cu un picior în 

"groapă, fără preţ, hop într-o parte, într-o ureche, într-o 

doagă, in dol. peri, să-l lipești la rană (compară Izolările). 

Cu această ocazie pomenim apoi că adverbele în gc- 

'neral, macarcă se numesc adverbe —căcl nu trebue să 

ne lăsăm înşelaţi de cuvinte — servesc ca complimente 

circumstanţiale tot aşa de bine pe lingă substantive 

şi adicetive ca şi pe lingă verbe. Ele nu încetează 

insă, chiar pelingă substantive întrebuințate, de a fi 

complimente circumstanţiale cu formă curioază, adică 

adverbe! Pentru aceia jos însemnat de Tiktin ca a- 

diectiv invariabil Gramatica 75 este o scăpare din 

videre, iar discuţia din Arhiva Iași, VII, 643 asupra 

lui așa, bine, numai, ca asupra unor adiective,. este 

o gresală. 

Y 

Pronume 

Ş 13 

Personal. 

I P. | "IP,  IILP, 

5. Î)cu tu m. cl f. ea 

- 2) mie, imi, ml îie,îti, i ui, îi r,îl,l 

3) mine, mă tine, te îl 0 

p. lnoi vol e ele 

9) nouă, ne vouă, vă lor le - lor le 

3) ne vă ÎI, Y le 

2) s. p. şie, îşi, şi 

3) sine, se



59 

Formele îmi, mi, mă, ne; îti, ți, te, vă; îi, Lil, 

le, o; îşi, și, se sînt enclitice şi proelitice (în, îţi, îl, 

îl, își numai proelitice). Ca proclitice nui, ţi, I, șI. de- 

vin mi, ţi, i, şi. se proclitie devine s- înainte de a: 

s- ar zice, | 

Toate celelalte pronume afară de pronumele per- 

sonale ai formele 

s. 2) m. -ul f. -eI 

p. 9 m. f.-or. 

Ş 14 

Demonstr: ativ, 

Ve
 

Y
 

1) m. acest -£ această m. accl  f. aceâ 
2)  —acestul  aceşter acelui  acelet 

p. p. 

1) aceşti aceste acel acele 
9) „acestor acestor acelor acelor 

$. 

1) ist astă 

2) istul işter, aste 

p. 

1). işti iste, âste 

2) istor * istor 
Alături există forme cu -a: acesta, acestuia, aceştia, 

aceștora; aceasta, aceşteia, acestea, acestora; — acela, 

aceluia, aceia, acelora; aceia, aceleia, acelea, ace- 

lora;— sta, istuia, iştiia, istora; asta, işteia, asteia, 

istea, astea, istora. Ea
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Numal cu acest -a există pronumele demonstra- 

tiv cela: . 

5, 

1) m. cela f. ceia 

2) celuia  celeia 

p. 

1) câia celea | 

9) celora celora - a: 

Din compunerea acestor patru pronume cu pronu- 

mele nedefinit alt rezultă următoarele pronunie de-" 

terminative: | 

Me fi m. f. 

s. Î) acestalalt aceistălaltă acelalalt acdialaltă 

2) acestuialalt  aceşteialalte acdluialalt aceleialalte 

p. 1) aceștiialalii acestelalte accialalți  acelelalie 

2) acestoralalti acestoralalte  aceloralalţi uceloralalte 

m. f, m, f. 

5, 1) istalalt — astălaltă -cclalalt  cecialaltă 

9) istuialait. işteialalte asteilalte celuialalt - celeialalte 

p. 1) iștiialalti istealalte astelalte ceialalti celelalte, 

9) istoralalti istoralaite celoralalii celoralalte 

Aici întră pronnmele îns, care primeşte diferite 
forme, dupăcum vorbitorul este 1, 2, 3 persoană: 

IP II P. : III P. 
ME 

1) m. însumi f. însămi însuţi însăți însuș însăş 

p. - 

1) inşine însene înșivă însevă Însiş. inseş 

Mar mult în compunere cu pronumele personal se
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întrebuințează : eă însuni însămi, mie însumi însămi, 

mine insumi însămI; nor înşine însene; nouă înşine 

însene, etc. | . 

"atit: 
5. 

D m.n.atit £.. atita 
, p. 

1) m.  atiţi atitea | , 

9) m. f. atitor şi atitora 
dinsul dinsa. dinșir dinsele 
şi m. f. s. atâre p. atâri 

| $ 15 
Interogativ. 

. . s. 

1) m. f. cine m, f. neutru ce m, câre f. câre 

9) cul! cărul  cărel 
. pe . 

Î) m. f. ce. m, f. câre 

9) , „căror 

Formele 2 pot ave -a: căruia, căreia, cărora. 

$, 

1) m.n. cit f, cită 

p 
1) m. - citi  f.eite 

_Ş 16 

Nedefinit. - 

- PE - . - Se. . 

1) m.:un f. una, 0 m. f. cinevă n. cevâ- 

9) Unul  unel | cuivă



p. 

1) unii unele 

2) unor . | unor . - 
Ss. 

W m. 0ricăre - f. dricăre 

9) oricărul . oricărei 

| , pe 

1) ă " oricâre oricâre 

9) - | | oricăror . ricăror 

una, unil, unele sînt forme articulate. Celelalte pro- 

nume nedefinite sînt, cele ma! multe, compuse cu 22 

Ori cu cae, cine: vreun, vreima vreo, vreunul vre- 

mel, vretnil  vreunele, vreinor; — niciun niciuna 

nici, niciimul nicitmei, nicitmil niciunele, niciunor; 

— 6ricine orice, oricul; —orişicine orişice, orişicul; 

— fiecine fiece, fiecuir; — oarecine oarece, oarecull ; — 

oricăre, oricăruy oricărei, oricăre, dricăro r;— 6rişicâre, 

orișicărul drişicărel, orişicăre, orișicăro r;— fiecâre, fie- 

cărul, fiecărei, fiecăâre, fiecăror ; — oarecâre, oarecărul 

oarecărel, oarecâre, o oarecăro v; — carevă — citecevă. 

— Şi toate formele 2 pot ave -a: unuia uneia u- 
nora, oricăruia oricăreia oricărora, etc. . 

Alte pronmhe nedefinite sînt: tot, cutăre, alt, ni- 

meni, niscarevă, niseaivă, nişte ; te miri cine, te miri 

ce, te miri cul; cîtvă, citiva, citevă, citorvă; toâte celea, 

una ea aceasta. 
Ss. 

1) m. n. tot f£. toâtă m. f. cutăre m. alt f. altă 

9) m. cutărul f. cutărer âltur alter 

| | p. 

1) m. toi toâte m. f. cutăre - alți âlte 
9) tuturor cutăror altor



. Ss 

1) m. f£. nimeni 

9) nimănul şi. nimăruă 

Formele 2 ai şi -a: cutăruia cutăreia, altuia alteia, 

tuturora, cutărora, altora, nimăruia, Tot astfel ni- 

menia alături cu nimenI.—tiiscareva, niscaiva, nişte 

at numar forma | plurală. 

Ş 17 

| Determinativ. 

! , s. 

1) m. cel f. cea m. acel ff. aceâ 

9) celui c6ler. acelui acelei 

| ă p. ” 

1) cer cele acei acele 
9) celor „acelor. . 

Formele 2 pot ave -a: celuia, celeia, celora; ace- 

luia, aceleia, acelora, ! 

Un pronume determinativ este articulul: 

1) | m. 1, le î. a 

9) lui x 

3): le - 

. | “ p. . 

1) a: le 
2) lor lor 

3) lor lor 

- Articulul este enclitic şi se lipeşte la substantive, 

la adiective, la participiul trecut, la pronumele ne-
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definite un, tot, alt, la numeralul un (Nedefinitele una, 

umil sint totdeauna articulate, tot astfel numeralul 

una). 

Pentru, schimbările pe care le sufere cuvintul la 

- alipirea arliculului compară $2 pag. s. | 

Forma 1) 1 (nu se pronunţă) o primesc cuvintele” 

terminate în 4, îi. Forma 1) le o primesc cuvintele 

terminate în e. 

1) 
2) 
3) 

1) 
9 

3) 

1) 
2) 

l) 
2) 
3) 

1) 
9 

1) 
9 

3) 

“domnu-l 

domnu-lui 

domnu-le 

domni-l 

 domni-lor 

domni-lor 

cîne-le 

cine-lul 

cîni-l 

cîni-lor 

cîni-lor 

cas-a 

case-l 

case-le 

case-lor . 

case-lor 

7 

Ss. 

teatru-l 

teatru-lul 

teatru-le » 

p. 

teatre-le 

teatre-lor 

teatre-lor 

- Ss." 

p. 

-Yac-a - 

vaci-l 

p. 

vaci-le 

vaci-lor 

vaci-lor 

capitalu-l: 

capitalu-lui 

„capitalu-le 

capitaluri-le 

capitaluri-lor 

capitaluri-lor 

vulpe-a 
vulpi-l. 

vulpi-le 
vulpi-lor 

vulpi-lor
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Masculinele de declinarea I primesc la singular ar- 

ticulul feminin, alipit în forma 2) la o formă -e, fă- 

cută după analogia declinării femihine. 

s. 

1) găgăut-a pap-a paş-a pop-a taic-ă tat-a vlădic-a bădie-a 

9) găgăuțte-l pape-i paşe:i pope-i taică-l tate-r vlădică-r bădică-I 

1) bădit-a  frătica neic-a |. 

9) bădite-i fvăţieă-r * neică-l 

p. 

î)găgăuţi-I papi-r paşi popi-r taici-t laţii vlădici-l 

2) găgăuţi-lor papi-lor paşi-lor popi-lor taici-lor taţi-lor vlădici-lor 

1)  bădici-l bădiţi-r  frăţiei-I.  neici-i 

2) bădici-lor  bădiţi-lor frătici-lor neici-lor. 

vodă nu se articulează. tată primește și articulul 

masculin : 

1) tatăl 2) tată-lui. 

Să se observe în special substantivele în -eauă, -auă: 

s. 

1) steau-a 

9) stele-i 

| p. 

1) stele-le 

9) stele-lor. 
3) stele-lor 

“Dupăcum se: vede, acolo unde la declinarea -nomi- 

nală există o formă 2), se alipeşte forma 2 a arti- - 

culului la dînsa;, acolo însă unde la declinarea no- 

minală forma 2) lipseşte, forma 2) a arliculului se: 

alipeşte la forma 1) 'a cuvîntului. O excepție fac
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femininele de declinarea I terminate în -că, unde ală 

tur cu procedarea obişnuită forma 2) a articulului se 

poate alipi şi la forma 1) a numelui: moacăy, troacăi; 

amicăi, Dunicăi, casnică, greacăi, ibovnicăi, juncăi, 

mojicăi, nemernicăi, strijnicăi, veneticăr; armeancăl, 

bulgareăl, ciocoaicăt, cerhoaică!, cloşcăt, dadacăi, 

doicăi, epuroaicăi, fiicăi, gripsoroaicăl, hagiicăy, hircăr, 

jidoaveăi, leaşcăr, leoaicăi, lupoaicăi, mateăi, moftan- 
gioaicăt, moldoveancă, nemţoaicăi,: puicăt, romîncăi, 

ruscăl,slujnicăi, şerpoaicăl,tigroacăr,tureoaicăi, țărancăi, 

gancă!,.ursoaicăy, bahadircăy, maicăt, vacăr; persicăr: 

bojdeucăr, brișcă!, broascăi, ceaşcăi, chişcăt, copeăl, 

curcăl, cuşcăi, droşcăi, găluzcăi, giscăr, huscăi, leucăi, 

morişcăi, muscăy, toacăi, toloacăr, vuteăr; başcăi, 

cușcă, pascăr;  covălicăi, păsăricăr, scinduricăi, 

vioricăi, cordicăl, floricicăr, mărgicăy, purcicăi, rîn- 

dunicăy, sureicăy, turturicăi, uleicăr, viticăi, vălei- 
căl, feticăr. “Tot astfel maseulinele (vezi mai sus) şi 
adicetivele : “buimacăl, borumbacăy, săracă! ; fluturati- 
căl, fumuraticăi, îndemănaticăi, lunaticăr, molaticăr, 
mueraticăi, nebunaticăi, roşaticăi, sălbaticăi, spulbe- 
raticăr, sturlubațicăi, snpţiraticăi, tomnaticăi, uşurati- 
căi, varaticăr; băbească!, băneascăr, băvbăteascăl, Doe- 
reascăl, Dulgărească, cereascăl, cineascăi, dobitoceascăT, 
domneascăr, frăţeaseăy, grecească!, „lupeascăi, mişe- 
leascăt, munteneascăj, nebuneascăy, nemţeascăr, omi- 

neascăl, păgineascăi, pămiînteascăy, părinteascăi, păs- 
toreascăi, romineascăl, turceascăi, țărăneascăr, ungu- 
reascâl; Dbezmeticăi, Dobleticăr, dezmeticăr, roşieti- 
cât, calicăy, mică, peltică!, : voinicăy ; ahotnicăi, a- 
marnicăt, Decisnicăy, cucernicăy, darnicăy, datornicăr
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destoinicăi, dosnicăi, falnicăr, făţarnicăr, arabnicăl, 

harnicăi, îndoclnicăi, jalnicăi, josnicăi, lainicăr, nă- 

prasnică!, nemernicăi, nevolnicăi, nevristnicăi, obraz- 

nică!, paşnicăi, platnicăr, prepuelnicăi, puternicăr, răz- 

Doinicăy, silnică, slugarnicăy, spornicăr, statornicăi, 

straşnicăi, şagalnicăi, temeinicăt, trainicăi, uşărnicăi, 

_Yajnicăi, veşnicăi, volnicăi, vrednicăr, vremelnicăy, 

vristnicăi, zădarnicăi, zburdalnicăi ; hăbăucăi, năueăi, 

uitucăi; adincăl, berceăli, domesticăi, seacăi, zovzecăr; 

trumuşicăi, mărunţicăi, mititicăi, niţicăr, puţinticăr, 

suptiricăi, tinericărș voinicicăr. Apo! forma 3) le (vo- 

cativ) se alipeşte la forma 1) a numelor de-a doua 

declinare :. amicule, arhimandritule, armăsarule, băe- 

tule, bucătarule, cațaoanule, călărețule, călugărule, 

căpitanule, cetăţeanule, ciobanule, cîntăreţule, elapo- 

nule, copilule, cugetule, cumătrule, cumniatule, ereş- 

tinule, cuserule, dafinule, dascalule, diavolule, dimo- 

nule, domnule, doctorule, dracule, duşmanul, finule, 

“ firtatule, gămanule, ghiorlanule, gogomanule, gos- 

„podarule, împăratule, îngerule, jidanule, lăeșule, logo- 

fătule, leceafărule, meşterule, mocanule, modoranule, 

niormîntule, moşneagule, nebunule, nepotule, păginule, 
pehlivanule, podarule, prietinule, rominule, sfintule, 

stăpiînule, strănepotule, tirahule,- tovarăşule, trînto- 

rule, ţăranule, țiganule, țopirlanule, vătavule, vecinule, 

vărule; și tot aşa- cu atit mar mult acele : care nici 

n-ai forma 3) a declinări nominale; adiective: bă- 

trinule, săracule, bălanule, golanule, plăvanule, pri- 

canule, sărmanule, vicleanule, voinicelule, străinule, 

nemernicule,: puternicule, cuviosule, bătrinule, meşte-. 

rule, nebunule, or fanule, parşivule, păginule, sfintule, 
5



tinărule, şi tot aşa cu atit mat mult acele care nai 

forma 3) dela deelinarea nominală. 

“In privinţa numelor propri! (Numele de botez și de 

familie, numele de localităţi, rîuri, lacuri) sînt de ob- 

servat următoarele. 

Numele de localităţi, riui, lacuri se articulează În- 

tocmai ca numele comune: 

1) 
2) 
3) 

1) 
2) 
3) 

Parizu-l  Dunăre-a Ciahlău-l  Brateșu-l 

Parizu-lui. Dunări-l Ciahlău-lui Brateşu-lui 

Parizu-le Ă Ciahlău-le  Brateşu-le ete. 

Parizuri-le  Dunări-le Ciahlăuri-le  Braţeşe-le 

Parizuri-loi Dunări-lor Ciahlăuri-lor Brateşe-lor 

Parizuri-lor Dunări-lor 

Numele de botez feminine se articulează ca nu- 

mele comune: i ! 

1) 
2) 

1) 
2) 
3) 

Saft-a - Marie-a 

Safle-i Marii-i 

Safte-le  Marii-le 

Safte-lor  Marii-lor 

Safte-lor  Marii-lor 

Numele de botez masculine şi numele de familie 

primesc forma 9) singulară înainte, ca proclitică : 

1) “Toanu-l Cernătescu-l Demostene-le 

9) lui loan . lui Cernătescu-l lui Demostene 

3). Ioanu-le Cernătescu-le - 

1) loani-i :  Cernăteşti-r Demosteni-i 
2) Ioani-lor Cernăteşti-lor Demosteni-lor 
3) 'Toani-lor Cernătești-lor  Demosteni-lor
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Articulul enclitic se serie la un loc cu cuvintul. 

Unele nume de botez masculine şi unele nume de 
familie se întrebuinţează totdeauna articulate, pre- 
cum cele terminate în -scu (Cu toate acestea la forma 
1) sing. articulul nu se serie: Cernătescu, nu Cernă- 

tescul), apoi pepelea, prislea, caua, naiba. Să se ob- - 

serve că la numele acele proprii care se întrebuin- 

ţează totdeauna articulate se.alipeşte forma 2 proelitică 

a articulului la:numele deja articulat cu forma 1). 

Alt articul, proclitie, este . . 

. s.: | 

0 m.al fa „ 

1) - ax ale 

. “Se serie separat de. cuvint. 

$ 18 
Posesiv. 

s. 

1) m.meii meo f. mea “m. tăii to f. ta m. săii so f. sa 

9) mele ter tăle * sersâle 

| . p- | | 

mel "mele tax. tâle săl săle 

, us, 

m. nostru  f. noăstră m.. vostru f. voistră 

| p. 

nâştri „noâstre - voştri ” voăstre 

Are declinarea nominală a adiectivului, în afară de 

formele 2) tei, sei, care aparţin: declinări pronomi-
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nale. Formele meo, mea, to, ta, so, sa, tei, sei sint 

enclitice (meo, to, so, tei, seci numa! enelitice). For- 

mele meo, to, so, tei, sei, se anină la cuvinte de în- 

rudire, ca mamă, maică, tată, fii, ficior, fiică, frate, soră, 

ginere, noră, văr, vară, cuseru, cuscră, bun, bunic, 

bună, bunică, moş, mătuşă, bărbat, nevastă; apoi la 

domn, stăpin, doamnă, stăpină. În. această legătură 

cuvintele mamă, tată, frate, primesc ca forme 2 sin- 

gulare sufixul -ni, iar forma 1) a pronumelui face 

serviciul şi de forma 2. Pe de altă parte radicalul 

însuş sufere oarecare schimbă. 

IP. II P. IP. 

1). mă-ta mă-sa, 

9), (soră-ta), mini-ta, mă-tei (sotă-sa), mîni-sa, mă-sel 

1) tată-meo tată-to tată-so E 

9) tată-meo, tătini-meo tată-to, tătîni-to tată-so, tătini-so 

1) frate-mev | trate-to "trate-so Aa 

2) frate-meo, frăţini-meo frate-to, frătini-to frate-so, frățini-so 

1 şi 9: soră-mea, 'sorăcta, soră-sa ; ginere-mceo, gi- 

nere-to, ginere-so ; noră-mea, noră-ta, noră-sa; văru- 

meo, vări-to, văru-so; vară-mea, vară-ta, vară-sa; | 

cuseru-meo, cuseru-to, cuscru-so; bunu-meo, bunu-to, 

bunu-so; bunicu-meo, Dbunicu-to, bunicu-so; bună-mea, 

bună-ta, bună-sa; bunică-mea, Dunică-ta, bunică-sa; 
mMoşu-meo, moşu-to, moşu-so; mătuşă-mea, mătuşă-ta, . 

mătuşă-sa; nevastă-mea, nevastă-ta, mevastă-sa. După 

cum se vede, legătura formei 2) a pronumelui are loc 

| cu forma 1) a numelui. Numai la nevastă alături cu 

nevastă-mea, nevastă-ta, nevastă-sa se aud şi neveste- 
mea, neveste-ta, neveste-sa. Formele tej, set. numal 

in legătură cu mamă se găsesc. mă-ta, mă-sa ait.nu- 

mai înțălesul formei 1). .



5. 

Numerale | 

19 i. 

“Cardinale . | 

un tina 0, doi două, trei, pâtru, cinci, şâse, şepte, 

opt, nouă, zece, unsprezece, doisprezece douiisprezece, 

treisprezece, pâtrusprezece, cincisprezece, şesespre- 

zece, şeptesprezece, 'optusprezece, nouăsprezece, două- 

zeci, douăzeci şi unul una, douăzeci şi doi două, două- 

zecă şi trei, etc., treizeci, treizeci şi unul una, trei- 

zeci și doi două, treizeci şi trer, ete., patruzeci, -cinci- 
76cI, şesezeci, şeptezeci, optzeci, nouăzeci, sută, o sută 

unul una dor două trei etc., două sute, trei sute cte., 

mie, o mie unul una doi două trei ete., două mil, 

trei mil, ete., miliân, miliard. 

un, doi, sută, mie, milion, miliard at mar multe 

- forme, şi anume: 

$. 

1) m. un unul f.unao 
9) unul - - unei 

p. a 

1) unil une unele m. dor f; două 

2) unor unora unor unora 

Ss. 

1) sută. . mie milion miliard 

2) -. sute mil 

| | p. _ 

sute  - mil milioane . miliarde 

unul, una, unele, unil sint articulate.—Pluralele dela
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nu “sînt pronume nedefinite.— Singularele de la un sint 

şi numerale şi pronume nedifinite.—sută este substan- 

tiv de întătia declinare.—mie este substantiv de a treia 

declinare.— milion, miliard sînt substantive eterogene 

de a doua declinare.—După douăzeci —nouăzeci nu- 

merele mal mici se lipesc cu şi. După sută — miliard 

numerele mai mici se lipesc fără şi. 

Aici însemnăm pe 
m. i, 

1) amîndoi „amîndouă 

2) amindorora . amindorora 

Apoi compusele: tustrei tustuele, tuspâtru, tuseincl, - 

tusşese, tusşepte; citeștrei, citeştrele ; vreo doi, Vreo 

trei, etc. 
Ş 20. 

- Ordinale _- 

Afară de 1 toate celelalte se formează din car . 

dinale cu ajutorul articulelor aL proclitic şi le encli- 

tie. m. f. întiiti m. întiiul £. întiia, m. al doile f. a 

doua, al treile a treia, al patrule a patra, al 'cincile 

a cincia, al şeselea a şesea, al şepiele a şeptea, al 

optule a opta, al . noule a noua, al zecele a zecea, 

al unsprezecele a, unsprezecea, al doisprezecele a do- 

uăsprezecea, al treisprezecele a, treisprezecea, al pa- 

trusprezecele a patrusprezecea, al cincisprezecele a 

cincisprezecea, al şesesprezecele a şesesprezecea, al 
şeptesprezecele a şeptesprezecea, al optusprezecele a 

optusprezecea, al nouăsprezecele a nouăsprezecea, al 

douăzecile a douăzecia, al douăzeci şi unule a două- 

zeci şi una, 'al douăzeci şi doile a două zeci şi doua 

ete., al treizecile a treizecia, al. patruzecile a patru-
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zecia, al cincizecile a cincizecia, al şesezecile a şese- 

zecia, al şeptezecile a şeptezecia, al optzecile a opt- 

zecia, al nouăzecile a nouăzecia, al sutăle a suta, al 

sută unule a sută una, al sută doile a sută doua, al 

sută treile a sută treia, etc., al două sutele -a două 

sutea, al trei sutele a trei sutea, etc., al miele a mica, 

al mie unule a mie una, al mie doile a mie doua, al 

mie treile a mie tieia, ete., al două miile a două 

miia, ete., al milionule a milioana, al miliardule a 

miliarda. 1 are formele următoare: | 

s. 

1) întiiii, întiiul, cel d-intiii, întiia, cea d-intiiii 

j p. 

1) întiil, cel deintiiă, E întiele, cele d-intiiă 

2 şi celelalte ai formele următoare: 

s. 

1) al doile, cel de al doile, a doua, cea de a doua.. 

- - p. | 

1) ax doile, cei de al oile, cele de ul doile 

Ş 21 
Distributive 

Se formează: prin compunerea lui cîle cu cardina- 

lu]: cite unul cite una, cite dor cite două, cite trei, 

cite patru, etc., -cite o sută, cite o mie, cite un mi- 

lion. | “ N. ş o 

Multiplicative 
Dela cardinale — nu de la toate — se derivă verbe 

“prin prefixul în. Participiile acestor verbe servesc de
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numerale multiplicative: îndoit, întreit, înpătrit, în- 

cincit — grei înşesit, înşeptit, nu înoptit, înoit — în- 

zecit. Apoi numa! însutit, înmiit. Alături simplu, du- 

plu, -triplu, adiective de două terminaţii... 

Ş 93 

Adverbiale 

odată, întiia dată, întiiaş dată, de două ou, de trei 
or, etc., de douăzeti de ori cte., deo sul de ori, 

de o mie de oxi, de un milion de ori, — întiia oară, a 

doua oară, a treia oară, ete., a suta oară, a mica oară. 

94 YA
 

Substantivale 

unime, doime, treime, pătrime, cincime, şesime, şep- 

time, optime, noime, zecime, ete. Substantive derivate 

prin -ime din nuieralele cardinale. 

- _ B 

Conjugarea. , 

a 

verbul activ 

Ş 9. 

După infinitiv înpărțim verbele romineşti în patru 
conjugări: conj. I, inf-âre; conj. II, înf.-ere ; conj. III, 
inf.-ere; conj. IV, inf-ire. Această deosebire după in- 
finitiv făcută se reflectează în întregul tablou al con- 
jugăril,
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Şt
 

Conj. IL. . , 

acaţ, aciuez, acufund, adaug, adăp, adăst,-adiez, adun, 

aflu, afum, afund, aiurez, ajut, „alăturez, alerg, alin; 

alint, alunec, alung, ameninţ, amestec, amin, amuţ, a- 

nin, apăr, apăs, apătoşez,. aplec, apropii, apuc, ar, 

arăt, arendez,. aripez, armez, arunc, .asamăn, ascult, 

asigur, astimpăr, astup, asud, aşez, aştept, atirn, ati, 

avînt, bag, balig, beşie, binecuvintez, blastăm, bos- 

umflu, botez, brăzdez, bucium, bucur, bulbuc, burez, 

buric, cale, capăt, car, case, caţăr, caut, căinez, căp- 

chiez, căputez, căşunez, cerc, cercetez, cert, cesăl, chel- 

boşez, chem, cifrez, cinez, cînt, cîştig, clatin, cocoşez, 

cocoţ, colindez, crăcănez, crăp, crestez, creştinez, crişc, 

cruț, cucuiii, cufund, cuget, culce, cuminec, cumpăr, 

cunun, curm, cutez, cutremur, cutrier, cuvîntez, darm, 

daii, dăunez, dedau, defăim, deger, dehoc, deochiit, 

depăn, depărtez, derapăn; deridic, descaer, descalec, 

descalţ, descarc, descăpăţinez, descheiii, desching, des- - 

cînt, descord, descuiii, descure, destăş, desfăşur, des- 

făt, desfăț, desterec, desființez, desfir, desfund, deshăm, 

„ despărechez, despedic, despic, despoiii; despoporez, des- 

primăvărez, destrăm, destup, desumilu, deșăl, deșărt, 

deşir, deştept, detun, dezarmez, dezbăr, dezbăt, dezbin, 

dezbîrn, dezbrace, dezdăunez, dezghet, dezghin, dezghioc, 

dezgust, dejug, dezleg, deznierd, dezminiii, deznod, dez- 

rădăcinez, dezvăţ, dormitez, dumic, durez, ernez, ert, 

exe falșific, farmec, făinez, făinoșez, făt, ferec, flu- 

', forfec, formez, frămint, free, fulger, fumeg, fur, lu- 

visez, furnie, gheboşez, grapăn, grăp, greblez, gudur, 

gurguţ, gust, holbez, hurduc, iati, isc, înaintez, înalţ, îna-"
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poez, înarmez, înbălez, înbărbătez, înbăt, înbelşughez,: 

înbrac, înbrățoşez, inbuc, înbufnez, înbuib, înbujorez, 
înbumb, inbunez, încaer, încalee, încalţ, încarce, încălez, | 

încăpăţinez, încere, încetez, încheg, înche ii, închin, în- 

„ching, înciotez, înciudez, încînt, încîrceez, încîrjoez, 

încîrlig, încleii, încleştez, înclin, încordez, încoronez, 

încotoşmănez, încovăez, incovrig, încrestez, îneruci- 

şez, încrunt, încuibez, încuiă, înculp, încumet, în- 

cunjur, îneunoştiințez, încunun, încure, încuviinţez- 

îndatorez, indemn, îndes, întestulez, îndop, îndrept, 

îndrug, înduioşez, înduplec, îndur, înec, înfăinez, înfăş, 

înfăşur, înfăţ, înfăţişez, înferbint, înfierez, înfiez, - înfi- 

inţez, înfior, înfirip, înflăcărez, înfoez, înfrinez, înfru- 

museţez, înfrunt, înfrupt, înfumur, înfund, înfure, în- 

furii, îngăim, îngemăn, îngenunchiii, îngheboșez, îngheţ, 

înghiii, înghimp, înghin, îngimf, îngîn, înglobez, înglo- 

"dez, îngraș, îngreţoşez, îngreuiit, îngreun, ingrop, în- 
groş, îngustez, înhăit, înhăm, înhăţ, înjehcb, înjug, 

înjunghii, înjur, înlătur, înmagazinez, înmoiă, înmor- 

miîntez, înod, înoptez, înot, înpac, înpănez, înpărechez, 

înpedic, înpestriţez, înponcişez, înpoporez, înpovărez,- 

înprăştii, înpresur, înprospătez, înproşe, înprumut, în- 
puşe, înpuţinez, înrădăcinez, însăilez, însănătoşez, în- 
săreinez, însărez, însătez, însătoşez, însemn, înseninez, 
însor, înspăimint, instelez, înstrăinez, însuflu, înșăl, 
înşăuez, înşiăc, înşir, înştiinţez, înşurubez, întărt, în- 
temeez, întîmpin, întîmplu, înlirziii, întorn, întorto- 
chez, întrarmez, întrăm, întreb, întrebuințez, întrem, 
întristez, întru, întruloc, întrupez, întunec, înțep, înţes, 
învăţ, învecinez, învederez, îuveninez, înverşunez, în- 
veşmintez, înviforez, înviorez, învioşez, învii, învirtoş,
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învristez, înzestrez, joc, judec, jur, las, latru, laii, laud, 

lăcrămez, leagăn, leg, lepăd, leşiez, leşin, liniez, lu- - 

- crez, luminez, lunec, lupt, macin, mărit, măsur, mă- 

tur, mestec, micşorez, minunez, mir, mişe, min, minec, 

mingii, mînii, minîne, moii, murez, murmur, mus- 

tru, muşe, mut, nechez, negoţez, număr, oftez, ospă- 

tez, ot, paginez, pap, păduchez, păstrez, pieptăn, pe- 

riez,. personifie, pic, picur, pipărez, pisez, pişc, pitulez, 

plec, ploii, port, prăd, preget, presar, presur, prim- 

blu, privighez, probez, pup, rapăg, razăm, răbd, răscol, 

răscumpăr, răsfăţ, răsfir, răspie, răstorn, ră suflu, ră- 

sun, răşchir, rătez, răzbun, regulez, revărs, ridic, rîm, 

rog, rourez, ruinez, rumeg, ruşinez, samăn, satur, să- 

getez, sărez, sărut, seald,. scapăr, scapăt, scarmăn, 

scarpin, scămoşez, scăp, scheunez, schimb, scileiez, 

scinteez, scol, scorţoşez, scrijăl, scrişc, “scrupoşez, scu- 

fand, scuip, scurm, scurtez, scutur, sec, secer, semnez, 

serbez, sfarm, sfișiu, singerez, spariu, spăl, spintec, spîn- 

„zur, spulber, “spumeg, spure, stau, stimpăr, strămut, 

strănut, strechiez, strecor, stric, strig, strimbez, strim- 

tez, strimlorez, suflec, suflu, sughiţ, sugrum, sumuţ, 

sun, supăr, supţiez, surp, suspin, şchiopătez, şchiopez, 

ştirbez, şuer, taiit, tămiez, tiranizez, toc, torn, tră- 

dez, trăgănez, tremur, trepăd, trier, trimbițez, trun- 

chez, tun, tupilez, turb, turbur, ţip, -ud, „it, ambii 

umflu, undez, urc, urez, urlu, urmez, urzic, ustur,: 

suc, ușurez, vaet, vatăm, v văicărez, vărez, sarehez, 

vărs, veghez, vindece, visez, vinez, vîntur, zbier, zbor, 

zbucium, zburd, zdruncin, zgiriii.



Conj. II. 
am, beat, -cad, displac, dor, încap, întrevăd, min, 
par, plac, pot, prevăd, rămiîn, scad, şed, tac, ţin, um- 
plu, văd, zac. - ” 

„Conj. III. 

abat, aduc, ajung, aleg, aprind, apun, ard, ascund, 
aştern, ating, bat, cer, cern, coc, cos, culeg, cred, crese, 
cunosc, cuprind, curg, deprind, depun, deschid, des- 
cing, descos, desfac, desprind, dezbat, dispun, distrag, 

- dreg, duc, fac, fierb, frig, frîng, sem, induc, încep, închid, 
încing, înfig, înfrîng, înping, înpung, înseriii, întind, 'în- 
ting, întorc, înţăleg, înving, ling, merg, mulg, nasc, ning, 
pasc,. pătrund, pierd, petrec, pling, prefac, preling, pre- 
pun, presupun, prescriii, prezic, pricep, prind, produc, 

„Propun, pun, purced, rad, rag, răpun, răscoc, răspund, 
răzbat, recunosc, reduc, resfring, resping, retrag, rîd, 
rod, rup, scoc, scot, serem, serii, scurg, sparg, spun, 
sting, store, străbat, străpung, string, sug, sumet, supun, . 
şterg, tem, tore, trag, transcriu, trec, trimet,: tund, 
țes, ucid, ung, vind, zbat, zic. 

Conj. IV. 

aburesc, acolisesc, acoper, :acresc, . adăpostesc, ade- 
menesc, „adeveresc, adincesc, adorin, adumbrese, acri- 
sesc, afurisese, aghezmuesc, agonisese, aiuresc, al- 
băstresc, albese, alcătuesc, amăgesc, amăresc, amă- 
runțesc, ameţese, amorțese, amurgesc, amuţesc, ar- 
cuesc, aromese, arvunese, ascut, asfinţese, asupresc,
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asurzese, alipese, aud, aiurese, azviul, bajocoresc, ba- 

togesc, hălăbănesc, bălăcese, bălălăesc, bănuesc, băr- 

bierese, bătăturesc, behăesc, belesc, hbenchetuesc, be- 

tejesc, biciuesc, bilese, bizuesc, biiguesc, bijbiiii, Dil- 

hiesc, bintuese, birfesc,. - biziesc, blehuesc, - blejdest, 

bleştese, bleotocărese, hobocesc, bobotese, bocesc, 

hodogănesc, hoese, boeresc, bojbăesc, bolesc, Doltesc 

bombănesc, boncăluesc, borănesc, bortelesc, bortesc, 

boscorodest,: botese, brăcuesc, Drodese, bruftuesc, 
Dubuese, bucătăţesc, Ducăţesc, bucheresc, buchisesc, 
Dugezesc, buhăvese, buhnesc, Duicesc, buimăcese, bu- 

ruenesc, Durzuluese, Duşese, Duzunărese, calicese, că- 

- ciulese, căese, călăresc, călătoresc, călăuzese, călese, 

călugăresc, cănese, căpătuesc, căptuşese, cărunţesc, că- 

săpese, căsătoresc, 'căznesc, cercuesc, cernesc, ceruesc, 

cerşesc, cerşitorese, cetluesc, chefăluesc, chelfănesc, 

cheltuesc,:  chiaDuresc, chiftese, chihăesc, chinuesc, 

chireesc, chirotese, chitcăese, chitese, chiuese, cicălesc, 

cinehesc, cinstesc, ciocănesc, ciocîrtese, ciocnesc, cio- - 

măgese, ciondănesc, cioplesc, ciorsăeste, ciripese, citesc, 

ciugulesc, ciulesc, ciuntese, ciupese, ciuruese, cîntă- 

resc, cîrciese, ciriesc, cirmuesc, cîrnesc,. cirnogest, 

cirpese, cirtesc, claponesc, clădese, -clămpănese, elăn- 

țăesc, elănţiinesc, clătesc, clefăesc, clevetese, clintest, 

clipese,. clipogesc, clipotese, clocesc, clocotesc, clon- 

cănese, cobese, cobilțiesc, cobor, codesc, cojesc, colă- 

cesc, colbăese, contenese, copilăresc, 'copleşesc,. to- 

'ăslesc, corcolesc, cosese, coşcovesc, coteodăcesc, co- 

tese, cotigese, cotlesc, cotonogesc,  cotoresc, cotoro- 

sesc, coțrobăesc, cotropesc, . covăsese, covițăesc, co- 
vîrgese, erăcesc, crăinicesc, erienesc, crimpotesc, cro-
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ese, croncănest,, crucese, cuceresc, cufuresc, cuibăresc, 

cumpănesc, curăț, curtenesc, cuvin, datorese, dădă- 

cesc, dăruesc, dăscălesc; deosebesc, descoper, des- 

crețesc, desluşese, despart, despletesc, despleticesc, 

despopesc, despreţuesc, dezamorţesc, dezdoiui, dez- 

grădesc, dezmeticese, . dezmint, dezmoitese, dezvă- 

lesc, dezvinovăţese, dibuese, dichisese, dijmuese, dir- 

diese, dobîndese, dobor, dogese, dogorese, dojinese, | 

“domesticesc, domnesc, doresc, dorm, dosese, dospesc, 

dovidesc, drăgostesc, drămuesc, drăngănesc, dubesc, 

dumeresc, dupăcese, durduesc, eftenesc, -es, ezesc, 

fasolesc, făcăluese, făgăduese, făldurese, fălese, făp- 

tuesc, făţăresc, făţărnicesc, făurese, felezuesc, ferehe- 

zuesc, feresc, fericese, fetesc, fețuesc, filfiesc, firţiesc, 

fisiesc,. flămiînzese, flecăresc,. flecuese, fleoncănese, | 

ileșcăese, ilocăese, foesc, fojzăesc, folosesc, forfotesc, 

losăesc, foşnesc, frăgezese, frunzăresc, fudulesc, fug, 

ugăresc, fulguesc, găngurese, gătesc, găurese, găvoz- 

desc, găzduese, geluese, ghemuesc, ghiftuesc, ghilosese, 

ghintuesc, ghiorăesc, giugiulese, gicesc, gidil, gigiesc, 

gilcevesc, gilgiesc, gindesc, gingăvesc, girbovesc, gitu6sc, 
glăsuesc, globesc, glumesc, gogesc, golesc, gonesc, gră- 
Desc,grăese, grămădesc, grăunţesc, greşesc, grijesc, gro- 
„hăesc, gunoesc, haiducese, hăbăucese, hăcuese, hălă- 
„ducese, hălese, hămăesc, hărăpsesc, hărnicesc, hărtuesc, 
hărţuesc, hăţuesc, herestuese, hîrbuesc, hîrcîesc, hi- 
riiii, hirjonese, hlizese, hodinese, hopăese, - horăesc, 
horcăese, horhăese, hornăresc, hotăresc, hoţese, huesc, 
huiduesc, hultuese, huzurese, ienese, irosesc, iscălese, 
iscodesc, ispășesc, ispitese, isprăvese, istorisesc, isto- 
vese, iţiesc, iubesc, iuțesc, ivesc, izbăvesc, izbesc,
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izbindesc, izbuenese, izhutesc, izgonesc, izvodese, iz- 

vorese, înapoesc, înavuțese, înădese, înăduş, înămo- 

lesc, înărăvese, înăcresc, înălbesc, înăsprese,  înhătri- 

„mese, înblătese, înblinzese, înbogăţese, înboldese, în- 

brincesc, înbrobodese, înbulzese, înbunătăţese, încăl- 

zese, închipuese, încincesc, încilcesc, încolătăcesc, în- 

-colțesc, încremenesc, încreţese, încrucesc, încuscresc, 

îndatorese, îndărătnicese, îndeletnicesc, îndelungese, în- 

deplinese, îndes, îndirjese, îndobitocesc, îndoesc, îndo- 

sesc, îndrăgese, îndrăznese, îndreptățesc, îndulcesc, 

" înebunesc, înegrese, înilorese, înfrățese, . înfrunzesc; 

îngăduesc, ingălbinese, înghemuesc, înghit, - îngră- | 

desc, îngrijesc, ingrozesc, îngurluesc, înjosese, în- 

lănțuese, inlesnese, înlocuese, înlemnesc, înmiesc, 

înmuguresc, înmulţesc, : înoese, înpart,  inpămiînte- 

mese, înpărăţesc,. înpărtășese, înpătrese, înpetresc, 

înplinese, - înpotrivesc, - înpletese, înpleticesc, înpo- 

“dobesc,:. înprietenesc, input, | înputernicesc,  înrău- 

tățese,  înriuresc, | înroşese, însoțesc, înstăresc, în- 

sufleţesc, însuşesc; însutesc,: înşomoltăcesc, întăresc, 

înteţesc, întineresc, întilnese, întocmesc, întăreesc, 

întregesc, întrunesc, înţălenese, înţălepțese, înţă- 

penese, înţolesc, învălătucesc, învălesc, învăluese, în- 
vechesc, înverzesc, înveselese, învineţese, învinovăţesc, 

învinuesc, învîrtese, învoesc, învrăjbesc, în vrednicesc, 

înzecese, jifuesc, jălesc, jărtfesc, jignesc, jilăvesc, ju- 

gănesc, julesc, jumătăţese, jumulesc, jupesc, juruesc, 

lăcomese, lămuresc, lărgesc, lăţesc, lecuesc, lehăesc, 

lehemetisesc, lenesc, lenevesc, leorbăese, licăresc, lih- 

nesc, limpezesc, linehese, linguşesc, liniştese, lipesc, 

lipsesc, lincezesc, locuese,. logodesc, lovesc, luecsc, 

.
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lungesc, lustruesc, - măcăesc, măcelăresc,. măgulesc, 

măhnese, măldăcese, măresc, mărginesc, mărturisesc, 

mărunţese, măscăresc, măsluesc,: menese, meşterese, 

meşteşugesc, mijese, mijlocese, miluesc, mint, - mMeor- 

lăese, miros, mirtesc, mistuesc, mişuesc, mituesc, mi- 

lesc, miândresc, mâînjesc, . mintuiit, mirii, mirşăvest, 

mizgilese, mocnesc, - .moleşesc, molfiesc, MOmMestc, Mo- 

mițăesc, mor, mormăese, moşesc, moştenest, molăest, 

mozolesc, mucegăesc, mucezesc, mugesc, muncesc, 

murdăresc, mustuesc, muşluese, muţesc, năbuşesc, 

năcăjesc, năclăesc, năiniese, nălucesc, nămolesc, nă- 

pădesc, năpăstuese, năpirlesc, “năruesc, „născocest, 

năucesce, năvălesc, năzăresc, năzuese, netezese, neve- 

desc, nevoesc, nimeresc, nimicesc, norocesc, numest, 

nuntesc, obijduese, obişnuesc, oblăduesc, oblojesc, o- 

hosesc, obrintesc, ocăresc, ochese, ocolesc, oerotest, 

odihnesc, odrăslese, ofilese, oftigese, oglindesc, ogoesc, 

olicăese, ologese, omor, opărese, opintese, oploşest, 

oprest,” orbesc, oropsesc, osebesc, osîndesc, ostenest, 

oștesc, otinjesc, otrăvese, oțărestc, oţătesc, painjinesc, 

pardosesc, păcătuese, păciuesc, păgubese, pălălăesc, 

pălăvrese, pălese, pălmuesc, păluese, părăginese, pă- 

„răsesc, păriinese, păruesc, păscuesc, păşesc, pătimesc, - 

„pătulese, păturese, păţese, păunese, păzesc, pecetluesc, 

pedepsesc, pedestrese, pier, peticese, petruesc, petest, 

pipăii, “ pipirnicest, piropesc, pizmuesc, picilesc, 

pilpiiti, pindesc, pingărese, pirese, pirjolese, pirlese, 
_pirpilese, plămădese, plătesc, plăzmuese, pleoscăesc, 

plesneste, pleşeuese, pleşuvese, plihtisese, plivese, plo- 
dese, plumbuesc, plutese, pocăesc, pocese, poclonest, 
poenese, podesc, - poftese, posgor, poleest, pologest,
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pomăzuesc, pominesc, ponosese, popesc, pornese, po- 

runeesc, posomoresc, pospăese, postese, poteovese, po- 

ticnesc, potolesc, potopose, potricălese, polrivese, po- 

vestese, povirnesc, prăbuşesc, prăluesc, prăjesc, prăpă- 

dese, prăpăstuese, prăsese, prăşesc, prăvălese, prăznuest, 

pregătesc, prelungesc, preţăluesc, prețuesc, prevestesc, 

pricinuesc, priesc, prigonesc, prihănesc, primejdluose, 

primesc, pribegesc, priminese, pripăşese, pripese, pri5o- 

sesc, pritocese, privesc, priuzese, procopsesc, profeţesc, 

prohodese, proorocesc, propășesc, prostesc, proțăpesc, 

prubuluesc, pufăesc, pufnesc, pumnesc, pustiese, put, pu- 

trezesc, răcesc, răcnesc, răcoresc, răluese, răguşese, ră- 

nesc, răped, răpesc, răresc, răsar, răsădesc, răscolese, răs- 

eroesc, răsfoesc, răspindesc, răsplătese, răstălmăcese, 

ăstese, răstignesc, răsucese, rășluese, rătăcesc, rătun- 

zese, răzăluesc, răzbese, războesc, răzlețese, riciesc, 

rigiesc, rincezese, rinducesc, rinjesc, risipesc, rişnesc, 

robesc, rodesc, roesc, ronțăesc, rostesc, rostogolese, 

rotesc, ruginese, rumenesc, sar, săcățuese, sădesc, să- 

lişluese, sălbătăcesc, săpunesc, sărăcesc, sărbătores 

sărbezese, schelălăese, schilodese, schimonosese, ocbin 

giuesc, scîncese, scirbese, scîrnăvese, scirţiii, sclipesc, 

sclipuesc, selifosesc, scobese, scobor, scotioresc, sco-. 

pese, scormolese, scormonesc, seorojesc, scornese, sco- 

tocese, scrintesc, scrişnesc, scumpesc, scutese, sfiidesc, 

sfătuesc, sfeclesc, sfiesc, slințesc, sfiriiii, sfirşesc, siorăesc, 

sfredelese, silese, siluesc, simt, siciese, siesc, sînt, sirgu- 

esc, slăbesc, slăvese, sleese, “slobod, slugărese, slujesc, 

smomesc, snopese, socotesc, sorb, soresc, sortese, so- 

sesc, spălăcesc, spăsese, spetese, spicuesc, „Spircuesc, 

spoesc, sporesc, sprijinesc, spuzesc, statornicese, stă- 

+ ă 6



S4 Si 

pinesc, stărostese, stăruesc, stăvesc, sticlese, stinghi- 
_Tesc, stilcesc, stînjinesc, stirnesc, stirpese, sirăjuese,. 
strălucesc, străpezesc, strivesc, stropesc, strujese, stru- 
nesc, stupesc, sucese, suduiii, sufer, suiu, sulemenesc, 
sumet, surgunese, surzese, şerpuese, Şfiichiuesc, şiclese, 
şliluesc, şoldesc, şoptesc, şovăesc, ştirese, Ştii, șugu- 
esc, şuruesc, tăbăcese, lăbircese, lăgăduesc, lăinuesc, 
tălălăese, talmăcese, tălpăluesc, tămăduesc, tăvălese, len- 
cuesc, terfelesc, tescuesc, ticăesc, licluesc, ticnese, 

„tihuese, tipăresc, livese, tileuese, timpesc, tinguesc, 
tînjese, lives, tirguesc, liriese, tirnuesc, lirşese, Locă- 
nesc, tocesc,. toemesc, tolinese, tolocănese, tologest, 
topesc, toporese, toropesc, trăesc, irăsnese, trebăluesc, 
trehuesc, tresar, trezesc, trintese, lroenesc, troncănesc, 
tropăesc, irosnese, ir udesc, luflese, tulesc, turtese, tuşese, 
țăcănesc, (ienesc, tîntese, tintuesc, ţiriiă, lișnese, (iî- 
ţii, țiuiu, uimesc, uluesc, umbrese, umezesc, umilesc, 
uneltese, unesc, uresc,. urgisesc, uiluesc, urnese, urzest, 
vădesc, vădiuvesc, vămuesc, văpsese, văruesc, văluese, 
vestejese, vestese, vetuesc, viclenesc, vin, viscolesc, vi- jiiu, vintuesc, -vînzolese, vir, Vislesc, vlăguese, voesc, 
vorbesc, vrăfuese, vrăjesc, vre 
zădăresc, zădărnicesc, zăhăr 

emuesc, vuesc, zăbovese, 
esc, zămislese, zămoşest, ză- „„Păcese, zăpeesc, zăresc, -zăvoresc, zbănţuese, zbicesc, | zbîrcesc, zbirniiu „zburătuese, zburlesc, zdrelesc, zdro- besc, Zeciuesc, 7siesc, zgilțiiu, zgîndăresc, zgircese, zgri- bulesc, zguduiui, zidesc, zimbese, zîngănese, zmălțuesc, „Zineresc, Zmintesc, zmîncese, zmiîntinesc, zocsc, zolesc, Zoresc, zornăese,  Zugrăvesc, zvicnese, zvircolese, zvirl, zvonesc. 

Formele -6z dela conj. | şi 
x 

-esc dela conj. IV apar-
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țin prezentului de la toate modurile, ufară de infini- 
tiv și participiu, și anume pers. Î, 2, 3 s.3p. La u- 

nele există alături forme cu -ez, -esc şi fără -ez, -esc: 

alăturez — alătur, asigur — asigurez, colindez — colind, 

deochiit— deochez, descord — descordez, desfăt — desfă- . 

ez, dezbăr—dezbărez, forfec — forfechez, încordez —- în- 

cord, încovăez — încovoiii, înflăcărez — înflacăr, înfoez 

— întoiii, îngemin — îngemănez, îngreun — îngreunez, 

înhăit — înhăitez, intrem — întremez, păduchez — pă- 

duchiii, sărez — sar, bintuese — Dintuiii, biziese — bi- 

zii, despart — despărţese, dezdoiii — dezdoese, dez- 

mint — dezminţesc, îndoese -— îndoiă, înput—înpuţesc, 

mint — minţese, păţese — pat, simt —- simţese, siciesc 

— siciiu, slobod — slobozese, sumet — sumeţesc, tiri- 

esec — tiriiu. 

| aşez, botez, cutez, nechez, ratez, păstre ază pe -ez 

la toate timpurile şi modurile. 

La îndoesc — îndoiu este diferențiat înţălesul: com- 

pară mă îndoesc şi mă îndoiil. E 

. Indicativ 

Ş 96 - 
„ Prezent. 

1 €. II c. TI C. IV c. 

all-u .. cad aleg : ascut 

afli. caz aleg- ascuţ-I 

afi-ă cad-e aleg-e ascut-e 

afl-ăm căd-&m  aleg-em ascuţ-im 

afl-ăți = căd-cui aleg-eți ascuţ-iți 

afl-ă 2. cad „aleg * ascut
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lucr-€z . ” amăg-esc | 

lucrez: | _ amăgeşti 

luer-eâză | „2 amăg-eşte 

“ Vuer-ăm amăg-im 

luer-âţi - amăg-ili 

luer-eâză - | amăg-tsc 

Ai p.ls.uşip.2s.i conform Ş 1. al. 3: I. aflu 

“afli, bosumflu bosumili, desumilu desumili, însuflu în- 

sufli, întîmplu întânpii, întru întri, Jatru lati, mustru 

mustri, primblu primbli, răsuflu răsufli, suflu _sufli, 

umblu umbli, umilu umili, urlu uuli; — Id. umplu 

umpli. Cu toate acestea IV azvirl azvirii, zvirl zvirli. 

Aip. 1 s. î conform Şlal. 3: IL. cucuiii, dai, 

dedaii, deochii, deseheiii, descuiii, despoiii, deznîniit, 

iai, încheiii, îneleiii, încuiii; infoiii, înfuriii, îngenunchiii, 

înghiă, îngreuii, înjunghii, inmoiii, înprăştiii, întirzii, 

învii, Lai, mingii, miniii, moiii, o, păduchiii, ploi; 

sfişiu, spariu, stai, taiii, sgiri 1; —IL. beauș—IIL. în- 

serii, prescriii, seriii, transeriti, IV „ Dijbiiu, biziiă, 

dezdoiii, hiriiu, îndoiii, mîntuitu, miriiii, pipăii, pilpiiă, 

scirții, sfiriit siciii, suduiu, sui, ştiu, tiriiii, țiriiii, 

țițiiu, țiuiu, vijiiu, zbirniiii, zgiliiiu, zguduiii. 

| l. 
Cînd radicalul este terminat în vocală, î pers. p. 

sună -em: aciuem, adiem, apropiem, căpehiem, cucuem, 

deochem, deseheem, descuem, despoem,-dezmîniem, 

înapoem, încheem, încîrceem, încîrjoem, îneleem, 

_covăem, Încuem, înfiem, înfoem, 

chem, înghiem, îngreuem, 

în- 

înfuriem, îngenun- 

înjunghem, înmuen, în- 

prăştiem, întemeem, întirziem, înviem, leșicni, liniem,
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mîngiem, mîniem, muem, periem, scilciem, scînteem, 

sfişiem, spăriem, strechiem, supțiem, tăem, zgiriem. 

Pers. 2 p. sună în asemenea caz -iați : aciuiaţă, adiiați, 

apropiiaţi, căpehiiaţi, cucuiată, deochiati, descheiați, 

descuiaţi, despoiaţi, dezminiiati, înapoiaţi, incheiaţi, în- 

cîrceiați, încîrjoiati, îneleiati, încovăiaţi, incuiaţi, înfiiată, 

înfoiată, înfuriiați, îngenunchiati, înghiiati, îngreuiatţă, 

„înjunghiati, înmuiaţi, înprăștiiati, întemeiati, întîrziiaţi, 

înviiati, leşiiati, liniiaţi, mingiiati, miniiaţă, mauiati, pe- 

riiați, scilciiați, scînteiaţi, sfi şiiată, spăriiaţi, strechiiati, 

“supţiiaţi, -tăiati, sgiriiați. | 

Verbele în -ez, care aii radicalul terminat în ch, gh 

(guturala închisă. afonă. și guturala închisă fonică), ait 

de asemenea pers. t p. şi pers. 2 p. -em, -iați: des- 

părechem despărechiaţi, înpărecheim înpărechiați, în- 

tortochem întortochiată, păduchem păduchiaţă, privi- 

ghem privighiati, trunchem trunchiați, veghem ve- 

ghiați (Insă forfecăm forfecaţi, înbelșugăm înbelşugati, 

Vărgăm vărgaţi). - . 

Pers. 3 s. p. la verbele fără -ez este -e când radi-. 

calul se termină în vocală: apropie, cucue, deoache, 

deschee, descue, despoae, dezmiînie, îuchee, înclee, î în- 

covoae, încue, înfurie, îngenunche, înghie, îngreue, 

înjunghe, înmoae, înprăştie, întirzie, învie, mingie, 

mînie, moae, sfişie, sparie, tac, zgirie. 

In special să se observe: dai dal dă dăm daţi dai 

(tot aşa dedaii); iai ial ia luăm luaţi iati; lait la! lă 

lăm laţi lau; stai stal stă stăm staţi stai. 

Accentul .la verbele fără -ez se găseşte pe silaba 

imediat precedentă terminaţiei: acăţ acâţi acăţă — — 

acâţă. Numai următoarele aii un accent deosebit : a- 

dâug, alunec, ameninţ, amestec, apăr, aprăpiii, asă-
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măn, asigur, astimpăr, bâlig, blistăm, bicium, bucur, 

capăt, câțăr, câut, elâtin, cuget, cuminec, cumpăr, 

cutremur, cutrier, deger, depăn, derâpăn, deridic, 

deseier, descâlee, desfăzur, desfâree, despedic, : dez- 

mini, falşifie, fărmee, feree, fluer, forfec, fulger, fu- 

meg, grăpăn, gudur, încăer, încâlec, încumet, încunjur, 

înduplec, infăşur, înfirip, înfâmur, înfirii, îngâmin, 

îngreuiii, îngreun, întătur, înpedie, înprăştiu, înpresur, 

întimpin, întiziu, întinee, judec, lăud, leagăn, lepăd, 

leşin, lunec, măcin, măsur (al. cu măsor), mătur, m6- 

stec, minec, mîngiiu, miniti, mtrmur, număr, piepten, 

personifie, picur, preget, prâsur, primblu, răpăg, ră- 

zăm, răscumpăr, rimeg, sămăn, sătur, seâpăr, seâpăt, 

seirmăn, scârpin, serijăl, scutur, secer, sfişiu, spăriii, 

spintec, spinzur, spulber, spiumeg, stimpăr, strecur (al. 

cu strecor), suilee, supăr, şier, tremur, trepăd, trier, 

turbur, ustur, văet, vătăm, vindec, vîntur, zbucium, 

zdruncin, zgiriii.— Acest accent se păstrează pretutin- 

denea unde nu este accentuată terminaţiea. 

“Schimbări în radical. | 

b) aleargă, apleacă, aşează, aşteaptă, botează, cearcă, 

ceartă, chiamă, cutează, deşteaptă, dezghiaţă, dez- 

leagă, dezmeardă, iartă, freacă, înciarcă, încetează, 

închiagă, îndeamnă, îndeasă, îndreaptă, îneacă, în- 

ghiată, înjehiabă, înseamnă, întreabă, între amă, în- 

ţeapă, înţeasă, leagă, nechează, pleacă, rătează, seacă, 
zbiară. . 

=) cocoată, dehoacă, deoache, descoardă, despoae,: 
„dezghioacă, deznoadă, îndoapă, încovoac, înfioară, în- 
stoapă, îngroaşă, înmoae, înoadă, inoată, înproaşeă, 
însoară, întoarnă, intruloacă, învirtoaşă, joacă, moae,
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„poartă, răscoală, răstoarnă, roagă, scoală, strecoară, 

toacă, toarnă, zboară.” Insă ouă, plouă. 

d) înmuem înmuiati, însurăm însuraij, înturnăm în- 

turnaţi, jucăm jucati, muem muiaţă, purtăm purtată, 

răsculăm răsculați, răsturnăm răsturnați, rugăm ru- 

gală, sculăm sculați, strecurăm strecurați, turnăm tur- 

naţi, zburăm zburati. Insă cocoţăm, dehocăm, deo- . 

chem, descordăm, despoem,: dezghiocăm, deznodăn, 

_ îndopăm, înfiorăm, îngropăm, îngroşăm, înodăm, îno- 

tăm, înproşcăm, învîrtoşăm, ouăn, tocăm. 

f) apeşi apasă, desfeşi desfaşă, desfeţi desfaţă, des: 

feți desfată, dezberi dezbară, dezbeţi dezbată, dezveță dez- 

vată, feți fată, înbeţi inbată, înfeşi înfaşă, înfeţi înfaţă, în- 

veți învaţă, răsfet răsfaţă, reverşi revarsă, speli spală, 

verşi varsă. Insă delăimi defaimă, înşfăci înşfacă. 

_g) aperi, asameni, astimperi, capeţă, cumperi, de- 

peni, derapeni, grapeni, îngemeni, lepezi, numeri, ra- 

pegi, răscumperi, sameni, scaperi, scapeți, scarmeni, 

stimperi, superi, trepezi, | 

h) N-are loc: amini (şi amiîl), avinţi, frăminţi, în- 

ferbinti, înspăimință, mint (Şi Mil. 

i) adaugi, alergi, alunecă, alungi, amesteci, apleci, “ 

apuci, arunci, bagi, baligi, beşici, bulbuci, buric, calci, 

caști, cerci, cîştigi, crişti, culci, cumineci, dehoci, de- 

ridici, desealeci, descarei, deschingi, descurci, desfe- 

reci, despedici, -despică, dezbraci, dezghioci, dejugi, 

dezlegi, dumică, falşifici, farmeci, fereci, forfeci, freci, 

fumegi, furnici, hurduci, işti, înbraci, înbuci, încaleci, 

încarei, încercă, închegi, închingr, încirligi, încovrigi, î 

curei, îndrugi, îndupleci, înecă, înfurci, înjugi, înpaci, în. 

pedică, înproştă, înpuşti, înşfăei, întruloci, întuneci, joci,
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judeci, legi, luneci, mesteci, mişti, mine, mînînci, 

muşti, personifică, pici, pişti, plecă, rapegi, răspici, 

ridici, rogi, rumegi, serişti, seci, spinteci, spumegi, 

spurei, strică, strigi, sufleei, toc, urcă, urzică, usucă, 

vindeci. | . 

])  acufunză, adăști, afunzi, ajuţi, alinți, apeşi, arăţi, 

asculţi, asuzi, aştepti, avînti, capeți, cauţi, certi, cîntă, 

cufunzi, cugeţi, descînţi,. descorzi, desfeţi, desfunzi, 

deşărți, deştepţi, dezbeți, dezguşti, dezmerzi, deznozi, 

erți, îcţi, frămînţi, guști, înbeţă, încînți, încrunţă, în- 

cumeţi, îndeşi îndrepți, înferbinţă,  înfrunţi, înfrupţă, 

înfunză, înhăiti, înozi, înot, înprumuti, înspăiminţi, în- 

tărți, înțeşi, laşi, lauzi, lepeză, lupţi, mării, muţi, porţi, 

prăzi, -răbzi, reverşi, săruţi, scalzi, scapeți, seufunzi, 

strămuţi, strănuţi, trepezi, uzi, uiţi, vaeţi, verşi, 

zburzi. Insă mustri. Apoi znu se preface în Z : aşezi, 
boteziă, cutezi, nechezi, rătezi. 

k) acălăm acăţată, adăugăm adăugați, asămănăm 
asămănați, băgăm  băgati, băligăm băligati, blăstămăm 
blăstămaţi, căleăm călca. căpătăm căpătați, cărăm 
căraţi, căscăm căseați, cățărăm căţăraţi, căutăm căutat, 
clătinăm elătinaţi, dărmăm dărmaţi, derăpănăm  de- 

„răpănați, descăerăm descăeraţi, deseălecăm descăle- 
cați, deseăreăm descăreaţi, dezbrăcăm dezbrăcați, făr- 

» mecăm, fărmecaţi, grăpănăm, grăpănați, înălțăm înăl- 
taţi, înbrăcăm înbrăcaţă, încăerăm încăeraţi, încălecăm 
încălecați, încălțăm încălțaţi, încărcăm încăreaţi, îugră- 
Şăm ingrăşati, înpăcăm înpăcaţă, lăsăm lăsaţi, lătrăm 
lătraţi, lăudăm. lăudaţi, măcinăm măcinaţi, păpăm pă- 
paţi, presărăm presărati, răpăgăm răpăgată, răzămăm 
răzămaţi, sămănăm sămănaţi, săturăm săturaţi, scăl-
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dăm scăldaţi, scăpărăm scăpăraţi, scăpătăm” scăpă- 

tati, seărmănăm scărmănaţi, scărpinăm scărpinaţi, 

sfărmăm  sfărmaţi, spăriem spăriiați, tăem tăiaţi, 

văctăm văctaţi, vătămăm vătămaţiI. a iniţial rămîne 

neschimbat : aflăm aflați, apărăm apăraţă, arăm araţi. 

]) legănăm legănati. 

În special să se observe: 

a) ă imediat precedent terminaţiei devine regu- 
lată la 3 pers. p.: adapă, adastă, arată, eesală, crapă, 

deshamă, destramă, deşală, deşartă, grapă, îngaimă, 

înhaită, înhamă, înhaţă, înşală, întartă, întramă, pradă, 

rabdă, scapă. Compară f). 

5) ă imediat precedent terminaţier se preface în 

e la pers. 2 s.: legeni ($ 4 fine), -piepteni. Insă blas- 

tămi, caţări, razănil, scrijăli, vatămi. Compară g). 

“)  cuvintez are de obieciii î la pers. 1,2 p., cu- 

vîntăm, cuvintati: altfel i; cuvintez ete. — depăn are 

3 pers. p: deapănă.—forfec forfecI sună şi foarfec foar- 

fecă, 3 pers. s. p. totdeauna foarfecă. — lepăd are 3 

pers. s. p. leapădă. — pieptăn are 3 pers. s. p. piap- 

tănă. — leşin are 3 pers. s. p. leaşină. —trepăd are 3 

pers. s. p. treapădă — amîn pierde pe n la 2 pers. 

Ss. : amiîl, — min pierde pe n la 92 pers. s.: mil. — 

pieptăn piepteni piaptănă peptănăm peptănaţi . piap- 

tână.— zbier zbieri zbiară zberăm  zberaţi zbiară. —' 
mînîne mîninei mînîncă mîncăm mîneaţi minincă. — ală- 
turi cu darm există dărîm, alături cu sfarm există sfă- 

“rim,.— 0ă are rad, ou-, pers. 2 s. lipseşte: oii — ouă 
ouăm ouaţi 'ouă. — ploi are rad. plou- şi numal 3 

p. s.: plouă. — usuce usucă usucă uscăm uscați. usucă. 

II 

Să se observe în n special: : am ai are avem aveți a ai, 

beau beal bea bem beți beai.
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"Accentul este pe silaba imediat precedentă termi- 

naţiei. Acest accent se păstrează pretutindenea unde 

nu este accentuată terminația. 
Sehimbări în radical. 

€) doare, poate. 

d) durem dureti, putem puteti. 

() întrevezi întrevede, prevezi prevede, vezi vede. 

i) displaci displace displăcem displăceţi, placi place 

plăcem plăceți, taci tace tăcem tăceti, zac zace ză-- 

cem Zăceli. 

]) întreveză, poti, prevezi, „SCAzĂ, ŞeZI, vezi. 

k) cădem cădeli, displăcem displăceți, încăpem în- 

căpeii, părem păreţi, plăcem plăceţi; seădem seădeii, 

tăcem lăcoli, zăcem zăceţi. 

Să se observe în special : 

a) întrevedem întrevedeţi, prevedem prevedeţi, ve- 

dem vedeți (compară f şi g). - | 

6) min, rămîn, ţin pierd pen la 2 pers. s.: mii, rămii, 

„ȚiL. Asemenea par poate perde pe r la aceiaş per- 

_soană: pari al. cu pal. 

m si 

Accentul este pe silaba imediat precedentă termi- 

nalici. Acest accent se păstrează pretutindenea unde 
nu este accentuată terminalia. - 

Schimbări în radical, 

€) coace coacem coaceli, coase coasem. coascii, cu- 
noaşte cunoaștem cunoașteli, 'descoase “descoasem 
descoaseli, întoarce întoarcem întoareeti, răscoace răs- 
coacem răscoaecți, recunoaşte recunoaştem recunoaş- 
Leți, ro ade roadem ro adeți, Scoace scoacem scoaceţi,
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scoate scoatem scoateţi, stoarce stoarcem stoarceți, 

toarce toarcem toarceli. | | 

h) vinzi vinde vindem vindeţi. 
i) aduci aduce aducem aduceţi, ajungi ajunge ajun- 

gem ajungeţi, alegi alege alegem alegeti, atingi atinge 

- atingem atingelă, coci coace coacem coacelă, creşti 

creşte ereştem cereşteţi, culegi culege culegem culegețţi, 

cunoşti. cunoaşte cunoaştem cunoaşteţi, curgi curge 

curgem curgeiă, descingi descinge descingem descin- 

geți, desfac desface desfacem. desfaceți, descingi des- 

cinge desgingem desgingeti, desfaci desface desfacem 

desfaceţi, distragi distrage distragem distrageti, dregi 

drege dregem dregeţi, duci duce ducem ducetţi, faci face 

facem faceţi, feigl. frige - frigem frigeți, fringi fringe 

“fringeni friîngeți, inducă induce inducem induceti, - în- 

cingi încinge încingem. încingeti, înfigi înfige înfigem 

înfigetă, înfringI întrînge înfiingem înfringeli, înpingi 

înpinge înpingem înpingeţă, înpungi înpunge înpungem 

înpungeţă, întingi întinge întingem întingeti, întorci în- 

toarce întoarcem întoarecţi, înţălegi înţălege inţălegem 

înțălegeţi, învingi învinge învingem învingeti, lingi 

linge lingem lingeţi, mergi merge mergem mergeti, 

mulgi mulge mulgem mulgeti, naşti naște naştem naş- 

teţi, ningi ninge ningem ningeţi, paşti paşte paştem 

pașteți, petreci petrece petrecem petreceti, plingi plin 

ge plingem plingeti, prefaci preface prefacem prefa- 

ecti, prelingi prelinge prelingem prelingeti, prezici 

prezice prezicem preziceţi, produci produce producem 

produceți, ragi rage ragem ragelă, răscoci răscoace 

_răcoacem răseoaceli, recunoşști recunoaşte recunoaş- .... . 

tem recunoaşteţi, reduci reduce reducem reduceti, 

resfrîngi resfringe resfringem resfringeți, respingi res-
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pinge respingem vespingeţi, retragi retrage retragem 

retrageți, scoci seoace scoacem scoaceți, scurgi scur-: 

ge scurgem scurgeţi, spargi sparge spargem spargeti, 

sting stinge stingem stingeţi, storel stoarce stoar- 

cem stoareeţă, străpunei străpunge străpungem stră- 

punseți, stringi strînge stringem stringeți, sugi suge: 

sugem sugeţi, ştergi șterge ştergem ştergeli, torci 

toarce toarcem toarceţi, tragi trage tragem trageţi, 

treci treec trecem treceţi, ungr unge ungem ungetă, 

zici zice zicem ziceţi. 

j) abată, aprinzi, arzi, ascunA, baţi, coși, crezi, cu- 

prinzi, deprinzi, deschizi, descoşi, desprinzi, dezbaţi, 

închizi, întinzi, pătrunzi, pierzi, prinzi, purcezi, razi, 

răspunzi, răzbati, rizi, roză, scoti, străbaţi, sumeți, tri- 

meți, tunzi, ţeşi, ucizi, vinzi, zbat. 

In special să se observe: depun, dispun, propun, 

pun, răpun, spun, supun pierd pe p la 2 p. s.: depui, 

dispui, propui, pul, răpul, spul, supul. cer, pierde la 

aceiaş. persoană pe r: cel. 

IV - 

amărese, botese, chiorese, cobor, cotorese, dobor, ho- 

tărese, izvorese, ocărese, omor, oțărese, pirese, pogor, 

posomoresc, seobor, scociorest, tiresc, toporesc, uresc, 

vîr, zădăresc. (toate cu radicalul terminat în 7) ai 

pers. 1,9 p. îm iti: amărim amăriti, borim boriti, 

chiorim chioriţi, coborim coboriţi, cotorim  coto- 
HU, doborim doboriţi, hotărim hotăriţi, izvorim 

izvoriţi, ocărim ocăriţi, omorim omoriti, -oţărim 

oțăriţi, pirim piriii, pogorim * pogoriţi, posomorim
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posomoriti, secoborim seoboriti, scociorim seocioriți, 

tirim tiriţi, toporim toporiti, urim uriti, virim viriti, 

„zădărim zădăriţi. La cele fără -esc dintre acestea pers. 

3 s. p. este -ă: coboară, doboară, omoară, pogoară, 

scoboară, vivă, 

Aii pers. 3 s. p. -ă următoarele: curăţ, inăduş, în- 

des, miros (curăţă, înăduşă, îndeasă, mirosă). | 

Verbele fără -esc care aii radicalul terminat in vo- 

cală au la pers. 3 p. terminația -e: bijbie, dezdoae, 

hirie, mintue, mirie, pipăe, pilpie, scirţie, sfiric, sudue, 

sue, țîric, ţiţie, liue, vijie, zbirnie, zgilţie, zsudue. Nu- 

mai ştia are terminația obișnuită: ştii. 

Trebuesc are p. 3 s. trebueşte şi trebue. 

In special să se observe: sint îs s, eşti, este e îl 

Y, sintem, sîntâui, sint îs s (formele s, 1 sint enelitice; 

î5, îl sînt proelitice; e este enclitic și proelitic) ; știu 

ştii ştie ştim ştiţi ştiii; voesce vreait voiil, voeşti vrel 

- vel,voeşte vrea va, voim vrem vom, voiţi vreti veţi, vo- 

ese vreaii vor. | 

Accentul la verbele fără -ese este pe silaba ime- 

diat precedentă terminaţiei. Următoarele ai un ac- 

cent deosebit: acoper, bijbiiu, curăţ, . descoper, gidil, 

hiriiu, înăduș, miros, mintuiii, mirii, - Pipăiu, pilpiita 

scirțiui, sfiriiui, stduiti, sufer, tiriiii, țițiiu d, țiu iu „vijiiu, zbire | 

niiii, zgilțiiui, zguduit. Acest accent se păstrează pre- 

tutindenea unde nu este accentuată terminaţiea. 

-- Schimbări în -radical. 
b) îndeasă. | a 

c) adoarme, coboară, dezdoae, doboară, doarme, 

moare, omoară, pogoară, scoboară, sloboade, soarbe. 

d) murim muriţi (Insă adormim adormiţi, coborim
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caboriță, dezdoim dezdoiţi, doborim doboriţi, dormim 

dormiţi, omorim: omorili, posorim posoriti, scoborim 

scoboriţi). 

i) Numai la verbul fără -esce: fugi fugim fugiti. 

j) Numai la verbele fără -esc: ascult asculim as- 

cuțiţi, auzi auzim auziţi, desparţi despărţim despăr- 

"ţiti, deznunţi dezmintim  dezminţiţi, eşi eşim cșiţi, 
îndeși (însă îndesim îndesiţi), înghiţi înghilim înghi- 

titi, înparţi înpărţim înpărtilă, înpuli înpuţim înpuțiţi, 

minţi minţim. minţi, miroşi (însă mirosim mirosili), 

puti puţim puţiti, răpezi răpezim răpeziti, sim(l sim- 

țim simţiţi, slobozi slobozim slobozili, sumeţi sume- 

im sumeţiti. | 

„k) despărțim despărțită, înpărțim înpărtiti, sărim 

ării, tresărim  tresăriți. 

“sa se observe în special: . 
a) vin pierde pe n la 2 piers. s. vit; la | și 2 pers, 

p. are în radical e: venim veniţi. 

£) pier, Sar, tresar pierd per la 2 pers. s$.: piei, 

sal, tresal. pier sună la 1 şi 9 pers. p. perim periţi 

cu e în radical. 

_ Ş 27 

Imperfect Si 
Lc. NC UIC. IV €. 

" all-am căd-eâm " aleg-eăm ascul-iăm 
al-ăl - căd-eii " aleg-câl “ascuţ-iăl 
afla o cădeă aleg-eă - ascuții 

* afl-âm .  căd-eâm aleg-eâm ascuţ-iam 

afl-aţi căd-câți aleg-câţi ascuţ-iaţi 
afl-ău căd-eiu  —— aleg-câu . “ascuţiiiii
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lucrăm - amăg-iăm 
lucr-ită - amăg-iăl 

lucr-ă amăg-iă 
lucr-ăm a amăgiăm. 
luer-ăţi i amăg-iăţi 

lucr-âii  amăg-iău 

L. 

Cind radicalul este terminat în vocală, terminațiea 

imperfectului sună '-iam etc.: “aciuiani, adiiam, apro- 

pilam, căpehiiam, cucuiam, deochiam, descheiam, des- 

cuiam, despoian, dezminiiam, înapoia, îneheiam, în- 

circeiam, încirjoiam, îneleiam, încovăian, încuiam, 

- înfiiam, înfoiam, înfuriiam,. îngenunchiam, înghiiam, 

îngreuiam, înjunghiam, înmuiam, înprăștiiam, înte- 

meiam, întirziiam, înviiam, leşiiam, liniiam, mingiiam, 

“mîniiam, muiam, periiam, -scileiiam, scinteiam, sfi- 

şiiam, spăriiam, streehiiam, supțiiam, tăia, zgiriiam. 

„Verbele în -ez, care au radicalul terminat în ch, 

gh (gulurala închisă afonă și guturala inchisă fonică) 

au de asemenea terminaţiea -iim: despărechiam, în- 

părechiam, înitortochiam, păduchiam, privighiam, trun- 

chiam, veghiam (Insă forfecani, vărgam). | 

In special să se observe: (daii) dam dat da dam daţi 

dai (tot așa dedaii) ; (iati) luam luai lua luam luaţi 

luai; (lau) lam lar la lam laţi laii; (stati) stam stai 

sta slam staţi staii. | i 

Schimbă în radical. o. | 

d) înmuiam, însuram, înturnam, jucam, muia, 

“purtam, răsculam, răsturnam, rugam,. sculam, stre- 

curam, turnam, zburam (Insă cocoţam, dehocam, deo-
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chiam, descordam, despoiam, dezghiocam, deznodarm, 

îndopam, înfioram, îngropam, 'îngroşam, înodam, în0- 

tam, inproşcam, învirtoşam, ouam, tocam). * 

k) acălam, adăugam, asămănam, Dăg sam, Păligam, 

hlăstămam, căleam, căpătan, căram, căscam, căţăram, 

căutam, elătinam,. derăpănam, descăeram, descălecam, 

descăream, dezbrăcam, fărmecam, grăpănam, înălțan, 

înbrăcam, încăeram, încălecam, încălțam, încărcam, 

îngrăşam, înpăcam, lăsam, lătram, lăudam, măei- 

nam, păpanm, presăram, răpăgam, răzămam, sămănam, 

săturam, scăldam, scăpăram, scăpătam, scărmănan, 

scărpinam, spăriiam, tăiam, văetam, vătămam (a ini- 

țial ri mine neschimbat : aflam apăram aram).. 

1) legănam. 

În special să se observe: 

zheram.— mîneam.—- dărimam, sfârimam.— oii are rad. 
ou-: ouam.— ploii are rad. plou- şi numay 3 pers. s.: 
ploua.— uscam. - | 

1 

Să se observe în special: (am) aveam avea! avea 
aveam aveați aveai, „(Peaii) beam beai Dea beam Deaţi 
beaii. 

Schimbări în radical. 

d) duream, puteam. 

i) displăceam, plăceam, tăceam, zăceam, 
E) cădeam, displăceam, încăpeam, părea, plăceam, 

scădean, tăceam, zăceam. . 
Să se observe în special : Aa 
2)  întrevedeam, prevedeam, vedeam, (compară f 

). “ . i 

“
p
 

g
a
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III 

Schimbări în radical: 
d) n-are loc: coceam, coseam, cunoşteam, desco- 

seam, întorceam, rodeam, scoceani, scoteam, storceam, 

toreeam. 

h) 'vindeam. 

i) aduceam, ajungeam, alegeam, atingeam, coceam, 

creşteam, culegeam, cunoşteam, curgeam, descingeam, 

desfăceam, distrăgeam, dregeam, duceam, făceam, fri- 

geam, fringeam, induceam, încingeam, înfigeam, înfrin- 

geam, înpingeam, înpungeam, întingeam, întorceam, în-. 

țălegeam, învingeam, lingeam, mergeam, mulgeam, nă- 

şteam, ningeam, păşteam, petreceam, plingeam, prefă- 

ceam,prelingeam, preziceam, produceam, răgeam, răsco- 

ceam, recunoșteam, reduceam, resiringeam, respingeam, . 

retrăgeam, scoceam, scurgeam, spărgeam, stingeam, 

storceam, străpungean, stringeam, sugeam, ştergeam, 

torceam, trăgeam, treceam, ungeam, ziceam. 

k) abăteam, băteam, desfăceamn, dezhăteam, distră- 

geam, făceam, năşteam, păşteam, prefăceam, rădeam, 

răgeam, răzbăteam, spărgeam, străbăteam, trăgeam, 

zbăteam. « inițial rămîne neschimbat : ardeam. 

In special să se observe: ferbeam, perdeam. 

Se IV 
La verbele la care pers. 1, 2 p. prezent sună 

«Îmi, ţa împerfectul are terminația -ăm : amăram, bo-" 

ram, chioram, coboram, cotoram, doboram, hotăram, 

izvoram, ocăram, omoram, oțăram,. piram, pogoram, 

posomorarmn, scoboram, scocioram, tiram, toporam, u- 

am, viran, Zădăram. - 

„In special să se observe: (int) eram crai era eram 
7
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erați erai, (voesc) voiam voial voia voiam voiați 
voiait al. cu vroiam vroiai vroia vroiam vroiaţi vro- 
iati şi cu vream vreal vrea vream vreaţi vreaii. (știi) 
ştiiam, ştiial, etc. 

Schimbări în radical: 
d) muriam (Insă adormiam, coboram, "dezdoiam, do- 

boram, dormiam, omoram, pogoram, scoboram). 

i) Numai la verbul fâră -esc: fugiam. 

3) Numar la verbele fără -esc: ascuţiam, auziam, des- 

pârţiam, dezminţiam, eşiam, înghiţiam, înpărţiam, în- 

puţiam, minţiam, puţiam, răpeziam, simţiam, slobo- 
“zian; „sumeţiam (Insă îndesiam, mirosiam) 

k) despărțiam, înpărțiam, răsăriam, săriam, bresări iam. 
Să se observe în special: Ma 

vin are la imperfect rad. ven—: veniam ; pier are 

la imperfect rad, per: periam. 

Ş 28 

Trecut | 

IL. C. II. C. III. C. Iv. c. 

află căz-ui ale-sei ascu-ții 

afl-ăşi căz-ușI -  ale-scşi - .ascut-işi 

afl-ă - căz-u ale-se ascut-i 
afl-arăm  căz-iăm  ale-serăm  ascul-irăm 

afl-ărăți  căz-urăți  ale-serăți  ascuţ-irăti, 
afl ără  — căz-ură : ale-seră ascul-iră 

luer-ăl  păt-ul . amăg-il 
luer-ăşi băt-uşI o amăg-iși 

= ucr-ă o hătou  amăgri 
lucer-ârăm  băt-turăm ' amăg-irăm 
lucr-ârăţi Dăt-irăți amăg-irăți 

„- lucr-ără băt-ură amăgriră 2
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I | 
daii (dedau n-are acest trecut), “lai, stau n-ai for- 

ma -ăl, specifică conjugării , ci ur: dăd-uul, lă-ul, stăț-ut. 

Cind radicalul este. terminat în vocală, i, 2, 3 pers. 

s. sună -6X -6şi -6, iar pers. Î,2, 3p. sună -iărăm -iârăți, 

-iâră : aciuei aciueşi aciue aciuiărăm aciuiarăţi, aciuără, 
adiei adiiarăm, apropiei apropiiarăm, căpchier căpchi- 

„iarăm, cucuel cucuiarăm, deocher deochiarăm, des- 

cheei descheiarăm, descuei descuiarăm, despoei des- 

poiarăm, dezminiei dezminiiarăm, înapoei înapoiarăm, 

încheel încheiarănm, încîreeel încîreeiarărm, încirjoei încir- 

joiarăm, încleei încleiarăm, încovăei încovăiarăm, încuei 

încuiarănm, înfiel înfiiarăm, înfoet înfoiarăm, înfuriel în- 

furiiarăm, îngenunehei. îngenunchiarăm, înghiei înghiia- 

răm, îngreuel îngreuiarăm, înjunghei înjunghiarăm, în- 

muel înmuiarăm, înprăştier înprăştiiarăm, întemeel 

întemeiarăm, întirziey întîrziiarăni, înviel înviiarăm, le- 

“şici leşiiarăm, linie! liniiarăm, mingiei mingiiarăm, 
mâniei miniiarăm, muei  muiarăm, periei periiarăm, 

scileiel scilciiarăm, scînteel scinteiarăm, sfişiel sfişiia- 

răm, spăriei spăriiarăm, strechiel strechiiarăm, supţiei 

supțiiarăm, tăei tăiarăm, zgiriel-zgîriiarăm. | 

Verbele în -ez, care ai: radicalul terminat în ch, 

gh (guturala închisă afonă şi guturala închisă fonică) 

aii de asemenea pers. 1, 9,3 S. -€I -6şi -€ şi pers. 

1,9, 3 p. -iărăm -iârăţi -iără: : despărecher despăre- | 

cheşi despăreche despărechiarăm. despărechiarăţi des- 

" părechiară, înpărechel înpărechiarăm, întortochei în- 

tortochiarăm, păduch el păduchiarănm, privighei - privi- 

ghiarăm, truncher trunchiarăm, veghei veghiarăm (In- 

să forfecăr forfecarăm, înbelşugăi înbelşugarăm, vărgăi 
vărgarăm). o at
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In special să se observe: (iai) luăi luăşi luă luarăm 

luarăti luară. 
Schimbări în radical: | 

d) înmuei, însură!, înturnăi, jucăi, muei, purtăi; răs- 

culăi, răsturnăi,-rugăli, sculăi, strecurăi, turnăi, zbu- 

„ră (Insă cocoţăi, dehocăr, deochei, descordă!, despoei, 

dezghiocăt, deznodăi, îndopăy, înfiorăi, îngropăi, în- 

groşăi, inodăi, înotăi, înproşcăi, învîrtoşăi, ouăy, tocăr). 

- R)'acăţăi, adăugăy, asămănăi, băgă, băligăr, blăstă- 
măi, călcăl, căpătăr, cărăl, căscăy, căţărăi, căutăr, clă- 

tină!, derăpănăi, descăerăi, descălecăr, descărcăl, dez- 
brăcăi, fărmecăi, grăpănăi, înălţă!, înbrăcăi, încăerăi, 
încălecăi, încălțăi, încărcăr, îngrăşăi, înpăcăr, lăsăr, lă- 
trăi, lăudăi, măcinăr,păpăi, presărăi, răpăgăr, răzămăl, 
sămănă!, săturăi, scăldă, scăpărăi, scăpătăr, scărmă- 
năi, scărpinăy, spărieli, tăei, văetăi, vătămăl (a iniţial 
rămîne neschimbat: aflăy, apără! arăl).: 

]) leginăl. 

In special să se observe, . ” 

zberăi:— mîncăr.— dărimăr, sfărimălr. — oii are rad. 
ou-: ouăl. — ploii are rad. plou- şi numai 3 pers. s.: 
plouă. — uscăl. 

TI 
Min, rămin n-aii forma -ul, specifică conjugării II, 

ci forma -scl, schimbindu-se totodată Şi rad. în mă-, 
rămă-: măsel măseși mase maserăm maserăți mase- 
eră, rămăsel rămăseşi râmase rămaserăm rămaserăți 
rămaseră, | 

Să se observe în. special: (am) avur avu uși avu 
avurăm avurăti avură, (bea) băur băuși bău băurăm 
băurăți băură.
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Schimbări în radical. 

d) durul, putul, 

k) căzu, displăcui, încăpul, părul, plăcul, scăzul, 

tăcul, zăcul. 

Să se observe în special că toute radicalele termi- 

mate în d prezintă pe d ca z la perfect: căzut, în-: 

trevăzul, pievăzul, scăzul, şezul, văzul. 

NI 

Ati forma -ul abat, aştern, bat, cer, cern, cos, cred, 

cresc, cunose,. deseos, desfac, dezbat, fac, gem, încep, 

nasc, pase, pierd, petrec, prefac, pricep, răzbat, recu- 

nosc, screm, străbat, tem, trec, ţes, vind, zbat: abătui, 

aşternui, bătui, cerul, cernul, cusui, crezui, crescul, cu- 

noscul, descusul, desfăcul, dezbătul, făcul, gemui, înce- 

“pui, născul, păscul, perdui, petrecui, prefăcul, pricepul, 

răzbătul, recunoscul, seremui, străbătul, temuj, tre- 

cul, țesul, viîndul, zbătul. .: 

Ai forma -sel toate celelalte. 

Schimbări în radical. | 

"€) coapse coapserăm coapserăți coapseră, coase 

coaserăm coaserăţi coaseră, descoase descoaserăm 

descoaserăți descoaseră, întoarse întoarserăm întoar- 
serăți întoarseră, răscoapse răscoapserăm răscoapse- 

Ați răscoapseră, roase roaserăm roaserăți roaseră, 

scoapse seoapserăm scoapserăţi scoapseiă, scoase 

scoaserăm  scoaserăți scoaseră, stoarse stoarserăm 

stoarserăţi stoarseră, toarse toarserăm  toarserăţi . 

toarseră. - | 

d) cusul, descusul (Insă copsel, cunoscul, întorsei, 

recunoscul, rosel, scopsel, scosel, storsel, torsel).
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k) abătul, bătuy, desfăcut, dezbătui, distrăsei, făcul, 

născul, păscul, prefăcul, (rad) răsei, (rag) răsei, răz- 

bătui, retrăsei, spărsey, străbătui, trăsei, zbătul (a 

iniţial rămîne neschimbat: arse). 

In special să se observe fersei, perdu. Apoi radi- 

calele terminate în dentală pierd dentala : adusei, a- 

junsei, alesel,. aprinsei, apusei, arsei, ascunsei, atinsel, 

culesei, cuprinse, cursey, deprinsei, depusei, deschisei, 

descinsel, desprinsel, dispusei, distrăsei, dresei, dusei,' 

fersei, frinsei, indusei, închisei, încinsei, înfiinsei, în- 

pinsei, înpunsei, (întind) întinsei, (inting) întinsei, în- 

torsei, înţălesei, învinsel, linsei, mersel, mulsei, ninsei, 

pătrunsei, plînsei, prelinsei, prepusel, presupusei, pre- 

zisei, prinsel, produsel, propusel, pusei, pureesel, (rad) 

răsel, (rag) răsei, răpusel, răspunsel, redusel, resfrîn- 

sei, respinsei, retrăsel, risel, rosei, (scot) scosei, 

seursei, spărsei, spusel, stinsei, storsei, străpunsei, 

strinsei, sumesei, supusel, ştersei, torsei, îrăsel, tri- 

mesei, tunsel, ucise, unsei, zise (Insă rupsel). coc, 

frig, înfig, răseoc, scoc, sug schimbă guturala în p: 

copsel, fripsei, înfipsei, răscopsei, scopsei, supsel. 

IV > ” 

sint, ştii, voesce n-aii forma “ii, specifică conjugărit 

IV, ci -ul: ful fuşi fu furăm furaţi fură (al. fusei fu- 

seşi fuse fuserăm fuserăţi fuseră), ştiul ştiuşi ştiu 

ştiurăm știurăţi ştiură, vruy vruşi vru vrurăm vrurăţi 

vrură (al. voit etc). 

verbele cu rad. în r, care ati la prezent pers, 1,9 
p. terminaţiile -îmi, -iţă aii la perfect terminația 1: - 

.amărir,. borii, chiorii, coboril, cotori, doborii, hotărir,
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izvorii, ocăril, omorii, otării, piril, pogorii, posomo- 

rit, scoborii, seociorii, tiril, toporii, urii, virâi, zădărir. 

Schimbări în radical: 

d) muri! (Insă adormil, coborii, dezdoii, doborii, 

dormil, omorii, pogorii, scoboril). Ă 

i) Numai la verbul fără -esc : fugi. 

j) Î Numa! la. verbele fără -esc: ascuţii, auzii, des- 

părţii, dezniinții, eşir, înghiţii, înpărtir, înpuţii, minţii, 

pulii, răpezii, simţii, slobozii, sumeţii“ (Insă îndesit, mi- 

rosil). 

k) despărţii, înpărțir, răsării, sării, tresăril. 

Sa se observe în special: | 

vin are la perfect radicalul ven-: venit; pier are la. 

perfect radicalul per-: peril. 

v 

pa “Trecutul compus Il 

Se formează din prezentul indicativului dela verbul . 

“am — care sună în dsemenea, caz am al a am aţi aii — 

şi participiul trecut pasiv al verbului: | 

am aflat căzut ales ascuţit 

a: | 

a 

am 

a 
ai | 

Auxiliarul se poate pune Şi - în urma participiulur: 

aflatam ete. 

Trecutul compus II 

Se formează din trecutul compus | al verbului sînt 

„Şi din participiul prezent:
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am fost aflind, căzind, alegînd, 

Această formă lipseşte la verbul sînt. 

Ş 99 | 

Pluscapertect. 

1C. II C. III €. 

afl-ăsen 

afl-ăseși 

all-ase - 

afl-asem 

all-ăseti 

afl-ase 

lucr-âserm 

lucr-âseșI 

căz-usem 

- Căz-Useși 

căz-use 

căz-usem 

căz-useţi 
căz-use 

ale-sesem . 

ale-seseși 

„ale-sese 

“ale-s6sem. 

ale-seseţi 

ale-sese 

băt-usem 
» Dăt-useşI 

ascuţind. 

Iv C. 

ascuţ-isem 

ascut-iseși - 

ascul-ise ! 
ascuţ-isem '. 
aşcuţ-iseţi;. 

ascuţ-ise * 

amăg-isem 
7 

amăg-iseşi 
, ap span! 

lucr-âse băt-use amăg-ise. - 

luer-ăsem băt-usem amăg-isem. - 

lucr-âseţi băt-useti amăg-iseli | 

lucr-âse băt-use _ amăg-ise : 

i 

„dati (dedaii mare pluseaperf.) lau, stai n-ati forma 

„ -ăsem, specifică conjugării I, ci -tsem: dăd-iisen, 

lă-tisem, stăt-usem, ” 

Cind. radicalul este terminat în vocală, terminația 

pluscaperfectului sună -iăsem, etc.: aciuiasem, adi- 

iasem, apropiiasem, căpehiiasem, cucuiasem, deochia- 

sem, descheiasem, descuiasem, despoiasem, dezmîni- 

iasem, înapoiasern, încheiasem, încîreeiasem, încirjo- 
iasen, înelciasem, încovăiasem, încuiasem, înfiiasem, 
înfoiasem, înfuriiasem, îngenunchiasem, înghiiasem, 
ingreuiasem, înjunghiasem, inmuiasem, înprăştiiasem,.
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întemeiasem, întirziiasem, înviiasem, leşiiasem, lini- 

jasem, mângiiasem, miniiasem, muiasem, periiasem, 

Scilciiasem, scînteiasem, sfișiiasem, spăriiasem, . stre- 

chiiasem, supţiiasem, tăiasem, zgiriiasem. 

Verbele în -ez, care ai radicalul terminat. în ch, 

sh (guturala închisă afonă şi guturala închisă fonică), 

ati de asemenea la pluscaperfect terminația -iâsem: - 

despărechiasem, înpărechiaseni, întortochiasem, pă- 

. duchiasem, privighiasem, trunchiasem, veghiasem (Insă 

forfecasem, vărgasem). | 

In special să se observe: (iau) luasem, luaseși, luase 

Iuasem, luaseți, luase. 

Schimbări în radical. 

d) înmuiasem, însurasem, înturnasen, jucasem, muia- 

„sem, purtasem, răsculasem, răsturnasem, rugasem, scu- 

lasem, strecurasem, turnasem, zburasem (Insă cocota- 

sem, dehocasem, deochiasem, descordasem, despoia- 

sem, dezghiocasen, deznodasen, îndopasem, înfiorasem, 

îngropasem, îngroşasem, înotasem, înodasem, Înpro- 

şcasem, învirtoşasem, ouasem, tocasem). 

k) acăţasem, adăugasem, asămănasen, băgasem, 

hăligasem, blăstămasem, călcasem, căpătasem, căra- 

sem, căscasem, căţărasem, 'căutasem, clătinasem, de- 

- văpănasem, descăerasem, descălecasem, descăreasem, 

dezbrăcasem, fărmecasem, grăpănasem, înălțasem, înbră- 

casem, încăerasem, încălecasem, încălțasem, încărcasem, 

îngrăşasem, înpăcasem, lăsasem, lătrasem, lăudasem, 

măcinasem, păpasem, presărasem, răpăgasem, răză- 

masem, sămănasem, săturasem, scăldasem, scăpăra- 

sem, scăpătasem, scărmănasem, scărpinasem, spări- 

iasem, tăiasem, văetasem, vătămasem (a iniţial Tă- 

mine: neschimbat: aflasem, apărasen, arasem).
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]) legănasem. 

In special să se observe: 

zberasem.— miîncasem.— dărimasem, sfărimasem.—- 
oii are rad. ou-: ouasem.— ploii. are rad. plou- şi nu-, 
mal 3 p.s.: plouase.— uscasen. 

II 

min, rămin n-ai forma -usem, specifică conjugării 
II, ci forma -sesem, schimbindu-se totodată şi radi- 
calul în mă-, rămă-: măsesem, rămăsesem. 
“Să se observe în special: (am). avusem avuseşi a- 

vuse avusem, 'avuseli avuse, (beaii) băusem băuseşi- 
hăuse băusem băuseţi băuse. . i 

Schimbări în radical. | 
d) durysem, putusem, „ 
k) căzusem, displăcusem, încăpusem, părusem, plă- 

„eusein, scăzusem, tăcusem, zăcusem. | 
„Să se observe în special că toate radicalele termi- 

nate în d.prezintă pe d ca z la pluscaperfect: căzu- 
sem, întrevăzusem, prevăzusem, scăzusem, şezusem, 
văzusem, 

MO 

Ai forma: -usem abat, aştern, bat, cer, ceru, cred, 
cresc, cunosc, desfac, dezbat, fac, gem, . încep, nasc, 
pasc, pierd, petrec, prefac, pricep, răzbat, serem, 
străbat, tem, trec, țes, vind, zbat: abătusem, așter- 
nusem, bătusem, cerusem, cernusem, -crezusen, cre- 
scusen, cunoscusenm, desfăcusem, dezbătusenm, făcusem, 
gemusem, începusem, născusem, păscusem, perdusem, 
petrecusem, prefăcusem, pricepusem, răzbătuserm, sere-
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musem, străbătusem, temusem, trecusein, țesusem, 

vindusem, zbătusem. 

Asi forma -sesem toate celelalte. 

Schimbări în radical. 

d) n-are loc: copsesem, cosesem, cunoscusem, des- 

cosesem, întorsesem, rosesem, scopsesem, scosesem, 

storsesem, torsesem. 

k) abătusem, bătusem, desfăcusen, dezbătusem, dis-. 

trăsesem, făcusem, născusem, păscusem, prefăcusen, 

- (rad) răsesem, (rag) răsesem, văzbătusem, retrăsesem; 

spărsesem, străbătusem, trăsesem, zbătusem (a iniţial . 

rămîne neschimbat: arsesemn). 

In special să se observe fersesem, “perdusem. Apoi 

adicalele terminate în guturală,. dentală şi nazală 

perd guturala, dentala şi nazala înaintea terminației 

perfectului: adusesem,: ajunsesem, alesesem, aprin- 

sesem, apusesem, arsesem, ascunsesem, „atinseserm, 

culesesem, cuprinsesem, cursesem,  deprinseseni, de- 

pusesem, deschisesem, descinsesem, desprinsesem, 

dispusesenm, : distrăsesem, dresesem, dusesem, ferse- 

sem, frinsesem, indusesem, închisesem, încinsesem, 

înfrinsesem, înpinsesem, înpunsesenm, (întind) întin- 

sesem, (înting) întinsesem, întorsesem, înţăleseseni, 

învinsesem, linsesem, mersesem, mulsesem, ninsesen, 

pătrunsesem, plinsesem, prelinsesem, prepusesem, pre- 

supusesem, prezisesem, prinsesen, produsesem, propu- 

sesem, pusesem, purcesesem, (rad) răsesem, (rag) răse- 

sem, răpusesem, răspunsesen, redusesem, resfiiinsesem, 

respinsesen, retrăsesem, risesem, rosesem, (scot) scose- 

"sem,  scurseseni, spărsesem, spusesem, stinsesem, NE 

storsesem străpunsesem, strinsesem, sumesesem, Su- 

,
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pusesem, ştersesen, torsesem, trăsesem, trimesesem, 
tunsesem, ucisesem, unsesem, zisesem. coc, frig, în- 
fig, răscoc, scoc, sug schimbă guturala în p: copse- 
sem, fripsesem, înfipsesem, răscopsesenm, scopsesem, 
supsesem. a i 

IV 

sint, ştii, voese n-au forma. -isem, specifică conju- 
gării IV, ci -usem: fusem fuseși fuse fusem fuseţi fuse 
(al. fusesem fuseseşi fusese fusesem fuseseți fusese), 
ştiusem, vrusem (al. voisem). Verbele cu radicalul în 

"7 care ati la prezent pers. 1,2 p. terminaţiile -îmi -îță 
aii la pluscaperfect terminația -îsem: amărisem, bo- . 
risem, chiorisem, coborisem, cotorisem, doborisem, 
hotărisem, izvorisem, ocărisem, omorisem, oţărisem, . 
pirisem, pogorisem, posomorisem, scoborisem, scocio- 
risem, tîrisem, toporisem, urisen, virisem, zădărisem. 

Schimbări în radical. 
d) murisem (Insă adormisem, coborisen, dezdoisem, 

doborisem, dormisem, omorisem, pogorisem, scoho- ! 
risem). 

| 
i) Numai la verbul fără -esc:  fagisem. 
]) Numai! la verbele fără -ese: ascuţisem, auzisem, 

despărțiseni, dezminţisem,. eşisem, înghiţisem, înpărţi- 
sem, înpuţisem, minţisem, puţisem, răpezisem, simţisem, 
slobozisem, sumetisem (Insă îndesisem, mirosisem). 

k) despărţisem, înpărțisem, răsărisem, sărisem, tre- 
sărisem, 

Să se observe în special: 
vin are la pluscaperfect radicalul ven-: venisem ; 

pier are la pluseaperfect. rad. per-: perisem. |
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Pluscaperfectul compus - 

Se formează cu trecutul compus al verbului sînt, 

întrebuințat ca auxiliar, şi participiul trecut pasiv al 

verbului : | | | | 
am fost aflat căzut ales ascuţit 

"ax fost 
a fost Ă 

am fost 

ati fost 

„au fost 

Această formă lipseşte-la verbul sint. 

$ 30 

" Viitorul | 

Se formează cu prezentul indicativului 'de la: ver- 

bul voii (eare în asemenea caz sună voii, vei, va, 

vom, veţi, vor) întrebuințat cu auxiliar, şi infinitivul 

verbului : 

voii "afla,  căde, alege, . ascuţi! 
vel 

va 
"vom 
veți 

vor | 

Auxiliarul se poate pune şi în urma infinitivului : 

afla voiit, etc. | 

Viitorul II 

Compus din prezentul indicativului dela am şi con- 

„junctivul prezent:



am să aflu cad aleg ascut 
ai .. să afli etc. etc. etc. 

a, are să afle | 

avem  să- aflăm 

aveţi să aflați. 

ai să afle 

Ş 31 

Viitorul exact 

Se formează cu viitorul I de la sint, întrebuințat ea 
auxiliar, şi participiul trecut pasiv al verbuluj: 

voii fi aflat, căzut, ales, ascuţit 
vei fi ” 
va fi 

vom fi 

veti fi 
vor fi 

$ 32 

Activ instaus trecută 

Imperifectul lui sînt compus cu conjunetivul prezent 
arată activ instans pentru tvecut: > 

eram să aflu să cad să aleg să ascut 
eral să afli să cazi să alegi să ascut 

etc. 

In loc de eram, eraj, ete. se aude şi era la. toate 
persoanele : era să laud, era să lauzi — era să lău- 
dăm, etc.
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Conjunctiv - 

Ş 33 

Prezent — 

IC. II C III C.. Iv C. 

să afl-u să cad să aleg să ascut 

să afli să caz să alog- să ascuţ-I 

“să afl-e.  să'cad-ă să aleag-ă să ascul-ă 

să aflăm să căd-em să aleg-em să ascuţ-im 

să afl-âti să căd-âți. să aleg-eti -să ascuţiiti 

să afl-e să cadă să aleag-ă să ascut-ă 

„să lucr-ez | să amăg-6se 

să lucr-6zi.. | „să amăg-6şti 

să lucr-eze să amăg-eâscă 

să lucrăm - să amăg-im 

să lucr-âți să amăg-iti 

să lucr-6ze - să amăg-eâscă 

Pers. 1,2 singulare şi plurale sînt identice cu cele 
dela prezentul indicativului. Nu ne vom ocupa deci 

decit cu pers. 3 s. p. 

I . 

Să se observe în special: dati dai dea (al dee) dăm 

dați, dea (al. dâe); dedau: dedeă şi dedee; iai iar ia 

(al.'€e) luăm luaţi ia (al. ce); lait la lea. (al. lce) lăm 

lați lea. (al. le); stai star stea (al. stee) stăm staţi 

stea (al. stee). ! 

Schimbări în radical. 

€) cocoațe, dehoace, deoache, descoarde, despoae 

dezghioace, deznoade, îndoape, încovoae, înfioare,-i 

groape, îngroașe, înmoae, înoade, înoate, înproaşte, în
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soare, întoarne, întruloace, învirtoaşe, joace, moae, ploae, 
poarte, răscoale; răstoarne, roage, scoale, strecoare, 
toace, toarne, zboare (Insă ouă). “ 

Î) apese, desfeşe, desfete, desfețe, dezbere, dezbete, 
dezveţe, fete, înbete, înfeșe, înfeţe, înveţe, răsfeţe, 
reverse, spele, verse (Insă defaime, înșface). 

g) apere, asamene, astimpere, capete, cumpere, de- 
pene, derapene, grapene, îngemene, lepede, numere, 
rapege, răscumpere, samene, scapere, “scapete, scar- 
mene, stimpere, supere, trepede. - N 

h) N-are loc: amie, avinte, frăminte, înferbinte, în- 
spăiminte, mie. - | . 

i) adauge, alerge, alunece, alunge, amestece, aplece, 
apuce, arunce, bage, balige, beşice, bulbuce, burice, 
calce, caşte, cerce, ciștige, crişte, culce, cuminece, 
dehoace, deridice, descalece, descarce, deschinge, des- 
curce, desferece, despedice, despice, dezbrace, dez- 
ghioace, dejuge, dezlege, dumice, falșifice, farmece, 
ferece, forfece, frece, fumege, furnice, hurduce, işte, 
înbrace, înbuce, incalece, încarce, încerce, închege, 
închinge, încirlige, încovrige, încurec, îndruge, îndu- 
plece, înece, înfuree, înjuge, înpace, înpedice, înproașşte, 
înpuşte, înșface, întruloace, întunece, joace, judece, 
lege, lunece, mestece, miște, minece, mînince, muşte, 
personifice, pice, pişte, plece, rapege, răspice, ridice, 
roage, rumege, scrişte, sece, spintece, spumege, spur- 
ce, strice, strige, suflece, toace, urce, urzice, usuce, 
vindece.. | 

In special să se observe. | 
a) ă imediat precedent terminaţiei devine regulat 

â: adape, adaste, arate, cesale, crape, deshaime, 'des-
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trame, deşale, deşarte, grape, îngaime, înhaite, înha-. 

me, înhaţe, înşale, întarte, întrame, prade, rabde, sca- 

pe ; unde întră şi defaime, înşface. Alături însă şi 

adăpe, etc. 

-£) ă imediat precedent terminaţiei se preface în e 

la legene ($ 4 4 fine), pieptene. (Insă blastăme, caţăre, 

razăme, serijăle, vatăme. Compară g). 

1) forfec are conj. foarfece.— amin pierde pe n: a- 

mie. — min pierde pe n: mie. — darme și dărime, sfar- 

me şi sfărime. — oii are! “rad. ou- şi terminația &: 

ouă. — ploii are rad. ploa-: ploae.— las are conjune- 

" livul şi lese. 
Ti 

Să se observe în special: (am) aibă, (beau) bea şi , 

pee. (umplu) umple al. cu umplă. 

Schimbări în radical. 

„b)- şeadă. 

c) doară, poată. | 

î) întrevadă, prevadă, vadă. 

Să se observe în special. | 

min: mie, mal rar mînă; rămin, Un: rămînă, țină 

al. cu rămie, ţie. 

Ia JI | 

Verbele cu radicalul terminat în “vocală, înscrii, pre- 

scriu, scrii, transeriii, aii conjunctivul -e: înscrie, pre- 

scrie, serie, transerie. 

Schimbări în radical. | 

b) aleasă, aştearnă,, ceară, cearnă, creadă, crească, 

culeagă, dreazgă, fiarbă, geamă, înceapă, înțăleagă, 

meargă, piardă, petreacă, priceapă, purceadă, screamă, 

sumeată, şteargă, teamă, tre acă, trimeată, teasă. 
S
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c) coacă, coasă, cunoască, descoasă, întoarcă, răs- 

coacă, recunoască, roadă, scoacă, scoată, stoarcă, 

toarcă. ” 

IV 

Verbele în -esc care aii pers. .Î, 2 p. prez. indic. 

“imi (i ai conjunctivul -ăscă: amărască, borască, 

„chiorască, cotorască, hotărască, izvorască, ocărască, 

oţărască, pirască, posomorască, scotiorască, tirască, 

toporască, urască, zădărască.—- Verbele fără -esc care: 

aii pers. 1, 2 p. prez. indic. -îmi “iţi aii conjunctivul 

-e: coboare, doboare, omoare, pogoare, scoboare, vire. 

curăţ, înăduş, îndes, miros aii conjunci. -e: curățe, înă-. 

duşe, îndese, mirose. | | : 
Verbele fără -esc cu radicalul terminat în vocală aii : 

conjunctivul -e: bijbie, dezdoae, hirie, mintue, mitic, 

pipăe, pilpie, scirție, sfirie, sudue, sue, ţirie, ţiţie, 

țiue, vijie, zbirnie, zgilție, zsudue, ştie. 
azviri şi zvirl ai conjunctivul -e: azvirle, zvirle.— 

sufer are conjunctivul -e: sufere. | 
_In special să se observe : (sint) fii fi fie fim fi fic, 

voesce vo6şti voiască voim voiţi voiască al. cu vreaii 
vreal vrea şi vree vrem vreți vrea şi vree. 

Schimbări în radical. ” 
b) iasă, piară, răpeadă, Sumeată (mal des sume- 

țească). | 
€) adoarmă, coboare, dezdoae, doboare, doarmă, moa- 

" Tă, omoare, pogoare, scoboare, sloboadă, soarhă. 

Ş 34 

Trecut 
Se formează cu prezentul conjunctivului dela verbul 

sint, întrebuințat ca auxiliar — în asemenea caz sună
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la toate numerele și persoanele să fi —, şi participiul 

trecut pasiv al verbului: 

să fi aflat . căzut ales ascutit 

să fi. | 

să fi 

să' fi 

„să fi 

să fi. 
Optativ 

Ş 35 

Prezent 

Se formează cu auxiliarul aş al ar am aţi ar şi 

infinitivul verbului: 

aş afla  căde alege ascuţi 

ar 
am 
aţi 

ar | 

Auxiliarul se poate întrebuința şi enclitic şi atunci 

infinitivul are forma întreagă : | 

aflare-aș . cădere-aș  alegere-aş  ascuţire-aș 

-al 

-ar 

“ai 

-aţi 

-ar 
$ 36 

- Trecut 

Se formează din prezentul optativului dela verbul
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„sînt, întrebuințat ca auxiliar, şi participiul trecut pa- 

siv al verbului: 

aş fi 

al fi 

ar fi 

am fi 

ați fi 

ar îi 

aflat căzut ales ascuţit 

Potenţial 

Ş 31 

Prezent. 

Se formează cu viitorul I al verbului sint —- între- 

buinţat ca auxiliar— și participiul prezent al verbului: 

voit fi 

vel fi 

va. fi 

vom. fi 

veti fi 

vor fi 

aflind căzind  alegind  ascuţind 
.-. 

Această formă lipseşte la verbul sînt, unde viitorul 

I face serviciul şi de potenţial. | 

19
 pers. s. 

L
O
 

pers. p. 
- luer-cază 

Imperativ 

-Ş 3s 
Prezent 

IC. NC. MC. VC. 

all-ă  cad-e  aleg-e  ascut-e 
amăg-eşte 
ascuţ-ită 

amăg-iți 

afl-âţi 

luer-ât 
căd-eţi  aleg-eți
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2 pers. p.=2 pers. p. dela indicativul prezent. Ne 

vom ocupa deci numal de pers. 2. s. 

. I | 

Verbele fără -ez, care ai radicalul terminat în vo- 

cală, ai la imperativ foima -e: apropie, cucue, deoa- 

che, deschee, descue, despoae, dezminie, . închec, în- 

clee, încovoae, incue, înfurie, îngenunche, înghie, în- 

greue,  înjunghe, inmoae, înprăştie, întirzie, învie, 

mingie, minie, moae, sfişie, sparie, tae, zgirie. 

In special să se observe: (dai) dă (tot aşa dedă), 

iati) ia, (lau) lă, (stai) stă al. cu stăi. 

Schimbări în radical. 

b) aleargă, apleacă, aşează, aşteaptă, botează, cearcă, 

ceartă, chiamă, cutează, deşteaptă, dezghiaţă, dezleagă, 

dezmeardă, iartă, freacă, încearcă, îmeetează; închiagă, 

îndeamnă, îndeasă, îndre aptă, îneacă, înghiaţă, în- 

jshiabă, înseamnă, întreabă, întreamă, înțeapă, înțeasă, 

leagă, nechează, pleacă, rătează, seacă, zbiară. 

c) cocoață, dehoacă, deoache, descoardă, despoae, 

„ dezghioacă, deznoadă, indoapă, încovoae, înfioară, în- 

groapă, îngro oașă, înmoae, înoadă, înoată, înproașcă, 

însoară, întoarnă, întruloacă, învîrtoaşă, joacă, moae, 

poartă, răscoală, răstoarnă, roagă, “scoală, strecoară, 

toacă, toarnă, zboară (Insă ouă, plouă). 

f) apasă, defaimă, desfaşă, desfată, desfaţă, dezbară, 

dezbată, dezvață, fată, înbată, înfaşă, înfață, inşfacă, 

învaţă, răsfală, revarsă, spală, varsă. 

In special. s să se observe, 

a) ă imediat precedent terminaţiei devine - regulat 

d: adapă, adastă, arată, cesală, crapă; deshamă,
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destramă, deşală, deşartă, grapă, îngaimă, înhaită, 

înhamă, înhaţă, înşală, întartă, întramă, pradă, rabdă, 

scapă (compară ge). E 

f) forfecă şi foariecă.— deapănă. — leapădă. —piap- 

tănă.— leaşină.— tre apădă.— sfarmă şi sfărimă, darmă 

şi dărimă.— ot are radie. ou-: ouă.—ploi are radic. 

plou-: plouă. 

II 

Să se observe în special: (am) aibi, (beati) bea, cazi 

al. cu cade. întrevăd, min, par, prevăd,. rămin, şed, 

tac, văd, zac aii forma =: întrevezi, mil, pan, pre- 

vezi, rămil, şezi, taci, vezi, zaci. 
Schimbări in radical. 

c) doare, poate. 

f) întrevezi, prevezi, vezi. 

i) displace, place, taci, zaci. 

]) cazi, întrevezi, prevezi, şezi, vezi. 

"Să se observe în special: . RE ' 
min, rămîn pierd pe ş: mil, rămil.— par poate pier- 

de pe 7: pal al. cu pari.. 

III 

Să. se observe în special: aduce are 2 forme, ad şi 

adă; (desfac) desfă; (duc) du; (fac) fă; (induc) indu; 

(prefac) prefă; (produc) produ ; (reduc) red; (zic) zi. 
ajung, curg, merg, pling, trec au forma -: ajunsi, 

curgi, mergi, plingi, treci. 
Schimbări în radical: E 
c) coace, coase, cunoaşte, descoase, intoarce, răs- 

coace, recunoaşte, roade, scoace, scoate, stoarce, toarce. 
h) vinde.
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i) ajungi, alege, atinge, coace, creşte, culege, cu- 

noaşte, curgi, descinge, distrage, drege, îrige, fvînge, 

încinge, înfige, înfrînge, înpinge, înpunge, întinge, în- 

toarce, înțălege, învinge, linge, mergi, mulge, naște, nin- - 

ge, paşte, petrece, pling, prelinge; rase, răscoace, recu- 

noaște, vesfringe, respinge, retrage, scoace, scurge, 

sparge, stinge, stoaree, străpunge, strînge, suge, şterge, 

toaree, trage, îreci, unge. 

IV 

Verbele fără -ese care ait pers. Î, 2 p- prez. indie. 

«îmi it au la imperativ forma -ă: coboară, doboară, 

- OMOAaLă, pogoară, seoboară, viră. 

cură, înăduş, îndes, miros aii la imperativ forma 

a: curăţă, înăduşă, îndeasă, mirosă. adorm, aud, dorm, 

es, fug, mor, pier, put, răsar, sar, știii, tresar ai im- 

perativul cu forma -i: adormi, auzi, dormi, eşi, fugi, 

moră, pică, puli, răsai, sal, ştii, tresal. 

In special să se observe: (sînt) fii fiu; (voesc) + Vo- 

eşte; (vin). vin al. vină al. vino. 

Schimbări în radical. 

b) îndeasă. - 

c) coboară, -dezdoae, doboară, omoară, pogoară, sco- 

boară, sloboade, .soarbe. ” 

i) fugi. 

+3) auzi, €3i, puli. 

Să se observe în special: pier, răsar, sar, Îresar 

pierd pe 7: piei, răsal, say, tresal. _ 

“



Infinitiv 

_$ 39 
Prezent 

IC. MCC VC. 

afl-âre  căd-âre aleg-ere. . ascul-ire 
lucr-ăre | amăg-ire 

alături cu (forma. scurtată) . 

a all-ă a căd-e a aleg-e a ascuţ-i 

a lucră a amăg-i 

I 

Cind radicalul este terminat în vocală, infinitivul 

“sună -iare : aciuiare, adiiare, apropiiare, căpchiiare, cu- 

cuiare, deochiare, descheiare, descuiare, despoiare, dez- 

miniiare, înapoiare, încheiare, încireciare, încirjoiare, 

încleiare, încovăiare, încuiare, infiiare, înfoiare, înfu- 

riiare, îngenunchiare, înghiiare, îngreuiare, înjunghiare, 

înmuiare, înprăștiiare, întemeiare, 'întirziiare, înviiare, 

leşiiare, liniiare, . mingiiare, miniiare, muiare, periiare, 

scileiiare, scinteiare, sfișiiare, spări are, strechiare, sup- 

țiare, tăiare e, zeiriiare.- 

Verbele în.-ez, care ai radicalul terminat în ch, 

sh (guturala închisă afonă şi guturala închisă fonică) 
„ai de asemenea infinitivul -iare: despărechiare, în- 
părechiare, întortochiare, păduchiare, privighiare, trun- 
chiare, veghiare (Insă forfecare, înbelşugare, vărgare) 

In special să se observe: (dai) dare, (dedai) de- 
dare, iai (luare), (laii) lare, (stai) stare. 

Schimbări în radical. | 
d) îumuiare, însurare, înturnare, jucare, muiare, pur-
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tare, 'ăsculare, răsturnare, rugare, sculare, strecurare, 

turnăre, zburare (Insă cocoţare, "dehocare, deochiare, 

descordare, despoiare, dezghiocare, deznodare, îndo- 

pare, înfiorare, îngropare, îngroşare, înodare, înotare, 

"înproşcare, învirtoşare, ouare, tocare). | 

k) acăţare, adăugare, asămănare, „băgare, băligare, 

plăstămare, călcare, căpătare, cărare, căscare, căţă- 

rare, căutare, clătinare, dărmare, derăpănare, des- 

căerare, descălecare, descărcare, dezbrăcare, făvrme- 

care, grăpănare, înălțare, înbrăcare, încăerare, încă- 

lecare, încălțare, încărcare, îngrășare, înpăcare, lăsare, 

lătrare, lăudare,, măcinare, păpare, presărare, pă 

are, răzămare, sămănare, săturare, scăldare, scăpăr: 

Te, scăpălare, scărmănare, scărpinar e, sfărmare, spăr i 

iare, tăiare, văetare, vătimare (a iniţial rămîne ne- 

schimbat: aflare, apărare, arare). | 

1) legănare. | 
In special să se observe: : peptănare. — zberare. — 

miîncare.— dărmare şi dărimare, sfărmare şi sfărima- 

re, — oii are radie. ou-: ouare. — ploi are radic. plou-: 

plouare. —iscare. | | 

II 

Să se observe în special : (am) avere, (beaii) pere. 

Schimbări în radical. 

d) durere, putere. 

i) displăcere, plăcere, tăcere, zăcere. 

k) “cădere, displăcere, încăpere, părere, plăcere, scă- 

dere, tăcere, zăcere. 

Sa se observe în special: întrevedere, prevedere, 

vedere (compară f și 8).
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Schimbări în radical. , 

c) coacere, coasere, cunoaştere, descoasere, întoar- 

cere, răscoacere, recunoaştere, roadere, scoacere, scoa- 

tere, stoarcere, toarcere. 

h) vindere. | 

i) aducere, ajungere, alegere, atingere, coacere, 

creştere, “culegere, cunoaştere, curgere, descingere, des- 

facere, distragere, dregere, ducere, facere, frigere, frîn- 

gere, inducere, încingere, înfigere, înfringere, înpingere, 

înpungere, întingere, întoarcere, înţălegere, învingere, 

lingere, mergere, mulgere, naştere, ningere, paştere, 

petrecere, plingere, prefacere, prelingere, prezicere, 

producere, ragere, ăscoacere, recunoaştere, reducere, 

resfringere, respingere, retragere, scoacere, scurgere, 

spargere, stingere, stoarcere, străpungere, stringere, 

sugere, ştergere, toarcere, tragere, trecere, ungere, 

zicere. 

IV 
Verbele care aii -îni “iţi la pers. 1, 2 p. prezent. 

indicativ at la infinitiv forma -îre: amărire, borire, 

chiorire, coborire, cotorire,. doborire, hotărire, izVo- 

rire, ocărire, omorire, oţărire, _pirire, pogorire, pos0- 

morire, scoborire, scociorire, tîrire, toporire, urire, 

virire, zădărire. 

In special să se observe: (sînt) fire, (ştii) ştire, 

(voesce) voire vrere. ,. 

Schimbări în radical. O: 

d) murire (Insă adormire, coborire, dezdoire, dobo- 

rire, dormire, omorire, pogorire, scoborire).
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i) Numa! la verbul fără -ese: fugire. 5 

j) Numa! la verbele fără” -ese: ascuţire, auzire, 

despărțire, dezminţire, eşire, înghiţire, înpărţire, în- 
putire, minţire, puţire, răpezire, simţire, slobozire, su- 

meţire (Insă îndesire, mirosire). 

k) despărţire, înpărţire, sărire, tresărire. 

Să se observe în special : venire, perire. 

$ 40 

Trecut 

Se formează cu infinitivul prezent al verbului sint, 

întrebuințat ca auxiliar, și participiul trecut pasiv al 

verbului : 
a fi. aflat. căzut ales ascuţit 

Participiul 

Ş zi 

Prezent 
IC. u C. MC VC. 

afl-ind căzind - 'aleg-ind  — ascuţ-ind 

luer-înd Aa „ amăgrind 

I 

- Cind radicalul este terminat în vocală, participiul 

sună - ind : aciuind, adiind, apropiind, căpchiind, cu- 

cuind, deochind, descheind, descuind, despoind, dez-, 

mîniind, înapoind, încheind, încirceind,- încîrjoind, în- 

cleind, încovăind, încuind, înfiind, înfoind, înfuriind, 

îngenunchind, înghiind, îngreuind, înjunghind,;înmuind, . 

înprăştiind, întemeind, întirziind, înviind, leşiind, li-
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liniind, mingiind, miniind, muind, periind, șeilciind, 

scinteind, sfişiind, spăriind, strechiind, supţiind, tăind, 

zgiriind. Mi | 
Verbele în -ez, care ai radicalul terminat în ch, 

gh (guturala închisă afonă şi guturala închisă fonică), 

ai de asemenea participiul -ind: despărechind, înpă- - 

rechind, întortochind, păduchind, privighind, trunehind, 

veghind (Insă forfecînd, înbelşugind, vărgind). 

In special să se observe: (dai) dind (tot aşa de- 

dind) ; (iat) luînd; (lau) lind; (stai) stînd. 

Schimbări în radical. | 

d) înmuind, însurind, inturnind, jucînd, muind, pur- 

tind, răsculînd, răsturnînd, rugind, sculind, strecurind, 

turnind, zburind (Insă cocoţind, dehocind, deochind, 

descordind, despoind, dezehiocind, deznodind, îndopind, 

înfiorînd, îngropind, îngroşind, înodind, înotind, în- 

proşcind, învirtoşind, ouind, tocînd). 

„k) acăţind, adăugind, asămănind, băgind,  băligind, 

blăstămind,. călcînd, căpătînd, cărind, căscind, căţărind, 

căutînd, clătinînd, derăpănind, descăerind, descălecind, 

descărcind, dezbrăcind, fărmecînd, grăpănînd, înălțind, 

înbrăeînd, încăerind, incălecînd, încălțind, incărcind, 

îingrășind, înpăcînd, lăsînd, lătrind, lăudind, măcinind, * 

păpind, presărind, răpăgind, răzămind, sămănind, să- 

turind, scăldind, scăpărind, scăpătind, scărmănind, scăr- 

pinind, spăriind, tăind, văetind,. vătămind (a inițial 

rămîne neschimbat : aflind, apărînd, arind).. 

]) legănînd. 

In special să se observe: (pieptăn) peptănind, (zbier) 

zberind, (minîne) mîncind, (darm) dărimînd, (sfarm) 

sfărimînd, (oit) ouind, (ploi) plouind, (usuc) uscind.



II 

Să se observe în special: (am) avind, (beati) bind. 

Schimbări în radical. E 
d) durind, putind. 

k) căzind, displăcînd, încăpind, părind, pacind, scă- 

zind, tăcînd, zăcind. 

Să se observe în special. 

Radicalele terminate în d schimbă pe d în z: că- 

zînd, întrevăzind, prevăzind, scăzind, şezind, văzind.— 

min are participiul may degrabă miind decit minind. 

MI 

Schimbări în radical. 

d) n-are loc: cocind, cosînd, cunoscihd, descosind, 

întorcînd, rozind, seocind, scoţind, storcind, toreînd. 

k) abătind, bătind, desfăcind, dezbătind, distrăgind, 

făcînd, născînd, păscind, prefăcind, răzind, răgind, răz- 

bătând, spărgind, 'străbătind, trăgind, zbătind (a iniţial 

rămîne neschimbat :. arzind). 

In special să se observe: (pierd) perzind, (fierb) 

ferbînd. | 

 Radicalele terminate în d schimbă pe. d în z: a- 

„prinzind, arzind, ascunzind, crezind, cuprinzind, de- 

prinzind, deschizind, desprinzind, închizind, întinzind, 

pătrunzind, perzind, prinzind, purcezind, răzind, răs- 

punzind, rizind, rozind, tunzind, vînzind (ucid are par- |. 

ticipiul ucigind). — Următoarele radicale în prefac 

pe t în ţ: scot—scoţind, sumat—sumeţind, trimet— 

trimeţind. | 
IV 

Verbele care ai -îmi -îţi la pers. 1,2 p. prezent in- 

dicativ ai participiul -înd: amărind, borind, chiorind
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coborind, cotorind, doborind, hotărind, izvorind, ocă- 

rind, omorind, oțărind, pirind, pogorind,: posomorînd, 

scoborind, scociorind, târind, toporind, urind, virind, 

zădărind, 

In special să se observe: (sint) fiind, (voesc) voind 

vroind, vrind. | : 

Schimbăni în radical. ” 

d) murind (Insă adormind, coborind, dezdoind, do- 

borind; dormind, omorind, pogorind, scoborind). 

î) Numa! la verbul fără -esc: fugind. 
j) Numai la verbele fără -esc: ascuţind, auzind, 

despărţind, dezminţind, eşind, înghițind, înpărțind, în- 

puţind, minţind, puţind, răpezind, simțind, sumeţind, 

slobozind (Insă îndesind, mirosind). 

k) despărtind, înpărțind, sărind, tresărind. 

Să se observe în special: (vin) venind, (pier) perind: 

- $E | | 

Participiul trecut : - 

Participiul prezent dela sînt compus cu participiul 
“trecut. pasiv= participiul trecut activ la verbele ne-: 
transitive : 

fiind căzut, căzută, căzuţi, căzute 

Participiul prezent dela am compus. cu participiul 
trecut pasiv== participiul trecut activ Ja verbele tran- 
sitive: 

avind aflat aflată aflaţi: aflate 
P . 

p | 

Verbul pasiv 

Ş 43 

Pentru pasiv servese două forme: 1) forma refle-
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xivă“ de obiect drept, 2) compunerea lui sint cu par- 

ticipiul trecut. 

1) Prin forma reflexivă de. obiect: drept înţălegem 

forma activă însoțită de pronume persoanei subiec- 

tului (pers. 1 mă ne, pers. 2 te vă, pers. 3 se) ca o- 

piect drept. Această formă reflexivă face serviciul de | 

pasiv numal la a treia persoană singulară şi plurală : 

se acaţă, se lucrează, se aduce, se acopere, se amăgeşte; 

se acaţă, se lucrează, se aduc, se acoper, se amăgesc. 

9) Asupra formei 2 a pasivului avem de făcut w- 

mătoarele observaţii. -La verbele perfective (acele a 

căror acţiune implică ideea de ceva care la un mo-" 

ment dat trebue să se siirşească, precum serii, stric, 

risipesc, las, părăsesc, trimet, trec, aşez) sînt4- parti- 

cipiu=trecut, eram participiu = —pluseaperfect, voiii 

fi + participiu = viitorul exact, să fiu-+-participiu= 

trecutul” conjunctivului, aş fi-t-participiu==trecutul 

optativului, a fi-+ participiu = trecutul infinitivului, 

fiind + participiu = participiul trecut. La verbele im- 

perfective (acele a căror acţiune nu implică ide- 

ca de ceva care la un moment dat trebue să se 

sfirşească, precum iubesc, blustăm, laud, urese, res- 

pectez, tem, doresc, văd) valoarea temporală atir- 

nă dela formele verbului auxiliar, astfel că sînt-+- 

participiu = prezent, eram -+ participiu= imperfect, ete. 

La verbele pertective prezentul, imperfectul, viitorul 

indicativului, prezentul conjunctivului, prezentul op- 

tativului, prezentul infinitivului, prezentul participiului 

se exprimă prin forma reflexivă, întru atit cit aceasta 

este posibil, adică la pers. 3. La verbele imperfective 

forma reilexivă este la aceleaș timpuri, macar că ” 

posibilă, ma! rar întrebuințată.
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$ 44 

Participiul trecut. 

I c. re, II C, VC. 

aflat căzut ale-s ascuțit 
luer-at „a păt-ut amăg-it 

- cop-t 

i 

“lati n-are forma -at, specifică conjugării |, ci -ut: 

Jăut. , 

Cind radicalul este terminat în vocală, forma este 

-iat: aciuiat, adiiat, apropiiat, căpehiiat, cucuiat, de- 

„ochiat, deseheiat, descuiat, despoiat, dezminiiat, îna- 

poiat, încheiat, încîrceiat, încîrjoiat, încleiat, încovăiat, 

încuiat, înfiiat, înfoiat, înfuriiat, îngenunchiat, înghiiat, 

îngreuiat, înjunghiat, înmuiat, împrăştiiat, întemeiat, 

întirziiat, înviiat, leşiiat, liniiat, mîngiiat, miniiat, scil- 

ciiat, scinteiat, sfişiiat, spăriiat, strechiiat, supțiiat, 

"tăiat, zoiriiat. NE 

" Werbele în -ez, care ait radicalul terminat în. ch, 

gh (guturala închisă afonă şi guturala închisă fonică) 

ait de asemenea forma -iat : despărechiat, înpărechiat, 

întortochiat, păduchiat, privighiat,. trunchiat, veghiat 

(Insă forfecat, inbelşugat, vărgat). 

"In special să se observe: (dati) dat, (iai) luat, (stai) 

stat. | 

Schimbări în radical. , | 

d) înmuiat, însurat, înturnat, jucat, muiat, purtat, 

răsculat, răsturnat, rugat, sculat, strecurat,: turnat, 

zburat (Insă cocoțat, dehocat, deochiat, descordai, 

despoiat, dezghiocat, deznodat, îndopat, înfiorat, în-
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gropat, îngroșat, înodat, înatat, înproşcat, învirtoşat, 

ouat, tocat). E , 

k) acățat, adăugat, asămănat, băgat, bălig zat, plă- 

stămat, călcat, cărat, căscat,. cățărat, căutat, clătinat, 

derăpănat, desc: ăerat, descălecat, descărcat, dezbrăcat, 

fârmecat, grăpănat, înălțat, înbrăcat, încăerat, încă- . 

lecat, încăltat, încărcat, îngrăşat, înpăcat, lăsat, lă- | 

trat, lăudat, măcinat, păpat, presărat, răpăgat, răză- 

mat, sămănat, “săturat, scăldat, scăpărat, scăpătat,- 

scărmănat, scărpinat, spăriiat, tăiat, văetat, vătămat 

(a iniţial rămîne neschimbat: allat, apărat, arat).. 

1) legănat 

In special să se observe: (zbier) zberat, (miîninc) 

“mîncat,  dărimat, sfărimat,. (oii) ouat, (ploi) plouat, 

(usuc) uscat. o. 
” „II 

Să se observe în special: (am) avut, (beaii) băut. 

min, rămîn n-ait forma -ut, specifică conjugăril IL, 

ci forma -s: mas, rămas. 

Schimbări în radical. 

d) durut, putut. | 

k) căzut, displăcut, încăput, părut, plăcut, scăzul, 

“tăcut, zăcut. 

Să se observe în 'special că toate radicalele termi-_ 

nate în d prezintă pe d ca z la participiul trecut : 

căzut, întrevăzut, prevăzut, scăzut, şezut, văzut. 

II” 
- „Ad forma -ut abat, aştern, bat, cer, cern, cos, cred, . 

cresc, cunosc, descos, desfac, dezbat, fac, £ gem, încep, : 

nasc, pase, pierd, petrec, prefac, pricep, răzbat, recu- 

nosec, serem, străbat, tem, trec, țes, vînd, zbat: abă- A
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tut, aşternut, bătut, cerut, cernut, cusut, crezut, cres- 

cut, cunoscut, descusut, desfăcut, dezbătut, făcut, ge- 

mut, început, născut, păscut, perdut, petrecut, prefă- 

cut, priceput, răzbătut, recunoscut, . scremut, străbă- 

tut, temut, trecut, țesut, vîndut, zbătut. 

- Au forma -t coc, fierb, frig, frîng, înfig, înfriîng, răs- . 

coc, rup, scoc, sparg, sug: copt, fiert, fript, frînt, în- 

fipt, înfrînt, răscopt, rupt, seopt, spart, supt. 

Au forma -s toate celelalte, 

Schimbări în radical. . , 

d) cusut, descusut (Insă cunoscut, recunoscut). 

k) abătut, Dătut, desfăcut, dezbătut, făcut, născut, 

păscut, prefăcut, răzbătut, străbătut, zbătut. 

In special să. se observe (pierd) perdut. Apo! ra- 

dicalele terminate în consunantă pierd consunanta îna- 

intea, terminaţiei -s a participiului: adus, ajuns, ales, 

aprins, apus, ars, ascuns, atins, cules, cuprins, curs, 

deprins, depus, deschis, descins, desprins, dispus, dis- 

tras, dres, dus, indus, închis, încins, înpins, înpuns, 

(întind) întins, (inting) întins, întors, înţăles, învins, 

lins, mers, muls, nins, pătruns, plins, prelins, prepus, 

presupus, prezis, prins, produs, propus, pus, purces, 

(rad) ras, (vag) ras, răpus, răspuns, redus, restrins, 

respins, retras, ris, ros, (scot) seos, scurs, spus, stins, 

stors, străpuns, .strins, sumes, supus, şters, lors, tras, 

- trimes, tuns, ucis, uns, Zis. 

IV 

Să se observe în special: (sint) fost; (ştia) știut ; 
(voesce) voit, vroit, vrut. | 

. Verbele cu radicalul în 7 care aă la prezent pers. 
1, 2.p. terminaţiile -îmi, -iţi ati la participiul trecut
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terminaţiea it: amărit, borit, chiorit, coborit, cotorit, 

doborit, hotărit, izvorit, ocărit, omorit, oţărit, pirit, 

pogorit, posomorit, seoborit, seociorit, tirit, toporit, u- 

rit, virit, zădărit. 

Schimbări în radical. | | 

d) murit (Insă. adormit, coborit, dezdoit, doborit, - 

«ormit, omorit, pogorit, scoborit). - 

i) Numa! la verbul fără --esc!: fugit. 

3) Numai la verbele fără -esc: ascuţit, auzit, des- 

_părtit, dezminţit, eşit, înghițit, înpărțit, înpuţit, minţit, 

„puţit, răpezit, simțit, slobozit, sumeţit (Insă îndesit, 

„mirosit). 
! 

k) despărțit, înpărțit, răsărit, sărit, tresărit. | 

Sa se observe în special: (vin) venit, (pier) perit. 

Participiul trecut pasiv are formele unui adiceliv 

de două terminaţii. - 

Ş 45 

Indicativ “ 

Prezent 

pers. Î- pers. £ sint inbit, iubită 

2 - 2 eşti ” .. 

3 se serie 3 este ” „se iubeşte 

i „1 sintem iubiţi, iubite 

2 2 sinteţi „ [. 

3 se serii 3 sint ” „se iubesc - 

Imperfect 

1 1 eram iubit, iubită 

2 9 eral ” „m 

3 se scriiu era „ :p seiubiu 

1 1 eram iubiti, iubite 

9 . 9 eraţti „ - 

A se scriiaii Berii „ „se iubiuii



Trecut 

1 sînt seris, scrisă 

9 “eşti a. 

3 se scrise, s-a seris este n » 

4 po sintem scriși, serise 

2 sînteți + n 
3 se seriseră, s-aii seris sint îi. 

1 am fost iubit, iubită 

2 ai fost - - . 

3 a fost „sea iubit, se iubi 

1 am fost iubiţi, iubite 

2 ati iost 

3 ai fost - „S-a iubit, se iubiră 

ori ful, ete. iubit, iubită 

“ « 

. | Pluseaperfect 

1 _ eram scris. scrisă 

2 “eral a. . 

3 se serisese,s-a fast scris era - . 

i 1 eram scriși, serise 

NEC-A erati » - 

3 se serisese, s-uii fost seris eraii - - 

1 fusesem iubit, iubită 

9 fuseseși « » 

pa 3 fusese  „ * se iubise, s-a fost iubit 

1 fusesem iubită, iubite 

2 fuseseti „ » DE 

3 tusese - - se iubise, s-ait fost iubit 

Viitor | - 
1 +. 

9 

3 se va serie, are să se serie 
1 | 

2 

3 se vor. serie, aii să se scrie 4
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1 voii fi iubit, iubită 

2va îi „ . 
3va fi „ „se va iubi, are să se iubească 

1 vom fi iubită, iubite 

2 veti îi „ - . | 

3 vor fi » „se vor iubi, ati să se iubească 

ori am să fiu, ete, iubit 

Viitor exact 

1 'voiu fi seris, serisă 

2 vel fi „ n» 

3 se va îi seris 'va fi. „ n 

1 - vom fi serişi, scrise ” 

2 vetI îi » p 

3 se vor fi seris vor fi » - 

1 voiu fi fost iubit, iubită 

2 vel fi fost „ » - 

3va fifost » „seva fi iubit 

1 vom fi fost iubită, iubite 

2 veți fi fost „ 

3vor fifost „ » se vor fi iubit 

Actio instans trecută 

“
9
 
=
 

era să se scrie 

9
 

3 erait să se scrie 

1 eram să fii iubit, iubilă . 

2 erai să Ia 

3era săiie „ n» era să se iubească 

1 eram să fim iubiţi, iubite | 

2 eraţi să fil» n 

d erai să fie  „ » erait să se iubească
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Să se scrie 

să se serie 

Conjunetiv 

să se fi scris 

să se fi seris 

Prezent 

să fiti iubit, iubită _ 

să fil „» n - 

săfie „ „ săseiubească 

să fim iubiti, iubite , 

să ÎI» - ' 

să fie „ „ săse iubească 

Trecut 

să fiii scris, scrisă 

să fi - 

să fie „. a 

să fim scriși, serise 

să fill o. - 

să fie -„ - 

să fi fost iubit, iubită 

să fi fost n 

n 

m 

- să se fi iubit 

să fi fost iubiti, iubite 

1 
a 
3 să fi tost 
1 
a să fi fost 

3 să fi fost * 

3 s-ar scrie 

3 s-ar serie 

* 

n 

i 
n 

- să se îi iubit 

Optativ . 

Prezent 

L aş fi iubit, iubită | 

dar fi » 

Bari „ - S-ar iubi 

daf. - 

1 am fi iubiti, iubite 

n 

3ar fi n s-ar. iubi
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Trecut 

1 aş fi seris, serisă 

9 al fi „+ - 

3 s-ar fi seris ar fi » 

1 ! am fi SerișI, serise 

9 auf» -. 
3 s-ar Îi scris ar îi + » 

1 aş fi fost iubit, iubită 

dal fifost „ „ 

3ar fifost - s-ar îi iubit 

1 am fi fost iubiti, iubite 

2 air fi fost = „ 

dar fifost - .. s-ar fi iubit - 

Potenţial 

1 

9 , 

"3 se va fi scriind se va fi iubind 

4 

9 | 
3 se vor fi scriind „se vor fi iubind 

Infinitiv . 

Prezent 

a se serie a fi iubit, iubită a se iubi 

„iubiţi iubite 

Trecut 

a se fi scris, a fi seris, scrisă a fi fost iubit, iubită a se fi iubit 

„ scriși scrise „ ” iubiţi, iubite 

Participiu 

Prezent 

scriindu-se - fiind iubit, iubită iubindu-se 

„iubiti, iubite
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Trecut : 

scris, scrisă “fiind seris, serisă iubit, iubită 

serişI, scrise , Serişi, scrise : iubită, iubite 

Formele care lipsese dela verbele perfective sint 

imposibile. Limba romînă este incapabilă de a şi le 

închipui ca pasive. Numai la nasc, văd, zăresc forma 

reflexivă serveşte pentru pasiv şi la pers. 1, 2. 

| LIN 
Verbul reflexiv 

Ş 46. 

„Limba romînă n-are o formă specială pentru refle- 

xiv, adică pentru a arăta că subiectul verbului îş 

serveşte lui însuş ca obiect drept ori ca obiect ne- 
drept, ci se alipesce numai la verb, ca .enclitice ori 

procliticc, pronumele personale scurtate. Decit numai. 

la această alipire ati loc anumite poziţii, care trebuesc 

făcute cunoscute, apoi unele verbe se întrebuinţează * 

numai ca reilexive ori ca reflexive aii un înţăles deo- 

sebit, şi pentru aceia găsim de cuviință să dăm ta- 
blourile următoare : | 

Indicativ 

Prezent 

mă iubesc | îmi zidesc. 

te : iubeşti - îti zideşti 

_se iubeşte . - își zidește 
„ne iubim o „ne zidim 
„Vă iubiţi. vă - zidiţi: 
- se: iubesc: își - zidesce



iubian 

iubial 

„iubia 

iubiam 

iubiați 

iubiaii 

mă 

te 

se 

ne 

vă 

se 

iubii 

iubişi 
iubi 

iubirăm 

iubirăti 

iubiră 

mă 

te 

se 
ne 
vă 

se 

m-am iubit iubitu-m-am mi-am 

iubit iubitu-te-ai 

iubit iubitu-s-a 

ne-am iubit iubitu-ne-am 

iubit iubitu-v-ati 

iubit iubitu-s-ati 

te-ai 

s-a 

v-ati 

s-aii 

m-am fost iubind 

te-ar fost iubind 

s-a fost iubind 

ne-am fost iubind 

v-aţi fost iubind 

s-au fost iubind 

“mă iubisem 

te iubiseși 

se iubise - 

Imperfect 

“ “Trecut 

ți-al 

şi-a 

v-ati 

şi-au 
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îmi zidiam 

îl zidial 
"ÎȘI zidia 

ne  zidiam 

vă  zidiati 

ÎŞI  zidiaii. 

ŞI zidi 

ne zidirăm 

vă  zidirăţi 

ÎȘI  zidiră 

zidit ziditu-mi-am 

zidit ziditu-ţi-al 

zidit ziditu-și-a 

ne-am zidit ziditu-ne-am 

zidit ziditu-v-ati 

zidit ziditu-şi-aii 

mi-am fost: zidind 

ți-al 

şi-a 

ne-am fost 

fost 'zidind | 

fost zidind - , 

zidind 

v-aţi fost zidind 

şi-au fost zidind - 

Pluscaperfect 

„îmi zidisem 

îti zidiseși 

își zidise



140 

ne  iubisem 

ă iubiseți : 
se iubise 

m-am fost iubit 

ne  zidisem 

vă  zidiseţi 

își zidise 

mi-am fost zidit 

te-al. fost iubit ți-al fost zidit 

s-a fost iubit şi-a - fost zidit, 
ne-am fost iubit ne-am fost zidit 

v-ati fost iubit v-aţi fost zidit 

s-a fost iubit . şi-ail fost” zidit 

- Viilor | 

mă voii iubi iubi-mă-voiri în voit zidi zidi-mi-voiu: 

te vei iubi iubi-te-ver îţi vei zidi zidi-ţi-vel 

se va iubi iubi-se-va - își va zidi zidi-şi-va 

„ne. vom iubi- iubi-ne-vom ne vom zidi zidi-ne-vom. 

vă veţi iubi iubi-vă-veti vă veţi zidi zidi-vă-veţi 

se vor iubi iubi-se-vor . îşi vor. zidi zidi-şi-vor 

am să mă iubese am să-mi zidese 

al . săte iubeşti - al : să-ţi zideşti 
are să se iubească are să-şi zidească 
“avem să ne iubim avem să ne zidim 
aveți să vă iubiţi aveti să vă ziditi 
at ! să se iubească aii să-şi  zidească. 

"Viitorul exact 

mă voit îi iubit îmi voii fi zidit | 
te ver fi iubit „ÎN ver fi zidit 
se va fi iubit ÎŞI va fi zidit 
ne vom fi iubit ne vom fi zidit 
vă veți fi iubit „vă veţi fi zidit i 
se vor fi iubit ÎŞI. vor fi zidit



Actio instans trecută 

eram să mă iubesc. - . eram să-mi zidesc 

era! să te iubeşti eral să-ți: : zidești 

era să se iubească era să-şi zidească.. 

eram să ne iubim eram să ne zidim 

erati să'vă iubit. - erați să vă zidită 

erai să se iubească eraii să-şi zidească. 

„. Conjunetiv 

Prezent », 

să mă iubesc să-mi zidese 

“să te iubeşti să-ți zideşti 

să se iubească: „să-şi zidească 

să ne iubim să ne zidim 

să vă iubiţi să vă zidiţi 

să se iubească. să-şi zidească . 

Trecut . 

să mă fi iubit să-mi fi zidit 

“să te fi iubit să-ți fi zidit 

să se fi iubit . să-şi fi zidit: 

să ne fi iubit să ne fi zidit 

să vă fi iubit să vă fi zidit 

să se fi iubit să-şi fi zidit 

Optativ 

Prezent 

m-aş iubi iubi-m-aş mi-aş zidi zidi-mi-aş. 

te-ai iubi iubi-te-al ți-al zidi zidi-ţi-al 

s-ar iubi iubi-s-ar şi-ar zidi zidi-și-ar
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ne-ain iubi iubi-ne-am ne-am zidi zidi-ne-am . 

v-aţi iubi iubi-v-aţi v-aţi zidi  zidi-v-aţi 
S-ar iubi iubi-s-ar - şi-ar zidi zidi-și-ar 

Trecut 

m-aş fi iubit . „mi-aş fi zidit 

te-ar fi iubit! ti-ar fi zidit 

S-ar fi iubit Si-ar fi zidit 
ne-am fi iubit „ne-am. fi zidit 

v-ati fi iubit v-aţi fi zidit - - 
S-ar fi iubit şi-ar. fi zidit 

Potential prezent 

mă voiii fi iubind îmi voii fi zidind 

te ver fi iubind îti ver fi zidind 

“se va . fi iubind: - îşi va fi zidind 
ne vom fi iubind ne vom fi zidind 

vă veți fi iubind vă veti fi zidind 

se vor fiiubind îşi vor fi zidind 

Imperativ 

iubeşte-te zideşte-ti 

iubiţi-vă zidiţi-vă 

La duc "imperativul sună la pers. 2 p. duceţi-vă şi 

ducevăți ! 

„a - Infimitiv 

Prezent 

a se iubi E a-ȘI zidi
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- Trecut: 

a se fi iubit a-și fi zidit 

- Participiu 

Prezent 

iubindu-se zidindu-şI 

Trecut 

avîndu-se iubit, iubită, iubiţi, iubite 
avîndu-și” zidit, zidită, zidiţă, zidite 

Următoarele verbe există numar supt. forma refle 

xivă de obiect drept: mă buric, mă gudur, mă încă-- 

pătinez, mă înerunt,. mă. încumet, mă îngimf, mă vaet, 

mă văicărez, mă zbucium, mă preling, mă bălăbă- 

nesc, mă bugezese, mă buhăvese, mă căciulese, mă. 

căesc, mă căsătoresc, mă căznese, mă chefăluese, 

mă cinchese, mă ciondănesc, mă codesc, mă erucese,. 

-mă cufurese, mă cuibăresc, mă dumeresc, mă faso-. 

lesc, mă fălesc, mă fățărese, mă făţărnicesc, mă fu-: 

„ dulesc, mă hirjonese, mă hlizese, mă hodinesc, mă. 

itiese, mă ivesc, mă înbulzese, mă înerucese, mă în- 

deletnicesc, mă îndirjesc, mă îndoese, mă lăcomesc, 

mă lehemetisese, mă lenesc, mă lenevese, mă lihnesc, 

mă ofilesc, mă olicăese, mă opintesc, mă oşștese, mă 

oțătesc, mă painjînese, mă pălese, mă plihtisesc, mă. 

plodese, mă pocăesc, mă pocesc, mă posomorest, mă. 

poticnesc, mă povirnesc, mă prăsese, mă primejduesc, 

„mă pripăşese, mă răstesc, mă războese, mă rincezesc, 

mă rotesc, mă ruginesc, mă sălbătăcese, mă selifo- 
sese, mă sfădese, mă sfiese, mă siesc,. mă sirguese,
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mă stinjinesc, mă şiclesc, mă tolănesc, mă tologesc, 

mă uimese, mă uluese, mă vădesc, mă vestesc, mă 

zăbovese, mă zeribulese, mă zvircolesc, mă zvonesc. 

Următoarele aii ca reflexive de obiect drept un în- 

“ţăles deosebit decit cel. obişnuit: aflu, apuc, "arăt, 

asamăn, eulc,. cunun, cutremur, dau, dedau, dezgust, 

iai, încerc, înfuriii, îngin, îngraş, îngreţoşez, însor, 

înspăimiînt, înşel, întărt, întunee, joc, las, lupt, mărit, 

minunez, mir, miîniii, mut, oi, port, ridic, rog, ruşinez, 

satur, seald, schimb, scol, spariit, spăl, spinzutr, stric, 

tai, ure, uit, visez, pot, abat, aleg, aprind, cred, duc, 

fac, frig, înțăleg, pătrund, pierd, pling, prefac, pricep, 

prind, pun, supun, tei, adăpostesc, amăgesc, azvirl, 

cobor, deosebesc, despart, feresc, foesc, folosesc, gă- 

tese, gidil, gindesc, gonese, hotărese, iscălesc, ispi- 

tesc, isprăvese, inăduş, înblinzese, încălzese, îndato- 

rese, îndrăgese, îndulcesc, inebunesc, îngrijesc, îngro- 

zesc, înpărtăşese, învrednicese, mărturisesc, + numesc, 

părăsesc, păzesc, plătesc, pogor, pominesc, pornesc, 

potrivesc, prostesc, rătăcesc, rinjesc, rostesc, scobor, 

sfătuese, silese, stivnesc, suiii, toemese, zvirl. —Urmă- 

* toarele se întrebuinţează ca reflexive de obiect dre ept 

numai la 3 pers. s. p.: se cade, se încape, se” pare 

(verbe unipersonale). se cuvine este numai! reflexiv 

şi numa! la 3 pers. s. p. întrebuințat (verb uniper- 

„sonal). se mijeşte este numai reflexiv şi numar la 3 

pers. s. întrebuințat (verb. unipersonal).
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Prepoziţii 

Ş 41 

a, afară de, afară din, alături cu, alături de, aproape 

„de, asupra, cătră, contra, cu, de, de a, dea dreapta, - 

de a lungul, de aproape de, de a stinga, de asupra, 

decătră, dedeparte de, dedesupt de, dedesuptul, de 

faţă cu, de jos de, dela, delături de, delingă, de o- 

dată cu, de,o parte de, de o potrivă- cu, departe de, 

de dinaintea, de dinainte de, de dincoace de, de din- 

colo de, de din faţa, de din faţă de, de din jos de, 
de, din josul, de din sus de, de din susul, de după, 

de pănă, de pe, de peste, despre, de supt, de pănă 

a, de pănă afară de, de până afară din, de pănă a- 

lături cu, de pănă alături de, de pănă aproape 

de, de până asupra, de pănă cătră, de pănă de 
a dreapta, de pănă de a lungul, pe pănă dea 

stinga, de pănă de asupra, de pănă de cătă, 

de pănă de desupt de, de pănă de desuptul, de pănă 

de faţă cu, de pănă dela, de pănă delingă, de pănă 

«le o parte de, de pănă departe de, de pănă depe, 

«de pănă din, de pănă dinaintea, de pănă dinainte de, 

de pănă dincoace de, de pănă dincolo de, de pănă 

«din faţa, de pănă din față de, de pănă drept, de pănă 

după, de pănă faţă cu, de pănă față de, de pănă în, 

de pănă în afară de, de pănă înaintea, de pănă îna- 

inte de, de pănă înapoia, de pănă înapoi de, de pănă 

“în contra, de, pănă îndărăt de, de pănă îndărătul, de 

pănă în faţa, de pănă în față de, de pănă în fruntea, 

«le pănă în jos de, de pănă în lături de, de pănă.
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înpotriva, de pănă înpreajma, de pănă înprejurul, de 

pănă înspre, de pănă în sus de, de pănă între, de: 

pănă întru, de pănă înuntru, de pănă la, de pănă 

lingă, de pănă peste, de pănă prin, de. pănă prin-- 

prejurul, de pănă printre, de pănă spre, de pănă supt, 

depe a, depe afară de, depe afară din, depe alături 

cu, depe. alături de, depe aproape de, depe de, depe 

asupra, depe de aproape de, depe de a: dreapta, depe 

de a lungul, depe de a stînga, .depe de asupra, depe 

dedesupt de, depe dedesuptul, depe delingă, depe de o 

parte de, depe departe de,depe dinaintea, depe dinainte 

de, depe, dincoace de, depe dincolo de, depe din faţa, 

depe din faţă de, depe din dosul, depe din dos de, depe 

dintre, depe drept, depe după, deprin, deprin afară de, 

deprinaintea, deprinainte de, deprinapoia, deprinapol 

de, deprindărăt de,. deprindărătul, deprin dos de, 

deprin dosul, deprin fața, deprin fată de, deprin 

fruntea, deprin jos de, deprin josul, deprin lături de, 

deprinpotriva, deprinpreajma, deprinprejurul, deprin- 

prejur de, deprin sus de, de prin susul, de printre, 

deprinunteu, depe la, depe lîngă, depe supt, de depe 

a, de depe afară de, de depe afară din, de depe a- 

lături cu, de depe alături de, de depe aproape de, 

de depe asupra, de depe de aproape de, de depe 

-de, de depe de a dreapta, de depe de a lungul, de 

“depe de a stinga, de depe de asupra, de depe de- 

desupt de, depe dedesuptul, de depe de lingă, de depe 

- de o parte de, de depe departe de, de depe. dinain- 

tea, de depe dinainte de, de depe dincoace de, de 

depe dincolo de, de depe din faţa, de depe din faţă 

de, de depe din dosul, de -depe din dos de, de depe
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dintre, de depe drept, de depe după, de deprin afară 

de, de deprinaintea, de deprinainte de, de deprinapoia, 

de deprinapoi de, de deprindărăt de, de deprirdă- 

rătul, de deprin faţa, de deprin față de, de deprin 

fruntea, de deprin jos de, de deprin josul, de de 

prin lături dej de deprinpotriva,. de deprinpreajma, 

de depriiprejurul, de deprin sus de, de deprinuntrul, 

de depe la, de depe lingă, de depe supt, de depea, 

de depe afară de, de depe afară din, de depealături 

1, de depe alături de, de depe aproape de, de depe. 

asupra, de depe de aproape de, de răul, din, din afară de, 

„dinaintea, dinainte de, dinapoia, dinapoi de, din con- 

tra, din cauza, dindărăt de, dindărătul, din faţa, din faţă 

de, din fruntea, din jos de, din josul, din lături de, 

dinpotriva, dinpreajma, dinprejurul, dinpreună cu, din 

spre, din sus de, din susul, dintre, dintru, dinuntrul, 

dincoace de, dincolo de, din afară din, din alătură 

cu, din alătuii de, din aproape de, din de a dreapta, 

" „din de a lungul, din de aproape de, din de a stinga, 

din de asupra, din de cătră, din de-departe de, din 

dedesupt de, din dedesuptul, din de jos de, din de-. 

lături de, din delingă, din de o parte de, din-departe 

de, din de dinaintea, din de dinainte de, din de din--. 

coace de, din de dincolo de, din de din faţa, din de 

din față de, din de din jos de, din de din sus. de, 

din de după, din:depe departe de, din depe,.. din de 

peste, din. de prin, din de prinprejurul, din de printre, 

din despre, din de supt, din depe a, din depe afară 

de, din depe afară din, din depe alături cu, din depe — 

alături de, din depe aproape de; din depe: asupra, 

_din depe de aproape de, din depe de, din depe de a 
. ! | : „10
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dreapta, din depe de a lungul, din:depe de a stinga, 

din depe de asupra, din depe dedesupt de, din depe 

dedesuptul, din depe delingă, din depe de o parte de,. 

din depe departe de, din depe dinaintea, din depe 

dinainte de, din depe dincoace de, din depe dincolo 

de, din depe din faţa, din depe din fată de, din depe 

din dosul, din depe din dos de, din depe „dintre, 

din depe drept, din depe după, din deprin, din de 

prin afară de, din deprinaintea, din deprinainte de, 

din deprinapoia, din deprinapol de, din deprindărăt 

de, din deprindărătul, din deprin dos de, din deprin 

dosul, din deprin faţa, din deprin faţă de, din de 
prin fruntea, din deprin jos de, din deprin -josul, | 

din deprin lături de, din- deprinpotriva, din deprin-. 

“preajma, din deprinprejurul, din deprinprejur de, din 

deprin sus de, din deprin susul, din de printre, din de 

prinuntrul, din depe la, din depe lingă, din depe supt, 

din drept, din după, din faţă cu, din față de, din pe de- 

parte de, din pricina, din partea, din spre, din -supt, 

drept, după, faţă cu,față de, fără, fără de, în, în afară de, 

„în afară din, în apropiiare de, înaintea, înainte de, îna- 

poia; înapoi,de, încontra, îndărăt de, îndărătul, în dos 

de,în dosul, în dreptul, în faţa, în faţă de, în fruntea, în Jos 

de, în josul, în lături de, în locul, în mijlocul, inpotriva, 

incontra, înpreajma, inprejurul, înpreună cu, înspre, în 

sus de, în susul, între, întru, înuntrul, în urma, a, lingă, 

odată cu, pănă, pănă a, pănă afară 'de, pănă afară: din, 

până alături cu, pănă alături de, pănă aproape de, pănă | 

- asupra, până cătră, pănă de a dreapta, pănă de a lungul, 

pănă de a stinga,pănă de asupra, pănă decătră, pănă de- 
desupt de, pănă dedesuptul, pănă defaţă cu, pănă de jos: 

- >
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de, pănă dela, pănă delături de, până delingă, pănă 

de o parte de, pănă departe de, pănă de dinaintea, 

pănă de dinainte de, pănă de dincoace de, pănă de 

dincolo de, pănă de din fața, pănă de dinfață de, 

pănă. de din jos de, până de din sus de, pănă de 

din josul, pănă de din susul, pănă de după, pănă depe, 

pănă de peste, pănă despre, pănă de supt, pănă de- 

pe afară, de, pănă depe afară din, până depe alătură 

cu, pănă depe alături de,. pănă depe aproape de, pă- 

nă depe asupra, pănă depe de aproape de, pănă depe de 

pănă depe de a dreapta, pănă depe de a lungul, pănă, 

depe de a stinga, pănă .depe de asupra, pănă depe 

dedesupt de, pănă depe dedesuptul, pănă - depe de 

lingă, pănă depe de-o parte, pănă depe departe de, 

pănă depe dinaintea, pănă depe „dinainte de, pănă. 

depe dincoace de, pănă depe dincolo de, pănă depe din 

fața, pănă depe din faţă de, pănă: depe din dosul, 

pănă depe din dos de, pănă depe dintre, până depe 

drept, pănă depe după, pănă deprin, pănă deprin a-: 

fară de, pănă deprinaintea, pănă deprinainte de, pănă... 

deprinapoia, pănă depriniapol de, pănă deprindărăt de, 

până deprindărătul, pănă deprin. dos de, pănă de 

prin dosul, pănă deprin fața, pănă deprin faţă de,. 

„pănă deprin fruntea, pănă: deprin jos de, pănă *de 

prin josul, pănă deprin . lături de, pănă deprinpotriva, _ 

pănă deprinpreajma, pănă deprinprejurul, pănă de- 

prinprejur de, pănă deprin “sus de, pănă deprin su- 

_sul, pănă -de printre, pănă. deprinuntrul, pănă de- - 

pe la, pănă depe lingă, pănă depe supt, . pănă de 

depe a; pănă de depe afară de, pănă de depe afa- 

„ră din, pănă de depe alături cu, pănă de depe alături de, .. - 
.
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pănă de depe aproape de, pănă de depe asupra, pănă 

de depe de aproape de, pănă de depe de, pănă de 

depe de a dreapta, pănă de depe de a lungul, pănă 

de depe de a stinga, pănă de depe de asupra, pănă 

de depe dedesupt de, pănă de depe dedesuptul, pănă 
de depe de lingă, pănă de depe de o parte de, pănă 
de depe departe de, pănă de depe dinaintea, pănă. 
de depe dinainte de, pănă de depe dincoace de, pănă 
de depe dincolo de, pănă de depe din fața, pănă de 
depe. din faţă de, pănă de _depe din. dosul, pănă de 
depe' din dos de, pănă de 'depe dintre, pănă de depe 
drept, pănă: de depe după, pănă de-deprin afară de, 
pănă de deprinaintea, pănă de deprinainte de, pănă 
de deprinapoia, pănă de deprinapor de, pănă de de-. 
prindărăt de, pănă de deprindărătul, pănă de deprin 
faţa, pănă de deprin faţă de, pănă de deprin frun- 
tea, până de deprin jos de, păhă de deprin josul, 
pănă de deprin lăturr de, pănă de deprinpotriva, | 
pănă de deprinpreajma, .pănă de deprinprejurul, pănă 
de deprin sus de, pănă de deprinuntrul, pănă de 
depe la, pănă de depe lingă, pănă de depe. supt, pănă 

- de depe a, pănă de depe. afară de, pănă de depe a- 
: fară din, pănă de depe alături'cu, pănă de depe ală- 
turi de, pănă de depe aproape de, pănă de depe a- 
supta, pănă de depe de aproape de, pănă din, pănă - 
dinaintea, pănă dinainte de, pănă dinapoia, pănă di- .. 
napoy de, pănă dindărăt de, “pănă dindărătul, pănă 
din fața, pănă din față de, pănă din! fruntea, . „pănă 
„din jos de, pănă din josul, pănă din lături de, 
pănă dinpotriva, pănă dinpreajma, pănă dinprejurul, 
pănă dinpreună cu, pănă dinspre, pănă din_ sus de,
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pănă din susul, pănă dintre, pănă dintru, pănă dinun- 
trul, pănă dincoace de, pănă dincolo de, pănă din afară 
din, pănă din alături cu, pănă din alătuul de, pănă din a- 
proape de, pănă din dea dreapta, pănă din de a lungul, 
pănă din de aproape de, pănă din dea stinga, pănă 
din de asupra, pănă din decătră, pănă din de departe 
de, pănă din dedesupt de, pănă din: dedesuptul, pănă 
din de jos de, pănă din delături de, pănă din delingă, 
pănă din de o parte de, pănă din departe de, pănă. 
din de dinaintea, pănă din de dinainte de,. pănă din 
de dincoace de, pănă din de dincolo de, pănă din de 
din faţa, pănă din de din faţă de, pănă din de din jos 
de, pănă din de din sus de, păriă din de după, pănă 
din depe departe de, pănă din depe, pănă din de 
peste, pănă din de prin, pănă din de prinprejurul, 
pănă din de printre, pănă din despre, pănă din. desupt, 
pănă din depe a, pănă din depe afară de, pănă din 
depe afară din, pănă din depe alături cu, pănă din 
depe alături de, pănă : din depe aproape de, pănă 
din depe-asupra, pănă din depe de aproape de, pănă 
din depe de, pănă din depe de a dreapta, pănă din 
depe de a lungul, pănă din depe de a stinga, pănă 
din depe de asupra, pănă din depe dedesput de, pănă 
din depe dedesuptul, pănă din depe: de lingă, pănă 
din depe de o parte de, pănă din depe departe de, 
pănă din depe dinaintea, pănă din depe dinainte de, 

„pănă din depe dincoace de, pănă din depe dincolo 
de, pănă din depe din fața, pănă din depe din față 
de, pănă din depe din dosul, pănă din debe din dos 
de, pănă din depe dintre, pănă din depe drept, pănă 

„din depe după, pănă din deprin, pănă din deprin afară, 
2 

2,
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de, pănă din de prinaintea, pănă din de prinainte de, 

pănă din de prinapoia, pănă din de prinapol de, pănă din 

de prindărăt de,pănă din de prindărătul, pănă din deprin 

'dos de, pănă din deprin dosul, pănă din deprin faţa, pănă 

din deprin faţă de, pănă din deprin fruntea, pănă din de- 

prin jos de, pănă din deprin josul, pănă din deprin lături 

de, pănă din deprinpotriva, pănă din de prinpreajma, 

pănă din de prinprejurul, pănă din de prinprejur de, pănă 

din deprin sus de, pănă din deprin susul, pănă din 

de printre, pănă din de prinuntrul, pănă din depe la, 

pănă din depe lingă, pănă din depe Supt, pănă din 

“drept, pănă din după, pănă din faţă cu, pănă din faţă 

de, pănă din pe departe, pănă dinspre, pănă din supt,. 

pănă drept, pănă după, pănă faţă cu, pănă față de, 

pănă în, pănă în afară de, pănă în afară din, pănă 

în apropiiare de, pănă înaintea, pănă înainte de, 

pănă înapoia, pănă înapoi de, pănă încontra, pănă 

îndărăt de, pănă îndărătul, pănă în dos de, pănă în 

dosul, pănă în faţa, pănă în faţă de, pănă în fruntea, 

pănă în jos de, pănă în josul, pănă în lături de, 

pănă înpotriva, pănă încontra, pănă înpreajma, pănă 

în prejurul, pănă înpreună cu, pănă înspre, pănă în sus 

de, pănă în susul, pănă între, pănă întru, pănă înun- 

trul, pănă la, pănă lingă, pănă pe, pănă pe a, pănă pe 

afară de, pănă pe afară din, pănă pe alături cu, pănă 

pe alături de, pănă pe aproape de, pănă pe asupra, 

pănă pe de, pănă pe de a dreapta, pănă pe de a lun- 

gul, pănă pe de aproape de, pănă pe de a stînga, 

"pănă pe de asupra, pănă 'pe decătră, pănă pe de de- 
parte de, pănă pe dedesupt de, pănă pe dede- 
suptul, pănă pe de jos de, până pe delături de, 

!
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„ pănă pe departe de, pănă pe. dedinaintea, pănă pe. 

dedinainte de, pănă pe de dincoace de, pănă pede 

dincolo de, pănă pe de din faţa, pănă pe de din faţă de, 

pănă pe de din josul, pănă pe de din. jos d€, pănă 
pe de din susul, pănă pe de din sus de, pănă pe de 

după, pănă pe depe, pănă pe de peste, pănă pe 

despre, pănă pe de supt, pănă pe depe afară de, pănă 

pe depe afară din, pănă pe depe alături cu, pănă pe 

depe alături de, pănă pe depe aproape de, pănă pe depe 

asupra, pănă pe depe de, pănă pe depe de aproape 

de, pănă pe depe de a dreapta, pănă pe depe de a 

lungul, pănă pe depe de a stinga; pănă pe depe de 

asupra, pănă pe depe dedesupt de, pănă pe depe de- 

'desuptul, pănă pe depe de lingă, pănă pe depe de o 

parte de, pănă pe depe departe de, pănă pe depe 

dinaintea, pănă pe depe dinainte de, pănă pe depe 

. dincoace de, pănă pe depe dincolo de, pănă pe depe 

din faţa, pănă pe depe din faţă de, pănă pe depe din 

dosul, pănă pe depe din dos de, pănă pe depe dintre, 

pănă pe depe drept, pănă pe depe după, pănă pe de: 

prin, pănă pe deprin afară de, pănă pe de prinaintea, 

pănă pe de prinainte de, pănă pe de prinapoia, pănă 

pe de prinapol de, pănă pe de prindărăt de, pănă pe 

de prindărătul, pănă pe deprin dos de, pănă pe de-" 

"prin dosul, pănă pe deprin fața, pănă pe deprin 

față de, pănă pe deprin fruntea, pănă pe deprin 

jos de, pănă pe deprin josul, pănă pe deprin lături. de, 

pănă pe de prinpotriva, pănă pe de prinpreajma, pănă , 

pe de prinprejuul, pănă pe de prinprejur de, pănă pe de 

prin sus de, -pănă pe deprin susul, pănă pe de . 

printre, pănă pe de prinuntrul, pănă pe depe la, pănă-
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pe depe lingă, pănă pe depe supt, pănă pe depe a, pănă 
pe depe afară de, pănă pe depe afară din, pănă pe 
depe alături cu, pănă pe depe alături de, pănă pe - 
de depe aproape de, pănă pe de depe asupra, pănă 
pe de depe de aproape de, pănă pe de depe de, 
pănă pe de depe de a dreapta, pănă pe de depe de 
a lungul, pănă-pe de depe de a stinga, pănă pe de 
depe de asupra, pănă pe de depe dedesupt de, pănă 
pe de depe dedesuptul, pănă pe de depe de lingă, 
pănă pe de depe de o parte de, pănă pe de depe 
departe de, pănă pe de depe dinaintea, până pe de 

„„depe dinainte de, pănă pe de depe dincoace de, pănă 
pe de depe dincolo de, pănă pe de depe din faţa, pănă 
pe de depe din faţă de, pănă pe de depe din dosul, 

„pănă pe de depe din dos de, pănă pe de depe dintre, - 
„ pănă pe de depe drept, pănă pe de depe după, pănă pe 

pe deprin afară de, pănă pe de de. prinaintea, pănă 
pe de dg prinainte de, pănă pe dede prinapoia, pănă 
pe de de prinapol de, pănă pe de de prindărăt de, 
pănă pe de de prindărătul, pănă pe de deprin faţa, 
pănă pe de deprin faţă de, pănă pe de deprin 
fruntea, piină pe de deprin jos de, pănă pe de de 
prin josul, pănă pe de deprin lături de, pănă pe de de 
“prinpotriva, pănă pe de de prinpreajma, până pe de 
de prinprejurul, pănă pe de deprin sus de, pănă pe 
de de prinuntrul, pănă pe de depe la, până pe de depe 
lingă, pănă pe de depe supt, pănă pe de depe a,. 
pănă pe de depe afară de, „până pe de depe afară 
din, pănă pe de depe alături: cu, până pe de depe ală- 
tur de, pănă pe de depe aproape de, pănă pe de. 
depe asupra, până pe de depe de aproape de, pănă
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pe din, pănă pe din afară de, pănă pe - dinaintea, 
pănă pe dinainte de, pănă pe dinapoia, pănă pe. di: 
napol de, pănă pe dindărăt de, pănă pe dindărătul, 
pănă pe din faţa, pănă pe din faţă de, pănă pe din 
feuntea, pănă pe din jos de, pănă pe din josul, pănă 
pe din lături de, pănă pe din pr eajma, pănă pe din- 
prejurul, pănă pe din sus de, pănă pe din susul, pănă 
pe dinuntrul, pănă pe dincoace de, pănă pe dincolo - 
de, până pe din afară din, pănă pe din drept, pănă 
pe din faţă de, pănă pe dinspre, pănă pe drept, pănă 

„Pe după, pănă pela, pănă pelingă, pănă peste, pănă 
prin, pănă prin prejurul, pănă printre, pănă prin a- 
fară de, pănă prin afară din, pănă prin apropiare de, 
pănă prinaintea, pănă prinainte de, pănă prinapoia, 
până prinapoi de, pănă prindărăt de, pănă prindă- - 
rătul, pănă prin dos de, pănă prin dosul, pănă prin 

faţă de, pănă prin faţa, pănă prin fruntea, pănă prin 
jos de, pănă prin josul, pănă prin lături de, pănă 
prinpreajma, pănă prinprejurul, pănă prin sus de, 

pănă prin susul, pănă printre, pănă printru, pănă 

prinuntrul, pănă spre, pănă supt, pe, pe a, pe afară 

"de, pe afară din, pe alături cu, pe alături de, pe 

aproape de, pe asupra, pe de, pe'de a dreapta, pe 

de a lungul, pe de aproape de, pe de a stinga, pe 

de asupra, pe decătră, pe .de departe de, pe -dede- 
- supt de, pe dedesuptul, pe de jos de, pe delături de, 

pe departe de, pe de dinaintea, pe de dinainte de, 

pe de dincoace de, pe de dincolo de, pe de din faţa. 
pe de din faţă de, pe de din josul, pe de din josde, 
pe de din susul, pe de din sus de, pe de după, pe 

de pe, pe de peste, pe despre, pe de supt, pe depe
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afară de,_pe depe afară din, pe depe alături cu, pe 

depe alături. de, pe depe aproape de, pe depe asupra, 

pe depe. de, pe depe de aproape de, pe depe de a 

dreapta, pe depe de a lungul, pe depe de a stinga, 

pe depe de asupra, pe depe dedesupt de, pe depe 

dedesuptul, pe depe delingă, pe depe de o paite de, 

pe depe departe de, pe depe dinaintea, pe depe di- 

nainte de, pe depe dincoace de, pe depe dincolo de, . 

pe depe din faţa. pe depe din faţă de, pe depe din 

dosul, pe depe din dos de, pe depe dintre, pe depe! 

drept, pe depe după, pe deprin, pe deprin afară 

de, pe de prinaintea, pe de prinainte de, pe de pri- 

napoia, pe de-prinapoi de, pe de prindărăt de, pe de 

prindărătul, pe deprin dos de, pe de prin dosul, pe 

deprin fața, pe deprin față de, pe deprin fruntea, 

pe deprin jos de,: pe deprin josul, pe deprin lă- 

tură de, pe de prinpotriva, pe de prinpreajma, pe 

de prinprejurul, pe de prinprejur de, pe deprin sus 

de, pe deprin susul, pe deprintre, pe de prinuntrul, 

pe depe la, pe depe lingă. pe depe supt, pe de depe 

a; pe de depe afară de, pe de depe afară din, pe de 

depe alături cu, pe de depe alături de, pe de depe 

“aproape de, pe de depe asupra, pe de depe de a- 

proape de, pe de depe de, pe de depe de a dreapta, 

pe de depe de a lungul, pe depe dea stinga, pe de de 

pe de asupra, pe de depe dedesupt de, pe de depe dede- 

suptul, pe de depe delingă, pe de depe de o parte 

de, pe de depe departe de, pe de depe dinaintea, pe 

de depe dinainte de, pe de, depe dincoace de, pe de 
depe dincolo de, pe de depe din faţa, pe de depe din 

„faţă de, pe de depe din dosul, pe de depe din dos 

N
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“ de,-pe de depe dintre, pe de depe drept, pe de depe 

- după, pe de deprin afară de, pe de de prinaintea, 

pe de. de prinainte de, pe de de prinapoia, pe de de 

prinapol de, pe de de prindărăt de, pe de de prin- 

dărătul, pe de deprin:fața, pe de deprin faţă de, 

pe de deprin fruntea, pe de deprin jos de, pe de 

deprin josul, pe de deprin lături de, pe de de prin- 

potriva, pe de de prinpreajma, pe de de prinprejurul, 

pe de deprin sus de, pe de de prinuntrul, pe de 

depe la, pe. de depe lingă, pe de: depe supt, pe de 

depe a, pe de depe afară de, pe de depe afară din, . 

pe de depe alături cu, pe de depe alături de, pe de 

„depe, aproape de, pe de depe asupra, pe de depe de 

aproape de, pe din, pe din afară de, pe dinaintea, 

pe dinainte de, pe dinapoia, pe dinajoi. de, pe din- 

dărăt de, pe dindărătul, pe din faţa, pe din faţă de, 

pe din fruntea, pe din jos de, pe din josul, pe din 

lături de, pe. din preajma, pe dinprejurul, pe din 

sus de, pe din susul, pe dinuntrul, pe. dincoace de, 

pe dincolo de, pe din afară din, pe din drept, pe din 

drept de, pe din dreptul, pe din faţă de, pe. din fața, 

pe din spre, pe drept, pe după, pela, pelingă, pentru, 

peste, prin, prinprejurul, printre, prin afară de, prin 

afară din, prin apropiiare de, prinaintea, prinainte de, 

prinapoia, prinapol de, prindărăt de, prindărătul, prin 

dos de, prin dosul, prin dreptul, prin fața, prin față 

de, prin fruntea, prin jos de, prin josul, prin lături 

de, prinpreajma, prinprejurul, prin sus de, prin 

susul, printre, printru, prinuntrul, spre, supt.



. D - - 

Conjuncţiă 

Ş 43 

„ca, ca şi, ca și cum, ca să, fără ca să, pentru ca să; — 
că, cu toate că, fiindcă, în videre că, macar că, pentru 
că, din cauză că; — căci; — cînd, de cînd, depe cînd, 
depe de cind, de depe cînd, pănă cînd; pănă depe cînd, 
pănă depe de cînd, pănă de depe cînd, pănă decînd, pănă 
pecînd, pănă pe depe cînd, pănă pe depe de cînd, pe cînd, 
pe depe cînd, pe depe de cind;. oricind, de oricind, depe 
oricind, depe de oricînd, de depe oricind, pănă oricînd, 
pănă depe oricind, pănă de depe oricind, pănă de 
oricind, pănă pe oricând, pe oricind, pe. depe oricînd, 
pe depe de oricind; oridecînd, oridepecind, oridepe- 
decind, oridedepecind, oripănăcînd, oripănădepecînd, 
oripănădepedecînd, oripănădedepecind, 'oripănădecînd, 
oripănăpecind, oripecind, oripedepecind, oripedepede- . 
cînd, pănă oridepecînd, pănă oridepedecind, pănă ori-. 
dedepecind, pănă mat cînd ;— dincotro, de princotro, 
încotro, pănă dincoiro, pănă de princotro, pănă în- 

_cotro. pănă pe de princotro, pănă. princotro, pe. de 
princotro, prineotro; oridincotro, orideprincotro, ori- 
încotro, oripănădincotro, oripănădeprincotro, . oripănă- 
încotro, oripănăpedeprincotro, oripănăprincotro, ori- 
pedeprincotro, oriprincotro;— cum, decum, precum, 
dupăcum; oricum, orișicum; dacă; — de, de cit pe ce 
să; — deși; — pănă, de pănă; — Să, macar să, fără 
să, pănă să, pănă mai să; — unde, de unde, : de 
pe unde, depe de unde, de depe unde, pănă un- 
de, pănă depe unde, pănă depe .de unde, pănă de
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depe unde, pănă de unde, pănă pe unde, pănă pe de 
pe unde, pănă pe depe de unde, pe unde, pe depeun- 
de, pe depe de unde; oriunde, de oriunde, depe:ori-. 
unde, depe. de oriunde, depe de orideunde, de depe ori- 
unde, pănă oriunde, de orideunde, pănă depe oriunde, 
pănă : depe de oriunde, pănă de depe oriunde, pănă de 
oriunde,pănă orideunde, pănă pe oriunde, pănă pe depe 
oriunde, pănă pe depe de oriunde, pănă pe depe de ori- 
deunde; orideunde, oridepeunde, oridepedeunde, ori- 
dedepeunde,  oripănăunde, oripănădepeunde, oripănăde- 
pedeunde, oripănădedepeunde, oripănădeunde, oripă- - 
ănpeunde, - oripănăpedepeunde, o oripănăpedepedeunde, 
de cite ori, orideciteori, deoriciteori, de orideciteori, 
pănăorideciteori; — ba, ci, dar, fie, iar, însă, niCI,, ori, 
sai, și;—apol aşa numitele pronume relative, care, 
ori care, cine, ce, oricine, orice, cit, oricit. | 

care, oricare, cine, ce ai. declinarea pr onominală 
(compară pronumele inter gative ): 

EI S. . Ss. 2 
, i -. . PR e 

Î) m.f. cine m. f. neutru ce m. care  f. care 

9) „cui. Mi | cărui cărei 

p- a pu 
1) m f.ce m. f. care 

ap o. „căror EX 

cit, orieit ai declinare nominală - (compară pro- 

„numele interogative ). 

Dmieit  feeita 7 

câți te i 
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ce și cit ca neutre formează în diferite: compuse o 

serie de eonjuncții” a parte: deoarece, devremece, 

dupăce, pănăce, pănămaice; cit, cu cit, decit, depe 

cât, din cit, încit, intrucit, pănă cit, pănă . întrucit, 

pecit, pentru cît, după cit. 

- E 

Prefixe 

Ş 49 

La înșirarea prefixelor şi sufixelor derivative însem- 

năm prin a adiectivul, prin s substantivul, prin o ver- 

bul. Dăm numeroase derivate din priniitive unele mal 

sigure altele mai nesigure, fără ca spaţiul să ni per- 

mită a lungi discuţiea asupra “acestor din urmă. Pri- 

-mitivele le dăm numai atunci în limba de origine, 

cînd lipsesc corespondentele romineşti. . 

a -v. acoper — cooperio; alin —lenio, alunece — 

lubrico, ameninţ — minitor, amestec — mestec, amu- 

țese — muţese, abat — bat, apăs — penso, afum — fu- 

= 

Mo, asurzese — surzesc, amorţesc — mort, asigur 2 si- 

gur, astup — stupa. 

de = v. a. descalţ — excaleco, descint — exeanto,. 

deger — gelo, deschid — exeludo, despoiii . — spolio,, 

derapiu — rapină, destup — stupa, deşăl — şăle; de- 

plin — plin.. N 
des 2, dez - v. dezbut — bat, descuiti _ — cuneo, 

deseos — cos. dezdăunez — damno, descoper — — coope- 

"rio, desumflu —- umflu, desfac — fac, despresur — per 

+ salio, dezgust. - — gust, dezvăţ, — vitio, dezleg — leg, 

desprind — prind; dezmorţese — mort, dezbrac — Drae- 

“ca, desealie — cal, descăre — car, desching — chingă, 
. 

;
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desărcinez — sarcină, dezbat — bat, desham — ham, 

deșir — şir, dezdoiu -- dot, dezmerd —- merda, destăt 
e . - o. 5 . 7 

— fetor, desfăț— faţă, desfăşur — fașă, desfiinţez — 

ființă, desfund — fund, dezghioc — gullioca, destrăm — 

trama, dezminiti — minie, dezmormuintez — mormânt, 

deznod — nod, despărechez — păreche, despart — parte, 

dezrădăcinez — rădăcină, desprimăvărez — primăvară, 

desprețuese — preț. i 
în - va a. „ încali — caleeo, încap — capio, încerce —. 

cerc, î „ încheg — coagulo, încred— cred, 

încrucese — eruciv, inerunt — cruento, îndes — - denso; 

încunjur -— congy ro. înpresur —'per -+ salio, înput — 

put. înduplee — de + plico, inec — neco, întorn — toru, 

                   

intrec — trec, invăt — vitio, înving -— vinco, înmoiii —. 

“ moit, înegrese—nigresco. înpac — paceo, însăt -“sitio,: 

însoţese — sociv, înbărbătez — bărbat, înbunez —bun, 

înblinzesc -—blind, înbrac—bracea. înbrincesc—brineă, 

înbuc — bucă. 

rin, întăresc — tare, înerucişez — crueiș, induleese — 

-— dulce,  înfăinez — făină, întrăţesc — frate, infăţ 
— faţă, înflăcărez — flacără, înfrupt — frupt, îna- 

vuţese — avut. înfiinţez — fiinţă, înjosesc — jos, ” în- 

                     

lemnese — lemn, înpînzese — pinză, însănătoşez — să- - 

nătos, insărez — sară, încuscresc — cuseru, înbunătă- 

lese — bunătate, incalic — cal, încălzesc — cald, încarce 

— car, încheii — chee,. inching — chingă, încordez — 

coardă, încuibez — cuib, încunoştiinţez — Tunoştinţă, 

îndatoresr: — dator, indoese . şi îndoiit — doi, îndosese 

— dos, îndrept. — drept, îndreptățese — dreptate, înfăș, 

— faşă, înfăţișez — făţiş, înferbint — ferbinte, înliez — 

fiu, înfrumuseţez — frumuseță, înfricozez — fricos, în- 
. 

înbătrinese — bă- : 

e
r
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frunt — frunte, înfrunzesc — frunză, înfuriti — furie, în- 

gălbinese — galbin, îngenunchiii — genunchii, înghe- 
boşez — ghebos, înghemuese — ghem, îngheţ — ghiaţă, 

îngreuez — grei, îngreţoşez — grețos, îngurluese — 
gură, înprumut —: promutuus, înăsprese — aspru, în- 

destulez — destul, îndrăcese — drac, înduioşez — duios, 

înlăturez — lături, înlocuese — loc, întirziui — tirziu, 

întineresc — tinăr, întrăm — trama, înlănţuese — lanţ, 
înmărmuresc — marmură, înmormintez -- mormint, în- 
multese încese —noă, înpămintenese — pă- 
mintean, înpănez — pană, înpărechez — păreche, înde- 
părtez — departe, inpart — parte, înpărtăşese— părtaş, 
înpetrese — piatră, indeplinesc — deplin, înputernicese 
— puternic, înpaținez — putin, înrădăcinez — rădăcină, 
înrăutățese, — răutate, înroșese — roş, însăreinez — 

          

sarcină, insătoşez — sătos, înstrăinez — străin, înşir 
— series, înştiințez — ştiinţă, întimplu — tempora, în- 

„tristez — trist, inprimăvărez — primăvară, învechese — 
vechii, înveeinez —- vecin, înveninez — venin, înverzese 
—- verde, înveşmintez — veşmint, încuviinţez — cuviin- 
tă, învineţese — vinăt, învirtoşez — vîrtos; înalt — 
altus. - ă 

ne-s. a.: neaparat - — aparat, necupt —.copt, necu- 
getat — cuigetat, negreşit — er eşit, nimic — mie, neom 
— om, neomenie — omenie, neputinţă — putinţ ă, ne- 
saţ —saţ, netot—tot, nebun — - bun, neharnie — har- 
rnic, nătărăii — tare, neghiob — de + apus. 

pre-v.  preling— ling, prefac — fac, presupun — 
supun, presar — sar, petrec — trec, prelungesc — lung. 

Tăs - Tăz- v., s. răsfring — fring, rășfăț — față, răs- 
fir — fir, răsfoese — — foae, răzbun — bun, răzgîndese —
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gind; răspăr — păr, răscruce — cruce, răsputere — pu: 

tere. o E | N 

__Te- ră-v,: răzbat— zbat, răscoe —scoc,. răsar — 

sar, răstorn — ex -+ torno. | 

s- ze vi: zbat—bat, zbucium —bucium, sead 

— cad, scap — capio, - scufund — cufiind, spăimînt — 

pavimento, spinzur — pendeo,  zmulg — mulgeo, stră- 

pung — transpungo, strălucese — transluceo,: strămut 

„—transmuto, scornese —corn, sfarm—făină, smintesc, 

minte, spulber — pulbere, spintee — pîntece, sfişiii — 

fişie, zvint — vint. 
stră- v. s. a.: străbat— bat; strămoș— moș, stră- 

bun — bun, steinepot -— „nepot; : străvechiii — vechiu, 

străveziii:— văd. - 

F 

Sufixe derivat tive 

$ 50 

a) substantivale. 

-îrlân  : topirlan —ţop 

-gân : guzgan — ung. giizii 

-ândru . : băctandru — păiat, copilandru — copil, 

ățălandru— căţel, flăcăuandru — flăcăii, 

-pălățandră —pallacia, şuleandră—şuler. 

- ânie : bizdiganie — bizdig, perzanie — pierd, ji- 

| găranie — jigărae._ - - 

"-enie - : grozăvenie — grozav, curăţenie. — curat, 

„hizenie — hîd, inpuţicenie — înpuţit, pră- 

pădenie — prăpad, şiretenie — şiret, țipe- 

nie —ţip. 
11
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- ărânie 

- are 

“et, - ât 

-iță, <iţă 

-liță 

- niță 

-ăriță 
- Iniţă 
- şită 

- eătă-cţă: 

: pătăranie —pat. 

: crezare — cred, vinzare — vind. 
: durăt — dur, țipet —ţip, urlet — urlu, 

zimbet — zimbesc, pocnet—pocnesc, trăs- 

net —trăsnese, 'umblet— umblu, suflet — 

suflu, strigăt — strig, treacăt — trec, ca- 

păt — cap, foamete — foame. - 

: bucătăriţă — bucătar, cămărăşiţă — că- 
"măraş, codiţă —- coadă, cusătoriță — cu- 

sător, dumnezeiţă — dumnezeii, fintiniță 

— Îintină, florăriţă — florar, hirbariță — 

hirbar, leiţă — lei, leliţă — lele, limba- 
_riță—* limbar, mierliţă—mierlă, morăriță 

morar, peniță — pană, păuniță — păun, 
păscăriță — păscar, ploiţă — ploae, por- 
tiță —poartă,  pizmătariţă — pizmătar, 
porumbiţă — porumb, rotiță — roată, ră- 
măşiţă — rămas, scăriţă — seară, spălăto- 

riță — spălător, vorbariţă — * vorbar.' 
cruciuliţă, — eruce, furculiţă— furcă, Mus- 

-culitță — muscă, puşculită — puşcă, piu- 
liţă — piuă. 

botniță — bot, clopotniţă — elopot, pojar- 
niţă — pojar, păcorniţă — păcură. 
limbricariță — limbric, puricariță— purec, 

: urechelniţă — ureche, | 
„minuşiță — mînă. 

albeață —alb, bătrineţă-— bătrân, dulceaţă 
— dulce, dimineață — * demine, frumu- 
seţi—frumos, gre eață—grei,o zivrneaţă—go- 
run, mătreaţă —- mătură, negre aţă -— ne-. 

.
.
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- iune 

- ciune 
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-mînt 

- ămint 

- ie 
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gru; ostreață — vsl. ostri, sineață — 

sin, tinereţă —tinăr, vieaţă — vii, ver- 

deaţă, — verde. 

: coteneaţă — cot. - 

gogoman — gogu, hoţoman — hoţ, orto- 

man — ort? sărman — săr (din sărac). 

cojoc — coajă, cotoc — vs]. cotiica, lăptoc 

— lapte, minzoe— miuz, mițoe — miţă. 

cămeşuică — cămeşă, păsăruică -— pasă- 

re, nevăstuică — nevastă. 

cetățue — cetate, ferestrue — fere astă ă, 

grămăjue — grămezi. 

pătul — pat. 

putregiune — putrezire, răpegiune —- ră- 

pezire, umegiune — umezire, sărbegiune 

— sărbezire, veștegiune — veștezire, ru- 

şine — roşire. 

ertăciune — ertare, plecăciune — plecare, 

uscăciune — uscare, amărăciune — amă- 

rire, slăbăciune — slăbire. 

mortăciune — mort. 

aşezămint — aşezare, legămint — legare, 

simțimint — simţire, jurămînt — jurare. 

crezământ — crezi, scăzămint —scazi. | 

bărbie — barbă, bărbăţie — bărbat, cer- 

șitorie — cerşitor, căciulie — căciulă, cu- 

nunie — cunună, doftorie — doftor, dom- 

nie — domn, drăcie — drac, felie — fată, 

frăţie — frate, găinărie — găinar, împă- 

răție — împărat, mişelie — mişel, ome- 

nie — oameni, păstorie — păstor, petră-



SG
 

- ărie 

- lie 

"tate 

- ățăte 

- ură 

- ătură 

- cică 

- eulă 

“rie — petrar, preoţie — preot, primărie— 
primar, sumeție —- sumeţ, beţie — bat, 
curăție — curat, 'datorie — dator, tărie — 
tare, trezie — treaz, scirnăvie — scîrnav. 
fumărie — fum, gheţărie — ghiată, jucă- 
rie — joc, lupărie —lup, lutărie — lut, 
mătăsărie — mătasă, pălărie — păr, stu- 
hărie — stuh. : 

cărțulie — carte, măciulie — măciucă. 
răutate — rău, dreptate — drept. 
strimbătate—strimb, singurătate— singur. 
învăţătură — învăţat, legătură — legat, 
picătură — picat, friptură — fript, trăsură 
— tras, faptură — fapt, lovitură — lovit. 
bătătură — bat, țesătură — țes, căzătură 
— cazi, întorsătură — întors, Şters ătură 
—- şters. 

fiică — fiu, puică — puii, vintoaică — 
vintoae, franțuşeă — franţuz, romineă — 
romin, teică — teii, .. 

vălcică —- vale. 

amețeală — amețese, boială — poese, bu- 
chiseală — buchisese, cicăleală — cică- 

-lese, feţuială — feţuesc, ferbinteală — în- 
ferbint,. gălbineală — îngălbinesc, hiriială 
— hiriiii, iuțeală — iuțese, lustruială — . 
lustruese, mîntuială — -mintuiii, muce- 
zeală — mucezese, pospăială — pospăesc, 

- poliială — poliese, răguşeală — răguşesc, 
rincezeală — rîncezesc, răceală — răcesc, 

„ răcoreală —- răcorese, roşeală — roşese,
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-ime 

„o. x 

=" ină 

- ină. 

- easă 

-.
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săpuneală — săpunez, “stirbezeală - — săr= 

bezesc, surzeală — surzesc, udeală — ud, 

urzeală — urzesc, vedeală — v ăd, vine- 

țeală — vinețesc. 

biruință — biruesc, fiinţă - — fire, năzuință 

năzuesc. . - 

brădet — brad, făget — fas, prunet — 
prun. 

mahalagii - - mahala, moftangiti — moft, 

pastramagiii — pastramă, sacagiii —saca, 

zarzavagiu — zarzavat, zurbagiii — zurba. 

lipiciu— lipesc, -gidiliciu — gîdil, clătinicii 

— elatin, corbiciii — corb. 

: buşilă — buşesc, chiorilă, — chioresc, chi- 

  

..
 

„tilă — chitese, 'desilă — indes, frățilă — 

înfrățesc, mezilă — miez,. murgilă — a- 

murgesc, “noptilă — înoptez, nimerilă— 

nimeresc, orbilă — orbesc; ochilă — o- 

chesc, pîndilă — pindesc, plesnilă — ples- 

„mese, sărilă — însărez, sucilă — sucesc, 

„surzilă — surzesc, zorilă — Zori, zărilă 

— zăresc. , Ă 

acrime — acru, - adincime — adinc, as- 

prime — aspru, boerime — boer, desime 
— des, grosime — gros, înălțime — înalt, 

întregime — întreg, lărgime — larg, tine: | 

rime — tînăr. : 

": datină — dat, țarină — ţară. 

: căpăţină — capăt. 

bucătăreasă — bucătar, împărăteasă — 
împărat, preoteasă — preot, jupineasti — 

jupin.
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-işte -"işte 

- lie 

- un 

- şăg 

cinepişte — cinepă, făurişte— faur, inişte 
— in, linişte — lin, meişte — meiii, măso- 

rişte -—măsură, porumbişte — porumb, ră- 

riște — rar. i 
codărişte — coadă. 
bătelişte — bat. 
lacovişte — lac. 
gitlej — git, gătej — vsl. -gati. 
bordeiii — bortă, curmeiti — curm, lupeii 

— lup, ardeiiv—ard, crimpeiii—vsl. crăpii, 

reteveiii — vsl. retovati, știubeiă — sti- 

..
: 

pare, holteiii — ung. hâlg 

putregaiti — putred, buhaiii — onomatop. 

buh,. polițaii — poliţie. 
tîndală — tont. 

. ciuciulete — ciulese, scăete — scaiui, vră- 

bete — vrabie.: 

senatorlie — senator, erailic — craili. 

grăsun — gras,. căscăun — case. 
furtişag — furt, molăşag — moale, rămă- 

șag — rămas. | 

„ Adiectivale 

chitacii — chitesc, stingaciui — sting, tră- 

gaciii—trag, robacii — rob. 

TOȘCOVan — roşcă. | 

auriii—aur, cenuşiti— cenuşă, trandafirii— 

trandafir, albăstrii — albastru, verzi — 

verde, mijlocii —mijloe, beţiv—bat, fu- 

muriii — fumuri... 

alburiii — alb, guraliii — gură. | 
-
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albăstruiii — ălbastru, verzuiii — verde, 

gălbuii — galbin. a 

limbut — limbă. 

voios—voe, 0s0s—0s, păcătos— păcat, 

lunecos—lunec, spărios— sparii, mustă- - 

eios— mustață, cuviineios— cuviinţă, pri- 

incios— priință. | 

supărăcios—supăr, uricios—uresc, ne-. 

- gricios — negresc, noduros— noduri, grun- 

turos— grunțuri. 

somnoros —somn, lăudăros—laudă. 

străin —straiui (extraneus). | 

cinese —ciîne, domnese—domn, munte- 

nesc—muntean, grecesc—grec, băbesc 

—babă, "bărbătesc — bărbat, ceresc — 

„cer,  ominese — oameni, păginesc — 

-ât, : 

-ăreţ. 

te ..: 

păgin, pământesc. —pămint, rominese — 

romin, tureese — ture, ungurese — ungur. 

pubat—bubă, buzat—buză, roşcat—roşcă. 

lungăreţ — lung. 

| încetinel— încet. 

putintel —puţin,. mititel — mic. 

-n6g, -rog,-l0g: fomfolog — fomi, şontorog — ung. 

- ed 

santa, ciontonog şi ciontorog —ciunt. 

: : buged —hbucă, veşted — vescus. 

Substantivale — Adiectivale 

-cân, -iân, -ân: moldovean — moldova, muntean —:- 

| munte, ardelean — ardeal, pirlădean — 

birlad, tecucian — tecuci, apusean — apus, 

cetăţean - — cetate, curtean — curte, oștean
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"--lân 

- âr 

-ăstru: - 

-Aş: 

, 
c
c
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vf
 

- Uiş 

oaste, boulean —bour, - țuțuian —ţuţuii, 

pămintean—pămînt, ţăran — ţară, bitlan— 

“baltă, bădăran —budala;:: cirlan — carne, 

fetișcană —fetişcă, golan—gol, gioian— 
_giol, haleană —haleă, lungan — lung, năz- 

drăvan— ne-+- vsl. sudravii, plăvan — vsl. 
plavit, porean — pore. | 

grosolan — gros, ghiorlan—ghior, ţărcă- 

lan —ţare, goldan= gitlan — git. 

boar—boii, plugar— plug, vacar —vacă, 

portar — poartă, degetar— deget, peptar 

— piept, cîreiogar — cîreiog, flecar — fleac, 

fugar— fugă, stingheriii — sting. 
jugastru —jug, albastru— alb. 
areaş-— arc, băiaş—bae, călăraş— că- 
lare, fruntaş— frunte, luntraş—luntre, 
nuntaş—nuntă, ostaş— oaste, pungaş — 
pungă, părtaş — parte, puşcaş— puşcă, 
copilaş— copil, cuţitaș— cuţit, epuraş— 
epure, flueraş— fluer, hăitaș— haită, în- 
geraș— înger, unchiaş—unchiii, boclu- 
caş — bocluc, drăgălaş— drag, pătimaș— 
patimă. Da 
aluniş — alună, frunziş — îvunză, mărun- 
țiş— mărunt, petriș— piatră; tufiş— tufă, 
peziş— piază. | 
bătăuş — bătae, cărăuş— car, lăcătuș — 
lăcată, jucăuş—joc,. cățeluş— căţel, că- 
răruşă —cărare, cureluşă — curea, găinu- 
şă—găină, ineluş—inel, picioruş— picior, 
viţeluş — vițel, albuş—alb, astupuş- -
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'astup, coleuș— culc, gălbănuș — galbăn, 
ghiduș—ghidi, spirituş— spirit. 

„vulpoiii — vulpe,. broscoiu — broască, fă- 

toiu — fată, cămeşoiii—cămeşă, ciocoii 

cioc, .tărăboiii —tărabă, căsoae —casă, 

flăcărae — flacără, pălălae — pălălăesc, 

fleşcărae — fleșcărese, . grecii — grei, vi- 

oiii — vii, păpușoiit — păpuşă, 

spălător— spălat, privighitor —privighiat, 

".euptor— copt, muncitor— muncit, -miş- 

cător — mișcat,  făptuitor— făptuit, - ur- 

-mător— urmat, :.orbitor — orbit, simţitor 

“simţit, . trebuitor — trebuit, dăunător — 

dăunat; vinătoare— vinat, sărbătoare — 

„sărbat, spînzurătoare — spînzurat, :scăl- 

dătoare — scăldat, ' închisoare — închis, 

„Scrisoare — scris, 

1 
Q
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- ător, : trecător —trec, . învingător — înving, ar- 

- zător — arzi, perzător — pierzi; şezătoare 

— şezi, zicătoare— zic, răzătoare — razi. 

- în - : cearein — cere, țapin —tapă. | 

- ac  ciorsae— cioarsă, coțaec—cot, dupae— 

dup, fundac— fund, godae—vsl. godi, 

| mălac — moale, porumbac — porumb. 

-ăg . briciag — briciii, duleiag— dulce, huciag 

huciiă, şirag — şir. | 

: clăpăug—eclâpa, pilug—pila. | 

“aş, -ăș,-'0ş,-eş,-'iş: chipeş— chip, cheleş— chel, 

dubliş— dub,. galiş—"oizos, neaoş— . 

„ meauă, oacheş — ochi, trupeş— trup, tueș 

—tehuii, . zacaş— zac,  haităş — haită, 

platoşă,—z)â=7, gingaş—ung. gyenge. 
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-$Or, 

birneţ —briu, coteţ—cot, podeţ — pod, 

drumeţ — drum, glumet — glumă, lumef, 

— lume, pădureţ — pădure, mălăeţ — ma- 
laiă, purtăreţ — purtare, drăguleţ— dragul. 

: bătriior— bătrin, frăţior—frate, huidi- 

cioară — huidiţă, inimioară — inimă, lă- 

“crămioară — lacrămă, linioară — linie, 

mieoară— agnella, pălărioară — pălărie, 

„voşior—roş, rotungior—rotund, soțior 

— soț, surioară -—soră, ulicioară —uliţă, 

căluşor — căluţ,. căsuşoară — căsuţă, dră- 

„cuşor — drăcut, epușoară —epuţă, feti- 

şoară — fetiţă, „foişor — foiţă, frunzişoară 

— frunzuţă, grosişor —grosuţ, gurişoară 

guriță,  măsişoară— măsuţă,  puişor— 

puiuț, micuşor — micuţ, scurtişor — scur- 

tuţ, văcușoară —văcută. 
-Uşor, -işor: acrişor—acru, ațişoară—ată, 

borşişor — borş, -bunişor—bun, buzişoară 

— buză, cărtişoară —-- carte, - domnişor — 

„domn, duleişor-—dulce, feţişoară — faţă, 

frigușor —frig, fruntişoară — frunte, gri- 

uşor — griii, erbuşoară—iarbă, încetişor 

- — încet, limpuşoară — lampă, locușor— 
  loc, lueruşor—lueru, lutişor—lut, mări- 

şor —mare, merişor—măr, negrişor— 

negru, OLZIŞOr —0rz, Osuşor—0s, 0uşor 

--0,  pinişoară — pine, perişor —păr, 

peştişor — peşte, peptişor— piept, poreu- 

şor —pore, prinzişor— prinz, pulpişoară 

—pulpă,scorţişoară— scoarță, somnişor—
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somn, spicuşor — spic, tufuşoară — tută, 

țărişoară — ţară, anghișoară — unghie, 

uşor—levis, vermişor--vierme; vintişor— 

vint, vitișoară, — vită, viţişoară — viță. 

- nic, -' nic, = nic: - amarnic — amar, datornie — 

-ue : 

-uţ, -luț : 

dator, dosnie — dos, îndoelnic— îndoială, 

puternice — putere, scutelnie — scuteală, 

statornie — * stator, fățarnic— faţă, u- 
şărnie —uşă, pirdalnie — pierd, paznic — 

pază. : 

bulbue— bulb, mămucă — mamă, tătucă 

—tată, uitue— uit. | 

bănuţ— ban, broscuţă— broască, băsmă- 

luţă— basma, căluţ—cal, cutiuță — cu- 

- tie, .. deluţ — deal,  măntăluță— manta, 

-€], -cel, :. 

păbăruț— pahar, steluță— stea, drăguţ 
:— drag, micuţ —mic, michiduţă — mic, 

nouț — noi, prostut— prost, sărăcuţ— 

„sărac. - 

brebenel — verbena, brumărel — brumar , 

bunel —bun, cînticel— cîntec, căpețel— 

capăt, cercel—cere, cofăel—cofă, .cor- 

„tel—cort, coltucel —coltuc, cumnăţel — 

cumnat, capoţel— capot, circel — vsl. 

criiciti, degeţel — deget, frumuşel — fru- 

mos,.fuștel—vr. fuşte, îngerel— inger, 

mărunțel —- mărunt, nitel —nu știi cit, 

năsturel— nastur, negel— neg; ; nepotel 

— nepot, păr inţel — părinte, porumbel — 

porumb, pușchea — pustula, rețea —retis, 

săpunel — săpun, scăunel — scaun, sup-
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„țirel—supţire, şoricel-- şoarece, tinerel 

_tinăr, vergea— vargă, voinicel — voinic, 

muscel.— muşchii, păducel —— păduche, . 

sureea — sureulus. 

bunie — bun, cordică — cordea, covăţică 
— covată, domnică — doamnă, fetică — 

fată, florică— floare, floricică — florică, fră 

țică — frate, purcică — purcea, păsărică,. 

— pasăre, rindunică — rindunea, scîndu- 

rică — scîndură, surcică —.sureea, turtu- 

_rică — turturea,. ulcică — ulcea, viorică 

— vioară, vițică —. vitea, supţirică — sup- 

țire. 

. bezmetic — vs]. bezuminii, ernatic — iar- 

nă, fluturatic—fluture, îndemănatic-— în- 

dămiînă, molatie —moale, mueratic — mu- 

ere, roşatie —roș, spulberatic —spulber, 

supţiratie — supțire, tomnatice — toamnă, 

varatie — vară, 

-ău, la, -ălău : bătălău—bat, frecăii — frec, lingăii — 
  ling, mincăii —mânîne, hirlău— vs. hriălii; 

„ lungăii-—lung, molăii— moale, prostălăui—- 

prost, buzău.— buză, ciocălăii — cio- 

can, codăii — coadă, şirăi, şirlăii — şir, 

țingăii — ține, lălău şi lăliii — lela. 

Verbale - 

blehăese — bleah, bombăesc—bomb, bon- 

căese — bonc, cobilţiesc - — cobilţ, hămă- 

esec — ham, hirciese” — hire, măcăese — 
mac, mormăesc — mor, scîrțiese — scirţ,
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„zornăese — zorn, . sie iese — 
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4
 ic, lehăese 

— vsl, liho. 

fojgăese — foş. 

chefăluese — chef, duhluese — duh, în- 

gurluesc — în gură, prețăluese — preț, 

prubuluese — prubă, trebăluese — îneabă, 

honcăluese —- bone. . . . 

frunzărese — frunză, slugăresec—slugă. 

rîinchez — roncho,. cutez — 040. | 

cerşese —- cer, .. răguşese — ravus, mole- 

şesc — moale, înbrăţoşez — brațe, lingu- 

şese —ling. 

hăulese —- hai. 

nimienicesc — nimic, părtinesc — parte, 

bombănese — bomb, bufnesc — buf, bu- 

hnesc — buh, croncănese — cronc, clăn- 

țănese — clanţ, cloncănese—eclone, cron-. 
cănese — cronc, dondănese—dond, drăn- 

gănesc — drang,  foşnesc — foș, fleon- 

cănese — fleonc, ienesc— ic, poenese — 

poe, scrişnesc — scriș, troncănese—trone, 

zvienese — zviec. 

-arenese — arc, ciuruese — ciur, flecuesc 

- fleac, ghemuese — ghem, gituese — 

sit, ghintuesc — ghint, hărţuese— narţă, 

învăluese — val, lecuese — leac, măslu- 

ese — maăslu, păcătuesc — păcat, păciu-: 

'esc — pace, pălmuese — palmă, păruese 

— păr, păscuese — peşte, părăduesc — 

pradă,  petruese — piatră, preţuese —- 

pret, săcătuese —săcat, sfănțuese— sfant, 

străjuese — strajă, şerpuesc — şerpe, şu-
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guesc — şagă, tir guesc —tirg, vătuesc— 

vată, văruesc — var, zburătuese-— zburat, 

juruesc — jur, bruftuese — bruft, hirbu- 

ese — hirb, zguduesc — zgud. 

-uP :“vintur — vînt, înfăşur — fașă, desfăşur — 

fașă. „7 

-i : îngraş — gras, Îngroş — gros, învirtoșez 

— virtos, mmsetoşez —setos, înfricoşez — 

: fricos. 

a _.
 

GQ
 ferec — fier, minec — mine, adurmec — 

— urmă, încarce deseare — car. 

spumeg — spumă. 

mărturisesc 

93
 

W      artur. 

G 

Izolăari 

$ 5i 

Un alt mijloc de a căpăta cuvinte nouă, pelingă a- 

cel al derivărilor văzut mal sus, mai are limba TO- 

mină în izolare, adică: 

a) Două sati mai multe cuvinte, legate între ele 
într-un raport oarecare, capătă cu vremea un înţăles 

unic (cuvinte compuse); b) Un cuvint supt forma - de 

regim devine cu vremea un nou cuvint. La pronume 

şi numerale am văzut deja aplicat acest mijloc. Aici 

“ dăm exemple de sustantive şi de adiective. adăpost 

— ad depositum, adevăr—ad de+ verum, amează 

— ad + media + dies, binecuvintez, bine voitor, barba 

cot, bortă în cer, bunăvoință, cel de sus, celperit, 

cirneleagă — carne + leag ză, chişleag — caş + leg, ciş-
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legi — caş + legi, cite și mal cite, codobatică — cauda 

„+ batică, botgros, demincare, ducă-se pe pustii, dum- 

nezeit —.domine + deus, fără de lege, făt frumos, gură 

cască, mijloc — medius + locus, mează zi, mează 

noapte, miezul păreţii — medium quadragesimae, niţel 
— nu ştii cit el, nu ştii ce, primăvară — prima-+ 

vară, rămas bun; răi făcător, rozmarin — ros mari- 

rinum, rotocol — roată + ocol, sintilie — sanctus + 

ilie, sîmpietru — sanctus + petru, simedru — sanctus 

-+- demetrius, sinvăsiiii — sanctus + basilius, sinzenii 

— sancti johannis, simiziana — semis + divina, sara- 

mură — sal + muria, supat — sub + pat, supsuoară— 

sub + sub — ala, tirie briu, unelte —une+alte; a- 

dam babadam (— babă + adam), brinză bună în bur- 

duf de cine, baba hirea, baba eloanta, burtă verde, 

“badea ion; barba caprei, cățelul pămintului, coate 

_goale, cărbune acoperit, ceia lume, ciapă -degerată, 

ciapa cioril, couda șoarecului, cele cinci degete, coada 

mînzului, calcea calului, dummeata — domnia +ta, dum- 

neavoastră — domnia voastră, dumnealui — domnia lui, 

facere de bine, fată mare, flueră vint, faţa miţei, gun: 

cască, iarbă mare, iarbă dulce, iarba eretei, iarba lui 

'tatin, lă-mă mamă, lungă vorbă, limba cinelui, limba 

cerbului, mata — măriea ta, măriea ta, miţă blindă zgirie 

răii, mate fripte, mac roş, om de zahar, ochiul boului, 

orbul găinilor, piele rea, piatra sacă, poale lungi. şi 

minte scurtă, pierde vară, plumună albă, pliscul cocoarei, 

răbdări prăjite, rodul pămintului, sfară în țară, stan 

păţitul, sac fără fund, sfarmă piatră, strimbă lemne, 

slugă veche niascara . bătrină, splină de aur, statul 

palmă, ştirba baba cloanţa, taler cu două fețe, talpa
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giştei, terchea berchea trei lei părechea, traista cio- 

banului, ţipenie de om, umbra epurelui, ucigă-l crucea, 

ucigă-l toaca, urechea ursului, verzi şi uscate, viiaţă 

cirpită cu aţă, vino în coace, zgirie brinză; bucălae: 

— bucă + lae, ca -acela (£ s. ca aceia, m. p. ca aceia, 

f. p. ca acele), ca val de el (ca val de ea,ca va! de el, ca val 

de ele), cuminte—cu + minte, cudalb—cauda -+ albus, 

de cuvint, detreabă — de + treabă, mărinimos — mare 

-F inimă + -o0s, bun de gură, cu două fețe, cu un 

picior în groapă, dus de pe lume, eftin la făină şi 

scump la tăriță, fără preţ, “gros de obraz, într”o -u- 

reche, într-o doagă, în doi peri, lung de limbă, mort 

copt (numa! masculin singular), rău de lucru, să-l li- 

peşti la rană, sărac şi curat, trecut prin ciur şi prin 

dirmoiu. 

Complimentele circumstanţiale izolate (adverbele) 

le discutăm într'un paragraf deosebit. 

ş 52 
Adverb | 

a) Adieetivul supt forma 1) singulară, întrebuințat - 

ca compliment circumstanţial de mod: delicat, sălba- 

tie, gingav, hilpav, lupav, grozav, haităş, frumuşel, 

mărunţel, niţel, puţintel,. puţin, galiş, tirziu, ţapin, 

zdravin, amarnic, obraznic, statornic, straşnic, veşnic, 

vrednic, zădarnie, încetişor, Uşor, bucuros, frumos, 

virtos, bilbiit, cinstit, încrucişat, blind, bun, chior, 
crud, crunt, cumplit, curat, dămol, des, destul, eftin, 
greu, încet, mult, peziș, prost, rar, răi, scump, .si- 
Sur, şlab, urit, asemenea, dulce, iute, lesne, moale; 
răpede, rece, tare. încetinel este numatad verb. 

D
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__b) Numeralul ordinal şi multiplicativ supt forma 1) 

singulară masculină: întiiii, al doile, al treile, al pa- 

- trule, ete.; însutit, înmiit, ete. 

€) Forma -e la adiectivele în -esc: băbeşte, băneşte, 
bărbăteşte, boereşte, bulgăreşte, cîneşte, copilăreşte, 

dobitoceşte, domneşte, fireşte, frățeşte, grecește,” îm- 

părăteşte, înțălepțeşte, lupeşte, mişeleşte, munteneşte, 
nebunește, nemţeşte, omineşte, păginește, păminţeşte, 

părinteşte, păstoreşte, romineşte, turcește, țărăneşte, 
ungureşte, etc. e o 
d) Forma -iş în chioriş -- chior + -iş, eruciş — cru- 

ce + -iș, făţiş — faţă -+ -iş, tiriș — tirese + -iş, furiş— 

fur -F-iş, morțiş — moarte + -iş, ponciş — poancă + 

-iş, Această formă este probabil identică cu sufixul 

substantival -iş. 

e) Substantive care arată timp supt forma 1), înso- 

ţite de numerale cardinale, ordinale ori de întreg şi 

“tot: ani întregi, zile întregi, ziua întreagă, noaptea 

întreagă, ete.; un an, dok ani,.0 zi; două zile, ete.; 

întiia zi, a doua zi, ete.; tot anul, toată ziua, etc. 

f) Zilele săptămînii: Luni, Marţi, Miercuri, Jol, Vi- - 

-neri, Simbătă, Duminică. Articulate (Lunea, Marţea, 

Miercurea; Joia, Vinerea, Simbăta) însemnează în fie- 

care Luni, Marţi, Miercuri, etc. 

Din adverbele Luni, Marty, Miercuri, Jo, Vineri s-aii 

dezvoltat substantivele feminine. 

nearticulat 

s. 

1) și 2) Lumi, Marti, Miercuri, Joi, Vineri.
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. D. . 

1) “Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri. 

N 

articulat 

s. 

1) Lunea, Marţea, Miercurea, Joia, Vinerea. 

9) Lunii, Marţi, Miercurii, Joil, Vineri. 

, | p. 

1) Lunile, Marţile, Miereurile, Joile, Vinerile. 

9): Lunilor, Marţilor, Miercurilor, Joilor, Vinerilor. 
3) Lunilor, Marţilor, Miereurilor, Joilor, Vinerilor. 
Sîmbătă, Duminică sînt substantive de întiia de- 

clinare. 

8) Următoarele, pe care le vom înşira după alfa- 
bet, pentrucă înşirarea după raporturile exprimate 
ne-ar expune la primejdiea dea pune într-o singură 
categorie adverbe foarte deosebite. abiă, a câsă, a- 
cătării, acoleă, ac0l0, acru, aciiş, adesea, adesea ori, 
adică, adineiurea şi adinioărea, acvea, afiră, agăle, aici, : 
aidoma, aitwea, alăltăeri, alături, ales, alivânta, ălteori, 
altiel, altmintrelea, amâr de vreme, aminte „an, anăpoda, 
anevoe,. ânțărţ, anume, Apo, âltă dâtă, aproâpe, a- 
sâră, a scăpării, âsnoâpte şi astă noapte, âstă sără, 
astăzi şi azi, âstfel, aşi, aşa dăr, AŞ s-aşa, a- 
șişderea, atit, atit amâr de vr eme, atunăă, Azi dimi- 
neăţă, ba, ba bine că nu, ba că chiâr, băio, ba nt, batâr, 

"bine, bine de bine, bine înțăles, bunăoâră, câlea vâ- | 
lea, cam, câre de care, câre mal de care, câre din 
cotro, ceăla, chiar, chip, chipurile, chit, cioătcă, cînd?, 
cînd col, cîndva, cîne cineşte, cit?, cit colea, cite
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-opdătă, cît mal, cit mar curînd, cît pe ce, cituş, cituș 

de cit, citvă, colea, c€016,: eântra, cu anevoe, : „cuc, cu 

atit, cu câle, cu chiii cu val, cu chiuita, cu cit?, cu 

de amăriintul, cu de a sila, cu dinadinsul, cu fu- 

Sa, cu hâpea, cu grei, cumvă, cu măre grei, cu ne- 

pusul în mâsă, cu măre ce,.cu o fâlcă în câ şi cu 

una în pămînt, cu orice preţ, cu şosele cu mo- 

mele, cu toate acestea, cu toptânul, cu totul, cu to- 

tului tot, cu vâi nevoe, cum?, cum se căde, curind, 

cu noaptea în câp, cu una cu două, da, dar, dăunăzi, 

de a bâba oârba, de abia, de a câsă, de aceia, de 

acoleă, de acolo, de “acufuindul, de a curmezişul, 

de a dreăpta, de.a dreptul, de a firul părului, de a 

fira păr, de aici, de aiurea, de ajins, de ajuns şi. 

de rămăs, de a lâtul, de a lungul, de amează, dea 

mijoârea, de a mingea, de a minune, deancălărele, de. 

aproăpe, de a puea găca, deaputereaifi, de a răsto- . 

„golul, de a stinga, de. asupra, de atitea _ori, de a- 

vălma, de âzi înainte, de călare, de cînd?, de cite or? 

de citeva ori, de curind, de cu, sâră, , de demult, de 

«leochiii, cu dedeochiul, de departe, de desupt, de eri, 

de fâță, de fel, fel de fel, de frunza frăsinelului, de- 

giăba,. degrăbă, de hâc, de izbelişte, ste, dej j95, de laolăltă, 

de lături, de loc, de mal măre d drăgul, de mama focului, 

de miînecite, de mult, de frunza fi răsinelului, ur, de multe 

„oră, de nevoe, de nicăiri, de odătă, de o cam dătă, de o 

părte, de o potrivă, depărte, de porunceală, de pretu- 

tindeni, de prin jos, de prin lături, de prinpreajmă, de 

prinprejur, de puţine ori, desără, de silă de milă, de suis, 

de toate păr ţie, de toemeiălă, de tot, de unde ?, de unde 

- pănă iinde, de undevă, de voe, de voe de nevoe, de vreme,
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de acum, de a berbeleăcul, de adinioârea, deadura, de a- 

fară, de alăltăeri, de alături, de al binele, de âltă dătă, 

de alttel, de altmintrelea, de ân, de ânţărţ, de apoi, de 

a rindul, de asâră, de stă noâpte, de astă. sâră, de. 

„astăzi, de aşişderea, de a timba, de atunci; de âzi 

dimineâţă, de dătnăzi, de dimineâţă, de dinainte, de 

dincoâce, de dincolo, de dinioârea, de &ri dimineâţă, 

de ici, de jur împrejur, 'de ma! apoi, de mai înc6l6, 

de mine, de: noâpte, de niciodătă, de oarecînd, de oa- 
reunde, de odinioâră, de 6ricînd, de orideciteori, de. 

Grideunde, de driunde, depe depârte, -depe urmă, 

de poimini, de pretutindeni, de prinprejur, de a pu- 
rurea, de totdeauna, de unde?, de undevă, de uneori, 
depe a câsă, depe acolcă, depe ac6ls, depe acim,. 
depe afără, depe aici, depe aiurea, depe alături, de- 
pe cînd?, depe dea dreăpta, depe de aici, depe de 
aiurea, depe de apro âpe, depe de a stînga, depe de. 
asupra, 'depe de cind? depe de depărte, depe . dede- 
stipt, depe de jos, depe de Lătui, depe depărte, depe. 
de pretutindeni, depe de prinprejur, depe de stis, de- 
pe de toate părțile, depe deinde?, depe de undevă, 
depe de actim, -depe de afâră, depe de atunci, .depe: 
de dinainte, depe de dincoăce, depe: de dine6l6, depe 

“de orideunde, depe de driunde, depe de undevă, de 
depe acoleă, de depe acolo, de depe actim, de depe: 

„alără,: de depe . aică, de depe aiurea, de depe alături, 
de. depe cînd ?, de depe dea dreapta, de depe de a- 
ici, de depe de aitirea, de depe de aproăpe, de depe 
de a stînga, de depe de astipra, de depe de depărte, 
de. depe dedestipt, de minecate, de depe de jos, de 
depe de lături, de istov, de iznoâvă, de depe de-
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parte, deci, dimineaţă, dimineaţa, „dinainte, dina- 

POI, din câăle afară, din cînd în cînd, dincoăce, 

dincolo, din contra, din fâță, din gardul Oâncei, 

din gardul Răzoâel, dinioărea, din jos, din noii, 

«lin sus, din cotro?, din cotrovă, dindărăt, din lături, din 

prejur, dinpreună, din sărite, din treăcăt, dintr-o- 

parte, dintr-una, dintntru, din zori de ziuă, de 

prinainte, de prinapoi, de princoăce, de princol6, 

de princotrâ?, de princotro vă, de prinfăţă, de prindă- 

văt, de prinjâs, de prinlături, de prinprejur, de prinsus, 

de printr-o parte, de prinuntru, de porunceilă, 

dizdimineâţiă, dintruntiii, de rost, de surda, doar, 

doară, cră, ri dimineâţă, față, fără căle, fără doar 

şi poate, fâră sine, ferfeniță, foirte; fuga, gât beget, 

«giaba, greş, habâr, hăbuc, huciit mărginea, hălandala, 

hăra pâra, hârcea parcei, hăt, hoisa, hojma, hurduz 

burduz, iar, iârăși, iarna, stă iârnă, iaca, iacătă, iătă, 

iâtă ce, ici, în adevăr, înadins, înainte, înapoi, în b6- 

bote, încâă, încâlea, încâltea, în chipul acesta, încă, 

încoăce, încolo, îneotr6?, încăumite, încotrovă, încurînd, 

îndată, îndămină, îndări at, în desără, în deşert, în do- 

«di, în făţă, în jos, în lături, în peţit, în poâră, în- 

prejur, în pripă, în ruptul câpului, în sfirşit, înpre- 

aină,. în -sus, întocmai, în totului tot, într-accia, întu- 

acestea, într-al6s, într-adins, într-aiuuri, în treâcăt, în- 

tr-o bună dimineâţă, într-o doâră, într-o păârte, într-o 

părere; într-o privire, într-un noroc, în urmă, într-una, . 

“înumtru, în zădăr, în zori de ziuă, în asără, în astă 

sără, în de ajuns, într-ales, într-acoleă, intr-ac616, 

într-aitiri, într- atit, întrucit?, într-un biic, j Jos, la noapte, 

la o parte, la âdică, la dică, la dineântra, la ânul,
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la într-ales, la retec, la sănătoisa, lehiunite, lipeă, 

| liştay, lela, locului, lucru mâăre, luntre şi punte, macâr, 

mai, mâl. apâi, mâl înc6l6, mâl adesea, mâr adesea- 

Ori, mal adinioârea, mal adineâurea, mal afâră, mar 

alăltăeri, mâr alături, măr ales, mâl 'âlifel, mâr alt- 

_mintrelea, mal ân, mă! anevoe, mar aânțărț, mât a- 
proipe, mal asâră, mal astă sâră, mal âsnoăpte, 

mal astănoâpte, mal astăzi, mat zi, măi aşă, mal 

azi dimineâță, ca ma! bă, mâr bine, mai cînd ? 

mar cit, mai cit coleă, mal cîteodătă, mal coleă, mil cu 
anevoe, mâl cu căle, măr cu deamăruntul, mâl cu dea 
sila, mâl cu dinadinsul, mâi cu fuga, mil cu orei, 
mâl cu nepusul în mâsă, mâl cu noiptea - în cip, 
mal cum ?, mâl cum se câde, mâl curind, mai 

dătinăză, mâl de a curmezişul, mâl: de a dreipta, măr 

de a dreptul, măr de a firul: părului, măr de a lătul, 
măi de a lungul, mâr de aproape, măr de a. stinga, 
mâl de asupra, mâr deavâlma, mâl de curînd, mai 
de demiilt, mâr de depârte, mâr de desipt, măr de- 
grăbă, măr de jos, mâl de lături, măr de mînecâte, 
măr de mult, mâr de multe ori „ mâl de o părte, mită 
deopotrivă, mal depărte, măi de prin jos, mâl de prin 
lături, mă! de prinpreâjmă, mâl de prinprejur, măr 
de puţine 01%, măr desară, măr de sus, mâl devreme, 
mii de afâră, măi de apoi, mâr de dimineaţă, mil 
de dinainte, măl de dincoăce, mâr de dine0l0, mii 

„depe depăârte, măr depe acoleă, mâl depe ac6lo, mai 
depe afără, măr depe aici, măr depe aiurea, mâl de- 
pe alături, măi depe de a dreapta, mai depe de aici, 
mâl depe de aiurea, măr depe de aproăpe, mil depe
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de a stinga, mâl depe de astipra, mâi depe de de- 

parte, măi depe dedesupt, mâi depe de jos, măi depe 

de lături, mâr depe” de pretutindeni, mâ! depe. de 

prinprejur,: mâl depe de sis, mâr depe de unde ? mă! 

depe de afâră, mâl depe de dinainte, mii depe de 

- dincoâce, mâr depe de dinc6l6, mâl depe de oride- 

_vimde, mâl depe de dritinde, mit depe de undevă, mâl 

+ 

de depe acolea, mâi de depe ac6l0, mâi de depe a- 

c6l6, mât de depe afâră, măr de depe aici, mal de 

depe aiurea, mâl de depe alături, mâl! de depe cînd? 

mâl de depe de a dreapta, măr de depe de aici, mâl. 

de depe de aiurea, mâl de depe. “de apro ape, mal de 

depe de a stinga, măr de depe de asupra, măr de 

depe de depărte, mâi de depo dedestipt, mil de depe 

de jos, măi de depe de lături, mâr de depe depârte, 

mai dihăr, măr dimineăţa, măi dinainte, măr dinapoi, 

mâl dincoace, mâl dinc6l0,. măi dincontra, mâl din- 

față, may dinioărea, măi din jos, mâl din sus, mal 

"din cotr6? mâl din cotroviă, măi dindărăt, mâl din lă- 

tur, 1nâr “dinprejir, măr dintr-o pârte, măr dinuntru, 

măi de prinainte, mâl de prinapot, măr de princoăce, 

măi de prine6l6, mat deprincotr ? mi de princotrovă, -: 

mâl de prinfăță, mâl de prindărăt, mâl de prin j0s, 

mâr de prinlături, mâl de prinprejir, măr de prin- 

sus, mâl deprintr-o părte, măi de prinuntru, mat - 

Er, mal er dimineaţă, măr fuga, mar iei, mâl: în- 

adins, mâl înainte, mât înapoy, mâl încoace, mil 

înc0l6, mai încotro ? mâl încotrovă, măr în curînd, 

mil îndată, mal îndămină, mal îndărăt, măr îndesără, 

mâl îndeștrt, măi în fâţă, mă în jos, mal în lături, mâl 

înprejur, măi înpreină, măr în Sus, măl întreâcăl,
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mâl într”o pârte, mă! înuntru, mâl în zădăr, mâl în- 
tr-ales, măr într-acoleă, mâ! într-ac6l6, mâl într-aitări, 
mâl jos, măr la noăpte, mâl la o pârte, mâl la dică, 
mâl la într-alâs, măr milcom, măr niciodătă, mâl pe 
„depârte, mâl pe apucâte, mă! pe fâță, mal pe ne- 
miîncâte, mar pe urmă, mâl prinprejut, mâl totdeatina, 
“mertii, mâne Și mini, mîni pâimini, miuleom, mult a- 
mar de vreme, mult şi bine, musal, ntcum, nâgreşit, 
neîncetăt, nevoe măre, nicăiră, nicicacum, nick cînd, 
nici una nici alta, nici una nici două, nicidecum, 
nimica, niciodătă, ni tâm ni sâm, niznăl, noăptea, nu, 
numal, niunâl c€, numar decit, nu mal depârte, oâre, 
oarecind, oarectu, oaretinde, odătă, odinioară, oleăcă, 
oricând, orideciteori, oridetinde, Grişietun, tova, dri- 
unde, părcă, părte, pănă, pănă a câsă, pănă acolea, 
pănă acolo, pănă acum, pănă adinioârea, pănă afâră, 
pănă aici, “pănă alăltăeri, pănă alături, pănă ân, pănă 
anțărţ, pănă. apoi, pănă aproâpe, pănă asâră, pănă 
astă noâpte, pănă âstă sâră, pănă âstăzi, pănă atunci, 
pănă ăzi dimineaţă, pănă. cînd? pănă colea, pănă dă- 
Unăzi, pănă dea curmezişul, pănă de a dreâpta, pănă 
de a litul, pănă de a lingul, pănă de ameâză, pănă 
de a stinga, pănă de astipra, pănă dedesupt, pănă 
de curind, pănă de multe o, pănă de odătă, pănă de- 
parte, pănă de prin js, pănă de prin lături, pănă de prin- 
preijmă, pănă de prinprejur, pănă desâră, pănă de tot, 
pănă de apoi, pănă depe acâsă, pănă depe acolei, 
pănă depe acolo, pănă depe acum, pănă depe afâră, 
pănă depe aici, pănă depe aitrea, pănă depe alături, 
pănă depe cînd ? pănă depe de a dreâpta, pănă depe 
de aici, pănă depe de aiurea, pănă depe de aproăpe, 
pănă depe de a stinga, pănă depe de aspra, pănă
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«lepe de cînd? pănă depe dedepârte,pănă depe dedesupt, 

pănă 'depe de j0s, pănă depe de lături, pănă depe de- 

parte, pănă depe de sus, pănă depe de unde? pănă 

depe de acum, pănă depe de afară, pănă depe de a- 

tunei,pănă depe de dinainte, pănă depe de dincoăce,pănă 

«depe de .dinc6l6, pănă de depe acolea, pănă de depe? 

a€0l0, pănă de depe acum, pănă de depe afâră, pănă 

de” depe aici, pănă de depe alături, pănă de depe cînd? 

pănă de depe de a dreăpta, pănă de depe de aidi,. 

pănă de depe de aiurea, pănă de depe de aproâpe, 

pănă de depe de a stinga, pănă de depe de asupra, 

pănă de depe de depârte, pănă de depe de desupt, 

pănă de depe de jos, pănă de depe de lături, pănă 

de depe depiărte, pănă dimineața, pănă dinainte, pănă 

dinapoi, pănă din câle afară, pănă dincoăce, pănă 

.dine0l0, pănă din cântra, pănă din fâţă, pănă dinioă- 

vea, pănă din jos, pănă din sus, pănă dincotrâ? pănă 

dincotrovă, pănă dindărăt, pănă din lătui, pănă din- 

prejur, pănă dinuntru, pănă de prinainte, pănă de 

prinapol, pănă de princoăce, pănă de prin c6l6, pănă 

de princotro? pănă de princotrovă, pănă de prin faţă, 

. 

pănă de prin. dărăt, pănă de prin js, pănă de prin 

lături, pănă de prinprejur, pănă de prin sus, pănă de 

prinuntru, pănă dizdimineaţă, pănă 611, pănă 6r di- 

mineâţă, pănă ic, pănă. înainte, pănă. înapoi, pănă- 

încoce, pănă încolo, pănă încotro? pănă încotrovi, 

pănă încurînd, pănă îndărăt, pănă în fâță, pănă în. 

Jos, pănă în lături, pănă înprejur, pănă, în sus, pănă 

într-aceia, pănă într-acestea, pănă într atita, pănă. în- 

tr-o bună, dimineăţă, pănă într-o pârte, pănă înuntru, 

pănă în zori de ziuă, pănă în asâră, pănă în stă



18$ 

sără, “pănă i în de ajuns, pănă într-acoleă, pănă întu-- 

acolo, pănă. într-atit, pănă întru cit? pănă - j6s, pănă. 

la noapte, pănă la o pârte, pănă la dică, pănă la ă- 

nul, pănă mâl apol, pănă măr înc6l6, pănă mal adi- 

nioârea, pănă mâl afâră, pănă mal alăltăeri, pănă. 

mâl alături, pănă ma! ân, pănă mail ânţărt, pănă mal 

aproipe, pănă mai asără, pănă mal astă noipte, pănă. 

mal ăstăzi, pănă mai ăzi dimineăţă, pănă mar cind ?, 
pănă mai dătnăzi, pănă mâl de a curmezişul, pănă. 

mâl de a dreapta, pănă mal de a dreptul, pănă măr. 

de. a firul părului, pănă măi de a latul, pănă mâl 

de a lungul, pănă măi de aprope, pănă mâl dea 

stinga, pănă măi de asupra, pănă mal de curînd, pă- 

“nă mâl de demult, pănă mâl de depârte, pănă mâl de 

desuipt, pănă măr de jos, pănă mâl de lături, pănă măr. 

de mult, pănă măr depârte, pănă mâl de prin j05, 

pănă mâl de prin lături, pănă: mâr de prinpreăjmă, 

pănă mâl de prinprejtr, pănă mai desâră, pănă mii 

de sus, pănă mâl de afâră, pănă mal de apol, pănă 

mil de dimineaţă, pănă mâl de dinainte, pănă măr. 

de dincoăce, pănă mii de dincolo, pănă măr. depe 
depârte, pănă măi de prinprejiu, pănă măi depe a-: 
coleă, pănă mâl depe ac6lo, pănă mâl depe atără, 
pănă mâl depe aici, pănă măr depe aiurea, pănă mil 
depe alături, pănă mâl depe de a dreâpta, pănă măr 
depe de aici, pănă măi depe de aitrea, pănă mil 
depe de aproăpe, pănă mâl depe de a stinga, pănă măr. 
depe de asupra, pănă măi depe de depârte, pănă mar 
depe „dedestipt, pănă mii depe de jos, pănă măr depe 
de lături, pănă măr depe depăârte, pănă mâl depe de: 
prinprejur, pănă mâl depe de sus, pănă mâl depe de:
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unde? pănă măr depe de afără, pănă mâl depe dedina=- 

inte, pănă mâl depe de dincoâce, pănă mil depe de: 

dine6l6, pănă mât de depe acoleă, pănă mal de depe a- 

€6l0, pănă măr'de depe afâră, pănă măi de depe aici, | 

pănă mâl de depe aiurea, pănă mâl de depe” alături, 

pănă mâl de depe cînd? pănă mâl de depe de a: dreâpta, 

pănă mâl de depe de aici, pănă. mâl de depe de aiurea, 

pănă mâl de depe de aproâpe, pănă mâl de depe dea. 

stinga, pănă mai de depe de astipra, pănă mâl de depe de 

depârte, pănă măi de depe dedesupt, pănă mâl de depe: 

de jos, pănă ma! de depe de lături, pănă mâi de depe de 

pârte, pănă mâl dimineâţa, pănă mă dinainte, pănă. 

mâl dinapoy, pănă mâl dincoice, pănă mâl dincol6,. 

pănă mâl din făţă, pănă mal dinioărea, pănă măi din 

jos, pănă mây din sus, pănă ma! dincotro ? pănă hay 

dincotrovă, pănă măl dindărăt, pănă măi din lături, 

pănă mil din prejtir, pănă măl dintr-o păârte, pănă. 

mâl dinintru, pănă mâi de prinainte, pănă mai de. 

prinapoi, pănă măi de princoâce, pănă mai de prin-. .- 

c0l0, pănă mai de princotrâ ? pănă mal de princotrovă, 

pănă măi de prinfăţă, pănă mâl de prindărăt, pănă. 

„mâl de prin jos, pănă măr de prin lături, pănă măi 

de prinprejur, pănă măr de prin sus, până măr de 

printr-o pârte, pănă mâ! de prinuntru, pănă mal ri, 

pănă mal €rl dimineaţă, pănă mâl înainte, pănă ML 

înapoi, pănă măl.încoăce, pănă mil încolo, pănă mâl. 

încotro ? pănă mal încotrovă, pănă măi îndărăt, pănă. 

măl în făță, pănă mâl în JOS, pănă mâl în lături, pănă. 

mâl în sus, pănă mâl într-o păârte, pănă mal înunteu, 

pănă mâl într-acoleă, pănă mâl într-ac6l0,. pănă mâl 

j6s, pănă mâl la noăpte, pănă mii la o părte, pănă.
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mâl pe depărie, pănă mâl pe urmă, pănă mâl prin- 

“prejur, pănă mâl totdeatina, pănă mine, pănă noâp- 

tea, pănă oar ecind, pănă oareunde, pănă odătă, pănă 

odinioâră, pănă oricînd, pănă Oridecâteori, pănă _ori- 

deunde, pănă oriunde, pănă pe acâsă, pănă pe acolei, 

“pănă pe ac6l6, pănă pe aciim,- pănă pe afâră, pănă 

pe aici, pănă pe aiurea, pănă pe alături, pănă pe a- 

proâpe, pănă pe asără, pănă pe astă noăple, pănă pe 

astă sâră, pănă pe ăstăzi, pănă pe atunci, pănă pe 

azi dimineaţă, pănă pe cînd ? pănă pe de a curmezi- 
:șul, pănă pe de a dreăpta, pănă pe de a dreptul, pănă 

pe de a lătul, pănă pe de a lungul, pănă pe de a- 

meiză, pănă pe de aproăpe, pănă pe dea stinga, pă- 

nă pe de astipra, pănă pe de demult, pănă pe de depărte, 

pănă pe de desupt, pănă pe de jos, pănă pe de lături, 

pănă pe de o pârte, pănă pe depârte, pănă pe desără, pă- 

nă pe de sus, pănă pe de afâră, pănă pe depe departe, 

pănă pe depe urmă, pănă pe de prinprejur, pănă pe 

-depe acolei, pănă pe depe ac0l6, pănă pe depe a- 

fără, pănă pe depe aici, pănă pe depe aiurea, pănă 

pe depe alături, pănă pe depe cind? pănă „pe depe de 

a dreâpta, pănă pe depe: de aici, pănă pe depe de. 

aiurea, pănă pe depe de aproăpe, pănă pe depe de 

a stinga, pănă pe depe de astipra, pănă pe depe de. 

-. cînd, pănă pe depe de depârte, pănă pe depe: dede- 

Stpt, pănă pe depe de jos, pănă pe depe de lături, 

pănă pe depe depârte, pănă pe depe de prinprejiur, 

pănă pe depe de sus, pănă pe depe de tote părţile, 

pănă pe depe de unde? pănă pe depe de undevă, 

“pănă. pe depe de afâră, pănă pe depe de atumei, pănă 

pe depe de.dinainte, pănă pe depe de dincoăce, pănă
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pe depe dincol6, pănă pe depe de oridetinde, pănă. 

pe depe de driinde, pănă pe depe de undevi, pănă. 

pe dinainte, pănă pe dinapoi, pănă pe dincoăce, pănă. 

pe dincolo, pănă pe din fâţă, pănă pe din jos, 

pănă pe din sus, pănă-pe dindărăt, pănă pe dintr-o 

pârte, pănă pe dintregul, pănă pe dintr-una, pănă pe 

dinuntru, pănă pe de prinainte, pănă pe de prinapoi,. 

pănă pe de princoâce, pănă pe de princâl6, pănă pe: 

de -princotro? pănă de de princotrovă, pănă pe de- 

prin făţă, pănă pe de prin dărăt, pănă pe de prin 

jos, pănă pe de prin lături, pănă pe de prinprejur,. 

” până pe de prin sus, pănă pe de: -printr- o pârte, pănă. , 

pe de printintru, pănă pe fâță, pănă. pe ici, pănă prin- 

coâce, pănă princ6l6, pănă prin cotr6? pănă princo- 

trovă, pănă prindărăt, pănă prin fâţă, pănă prin Jos, 

pănă prin lături, pănă prinprejur, pănă prin sus, pănă 

printr-o parte, pănă prinuutru, pănă printr-ales, pănă 

pe jos, -pănă pela noipte, pănă pe la o pârte, pănă. 

pela ănul, pănă pe mal cind? pănă pe măi de a curme-- 

zişul, pănă pe mâl de a dreâpta, pănă pe mâl dea. 

dreptul, pănă pe mil de a litul, pănă pe mâl de a 

lungul, pănă pe mâi de aproăpe, pănă pe mii dea 

Stînga, pănă pe măr: deasupra, pănă pe mâl de de mult, 

pănă pe mâl de muilt,-pănă pe măi de o părte, pănă. 

pe mâl depărte, pănă pe măr de apoi, pănă pe mâl 

de dinainte, pănă pe mâl de dincoice, pănă pe mil 

de dine6l6, pănă pe mâl depe depărte, pănă pe mii 

din jos, pănă pe mâl din sus, pănă pe'mai dincotro?' 

“pănă pe mal dincotrovă, pănă pe mii dindărăt, pănă 

pe mâl din lături, pănă pe'măl dinunteu, pănă pe. 

măi de prin sus, pănă pe măi de prinuntru, pănă pe
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mâl la noăpte, pănă pe mii. pe depărte, pănă pe mâl 

pe urmă, pănă pe “mine, pănă pe nicăiri, pănă una ? 

alta, pe a câsă, pe acoleă, pe ac6l6, pe acum, pe a- 

fără, pe aici, pe aiurea, pe. alături, pe a minele, pe 

-aproâpe,. pe asără, pe âstă noâpte, pe âstă sâră, pe 

astăzi, pe atit, pe atunci, pe ază dimineaţă, pe cind? 

pe cit?.pe de a curmezișul, pe de a dreâpta, pe de 

a dreptul, pe de a lâtul, pe de a lungul, pe de'a- 
-meăză, pe de-a întregul, pe de aproâpe, pe .de-a 

stinga, pe de asupra, pe de demult, pe de: depârte, 

pe dedesupt, pe de jos, pe de lături, pe deo părte, 

pe depârte, pe desâră, pe de sus, pe de afără, pe de 

pe depărte,-pe 'depe urmă, pe de prinprejur,. pe de- 

pe acoleă, pe depe ac6l6, pe depe afară, pe depe aici. 

pe depe aitreă, pe depe alături, pe depe cînd? pe de- : 

pe de a dreiâpta, pe depe de aici, pe depe de aiurea, 

pe depe de aproăpe, pe depe de -a stinga, pe: depe 

de astipra, pe depe de cînd? pe depe de depârte, 
pe depe dedestpt, pe depe de jos, pe depe de lături, 
pe depe depărte, pe depe de prinprejur, pe depe de 
sis, pe depe de toâte părţile, pe depe de unde? pe 
depe de undevă, pe depe de afâră, pe depe de atunci, 
pe depe de dinainte, pe depe de dincoăce, pe depe 
de. dinc6l6, pe depe de oridetinde, pe depe de dritinde,. 
pe depe de undeviă, pe dersst, pe dinainte, pe dina- 
OY, pe dincoâce, pe dinec6l6,. pe din făță, pe din jos, 
„pe din sus, pe dindărăt, pe dintr-o parte, pe dintre- 
sul, pe dintr-una, pe dinintru, pe de prinâinte, pe de 
prinap6i, pe de princoâce, pe :de. princ6lo, pe de prin- 
cotr6? pe .de princotrovă, de de prin făță, pe de prin- 
dărăt, pe de prin j6s, pe de „Prin lături, pe de prin-
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“prejur, pe de prin sus, pe de printr-o părte, pe de 

prinuntru, pe față, pe însărăte, pe ici, pe: întrecute, 

pe neştiute, pe nesimţite, princoăce, princolo, princotrâ? 

princotrovă, prindărăt, prin fâță, prin j6s, prin lături, 

prinprejur, prin sus, printr-o pârte, prinuntru, prin-ur- 
mâre, printr-ales, pe jos, pe la noipte,pe la o parte; 

pe la anul, pe mai cînd ? pe mâl de a curmezişul, pe măi 

de a dreâpta, pe mâl de a dreptul, pe mâl de a lătul, 

pe mâl de a lungul, pe la, pe mâl de aproăpe, pe 

mâl de a stinga, pe mâl deasiipra, pe mii de de 

mult, pe mâl de mult, pe măr de o părte; pe mil 

depârte, pe mâl de apoi, pe mâl de dinainte, pe mâl de 

dineoâce, pe măi de dinc6lo, pe măi depe depărte, pe 

mâl din j6s, pe mâl din suis, pe mai dincotro? pe 

mal dincotrovă, pe mâl dindărăt, pe măl din lături, 

pe mâl dinuntru, pe mâ! de prin sus, pe măl de prin- 

untru, pe mâl la noâpte,: pe mâl pe depărte, pe mâl 

pe trmă, pe inîne, pe nicăiri, pe nică pe cias, pe 
pe pănă mal desără, pe pănă mal de apol, pe pănă 

mai dimineiţa, pe pănă mai la noăpte,pe pănă mine, 

“pe pănă noâptea, pealocurea, peaminele, pe apucite, 

pe loc, pe rudă pe sămînță, pe nemiîncăte, peste tot, 

peste mină, pe sâmne, pe sponăi, pe şleiii, pe urmă, 

pentru acsia, poite, poimiîni, prea, pretutindeni, primă- 

vâra, âstă primăvâră, pururea, râra, sânchi, săra, şi mal 

şi, supsuori, telelei tanâsă, taman, toâmna, astă toamnă, 

tiptil, tocmai, totdeatina, totuș, toite ca toătele, ţintă, 

tot, tot una, tot de tina, tot ca una, :tot înainte, tot 

într-una, tupiluş,- te miri unde, de te miri unde, una, 

una două, tinde, undevă, unghie şi cârne, uneori, unde . 

şi unde, vezi. bine, văra, âstă vară, “văzind cu ochii, - 

vorbă să. fie, zăii, ziua, ziua în ameăza măre,
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Numeralele :adverbiale vezi-le la numeral. = 
-In afară de compusele cu nai, însemnate supt d), 

mal primesc gradul comparativului toate adverbele 

de supt a) b) c): mai delicat, mal sălbatic, mat gin- 

gav, ete; mai băbeşte, ma! băneşte, mal bărbăteşte, 

ete. — Superlativul, format din aninarea ca prefix la. 

comparativ a pronumelui cel, îl primesc toate adver- 

bele de supt a) b) €), apoi toate cele de supt d), cite 

primesc. gradul comparativului, afară de mai adini- 

„carea, mai alaltăeri, mal an, mai anţărţ, mal asară, 
mai astă- noapte, mai astăzi, mal aşa, mai azi dimi- 

neaţă, ca. mai ba, mai cînd ?, mai cît ?, mat cit colea, 

mal citeodată, mal colea, mal dăunăzi, mai de sară, 

mai de apoi, mal dinioarea, mar eri, mai eră dimi- 

„neaţă, mal ici, mal îndesară, ma! la noapte, mai nici- 

odată : cel ma! delicat, cel mai băbeşte, cel mai a- 
deseoiă, etc. | 

Observăm că la adverbul jos s-a dezvoltat o formă 

adiectivală feminină : s. joasă p. joase. 

„H. 
$ 53 

Interjecţii 

Limba romînă are multe cuvinte amorfe, nesuscep- 

tibile de a primi forme gramaticale. Unele reprezintă 

lucruri fizice şi sînt onomatopoeice, altele reprezintă 

sentimente şi sînt sunete reflexe, altele reprezintă vo- 
„ini şi sînt de 'cele mai multe ori nume izolate ori 

producte ale voinţii. Cele dintiii sînt: bălălău, behehe, 

bica, biz, boc, bubu, buf, bub, chihă, chiii, cioc, cîr, circ, 

clanţ, cleaf, clone, cobilţ, coglic, coteodâc, covit, eronc, 
| ,
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ciicu, cucurigu, dang, dir, drânga, dudu, dur, durvur, 

durat vural, fil, fiș, fţ, fleaşea, flişehi, foflenchi, fos, foş,. 

gaga, ghior, gil, groh, ham, harşti, haţ, hir, hirştă, hirţ, 

hiţ, hodoronc, hop, hspa, hor, horp, hu, huştiuliuc, hiţa, 

înghiorț, Înap, leap, leop, linehi, mac, meait, meorlâii, 

mir, mâlfa, mor, nihoho, niore, orăc, pic, pic, pil, pir, 

pîrt, Diş, pleose, poc, popi, putpudiichi, ronța, ropal, 

schelălăii, scîrț, sfir, sfor, şoldic, şovilc, ştiobile, Şur, 

tăca, teleap, tirt, toc, trânca, trap, trone, trop, tro- 

pai, trosc, tac, tic, ţii, ţir, ţiş, iţi, ţop, topic, tuştiii, 

vij, vu, zbir, zbirn, zmac, zorn, zup, zur, zvic, zvir. Cele 

de al 'doile sînt: a, ah, ăole6, aş, ba, brâvo, bre,. 

“dă, de, dec, el, elei, fi, ful, ha, halal, hehe, hef, hi, 

hm, a, iha, îha!, îra, măi, na, o, of, ptiu, sic, teaş, uiuiu, 

ura, vai, valeii, văleii. Cele de al ireile sînt : ah, amân- 

dea, bir, cărnaxi, citi, cia, cias, ciţ, cuciu, diha, fa, hai, 

hâide, haiti, hăli, hăi, hăis, helbet, hi, hiş, hiţa, ho, 

huidid, măr, moelis, na, nâni, nea, pis, ptru, st, tio, 

tiva, ţa, tibă. 

Dela haide s-aii dezvoltat două forme verbale (L- 

pers. p. conjunctiv şi 2 pers. p. imperativ): haidem, 

haideti (al. cu hăideţi). 

  

  > OI 

13.
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INTĂLESUL FORMELOR 

A 

Cazuri 

[ZA 

E - - Nume 

Cazul 1) serveşte pentru. subiect, „obiect. drept și 

- predicat. -“ Oricare om este supus morţii. S-a: făcut 

_moapte. S-a făcut ziuă. — Am Dani. — Năcazul este 

«e multe ori un bine. — Gindurile - “omului cele de al 

„loilea sînt mai înţălepte. 

C, 2) serveşte. cînd numele. este însoţit de.un pro- 

nume supt forma 2) şi împrumută înţălesurile aceştei 

din urmă, - 

“Fără să fie însoţit de un pronume numai rar se | 

întrebuinţează numele. Mau susceptibil de a se între- 

buinţa fără pronume este numele în următoarele îm- 

prejurări: a) ca predicat: sînt om, casa este frumoasă. 

b) numele proprii de botez masculine şi de.familie 

“(apoi Dumnezeii) : Teodor şi Toan sint fiii lui George. 

) Cînd “sint înşirate toate lucrurile dintr-un. grup:
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“am uitat şi rie şi tot” Creangă (altfel, fără tot, tam 

uitat riea”). | ” 
In colo numele este de obiceiti însoţit de. patru 

pronume, de determinativul cel (numit şi articul a- 

" diectival), de articulul -l (numit şi articul substanti- 

val), de articulul.al (pe care-l vom numi proelitic) şi 

de nedefinitul un (numit şi articul nedefinit). In ge- 

neral putem zice: articulul substântival și cel adiec- 

tival imsearină: numele ca ceva cunoscut, ori cel puțin 

ca ceva mal cunoscut decit altele; articulul nedefinit 

şi lipsa oricărul articul îl înseamnă .ca ceva necu- 

noscut, ori cel puţin: ca c6va mar necunoscut decit. 

altele. 
Pe lingă adiectiv cel face serviciul pomenit numal 

cind adiectivul este predicat: aceste lucruri sînt cele 

bune. Să se bage de samă în asemenea caz să nu 

se confunde superlativul cu coniparativul articulat, 
“macarcă originea celui dintiiii trebue căutată în cel? 

'din urmă. Pentru aceia observăm următoarele. Cind 
- predicatul este articulat, fie el un substantiv “ol un 

“adiectiv, are numai forma de predicat, în “realitate 
este subiect: psichologic şi accentul cel mai puternic 
nu-l primeşte el, ci subiectul gramatical: acesta e 
omul despre care ţi-am. vorbit; aceste lucruri sînt 
cele ma! bune. Un comparativ articulat, prin urmare; 
ca un subieet psichologic ce este, nu primeşte ac- 
centul şi prin aceasta se deosebeşte de superlativ, 
care, ca un predicat ce este, primește" accentul: a 

„c6ste lucruri sînt cele ma! bune (comparativ), aceste: 
lucruri sînt ecle mai bune (superlativ). 

Pelingă adiectivul subiect și obiect drept cel re-
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prezintă în realitate subiectul şi “obiectul drept, pe- . 

lingă care adiectivul este un atribut: „cel răi înving 

de multe ori pe cel buni. Are loc, pre cum se zice 

de - obiceiii, substantivarea -adiectivului.. Adevărata 

substantivare a acestuia însă, închipuirea adică a Iul 

ca a unul subiect ori compliment, are rareori. loc în 
romineşte. Numal amar, amărunt, drept, falş, frumos, 

răi, urit, boeresc, sănin, şi, poate, ascuţit sînt sus- 

ceptibile de a fi concretizate şi atunci primesc arti- 

culul substantival şi genul eterogen: dreptul, frumo- 

sul, răul, urilul, boerescul, ascuţitul. (La care se. pot 

adăogi izolări ca mi-e mal mare dragul, orbul găini- 

lor şi adverbele, unde pretutindeni trebue presupus 

genul neutru.) 

__ Articulul substantival a primesc adiectivele mar 

rar, dar tot îl primesc, şi anume exact în _aceleaş 

împrejurări ca şi pe articulul adiectival: acestea sînt 

frumoasele despre care ţi-am vorbit ; aceştia sînt ti- 

căloşii (frumoasele şi ticăloşir sînt subiecte psicholo- 

gice), scumpul mal mult păgubeşte şi leneşul ma! 

mult aleargă (-1 este subiectul, iar scump şi leneş 

sînt atribute). 

Cînd supt forma de predicat substantivul se arti- . 

culeasă, el este în realitate subiect psichologic, după- 

cum am observat deja mal sus. Ca subiect şi obiect 

drept el primește articulul (substantival), cînd îl cu- 

noaştem deja şi am ma! vorbit despre dinsul: Xenias 

Arcadianul dăduse un joc. Cyros privia şi el jocul, 

cînd de odată etc. In special observăm că se „arti- 

culează substantivele : a) cind ne gindim la un gen 

întreg, nu Ja un individ : omul este muritor.— oame-
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nit sînt muritori.— boul loveşte cu cornul, calul cet 

copita.-—trebue ca soldatul să se teâmă ma! mult de 

comandant decit de duşman. b) Numele proprii de 

localităţi, riuni, lacuri se articulează totdeauna (afară 
numa! dacă nu sînt însoţite de un alt pronume ori 

de un numeral: nu este numai un Pariz): Parizul este 

capitala Franţei (niciodată Pariz); am văzut Parizul 

(niciodată Pariz). Tot astfel Iaşii, Bucureştii, Birladul; 

Ciahlăul, Carpaţii; Brateşul; ete. Se exceptează ne- 

greşit acele nume proprii, care nu sS-aii asimilat 

limbit şi ai rămas în afară de tabloul deelinărilor 

romiîneşti, precum de pildă Tours—niciodată Toursul!— 

c). Nuniele proprii de botez feminine (afară numar 

dacă nu sînt însoţite de un alt pronume ori de un 

numeral. Konaki: «lar vol, miîny, ce aţi. dat paroală, 

că m-a iubi o Marghioală»): Marica, ete., niciodată 

Marie. Se exceptează negreşit acele nume proprii 

st ăine, care nu s-aii asimilat limbii, precum, de pildă, 

Calypso. d) In ce priveşte titlurile, este de observat 
= 

că, conform principiului general al intrebuințării ar- 

ticulului, acolo unde avem a face cu lucruri cunoscute, 

celebre relativ, titlurile sînt articulate, altfel nu. De 

ex. Liceul, Universitatea, Teatrul se articulează, pen- 

trucă sint instituţii cunoscute într-o localitate oare- 

care. Locantă însă nu se va articula, afară numai 

dacă nu va fi cumva una singură într-un tîrg! Tit- 

lurile cărţilor nu se vor articula: gramatică, geome- 

trie, ete., pentrucă autorul se gindeşte totdeauna la 

cetitor, nu la sine însuş, iar pentru cetitor o gramatică 

este numar o gramatică oarecare, numar pentru autor 
“este gramatica. e) Citeodată substantivul primeşte
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articulul adiectival. Creangă. “Doamne, “ee harapnie 

ți-oiu da cei, zise tata dela o vreme. N-al - ce mînca 

la „casa mea ? Vrei să te buşească cei nandralăr prin 

omăt? Acuş te descalţ. 

Pronumele nedefinit un (plural nişte) se întrebuin- 

țează orideciteori ne “inchipuim. substantivul ca ceva 

„necunoscut, despre care n- -am. mai vorbit. Macearcă a- 

ceastă întrebuințare a pronumelui un s6 potriveşte cu 

natura predicatului, totuş ca predicat substantivul se 

întrebuinţează de obicciii singur: “sînt om” mal des 

de cât “sînt un om;, sintem oanien mai des de cît 

“sîntem nişte oamen!'. Ca subiect şi obiect drept însă 

substantivul primeşte foarte des în vomîneşte pronu- 

„mele un, fără să putem preciza cîrid se întrebuinţează 

substantivul singur şi cind cu pronume. Dăm citeva 

exemple din Creangă. “prăjiau pe foc niște hoştine cu 

săi. — “mi-au tras o fvecătură cu oțet de leuștean'. — 

“şi ales pentru noi, ţăranii munteni, este o mare face 

re de Dine'.-- încă și pănă astăzi un deal în partea. | 

despre Plotunul se chiamă dealul omulur', —feek care 

n-ati copil nu știit ce-l năcazul.— “Ciubuc mocanul, ne- 

avind fimec nici copil, a închinat toată averea sa mă- 

năstiril Neamţulur. — “ca să te miri tu, zise bunicul, 

scoţind o piele de pore sălbatic din cămară'.—a treia 

zi după asta, dindu-ne schimburi, ne-am încălțat cu 

opincile”.— “satul Broşteni... nu se ruşina lupul şi ur- 

sul a se arăta ziua mare prin el: o casă ici supt 

tihăraea. asta, alta dincolo'...— “Irinuca avea o cocioabă 

„veche de bivne..... era o fimee, nici tinără nici tocmai 

hătrină, avea bărbat şi o fată balciză şi lălie”. — “se du- 

cea cu tată-so în munte şi lucra toată săptămina ca
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un bărbat'.— “cocioaba depe malul sting al Bistriţei,. 

bărbatul, fata şi boi din pădure, un ţap şi două ca- 

pre slabe şi riioase era toată averea Irinucăl. Dar și 

asta e o avere, cînd e omul sănătos'.— “aşa ne învă- 

tase o babă să iacem, ca să ne treacă derie!. — ne 
pune dracul de urnim o stincă din locul ci, care era 

numar. înținată?. — “era: o zi frumoasă în Duminica a- 

„ceia'.— “leasupra ninsoare, dedesupt udeală, pe o parte 

îngheţat, pe una te îrigeal, ca la vremea și locul acela”. 

— “In ştirşit se face şi ziuă'.— “lega mama de stilpul 

hornului o șfoară cu motocel la capăt'.— ce le pasă? 

lemne la trunchiit sînt, slănină şi făină în pod este 
deavalma, brinză în putină de asemenea, curechiii în 

poloboc slavă Domnului! Numai de ar fi sănătoși să 

miînînce.... şi apol este o vorbă: dacă-l copil, să se 

joace; dacă-i cal, să tragă; şi dacă-i popă; să citea- 

scă”. — “tot eşti tu bisericoasă, încaltea ţi-ai făcut. și 

băeţii biserică aici pe loc'.—*de amu puneţi-vă pe făcut 

privigheni de toată noaptea şi parascovenil citevă plăce, 

măl hăeţi, dacă vi-l vocea să vă dea mă-ta numal colaci 

de cel unși cu miere și colivă cu miez de nucă. — 

“el apoi, minte ai, omule? mă miram ei de ce-s şi 

ci aşa de cuminţi, că tu le dai nas şi le ţi hangul. 

—'nu ştiu cum s-a întîmplat, că niciunul dintre tova- 

răși n-avea clopot... în sfirşit facem noi ce facem și 

sclipuim de colea o coasă ruptă, de ici o cireee de 

tinjală, mal un vătrar cu belciug, ma! beşica cea de 

pore a mea și pe după toacă şi pornim pe la case. 

— “cînd colo popa tăia lemne la trunchiii afară”. — 
“mă, duceam la om şi-l tot sucăleam să-mi dea-curele, 

ca să-mi fac biciw'.— “tare aș fi avut plăcere să ne
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scăldăm înpreună. —*moş Vasile era un cărpănos şi 

un puii de zgirie brinză, ca şi mătuşa Mărioara'.— 

Din cercetarea cu băgare de samă a acestor exemple 

am pute trage concluziea: un (păstrind ceva din firea 

sade numeral şi de partitiv) se întrebuinţează atunci 

cind ne închipuim substantivul ca o parte dintr-un 

grup — tocma! contrariul adică de ceia ce se întim- 

plă la articulul substantival, unde ne închipuim gru- 

pul întreg —, iar substantivul nearticulat se întrebu- 

ințează acolo unde individul este închipuit singur, ab- 

stractie făcindu-se de grupul respectiv. De ex. zicem: 

“Irinuca avea bărbat şi o fată”, pentrucă se presupune 

că fimeea numal un bărbat are, învremece copil poate 

ave mal mulți; cu niciun preţ nu se poate zice: “IL. 

avea un bărbat şi o fată”, afară numai dacă nu vrea 

poveslitorul să glumească. Este de observat apot că 

înţălesul lui a variează de la -acel lămurit numeral 

„şi partitiv (ea, de pildă, în “un țap şi două capre era 

toată averea Irinucăr — L. avea într-adevăr au ţap) 

pănă la acel tare şters dintr-un exemplu ca “Irinuca 

era o fimee nici tînără nici bătrină”. 

Pelingă adiectivul predicat, subiect şi obiect drept 

a este adevăratul predicat, subiect şi obiect drept, 

iar adiectivul este atribut al lui un. 

Acum, dacă rezumăni cele- de mar sus, se vede Jă- 

murit că adiectivul nu se articulează niciodată, căci 

ca predicat gramatical articulat cu -l şi cel devine 

subiect psichologie, iar ca subiect și obiect drept ar- 

ticulat este numa! atribut pelingă pronumele cel şi 

pelingă articulul -], care sînt în asemenea caz ade- 

__văvatele subiect și obiect drept. Aşa e însă şi natu-
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ral să fie, căci adiectivul este totdeauna închipuit în 

romiîneşte ca atribut orl'ca predicat şi firea atribu- 

tului şi predicatului, ca a unor determinante, adică a. 

unor lucruii putin cunoscute ascultătorului, este re- 

fractară faţă cu articularea, cu însoţirea adică din. 

partea unul pronume determinativ. 

Stind astfel lucrurile, nu vom lua în videre mar la. 

vale decit substantivul. - - 3 

Ş 55 

Substantivul se articulează, ori nu se articulează, în 

Mod 'necesar. . . 

a) Se articulează atunci cind are ca regim un pro-! 

nume supt forma 2 (cu toate înţălesurile aceştey forme, 

afară de obiectul nedrept), fie că acest pronume este 

singur, fie că însoțește ca atribut un substantiv. Şi anu-- 

me în două feluri se face articularea substantivului : ori 

primeşte substantivul articulul substantival -l (Numele 

de botez masculine primesc totdeauna arliculul procli-- 

tic, cînd este vorba de înrudire: Ion al Marandei), or! 

primeşte pe cel proclitic al și în acest din urmă caz. 

este totdeauna însoţit și de pronumele nedefinit un: 

calul lui, calul omului, calul acestuia, calul acestul om, 

calul lor, calul oamenilor, calul acestora, calul acestor: 

oameni, calul celui viteaz, calul celor buni; un cal al 

lui, un cal al omului, un cal al acestuia, un calal acestui 

om, un cal al'lor, un cal al oamenilor, un cal al a-: 

cestora, un cal al acestor oameni, un cal al celui. 

viteaz, un cal al celor buni; calul frate - meo, calul. 

frățini -meo, un cal al frate - meo, un cal al frăţini - 
meo; cail omului, nişte cai at omului; casa omului,
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o casă a omului, casele omului, nişte case ale omu- 

lui. Compară Creangă. *Poţă opri gurile oamenilor ? 

“Dupăce m-ai lăsat cîini! lui Trăsnea in pace, om să- 

rit în răspintinile unul drum”. — *Beciul privighitoru-: 

lui Pirvu din Tirgul Neamţului putea să .tăinuească. 

la nevoe o domniţă. — La 1852, în ziua cînd s-a slin- 

țit paraclisul spitalului “din Tirgul Neamţului ei în-. 

preună cu alți băeţi, isonari al pisericit, stam aproa- 

pe de Ghica Vodă”. — “Aceste vorbe rostite de gura 

domnească aii brăzdat adînc inima norodului adunat. 

acolo”. — “Toate celelalte învățături sint. numai nişte 

ereticii, care mai mult amărese inima şi tulbură su- 

ietul omuluP.— “Aici era staniștea lor.— “Stricai pi- 

nea părinţilor degiaba!. — “A treia zi după asta ciu- 

hotele văru - meo se rup hăbuc în toate părțile. - 

“Toate păserile din ograda boerească, văzînd voinicica. 

cucoşului, s-aii luat după dînsul!. — *“Moşneagul, cum. 

aude glisul: cucoşului, ese din casă cu bucurie!. — *Şi 

aista-i făptura lui Dumnezeiv. — “băet ca băetul cei nu. 

ma! este altul. — “Boala împăraţilor e ca sănătatea. 

noastră”. — “Pureelul mergea în urma lui, grohăind şi 

mușluind pe jos, cum e treaba porculur. — “Acesta mi-i 

ficiorul, care se prinde că va face podul împăratului. — 

“Fata împăratului, cum a ajuns la casa mirelui, i-ati plă- 

cut palaturile şi socrir.— “Bunicul bunicului met fusese 

"cimpoiaş la cumătriea lui Moş Dediu'. — “Popă fusese 

unchiul unchiului mamei mele”. — “Codrul Grumăzeşti- 

lor, grija negustorilor şi spaima ciocoilor”. — Odobescu.. | 

“Dar din purtarea sa ne putem convinge că el avea mal 

cu samă în vedere binele şi folosul patriei sale. — 

“Ambiţiunea oarbă de a deveni serasehier al oștirii. - 

otomane. întuneca orice cuvint dinaintea lui Mavro-
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„gheni”. — “Intenţiunea noastră nu este de a da o no- 

menclatură a titlurilor tuturor cărţilor vechi ce com- 
pun biblioteca Bistriter.— - 

Pe lingă predicat un poate lipsi: Creangă. “al dra- 

cului cucoş îl aista”. 

b) Se articulează cînd este însoţit de un pronume po- 

„sesiv. Articularea se face ca supt a). Creangă. “Atunel 

eii pe loc am început a plinge şi bucuriea mea n-a fost 

proasti'.— “Nu mi-ar fi ciudă încaltea, cînd al fi şi tu 

ceva şi de te miri unde, îmi zice cugetul meit. — Dar 

pănă la poştă, pănă la nu ştiu ce, na cuţitaşul mei, tae 
încetişor cusutura”. — *Cucoşul Săi era ceva de spă- 

riiat'.— “Acela să fie copilul nostru'.— “Acestea-s faptele 

tale: m-am luat după capul tăi cel sec şi m-am dus pe 

-coclauri să-ți aduce, sanchi, copil de suflet'.— Şi sfinta 

Duminică a primit-o cu aceiaş rinduială şi tot aşa de 

bine, ca şi surorile sale'.— “Făt frumos, întinde mina 
ta cea dreaptă peste mijlocul mei, ca să plesnească 

cercul ist afurist şi să se nască pruncul tăt'.— “Şi nu- 

mal cit a gindit Făt frumos, şi îndată ai şi fost de 
faţă părinţir împărătesei lui şi crescătorii săl.. 

Aceleaş exemple ar. sina, articulate cu un şi al: 
“0 bucurie a mea, un cuget al meii, un-cuţitaş al mei, 
un cucoș al săi, un copil al nostru, nişte. fapte ale 
tale, nişte surori ale sale, o: mînă a ta, un prune 
al tăi. 

„Se exceptează cuvintele de înrudire, ca mamă, tată, 
frate, soră, ginere, no ră, văr, vară, cuseru, cuseră, bun, 
bunic, bună, bunică, mos, mătuşă, bărbat, . nev astă ; 
-apol domn, doamnă, stăpiîn, stăpină (Ş 18). Alipirea 
-eneliticelor meo, mea, to, ta, so, sa se face la numele
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nearticulat: tață-meo, tată-lo, tată-so, soră-mea, 's0- 

ră-ta, soră-sa, e - 

c) Se articulează cu articulul substantival cînd esle: 

însoțit 'de. pronumele tot: “toată casa ori “casa toată”. 

Creangă. “Pentru puţină mincare şi cite o leacă de paşcă 

de cea de trei ocă la para moș Bodringă slujia toată. 

casa”. —“T-ei face popă ca tată-to, cînd s-or pus-. 

nici toţi bivoli din mănăstire ea Neamţului. — Ca. să 

se mîntue toată dihoniea, cără abăniţi-vă de “la mine: 

şi mă lăsaţi în pace'.— “Toate bunătăţile depe lume e- 
raii acum în palaturile lor.” — Sfinta Miercuri a. stri-- 

gat o dată cu glas puternic și pe loc s-ai adunat 

"toate jivinile din înpări ățiea sa'.—A strigat şi sfinta. 

"Duminică: odată! din răsputeri și- îndată: s-aii adunat 

toate vietăţile?. —-“Atunci cucoşul înghite cu lăcomie: 

“toti banii şi lasă toate lăzile-pustir. - i | 

Cînd înti-un asemenea caz substantivul este însoţit. 

şi de un pronume supt forma 2) or de uh pronume 

posesiv, “primeşte articulul proclitic, dacă tot urmează. 

De ex.. “toată casă omulur, feasa toată a. omului ; 

“toată casa mea, casa toată a mea. 

d) Cînd substantivul este însoţit de pronumele de- 

monstrative acest, acel, istalalt, celalalt şi de pronumele 

nedefinit cutare, se articulează totdeauna cu articulul 

substantival în caz cind pronumele urmează şi este tot- 

deauna nearticulat în caz. cînd pronumele - precede.. 

“Creangă. “Mal fericit. erai de o mie de ori să paştr 

“porcii, la Cogeasca veche, Isaie, de cit să mal fi ajuns- 

și zilele acestea”! — “Insă noi, vorba ceia, nici toate. . 

ale doftorului, nici toate ale duhovnicului.:., cam pe în-: 

gărațe ne luăm tiriş și ne băg găm într-o cinstită cri--
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smă? — “Mal omule, ia acum să te văd, cine a az- 

virli buzduganul ista mal tare în sus, ai aceluia să 

fie bani.” — “Imi făc semn cu. mina.să le dai buzdu- 

ganul ista” —“Mă, ia cucoşul ist obraznic şi-l dă în îm 

tina ceia.'— —“Dupăcum văd ci, omul acesta, sau ce a 

fi el, are mare putere —'Şi, cînd a văzut această 

mare nenorocire, a lăcrămat' — “Cînd voiit pune ei 

mina mea cea dreaptă pe mijlocul tăii, atunci să 

plesneaseă cercul acesta şi numa! atunci să se nască 

pruncul din tine, pentrucă ai ascultat de sfaturile al- 

ora, de al nenorocit şi. căzăturile istea de bătrini, 

m-al nenorocit şi pe mine.şi pe'tine deodati.—'Făt 

frumos, întinde mina ta cea dreaptă peste” mijlocul 

mei, ca să plesnească cercul ist afurisit”. —“Doamne 

jupineşică, doamne! Vezi satul ista mare şi frunios? 

Se chiamă Grumăzeştil. "—*De oii pune et mîinile pe 

piept, are să rămie căruța asta de haimana. şi epu-. 

soarele de izbelişte.— “Doamne, cum se ia omul ista 

la drum cu vorba şi cînd se trezeşte cine ştie unde 

a ajuns. Bun lucru a mal lăsat Dumnezeu sfintul “și 

tovărăşiea asta !—Tot astfel: cutare'sat, satul cutare. 
Cînd într-un” asemenea caz substantivul este însoţit 

şi de un pronume supt forma 2) ori de'un pronume 

posesiv, primeşte totdeauna articulul proclitic. De ex. 

“casa aceasta a omului, a mea”; “această casă a o0- 

mulul, a mea. | 

, €) Insoţit de însuş substantivul e totdeauna arti- 

culat cu articulul substantiv al: omul însuş, însuş o0- 
mul. Creangă. “Insuş impăratul cu sfetnicil să!, văzind 
această mare minune, grozav s-a spăriiat.” 

Cînd într-un asemenea. caz substantivul este însoțit
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şi de un pronume supt forma 2) ori de un pronume 

posesiv, primeşte articulul proelitic, dacă pronumele 

urmează : fînsuş stăpînul casei, “stăpinul însuş al ea- 

seY', “insuş tatăl meit”, “tatăl însuş al mei. 

f) Insoţit de oricare alt pronume substantivul nu 

se articulează. Creangă. “Şi aicl slujind cu credinţă ba 

la unul ba la altul pănă la vrista de treizeci și mal 

bine de ani, şi-a selipuit puţine parale, cite-va oi, un 

car cu boi și o văcuşoară cu lapte.—'Şi cum ajunge 
in iad, Scaraoschi îl întreabă: e! copile, ce ispravă 

al făcut ? cite suflete mi-ar arvonit? — “Şi din ziua 
în care s-a tocmit Chirica la Ipate, norocul îl curgea 

girlă din toate părţile şi nu mal ştiia ce are la casa 

lux. Ce garduri streşinite cu spini, de ma! nici vintul 
- nu putea răzbate printre ele! Ce şuri şi ocoale pentru 

bol şi vaci ”—*Și dacă te a- întreba cit să-ți dee pen- 

tru această ostenicioasă treabă, spune-i “că nu pri- 

meşti Dani, ci numai atita griii cu pae cu tot, cit îi pute 

duce D-ta în spate'.--"Mal ştii păcatul, poate să-ţi. 

iasă înainte vreun epure, ceva, Şi..popic, m-oiti trezi: 

cu line acasă, ca şi cu frate-to'.—Unil oameni îs mal . 

al dracului decit dracul” —Alt stăpin în locul mei 

nu mai face brînză cu Ilarap Alb, cit îl lumea şi pă- 

mîntul”—*Şi mergind ei o bucată înainte, Harap. Alb 

_vede“altă' drăcărie şi mar mare.—“Cite a tras pănă 

s-a văzut la casa lui, numai unul Dumnezetii ştie, 

Cind într-un asemenea caz substantivul, este însoțit 

şi de un: pronume supt forma 9) ori. de un „pronume 

posesiv, primeşte totdeauna articulul proclitic. Astfel 

exemplele de mat sus ar suna: teite-va ol -ale mele”, 

„cîte-va ol ale păstorulu”'; . “cite suflete ale oamenilor: >
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“atita griii al negustorulu”; “alt stăpin al lut, “alt stă- 

pin al săw ; etc. (compară a şi b). 

g) Insoţit de numeralul . cardinal substantivul ori 

nu se articulează, ori se articulează cu articulul a- 

diectival, după principiul seneral al întrebuinţării ar- 

ticulului dela $ 5%: un om, dor. oameni, cei doi oa- 

“ment. a nu se articulează. anul atribut înseamnă 

singur şi este un pronume nedefinit. — Insoţit de nu- 

-meralul ordinal substantivul se articulează cu articu- 

lul substantival, cînd numeralul urmează, şi nu se ar- 

ticulează, cînd numeralul precede: a doua casă, casa 

a doua; cea de a doua casă, casa cea de a doua. — 

Insoţit de numerălul distributiv substantivul . nu se 

articulează: cite un om. — Compusele cu tot, anume 

tustrei, tuspatru, ete., apor.citeştrel, citeștrele, cer tot- 
deauna articulul substantival la substantiv (compară 

c): tustrer oamenii, citeştrele fimeile. — Creangă. *A- 
mu ci că era odată într-o ţară un craiii, care avea. 

trei fecior. — *Craiul primind cartea îndată chiamă 

tustrei fecioril înaintea sa şi le zice”. — Şi care din- 

tre eX are îndrăzneală mare şi noroc şi mal mare, 

umblind pe acolo, găseşte din întîmplare cite o pia-. 

“tră de acestea, .picată depe cerb”. — “Şi atuncl.- unde 

nu începe Flăminzilă a cărăbăni deodată în gură ci- 

te o haraba de pine şi cite o ialoviță întreagă. — 

“Fiindcă mi-a mal eşit pănă acum înainte încă dor 

spin! și cu tine al treilea, apol mal îmi vine a cre- 
de că asta-l ţara spinilor”. 

Cînd într-un asemenea caz substantivul este înso- 

țit și de un pronume supt forma 9) ori de un pro- 

nume posesiv, primeşte totdeauna articulul proclitie:
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“doi soldali al regelui, al meY; “cel doi soldaţi al re- 

gelui, al meY'; “a doua casă a negustorului, a mea; 

casa a doua a negustorului, a me; tcea de a doua 

“casă a negustorului, a mea”; “cite o casă a omului, 

a mea”. | 

h) Părinte, popă, maică, sfint, domn, cînd sint în- . 

soțite de o apozilie, se articulează totdeauna: părin-. 

“tele Gheorghe, popa Dimitrie, maiea Philothea, sfin- 

tul Teodor, domnul cutare. Creangă. “Mama, după ci- 

"tă minte avea, nu se indura să mă mal trimeată a- 

cum nici la o cofă cu apă, numâl să învăţ carte Şi 

să mă face popă, ca părintele. Isaia Duhul, profesorul. 

nostru. Bun mai era şi părintele Duhu, cind era. 

în toane bune, Dumnezeu să-l erle!' — “In locul pise- 

ricii sfintului Lazăr fusese altă biserică de lemn, al 

cărei hram era Sfintul Dimitrie”. —“Eu sînt sfinta 

Miercuri, de-i îi auzit: de numele meiv. — *Sfinta Vi- 

neri î-a mat dat un corn de prescură”. — “Sfinta, Du- 

minică a primit-o cu aceiaş rinduială?. — “Dacă” am 

auzit aşa, am zis şi ei în gindul mei că are “întru 

citva dreptate maica desăgărița şi am lăsat -0: în pla 

ta lui Dumnezei. 

i) Poziţiea obişnuită supt a și b este cea deja în-' 

semnată: substantiv + pronume. Citeodată însă pro- 

numele precede, şi anume în poezie. Atunci pronu- 

mele primeşte articulul proclitic. C. Negruzzi. Tată că 

umblind haiducii peste un moşneag ai dat, girbovit 

de bătrineţă, într-un toiag răzămat. A sa barbă ca 

zăpadă, a lui plete arginti, faţa lui cea cuvioasă, o0- 

chil săi măreti şi vii, îl aseamănă că este îngerul 0- 

crotitor al acestor. pustii sate. — “Dumnezeule, la li- 

| 14
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ne nădejdea lor 'a' rămas, înalţe-se păn la tronu-ţi al 

lor trist şi jalnic glas”. — Căci al duşmanilor noştri 

numărul e inzecit. — “Iată se aude zgomot, înpuşcă- 

turi şi strigări, chiote de biruință ş-a cailor rinche-. 
zărit. — “Ostaşi, vol ştiţi foarte bine că spre a nebi- 

rui alti mai însămnători duşmani în zadar s-au ispi- 

lit, ci al săbiilor noastre er cercară ascuţit”. —“A 

cailor rinchezare. | | NE 

Si, după cum se vede din exemple, substantivul 

de obiceiii rămine nearticulat, rar se articulează însă. 

j) Cind supt a şi b urmează după substantiv “mal 

multe pronume, toate, afară de cel. dintiiă, primesc 

articulul proclitic. Creangă: “Săracul Prepeleac! Se 

vede că i-a fost seris, tot el să răsplătească şi -pă- 
catele epel frăţini-so, ale caprei, ale ginsacului logo- 

dit şi ale boilor uciși.în pădure'. — Tot astfel, de ex. 
“casa ta şi a mea, prietenii tăr şi al mer; ete. 

. $ 56 

k) Cind substantivul este însoţit de un adiectiv, 
"primeşte ori nu articul după principiile stabilite la 
"Ş 54. Articulul este citeodată cel substantival, citeo- 
dată cel adiectival. Nol dăm mal jos diferitele arti- 
culări și poziţii, dupăcum substantivul se găseşte în 
una din înprejurările însemnate dela a —g. 

k. casă frumoasă; frumoasă casă; o casă frumoa- 
să; o frumoasă casă; casa cea frumoasă. 

ka. b. o casă frumoasă a omului, a mea; o frumoa- 
să casă a omului, a mea; casa frumoasă a o- 
mului, a mea; frumoasa casă a omului, a mea;
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casa cea frumoasă a omului, a mea; a omului, 

a mea casă frumoasă;.a omului, a mea fru- 

moasă casă; o casă a omului, a mea frumoa- 

să; o frumoasă a omuluij, a mea casă; casa o- 

mulul, mea frumoasă; casa omului, mea cea 

frumoasă. 

toată casa frumoasă; toată frumoasa casă; toa:- 

tă casa cea frumoasă; casa frumoasă toată; 

frumoasa casă toată; casa cea frumoasă toa- 

tă; casa toată frumoasă; frumoasa toată casă; 

casa toată cea frumoasă ; — toată casa frumoa- 

să a omului, a mea; toată frumoasa casă ao-, 

mului, a mea; toată casa cea frumoasă a o- 

mului, a mea; toată casa omului, mea cea 

frumoasă; easa omului, mea frumoasă toată; 

casa frumoasă a omului, a mea toată; casa 

frumoasă toată a omului, a mea; a omului, a 

a mea frumoasă casă toată; frumoasa omului, 

mea casă toată; frumoasa. casă a omului, a 

mea (orl casa . omului, mea) toată; frumoașa 

casă toată a omului, a mea; casa omului, mea 

cea frumoasă toată; casa cea frumoasă a o- 

mului, a mea toată; casa cea frumoasă toată 

a omului, a mea; casa omului, „mea toată fru- 

moasă; casa toată a omului, a mea frumoasă; 

casa toată frumoasă a omului,a mea; frumoa- 

sa omului, mea toată casă; frumoasa toată a 

omului, a mea casă; frumoasa toată casă a o- 

mului, a mea; casa omului, mea toată cea fru- 

moasă; casa toată a omului, a mea cea îtu- 

moasă; casa toată cea frumoasă a omului, a 

mea.
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această casă frumoasă ; această frumoasă casă; 

casa frumoasă iceasta; frumoasa casă aceasta; 

casa aceasta în umoasă; frumoasa această casă; — 

această a omului, a' mea casă frumoasă; acea- 

stă casă a omului, a mea frumoasă; această 

casă frumoasă a omului, a mea; această a 0- 

mului, a mea frumoasă casă; această frumoasă 
- a omului, a mea casă; această frumoasă casă 

a omului, a mea; casa omului, mea frumoasă 

aceasta; casa frumoasă a omului, a mea acea- 

„Sta; casa frumoasă aceasta a omului; a mea; 

frumoasa omului, mea casă aceasta; frumoasa 
casă a omului, a mea aceasta: frumoasa casă 
aceasta a omului, a mea; casa omului, mea 
aceasta frumoasă; casa aceasta a omului, a mea 
frumoasă ; casa aceasta frumoasă a omului, a 

„mea; frumoasa omului, mea această casă; fru- 
moasa această a omului, amea casă; frumoasa 
această casă a omului, a mea, 
însăş casa frumoasă; însăş frumoasa casă; în- 
săș casa cea frumoasă; casa însăş cea fru- 
moasă; casa însăş frumoasă ; frumoasa însăş 
casă; casa frumoasă însăş; frumoasa casă în- 

săş; casa cea frumoasă însăş;— însăş a omului, 
a mea casă frumoasă; însăş casa omului, mea 
frumoasă ; însăş casa frumoasă a omului, a 
mea; însăş a omului, a mea frumoasă casă; 
insăş frumoasa omului, mea casă; însăş fru- 
moasa casă a omului, a mea; însăş casa omu- 
lui, mea cea frumoasă ; însăş casa cea frumoa- 
să a omului, a mea; casa omului, mea însăş
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cea frumoasă; casa însăș a omului, a mea cea 
frumoasă; casa însăş cea frumoasă a omului, 
a mea; casa omului, mea in săş frumoasă ; casa 

însăş a omului, a mea frumoasă ; casa însăş 

frumoasă a omului, a mea; frumoasa. omului, 

mea Însăş casă; frumoasa însăş a omului, a 

mea casă; frumoasa însăş casă a omului, a 

mea; casa omului, mea frumoasă însăș; -casa 

frumoasă a omului, a mea însăș; casa îru- 

moasă însăş a omului, a mea; frumoasa omu- 

lui, mea casă însăş ; frumoasa casă a omului, 

a mea însăş; frumoasa “casă însăș a omului, 

a mea; casa omului, mea cea frumoasă îns 

"casa cea frumoasă a omului, a mea însă și 

casa cea frumoasă însăş a omului, a mea. 

oricare casă frumoasă; oricare frumoasă casă ; 

— oricare casă a omului, a mea frumoasă; ori- 

care casă frumoasă a omului, a mea. 

două case frumoase ; două frumoase case ; cele 

- două case frumoase; cele două frumoase case; 

— două case ale omului, ale mele frumoase ; 

două case frumoase ale omului, ale mele; două 

frumoase ale omului, ale mele case; două fru- 

moase case ale omului, ale mele; cele două 

ale omului, ale mele case frumoase ; cele două 

case ale omului, ale mele frumoase; cele 
„două case frumoase ale omului, ale mele; 

cele două ale omului, ale mele frumoase case; 

cele două frumoase ale omului, ale mele case; 

cele două frumoase case ale omului, ale mele. : 

_a doua casă frumoasă ; a doua frumoasă casă; 
-



casa frumoasă a doua; frumoasa casă a doua; 

casa cea frumoasă a doua; casa a doua cea 

“frumoasă; casa a. doua frumoasă; frumoasa a 

doua casă; — a doua casă a omului, a mea fru- 

moasă; a doua casă frumoasă a omului, a 

mea; a doua frumoasă casă a omului, a mea; 

casa omului, mea frumoasă a doua; casa fru- 

moasă a doua a omului, a mea; casa frumoa- 

să a omului, a mea a doua; frumoasa omului, 

mea casă a doua; frumoasa casă a omului, a mea - 

a doua; frumoasa casă a doua a omului, a 

mea ; casa omului, mea cea frumoasă a doua; 

casa cea frumoasă a omului, a mea a doua; 

casa cea frumoasă a doua a omului, a mea; 

„casa omului, mea a doua cea frumoasă; casa 

a doua' a omului, a mea cea frumoasă ; casa a 

doua cea frumoasă a omului, a:mea; casa 0- 

omului, mea a doua frumoasă; casa a doua a 

“ omului, a. mea. frumoasă; casa a doua fru- 

moasă a omului, a mea; frumoasa omului, 

mea a doua casă; frumoasa a doua a.omului, 

“a mea casă; frumoasa a doua casă a omtilui, 

a mea.. | 

citeo casă frumoasăș—citeo casă frumoasă 

a omului, a. mea. E i 

Creangă. *Ş-apoi Humuleştii şi pe vremea aceia 

nu eraii numai așa un sat de oameni fără căpătăiii, 

ci sat vechii, răzăşesc, întemeiat în toată puterea 

cuvintului”—“De unde nu-i, de acolo nu se varsă, 

"fiilor, însă mal multă băgare de samă nu strică '”— 

“Cucuzel, podoaba creştinătăţii, care scotea lacrimi 

*
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din orice inimă înpetrită şi veselia întreaga făptură 

cu viersul săi.'— Şi, după cum am cinste a vă spune, 

multă vorbă s-a făcut intre tata şi mama pentru mine, 

pănă ce a venit in vara aceia pela August şi cinstita | 

holeră dela. 48.— “Şi mar ales pentru noi, țăranii 
munteni, este o mare facere de bine.—-“Şi mergind 

noi tot aşa, cam pela amează deodată s-a schimbat 
vremea cea frumoasă într-o vijelie cumplită, să răs- 

toarne brazii la pămînt, nu altă ceva.— “Şi tot chi-" 
“nuindu-ne aşa, era să ne pască alt păcat: cit pe ce 

să ne toropească bradul aprins, de nu băga de samă 

unul dintre plăeşi.”— “Ştiia, vezi bine, soarele cu cine 

are de a face, căci eram feciorul mamei, care şi ea - 

cu adevărat că ştiia a face multe și marr minunăţii: 
alunga nourii cel negri depe deasupra satului nostru 

şi abâtea grindina în alte părti, înfigînd toporul în 

pămint afară, dinaintea uşii." — “Oleacă-ce nu-l venia 
„mamel la socoteală căutătura mea, îndată pregătia, 

cu degetul înbălat, puţină tină din colbul adunat pe 
opsasul încălțărir... şi-mi făcea apol cîteun benchiii 

boghet în feunte.... Aşa era mama în vremea copi- 

lăriii mele, plină de minunăţii; pecit îmi aduce a- 

minte ; şi-ml aduc bine aminte: căci braţele ei m-ai 

legănat, cind îl sugeam ţiţa cea dulce şi mă alintam 

la sinu-i, găngurind și uitîndu-mă în ochii el cu drag. 

—“Ce-l pasă copilului, cînd mama şi tata se gîndesc. 

la neajunsurile vieții, la ce poate să le aducă ziua 

de mine, sait că-i frămiîntă alte gindul pline de în- 

grijive. Copilul încălecat pe. băţul său gîndeşte că se. 

“află eălare pe un cal de cel mal straşnicl.”



218 

— “Tie omule, zise mama, aşa ţii a zice, că nu 

şezi cu  dinșil în casă toată ziulica, să-ți scoată. peri 
albi. — Cit pe ce era să ne ologească boaita cea în- 
drăcită. — “Dumnezeu să te înzilească, Ionică, dragul 

mamei, și să-ți dea toate darurile sale cele bogate, 

dacă te-i. purta, cum. văd că te porți de o bucată de. 

'vreme încoace” — inspre apus meazăzi vin mănăsti- 
vile. Agapica cea tămuită de lume, Varaticul, unde 

| şi-a petrecut vicaţa Brincoveanca cea bogată şi milos- 

tivă'.— “Deasupra Condrenilor pe virful unul deal nalt 

și plin de tihărăl se află vestita cetate a ] veamţulur' — 

“Pe semne păcatele mele cele mari şi grele m-ati a- 

runcat și aiel să învăţ niște țopirlaui sălbatici ?.— 

“Eu, ca omul cel bun, tot am tăcut şi ţi-am răbdat”. 
—“Dar pănă la poştă, pănă.la nu ştii ce, na cuţita- 

şul mei, tae încet cusutura dela mîneca lui Mogo- 
rogea în dreptul uner talpe, 'dă-1.0 pirleală bună 

cu niște “chibrituri de estea, care ard mocnit..." —'Şi 

cum s-a întors împărăteasa cea tinără acasă, a şi 

poruncit să-i facă un foc bun în sobă” — “Cînd voili 

pune ei mina mea cea dreaptă pe mijlocul tăi, a- 
tunci să plesncască cercul acesta"—"Atunci podul 

cel minunat îndată s-a stricat și s-a mistuit. —'Şi 

făcindu-i-se milă de această nenorocită şi sdruncina- 

tă fiinţă, a strigat și sfinta Duminică odată din răs- 

puteri.” ---“Nu trece mult și viind o slujnică să Xa apă, 
cum vede o fimee necunoscută şi furea cea minunată 
torcind singură,.. fuga la stăpină-sa și-i dă de veste. 
—“Talpa iadului... trimete slujnica degrabă să-l che- 
me fimeea cea străină la palat '—C. N egruzzi. “Fiorosul 
nostru dușman a căzut și a perit”—“Tot însă mal ră-
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„măsese o şcoală, pe care aceşti buni bătrîni o: pri- * 

viaii ca singur azilul prigonitei limbi, școală unde se - 

învăţa încă romineşte, aproape de Iaşi, în mănăstirea 

Socola."—'M-am cereat să citesc un romanţ din a- 

cele manuscrise, dar scrisoarea era atit de încileită, 

încît le-am lăsat, făgăduindu-le de a le vizita cum 

voii pute deprinde a citi scrisoarea acea ieroglifică, 

ce se obișnuia atunel pela nol.—'Bunul părinte se 

bucura ”—*Un frumos landaii de Viena venia înhămat 

de patiu telegari roibi”—In acel echipagiii dinapol 

era o tinără damă blondă. —“In adevăr, dama necu- 

noscută nu se pare a-ţi fi compatriotă.'—“Astă săr- 

mană garoafă se vede foarte suferindă.—“Ar putut 

lua o asemenea sumeață hotărire?”—'Toată această 

frumoasă chirielă de epitete se adresa la mine” — 

“Buna mamă... rămase incîntată văzind că se înfăţo- 
şează. o astfel de partidă." —“Postelnicul Zimbolici des- 

pretuia aste prejudiţii ridicule-"--“Indată strămoşeseul 

“săii palat luă o nouă formă. —'Şese luni trecuse de- 

cînd gusta postelnicul: această ticnită fericire căsă- 

torească'.—'Eram încă supt plăcuta impresie a potre-. 

ceril ce am avut la Brustureni, unde graţioasa voa- 

stră .ospeţie ne făcea a uita supărările vieții, cînd 

„m-am trezit în oraşul unde pulberea şi noroiul se 
suceedă cu o regularitate de desperai. Unde sînt: şe-) 

surile verzi ale riuleţului ce curge prin grădina 

d-voastră ? Unde sînt rediurile umbroase ? Unde florile 

acele rari pentru care ne sfădiam totdeauna ?. Unde 

mal ales amabila d-voastră societate? Petrecere, flori, 

verdeață au lăsat. numal o dulce și neştearsă su- 

venire.'— |
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Ş 51 

Adiectivele care înseamnă ceva nenorocit se pun 

de obiceiii înaintea substantivului. Creangă. “(Cioeir- 

lanul) luîndu-și ziua bună de la călătoarea încredințată - 

lui iute se întoarnă înapoi zburind neincetat. Iară 

„ nemernieca drumeaţă lăcrămiînd îl petrecea cu ochii 

în zbor, mergînd spre fintina ce-l arătase el.'—“Atunel 

talpa iadului a chemat pe necunoscuta drumeaţă în 

odaea împăratului” —“Şi cum s-a depărtat băboiul de 

acolo, nenorocita drumeaţă a  îngenunchiat lingă 

patul soțului ei.'—*Şi pe cînd din ochii lui Făt fru- 

mos, se scurgeaii şiroae de lacrimi, la fintina ştiută 

urgisita şi zbuciumâta lul soţie scosese acum pe tip- 

sie şi cloşca cu puil de aur, cea mai de pe urmă a 

ei nădejde." —“Atunci zbuciumata drumeaţă căzind 
iarăş în genunchi lingă patul soțului er se îneca în 
lacrimi, spuind iarăşi cuvintele acestea”. PC 

Cind nu mila, ci iubirea ori ura se naşte în vorbitor 
prin lucrurile despre care vorbeşte, se intervertese ro- 
lurile între substantiv şi adiectiv: adicetivul se articu- 
lează cu articulul substantival, iar substantivul se ali- 
peşte la el supt forma de atribut a prepoziţiei de. Crean- 
gă. “Măr, al dracului venetic şi ciapeîn de popă, 
„zicem noi dupăce ne adunăm toţi la un loc, înghe- 
țati de frig şi spăriiati, cit pe ce era să ne ologească 
boaita cea îndrăciti”.— “Şi ce să vezi? Unde nu se 
ia hapsina de nevasta lui Vasile a Nitei cu cociorva 
aprinsă după noi, căci toemar atunel trăgea tocul să 
dea colacii în cuptor”.—“Atunci. ei mă dati iute pe o 
creangă may spre poale şi odată fac zup în nişte ci-
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nepă ce care se întindea de la cireş înainte... şi nebuna 

de mătuşa Mărioara. -după mine, şi eu fuga epureşte 

- prin cînepă şi ea pe urma mea... şi hărsita de mă-. 

tuşa nu mă slăbia din fugă nici în ruptul capului, 

cit pe ce să pună mina pe mine! — “Cînd mă lăsa de 

capul meii, făceam citeo drăguță de trebuşoară, ca 

aceia, de nicl sfinta Nastasiea, izbăvitoarea de otravă, 

nu era în stare a o desface cu tot meşteşugul er.— 

“Nici chioară de babă nu mai dă pela biserică'.— “Mat 

aruncăm, nemernicii de nol, citeo căutătură jalnică 

spre munţii Neamţulur.— De acelaş soiit sînt “săracul 

de mine”, “păcătosul de.el', tamăritul de om”, “bahniţa 

- de ţigancă” Ispirescu, “gaşperita de cioară' id., *min-. 

  

dreţe de mer id., în sfirşit - “al de gloatele id. îal 

de măsa' id., *a] de neica” id.— Citeodată substantivul 

are forma 'articulată a atributului. Ispirescu. “Atunci 

şi e] se apropie de fată şi—dreptullui Dumnezeii —. 

„mici “că mal văzuse pănă atunci aşa frumuseță”. 

Este un adiectiv care din cauza aceasta nici nu se 

poate întrebuința altfel decit inainte, anume biet: un 

biet om, nişte bieţi oameni, bietul om, bieţii oameni. 

C. Negruzzi. “Bietul mei arheolog încremeni la ve- 

derea unei asemenea barbarir.— Creangă. “Şi cind 

piata drumeaţă nu ma! putea nici pe sus nici pe gios, 

atunci îndată ciocirlanul o lua pe aripioarele sale şi - 

o ducea!. . 

In legătură cu aceasta staii faptele următoare: 

a) Dintre adiective acelea: sint mai apte de a se 

articula cu articulul substantival, eare exprimă ceva 

provocător de milă, de iubire, de ură. Creangă. “Și 

sărmana s-a chinuit aşa pănă despre ziuă, dar în ză-
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dar, căci împăratul părcă era dus pe ceia lume. De- 

„spre ziuă tălpoiul a venit posomorită, a scos pe ne- 

cunoscuta de acolo şi i-a zis cu ciudă să iasă din 

ogradă şi să meargă unde ştie. Şi nenorocita, cşind 

cu nepusul în masă și năcăjită ca val de ea, s-a dus 

iarăş la fintină şi a scos acum virtelniţa'.— *Şi cum 

vine străina, hoanghina pune mina şi pe tablaua cea 

de aur şi pe cloşea de aur?. —*0f, crăişorule, ere- 

de-mă că, să aibl tu puterea mea, ai vîntura ţările 

și mările, pămîntul l-ar da de a dura, lumea aceasta 

al purta-o uite aşa, pe degete, şi toate ar fi după 
gindul tău. Dar uite ce vorbeşte girbova şi neputin- 

cioasa ! Iartă-mă, doamne, că nu știu ce mi-a eşit din 

gură. Luminate crăişor, milueşte baba.cu ceva”. 

£) Asemenea adiective sint singurele care se pot 

întrebuința în apoziţie. Creangă. “a, numai cu maica 

Evlampiea, desăgăriţa din Varatic, am avut şi eu 

odată oleacă de clenciu; că oriunde mergea avea o- 

Diceiii să-şi lege vaca dinapoia căruţii. ... Şi ei, 

cum îl omul la năcaz, îndrăzneam să zic: «Măicuţă, 

de ce eşti scumpă la tăriță și eftină la făină? Ea 
atunci se uita galiş la mine şi-mi zicea cu glas du- 

ios: «la taci şi D-ta, Moş Nichifor, taci, nu mal stri- 
ga atita pe Diata văcuşoară; pentrucă ea, mititica, 
nu-l vinovată cu nimic. Părinţii pusnici din sfinta 
Agură mi-ati dat canon să minîne lapte numai dela 
O vacă, ca să nu îmbătrinesc” degrabă, şi dă, ce să 
fac ? trebue să-I ascultăm, că sfințiile lor știu mal 
multe decit noi, păcătoasele * — “Vere, nu faci bine 
ceia ce faci. Dacă este că a lăsat Dumnezeu să . fim 
may mari peste alții, ar trebui să avem milă de din-.
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şir, că şi ei, sărmanii, sint oamenr'.—*Mănăstirea Neam- 
țului, bună mehenghe, cind a făcut “spitalul din Tir- 
gul Neamţului, face şi biserica Sfintului Dumitru de 
piatră | 

Flipsa substantivului are loc în următorul chip: 
“pelingă scorțos poate lipsi pepene; pelingă soldan! 
poate lipsi cireşă; -pelingă pădureţ poate lipsi măr, 
pară; pelihgă plăvan, prian, bălan poate lipsi boi; . 
pelingă bălan pot lipsi. bou şi cal; pelingă murg, 
roib, negru, sur, şarg poate lipsi cal; pelingă boghet, 
cucuet poate lipsi găină ; pelingă tămiios poate lipsi 
vin; pelingă grăsun poate lipsi purcel; pelingă bun, 
rătt, mult, puţin, fem. plural poate lipsi lucru; pelingă 
toate celelalte adiective pot lipsi numar om şi fimee 
(Cele mai susceptibile de' a se întrebuința eliptic sint 

„următoarele adiective: sărac, beteag, golan, grobian, 

năzdrăvan, orfan, sărman, şiret, stingaciii, viclean, 

circiogar, flecar, fugar, boclucaş, păgubaş, părtaş, 
vrăjmaş, bogat, destrinat, răposat, şuchiat, lunatie, 

sălPatie, sturlubatie, bolnav, mişel, tinerel, voinicel, 
pişcheriii, cheleș, tueş, bezmetie, bobletic, dezmetic, 
calic, mojic, voinic, străin, zurbagiă, şuiii, mehenghiii, 
becisnic, datornie, făţarnie, lainic, nemernic, nevolnic, 

obraznie, uşărnic, ciontonog, ciontorog, cotonog, fom- 

folog, slăbănog, şontorog, credincios, mucos, oftigos, 

păcătos, păduchios, puchinos, puchios, scirbos, uricios, 

creditor, muncitor, trecător, următor, năue, uituc, 

tehuiii, ghiduş, limbut, pleşuv, văduv, înfumurat, zgir- 

cit, avar, bătrin, bețiv, caraghioz, chiabur, chior, cia- 

cîr, mult, mut, nebun, neghiob, nerod, netot, orb, pă- 

gin, pleș, prost, sfint, şchiop, surd, tinăr, tont, viteaz,
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zălud, zevzec. Se inţălege însă dela sine că adiectivul 

se poate întrebuința cu elipsa oricărui substantiv, 

cînd s-a făcut deja vorbă despre acesta puțin mai sus.) 

_ Adiectivul se întrebuinţează în elipsă orl fără articul 

ori cu articulele suustantival şi adiectival, după prin- 

' cipiile dela Ş 54% Articulele se întrebuinţează, ba cel 

substantival a cel adiectival, după gradul de inde- 

pendenţă a adiectivului: articulul substantival apro- 

pie adiectivul de coneret, articulul adiectival îl apro- 

pie de abstract şi in caxul întiit are loc de multe- 

or o aşa de mare apropiiare a adicetivului de sfera 

concretului, încît nu putem hotări dacă în adevăr 

cu un adiectiv avem a face, ori mal degrabă cu un 

substantiv. Pentru aceia am însemnat şi printre sub- 

stantive şi printre adiective cuvinte ca orfan, circio- 

„gar, părtaş, străin, lainie, nemernic, văduv, nebun, 

netot, păgin, sfint; şi tot cu atita drept ar mal pute 

fi înşirate la substantive adiective ca creditor, mun- 

citor, trecător, tont. Exemplele de mar la vale, fiindcă 

avem numai! elipsa substantivului în -videre, le dăm 

la întimplare din tot felul de raportuni. C. Negruzzi. 

“Bani stringătorului întră în mina cheltuitorului și 

scumpul mai mult păgubeşte, leneșul mai mult a- 

leargă. Mai bine este să fil cu un om vrednic la pa- 

gubă decit cu un mişel la dobindă. In ţara: orbilor 

cel cu un ochii e împărat. Cel mal tare e şi mal 

mare şi dreptul umblă totdeauna cu capul spart. La 

judecători ce întră pe o ureche ese pe alta, căci să- 

tulul nu crede celui flămind. Să n-a! a face cu cel 

mari. Fereşte-te de proşti și de nebuni. Nebunul n-a- 

sudă nicl la deal nici la vale şi prostului nic să-l
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faci nici să-ți facă. Inţăleptul făgădueşte, nebunul 
trage nădejde. Să trăeşti, murgule, să paşti iarbă 

verde. Chelbosului tichie de mărgăritar nu-i trebue. . 

Prinde orbul, scoate-i ochil. In urma răsboiului.mulii 

voinici s-arată. Mindrului îl stă Dumnezei înpotrivă. 

Beţivulul şi dracul îl ese cu oca înainte. Bătrinul a- 
morezat e ca chiroşca cu păsat'.— Eminescu. “In iz- 

voadele bătrine pe ero! mal pot să caut. Au cu lira 

visătoare 'ori cu sunete de flaut pot să întimpin pa- 

trioţii, ce au venit de atunci încolo? Inaintea ace- 

stora tu ascunde-te, Apollo. O eroi, care în trecutul 

de măriri vă adumbriseţi, aţi ajuns acum de modă, 

- de vă scot din letopiseţi, şi cu vol drapindu-și nula 

vă citează toți nerozir'.— “Au de patrie, virtute nu. 

vorbeşte liberalul, de ar crede că vieața-r e curată, 

ca cristalul  — “Patrioţii, virtuoşii, ctitori de așăză- 

„minte, unde spumegă desfriul în mișcări şi în cu- 

vinte, cu evlavie de vulpe ca în strane şed pe locuri 

şi aplaudă frenetic schime, cintece şi jocurr'.— “Voi 

sinteți urmașii Romei? Nişte ră! şi niste fameni! 

— “Cum nu vil tu, Ţepeş Doamne, ca punind mina 

“pe ei să-i înparți în două cete, în smintiţi Şi în mi- 

şei, şi în două temniţi large cu de a sila să-I aduni, 

să dal foc la puşcărie și la casa de nebuni! — Spe- - 

ranţă.. “Inecate-ar miezul turtei, osindi-te-ar untul 

scurtei, oucle boghetei, zama cucueter. — Poezii po- 

pulare. “Colo în zarea celor culnii, la groapa cu cinci 

ulmi, şedea Toma Alimoș, boer din țara de jos, şe- 

dea Toma cel vestit lingă murgu-i priponit. Şi pe 

iarbă cum şedea, mindră. masă-şI întindea și tot bea 

şi veselia şi din gură aşa zicea: închinare-aş şi n-am
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cul, închinare-aş murgului, dar mi-e. murgul cam ne- 

bun şi de fugă numai bun'.— "Manea în lături tot 

fugia, iara Toma-l ajungea ş-aşa bine mi-l chitia, că 

din fugă mi-l tăia jumătate a trupului cu trei coaste 

a negrulu.— Creangă. “Cele rele să se spele, cele bune 

sit s-adune'.— “Multe sînt de făcut şi puţine de vor- 

bit, dacă at cu cine te înţelege. 

58 
a
 

Cazul 3), numit vocativ în gramatica latinească, 

arată voința vorbitorului de a spune ceva celui in- 

terpelat. Pentru aceia acest caz, măcareă înşirat ală- 

tuni de celelalte, seamănă foarte puţin cu aceste din 
urmă şi se apropie mar mult de înțălesul modurilor. 

Asupra acestui caz avem de făcut următoarele ob- 

servaţii._ Acolo unde nu există formă specială pentru 

vocativ (pluralul, decl. III singulară) cazul | face a- 

cest serviciu. Chiar acolo unde există o formă spe- 

cială pentru vocativ, încă poate face cazul 1 acest 

serviciu. Intre forma articulată (le decl. Il sing.; lor 

pluralul tuturor declinărilor) şi cea nearticulată nu 

exista deosebirea de înțăles dela cazul 1): tirane de 

ex. este identic cu tiranule. La doamne— domnule: 

numai este o diferenţiare, în sensul acela că cu 

doamne ne adresăm lui Dumnezeu, iar cu domnule: 

unul om.— În legătură cu un pronume de forma 2 şi. 

cu un pronume posesiv serveşte pentru vocativ forma 

„1 articulată: domnul mei, fata moşului; domnii mei, 

fetele mamel.— Forma 1) serveşte pentru vocativ la 

numele singulare de a doua declinare numa! cînd
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substantivul este însoţit de un .adiectiv: om bun. — 
Cind “substantivul este însoţit de un adiectiv, niciodată 
nu se întrebuinţează amindouă vocalivele articulate : 

săracelor tinerețe ori tinereţelor sărace, nu însă li- 

nereţelor săracelor. — dragă, drăguță, drăgăliță (Acest 

depe urmă numai în izolarea drăgăliță Doamne, de 
ex. Creangă. *Şi oare de ce nu m-aş fi dat dus. din 
Humulești nici în ruptul capului?... laca de ce nu. 

Dragăliţă doamne, eram şi eii acum holteii din pa- 
cate! Şi Iașii nu eraii aproape. de Neamţ, 'ca Fălti- 
ceniY'.) servesc supt” aceiaș formă și pentru mascu: 

lin şi pentru feminin: dragă soro, dragă frate. dră- 

guţă se întrebuințează totdeauna cu elipsa substan- 

tivului. | 
Dupăcum la cazul Î) am văzut că se intervertesc 

rolurile între substantiv şi adiectiv, atunci cînd iu- 

birea ori ura se nasc în vorbitor prin lucrurile despre 

care vorbeşte, tot astfel şi aici, la vocativ, un aseme- 

nea fenomen are loc în vorbiri ca Creangă: “Iar tu, 
| moglanule de Oşlobene, care te, robești pîntecelui şi 

nu-ţi dai cituş' de puţină osteneală minţii, te-i face 
popă ca tată-to, cînd s-or pusnici toți bivoli! din Mă- 

“ năstirea Neamţulu!”. | 

Creangă. “Incă te uiti la ei, “bărbate, zicea mama, 

şi le dal paele! Aşa-i? Ha, ha, bine v-aii mal făcut, 

poghibale spurcate ce sînteţi!' —“Ia lasă-l şi tu, mă ne- 

vastă, lasă-l, că se bucură și er de venirea mea, zicea 

tata,dindu-ne huța.” — “Ţie, omule, zise mania, aşa (i-l a 

zice, că nu şeză cu dinşii în casă toată ziulica, să-ţi 

scoată peri alb —Poi dă, mă! fimee, tot “eşti tu bi- 

sericoasă, de s-a dus vestea. De amu puneţi-vă pe 
„15
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făcul privigheri de toată noaptea şi parascovenii, cite 

vă place, măl băeți'.— Hal la culcat, băeţi, că trece 

noaptea'.— “EI taci, taci, ajungă-ţi de amu, herghelie ”— 

“Na-vă de cheltuială, ghiavoli ce sînteţi "-— Mai pasă 

de line minte toate celea şi acum așa, dacă te slu- 

jeşte capul, bade Ioane'.— “De abia s-au culcat găi- 

nile și vor aţi și început? Ia stati oleacă, blăstăma- 

ților, să vă dai ei” —“Ură tu, măr Chiriece, zic eit 
lu Goian, şi noi, măr Zaharie, să prufnim din gură 

ca buhaiul. — “Uite, mamă, Chiorpecul dracului ce mi- 

a făcut.—'Apoi dar, mai rămil sănătoasă, mătusă 

Mărioară'.— “Dar bine, ghiavole, aici ţi-l seăldatul?'— 

“De amu să ştii că ţi-al mincat lefteriea dela mine, 
spinzuratule.— “Aa auzit-al, d-ta, cumnată, una: ea 

asta! —“Dă pace băiatului, moşule, că-i ficiorul lui 

Ştefan a Petrer.... He, he, să fie D-lui sănătos, om 

bun, d-apoi chitești D-ta că nu ne cunoaştem noi cu 

Ştefan a Petre1?... Apoi bine că ştii a cui eşti, măr 

țică, ian stăl oleacă să te due eu la tată-to'.— I-auzi, 

„bădiţă! Doamne, cum sînt unia de năpăstuese omul 

pe sfinta dreptate !— Mar așa, surioară !' — “Doamne, 

cumnăţică hăr, cum se pot „învrăjbi oamenii din ni- 

mica toată! Ia poftim, soro, mal bine să mincăm ce- 

vaP— “Nică, dragul mamei, mal lasă drumurile şi stăl 

lingă mămuca'.— “Striga de da duhul dintr-insa: Ioane, 

Ioane, Ioane, şi Ion. pace'.— Un boţ cu ochi, ce te 

găseşti, în zice cugetul mei, şi nu te lasă inima să 
taci !— Nu mă lasă, vezi bine, cugete, căcl și eu sint 
om din dor oamenr.— “Iată, copil, şeoala și sfinta 
Diserică'.—“Er, el, de acum dregeti.voacea şi descurcă: te, 
mă! Trăsne, dacă poţi. — “Ta lasă, lasă, cinstite pă
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rinte, nu mai umbla şi Sfinţiea ta cu scornituri de a- 

cestea'. — “Ia poftim, puiculiță, de cinstește D-ta în- 

tiiu. — Ia ascultă, dascăle Mogoroge, nu ie prea în- 

trece cu vorba, că nu-ţi şede bine'.— “Mergeţi sănă- 

tos, moş Vasile, zicem nor'.—“Vere, ia să frigem în 

asară un pureel de ceia'.— Măr Zaharie, nu mar al tu 

vre-o poştă de cele undeva ?'— “Val, osindi-v-ar Dum- 

nezeu să vă osindească, soiuri ticăloase ce siînteţi! 

— “Na, satură-te de făcut şagă cu mine, cirpaciule'. 

—“Rogu-te, mină mal tare, moş Lucă, zic ci, să nu 

se mal uite satul ca la urs la nor'— "li, căluţii tatei, 

să ne întoarcem cît mai degrabă acasă” —Maicelor !— 

Blagosloveşte, cinstite părinte —De ce.nu vă astim- 

părați în mănăstire? —*Da te-ai ţinut de cuvînt, moş 

Nichifor! — “Ptiu, drace, asta trebue să fie scintee. 

din gătejele culese de Malea; tare m-a fript'.— “Dormi, 

jupineşică Malcă ? —“E1, copile, ce ispravă ai făcut — 

“EL bine, zmiîrdoare uricioasă, ce eşti, de mincat ai 

mincat botul cel de mămăligă, dar ce a zis omul a- 

“cela at tu la știință?” —“Tată, eu cred că mie.mi se 

4 

cuvine această cinste'.— “Bine, dragul tatei, dacă te Di- . - - 

zueşti că-l pute răzbate pănă acolo, alege-ţi un cal din 

herghelie'.—“Ar toată voia dela mine, fătul meri'.— —Ghi- - 

joagă uricioasă, ce eşti, din toţi cail toemai tu ţi-al 

găsit să minîncl jaratic? — “Mergeţi în pace, dragii 

mei.'—“Bun întilnişul, voinice'.— _ “Buna calea, drume- 

ţule"—“Așa ar trebui să urmez, om bun, zise fiul 

craiulu'.— “Her, hel, călătorule, dacă ţi-i vorba de 

așa, al să-ţi rupl ciochinele umblind şi tot n-ar să 

găseşti - slugă, cum cauţi D-ta'”.—“Apoi dă, spînule, nu. 

ştii « cum'să fac, zise fiul craiulur —“Aleler, ficior de
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om viclean, ce te găseşii, tocma! de ceia ce te-ai 
păzit, n-ai seăpat'.— “Hei, dragele mele vere, zise 

spinul, D-voastră încă nu știți ce-i pe lume'.—“Ne- 

poate, mai mincat-ar sălăţi de aceste, de cind eşti? 

— “EX, căluțul meii, cind al şti tu în ce năcaz am în- 

trat? — Dragul meu căluţ, la grea belea m-a virit 
iar spinul”. - “Auzit-al ce am spus, slugă netrebnică? 

zise spinul'.— Măi tartorule, nu minca haram şi spu- 

ne drept, tu eşti Gerilă 2? —'Er „apoi, ci că să nu te 

strici de ris! De Harap Alb nu zic, dar voj, Mango- 

siților şi farfasiţilor, de cite ori veţi fi dormit în 

stroh şi pe tirmomată, să am ei acum atiţia bani 

în pungă”. - Prea înălțate impărate” —“Luminarea 

voastră! —- “Hai, Ia, daţi-vă de o parte, măr păcătoşi- 

lor, că numa! ați erimpotit mincarea'.— Ia mal în- 

gădueşte puţin, nerăbdătorule'.---Turturică rică, dragă 
păsărică, adă la mine cele trei smicele de măr dulce'.— 
“Alei, tolină ce-mi eşti, zise fata împăratului, da bine 

m-al vindut.— "Hi, zmăoaicele tater. — Conachi. “Ah 
zilelor fericite, ce-n pusti am petrecut, cum vă văd 
acum siirşite, cum vă văd ci aţi trecut! — Ah, su- 

fete amărit, eși, că vieața s-a sfirşit'.— “Ochilor de 
plins topiţi, închide-vă-ţi şi muriţr'.— *Săracelor tine- 
rete, călătoare şi drumeţe, pe minută şi pe cias... 
vieața vi-i cit un popas”. . 

Pronume 

$ 59 

“In general cazul 1 serveşte la pronumele personale 
pentru subiect. La toate celelalte pronume, . serveşte
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pentru subiect şi obicet drept. Pentru obiect drepi 
- servește la pronumele personal forma. 3. '- - 

In special observăm asupra formei obiectului drept 
următoarele: Forma 1, el, ea, noi, vol, el, ele, însoţită 

de pe, serveşte ca obiect drept. Forma 3 mine, tine, 

sine primeşte totdeauna preposițiea pe în acelaş ser- 

viciu. Forma 1 a celorlalte pronume afară de pronu- 

mele personal serveşte fără preposiţie ca obiect 

drept numar cînd pronumele este neutru ; cînd este 

masculin or feminin, primeşte totdeauna prepoziţiea 
pe, exceptindu-se atit, cit, un, niciun, tot, alt, citva, 

care pot să nu aibă această prepoziţie. | 

Pronumele personale se întrebuinţează numal cind 

se găsese intr-o opoziție oarecare ele în de ele, ori 

pentrucă ai deosebite predicate (ca de ex. Creansă: 

“La Crăciun, cînd tăia tata porcul și-l pirlia şi-l opăria 

şi-l învălia iute cu pae, de-l înăduşia.... eii încălecam 
pe pore de asupra”), or pentrucă dintre mai multe 

subiecte care ai acelaş predicat se scot la iveală în 

special citeva (ca de ex. Creangă: “Şi unde nu s-aii 

“adunat o mulţime de Dăcţi şi fete la școală, intre 

care eram și eu, un băiat prizărit, ruşinos și fricos 
şi de umbra mea”). Pentru aceia pronumele de III 

„p. se întrebuințează rar în rominește numar pentru 

scopul de a evita repetarea substantivului, și acel 

echivoc care se naște în alte limbi din- eauza prea 

desel. întrebuințări a acestui pronume este imposibil 

în limba noastră (De ex. următoarea bucată din Bern-- 

hardy, Grundriss der griech. Literatur, III TA: a A- 

ceaslă scurtă notiţă probează, cred, in de ajuns că 

poetul Babrius este unul dintre cel de pe urmă re-
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prezentanti al poezii alexăndrine ; în anexa aceştei 

cărți, unde va fi vorba despre fabula esopică, vom : 

reveni însă asupra lui, întrucit are el o importanță 

pentru păstrarea materialului. După o indicație în 

treacăt a lui Bentley a deschis drumul. Tyrwhitt Dis- 

sert. de Babrio, Lond. 1776, reprodus de Harles. Er- 

langen 1785 şi înaintea lui Esop al lui Furia. Manu- 

scriptul bodleian 2906, întrebuințat de e], n-a înain- 

tat mult restabilirea critică a textului». Presupunem: 

că trebue să fie vorba de Tyrwhitt!. Ori ibid. 783: 

«Literatura asupra lui Phile. în prefața la prima co- 

lecţie mai veche a poeziilor sale: M. Philae carmina - 

graece ete. nune pr. ed. cura G. Wernsdorfii, L. 1768. 

El nu cunoştea izvoare indestulătoare asupra acestui 

poet...» EI, adică Wernsdorf!! — Pentru aceia se cu- 

noaşte că Gaster nu era Romin numai dintr-un loe 

ca: «Această mică istorioară, pe care am citat-o chiar- 

cu vorbele lui A. Pann, nu este decit o jumătate, căci 

lipseşte. continuarea, cum că acel vecin îl trage la 

judecată să-I plătească de aceia, că S-a săturat cu 

fumul bueatelor sale». Lit. pop. 105.., adică Nastra- 

tin Iogea!)). „o | 

„In general și celelalte pronume se întrebuinţează 

tot în mare apropiare de substantive, astfel încît 

lesne se vede despre care lucru este vorba: între-. 

„buinţarea de multe pronume şi plutirea - din cauza 
„aceasta în. vag este cu desăvirşire nerominească. Ab- 
solut, fără să se raporteze la. un anumit substantiv, . 
se întrebuinţează numai neutrele atit, ce, cit, ceva, 
orice, orişice, fiece, oarece, cite ceva, tot, te miri ce,
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= 
cîtva (De ex. Creangă. “Ia poftim, soro, să” mineăm: 

ceva din ce a da Dumnezei”). 

Orideciteori pronumele se rapoartă la o propozitie, 

primeşte. forma: feminină singulară: ea, aceasta, aceia, 

asta, ccia, atita, una, alta (De ex. Creangă. “Mar auzit- 

ai D-ta, cumnată, una ca asta? Să fure Ion pupăza ! P 

— “S-a. trece ea şi asta !). In asemenea întrebuințare 

genul pronumelui este, fireşte. cel neutru. Decit nu- 

may, învremece la ce, ceva, orice, orişice, fiece, oa- 

rece, cîte ceva, te miri ce, citva (mal puţin la tot, 

atit) înţălesul neutru este sustinut şi de forma spe- 

cială, dincoace, la ea, aceasta, ete., forma feminină 

dă o nuanță de feminin și înţălesului. In legătură cu 

aceste pronume, care ai formă feminină şi înţăles 

neutru, stai idiotizmele o intoarce în lapoviţă”, *o 

dă în frig, “am pus-o de mămăligă”, “o luăm de la 

-cutare loc”, îo pîrlese la fugă”, *o apuc la (de) fugă, 

*0. cotigese înapoY, :0 las moartă în popuşoY”, fo po- 

trivesc. să vin acasă la cutare vreme, o rărese depe 

acasă”, *o duc într-un muget',-o iai la papuc a pi- 

cior), o sfeelese”, :o codilghesc”, fo bag pe minecă”, 

:0 croese la fugă”, o coc cuiva”, fo iati la sănătoasa”. 

In toate părţile (afară de sfeclese- şi codilghesc) este 

citeun verb transitiv întrebuințat ca netransitiv „şi, 

fiindeă obişnuit aceste verbe ati obieet drept pelingă' 

ele, apol, chiar în acest caz, cînd ca netransitive se 

întrebuinţează, primesc un simulacru de obiect drept 

în acel pronume o cu formă feminină și cu înțăles 

- neutru. De i 

“Cind pronumele se raportează la un şir. de lucruri 

neînsuflețite, primeşte forma plurală feminină. Aceasta



934 

stă în legătură cu genul feminin pe care-l ai de o- 
„bicei lucrurile la plural. De ex.. Creangă. “De acestea 
şi altele ca acestea a vorbit bunicul David cu mama 
şi cu tata mai toată noaptea, Duminică spre Luni și 
Luni spre Marţi, căci la nor miînea, cind venia din 
Pipirig la tirg, să-şi cumpere cele trebuitoare'. Cind 

pronumele se raportează la lucru, treabă, afacere 

în general, fără să se precizeze. care anume lucru, 
treabă, afacere, se întrebuinţează forma masculină 

singulară. Creangă. “Hai, nu mar 'sta ca o găină plo- 
uată. Rămil la mine în astă noapte şi ți- -oiui da ei 
vreun ajutor. N-a mar fi el după gîndul spînului. Dar 
pănă atunci ma! rabdă, Harap Alb, căcr cu răbdarea 
îl frigi pielea.” | | 

Macarcă, precum am văzut, limba romînă evită în- 
trebuinţarea deasă a pronumelor şi prefere să vor- 
bească despre lucruri cu numirile lor. proprii, cu sub-. 
stantive; cu toate acestea în unele împrejurări se în- 
trebuinţează unul lingă altul, pronumele personal şi 
substantivul, ca apoziţii. In caz de subiect se întimplă 
această pleonastică întrebuințare a pronumelui numal 
atunci cînd predicatul precede (De ex. Creangă. “Se 
cunoaşte el strigoiul, care a mincat smintina, depe 
limbă”). In caz de obiect drept se, întîmplă totdeauna 
cind substantivul precede (Creangă. *Pe Zahariea şi 
Nică în aud horăind şi nu cred să fi îndrăznit! ), şi 
citeodată cind sustantivul urmează (Cre eangă. “Doamne, 
prinde-l voii strigoiul cela odată!). Tot astfel se în- 
trebuinţează pronumele personal ea obiect drept ple- 
onastic, atunci cînd obiectul drept este - reprezentat 
prinir'un pronume personal cu forma preposiţiii pe



235 

(pe el l-am văzut, l-am văzut pe el; pe ea am vă- 

zut-o, am văzut-o pe-ea ; pe noi neam-văzut,- ne-am - - 

văzut pe nol; pe voi v-am văzut, v-am văzut pe voi; 

pe el i-am văzut, i-am .văzut pe el; pe ele le-am vă- 

zut, le-am văzut pe ele; pe mine m-am văzut, m-am 

văzut pe mine; pe tine te-am văzut, te-am văzut pe 

tine; pe sine s-a văzut, s-a văzul pe sine). Cind o- 

biectul drept este un alt pronume oarecare cu forma 

prepoziţiir pe, intrebuințarea pleonastică are loc în 

mod necesar numai cînd obiectul precede (pe acesta 

l-am văzut, am văzut pe. acesta, lam văzut pe a- 

cesta; pe aceasta am văzut-o, am văzut pe aceasta, 
am văzut-o pe aceasta; pe fiecare l-am văzul, am 

văzut pe fiecare, l-am văzut pe fiecare; ete. 

' $ 60 

“Acolo unde sint forme cu -a pronumele întrebuin- 

ţat independent primeşte totdeauna aceste forme: 

acesta a venit”, nu “acest a venit”. Cind pronumele 

este atribut, primeşte forma-cu -a în caz “cind sub- 

stantivul precede şi pe cea fără -a în caz cînd sub- 

stantivul urmează: “omul acesta”, tacest om. Acolo 

unde sint forme articulate, pronumele întrebuințat 

independent primește totdeauna aceste forme (Se ex- 

ceptează tot). | | ” 

Totdeauna se întrebuințează independent pronumele 

personale, apol cine, cineva, oricine, orişicine, fiecine, 

oarecine, careva, nimeni, te miri cine, toate celea, 

una ca aceasta, îns, dinsul; şi formele articulate vre- 

unul vreuna, niciunul niciuna, totul totului. Totdeau- 

na se întrebuințează ca atribut niscareva, nizeaiva, 

nişte şi pronumele posesiv.
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nişte este pluralul dela articulul nedefinit un şi am 

vorbit despre dinsul cu ocaziea articulării substan- 

tivului. Aici mai observăm numai atit, că acest pro- 

„nume se întrebuinţează şi pelingă următoarele sub- 

stantive singulare: 1) Legume :-curechii, varză, poa- 

mă, scorţişoară, usturoiii, ceapă, ardeiti, piper, pipă- 

rus, petrinjel, ceaiii, cafea, bob, linte, mazăre; marar, 

leuştean, tălină (însă nu nişte fasolă, patlagică, ca- 
stravele !). 2) Cereale: griii, săcară, orez, orz, ovăs, 
păring, ghircă, orzoae, malaiii, rapiță, porumb (însă . 
nu nişte popuşoiii !). 3) Plante textile: in, cinepă, hal- 
dan, bumbac. 4) Lemn Şi arborii consideraţi din punct 
de vedere al lemnului, afin, agud, agriş, alămiii, alun, 
arin, arțar, fag, stejar, - carpăn, girncaţă, brad, etc. 
5) Alte plante: buruiană, iarbă, fin, brustur, curpăn, 
calapăr, mac, muşchii, dudăii, hămeiu, păiş, „nirişte, 
pajiște, la care putem pune pe nutrel. 6) Unele 
fructe, precum ghindă, şir, nucă. 7) Mincări şi bău- 
tură: earne, pîne, caş, cozonac, crier, ficat, brinză, 
urdă, unt, zmîntină, zăr, chişleag, zară, ilie, miez, 
posmag, albuş, făină, gălbănuş, aluat, grăsime, ' săi, 
osinză, borş, supă, răsol, friptură, mincare, ostropăţ, 
iahnie, plăcintă, îngheţată, caimac, chiag, . chitonag, 
beltea, compot, muşchii, sfire, 505, vin, oțet, miere, 
zahar, sare, huscă, lapte, singe, apă, spirt (însă nu 
nişte ciolan, os, prăjitură, nalanghită, chiftea, pîrjoală !) 
$) Mirodenir: parfum, mir, zmirnă, tămie, odogacii, 
iarbă mare. 9) Peşti, ea alimente considerați: peşte, 
costrăş, crap, morun, cigă, Ştiucă, ete. 10) Metale şi 
minerale: humă, lut, pămînt, năsip, argilă, prund, 
piatră, alamă, aramă, metal, mineral, aur, argint, fier,
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oţel, bazalt, granit, bronz, ete. 11) Pinzături, posta- 

vuri şi piei: pinză, postav, marfă, lină, mătasă, cit, 

tulpan, Dariz, olandă, hasa, covor, burangic, tort, : 

merică, piele, iuit,. talpă (însă nu nişte leghicer, 

“scoarță !). 12) Fenomene meteorologice : brumă, omăt, 

zăpadă, ploae, lapoviţă, vint, rouă. 13) Altele, pre- 

cum : aţă, monedă, plută, păr, aer, bagaj, calabalie, 

bleastur, alifie, gunoi, mărgăritar, pulbere, colb, fum, 

foc, cenuşă, cleiii, mărgean, mil, slod, tină, noroiul, 

nămol, petriş, “praf, sopun, eroemală, venin, pede- 

strime, călărime, sudoare, avere, minte, fiere, puuoiii,: 

puf, ete.—Acel care, după cetirea celor de mal sus, 

se va fi gindind încă poate la colective, să mai bage 

încă de-samă că nucet, pomet, popor, aluniş sint 

sigur colective şi totuş nu se construese cu niște! 

“Asupra pronumelui posesiv avem de făcut următoa-. 

“vele observatii. Este totdeauna atribut al unui “sub- 

stantiv şi diferitele sale poziţii faţă cu substantivul 

precumși diferitele articulări ale acestuia le-am însem- 

nat la pag. 206. Dupăcum însă adiectivul se poate intre- 

buința cu elipsa substantivului, tot așa şi pronumele 

posesiv. Acest pronume este în asemenea caz iot- 

deauna însoţit de articulul proelitic al, faţă cu care el 

-joacă tot rolul de atribut (compară pag. 199) C. Negruzzi. 

“Eu sint de idee, că o fimee măritată n-ar trebui să fie 

prea artistă. A mea. iubeşte frumuseţele naturil, nu 

„ale meșteşugulu.— Ceva mai “multe avem de spus 

asupra pronumelui posesiv de a treia persoană. Se 

întrebuinţează cind posesorul este singular (Rar cu 

posesorul plural. De ex. Ispirescu. “Toţi împărații cei 

bătuţi eraii îndatoraţi a-1 da citeun fiii de ai săi ca
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să-l slujească'.— “Văzind fetele pe tată-so tot supărat, 

“se: luaseră şi tle de ginduri”) și anume indiferent dacă - 
posesorul este în propoziţie. principală oul în propo- 
ziție subordinată, dacă este “subiectul propoziţiit ori 
nu. EX. C. Negruzzi. “Indată strămoşescul său palat 
luă o nouă formă'.—“Tinăra Agapitţa, găsind în băr- 
batul săi un-om cu maniere nobile, fără pretenții, 
se deprinse uşor cu căsătoriea”. — “Alexandru Lăpuş- 

neanu după infringerea sa în două rinduri de oștile 
Despotulur izbutise a lua oști turceştI” — *Curind în- 
“trară supt cortul, unde el şedea încunjurat de boerii 
şi căpitanil săr, patru boerr.— Cre eangă. “Stan era om 
tăcut în felul săiw'.—Flăcăul era chitit la capul său. 

— “Scaraoschi, căpiteniea dracilor, a dat poruncă tutu- 
ror slugilor. sale'.—“La vreo două. trei luni după asta . 
Ipate se trezeşte într-o zi cu socru-so că vine şi-l 
chiamă la nunta unur frate al fimeil sale „—*ŞI iaca 
aşa; oameni buni, s-a izbăvit Ipate şi de dracul şi de 
babă, trăind în pace cu nevasta şi cu copii! săr.— C. 
Negruzzi: “Părul ci se împărţia despletit “pe umerii 
şi spatele sale”— “Bărbatul săii o petrecu pănă la ușă”, 
— *Halmanii lingă dinsul păziai tăcere, respectind 
supărarea sa, de care şi el se împărtăşiau'.— Creangă. 
“A doua zi tatul fimeil lui Ipate trimete pe un argat 
al săi cu carul cu boil să ducă şi pe babă şi pe 
fiică-sa la Dbarbatu-so acasă”. Alături însă, şi tot cu a- 
tita libertate, se întrebuințează forma 2 a pronumelui 
el. C. Negruzzi. “Apartamentele nevestei lu se aşternură 
pe jos cu covoare'.— Ridea, muşchil i se suciati în risul 
acesta și ochil lul hojma elipiait'.—*0 gvardie numerosă 
de lefesii, Albanezi, Serbi,Unguri, izgoniți pentru relele
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lor fapte, işi aflaseră scăparea lingă Alexandru, care. 

plătindu-I bine îi avea hărăziţi, iar oștile moldovene supt 

căpitani creaturi ale lui le ținea pe marginr.—“La 

- moartea părintelui ei, bunului Petru Rareş, Ruxanda 
rămăsese în fragedă vristă'.— “Poate ar fi mai întirziiat 

a-și pune în lucrare planul, dacă desfrinarea lur nu 

l-ar fi grăbit.— Creangă. “Mal pe urmă şi-a înjghebat 

şi o căsuţă şi apoi s-a statornicit în satul acela pen- 

tru totdeauna, trăgindu-se la casa lui şi muncind.ca 

pentru dinsu.—*XNu-i vorbă că de greii, grei il era, 

pentrucă în lipsa lui n-avea cine să-i îngrijească de 

casă şi de vitişoare cum trebue. Numai dă, ce să 

facă bietul om? Cum era să se întindă mar mult, că 

de abia acum se prinsese şi el cu minele de vatră, 

şi cite a tras pănă s-a văzut la casa lui, numa! unul : 

Dumnezeu ştie:.— Cu cit tonul este ma! popular,. cu 

atit întrebuințarea lui săz este mai rară şi acea a 
former 2 2 a lui el mai deasă. Numai în izolările ta- 

tăso, mă-sa, ete. (Vezi pag. 70) întrebuințarea lu! 

săii este foarte obișnuită, macareă “și aici ceialaltă 

vorbire nu este rară, şi anume într-un raport invers: 

mă-sa (şi tot aşa mă-ta, frate-meo, etc.) este popular, 

iar mama lul el (şi tot aşa mama ta, fratele mei, 

etc.) este mai cult.-— Echivocul' nu se evită în felul 

acela că stii de ex. să se raporteze la subiectul pro- 

pozitii, iar luă la un alt membru oarecare al aceleia, 

cum ar fi, de pildă: “Alexandru-a plecat cu Gheorghe 

la drum, cărţile sale le-a luat, pe ale lu a uitat să 

le ee'. Așa ceva e cu desăvirşire nerominese. Romi- 

nul zice: *A.aplecat cu G. la drum, cărțile sale (ori 

cărțile lui) le-a luat, pe.ale lui G. a uitat să le ee. 

„
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Cu atit mar puţin atunci cînd nu este echivoc săi 

aparține subiectului, dupâcum s-a putut deja vede din 

„exemplele citate. Fraza citată din Ispirescu de Tik- 

tin, Sintaxa 6L (Fata împăratului întră în cămara 

zmeului, îi puse mănunchiul său de flori, luă peal 

lui, şi puniîndu-l la capul patului său se culcă şi dor- 

“mi dusă”) este întimplătoare. Compară următoarele 
locuri tot din Ispirescu: “A doua zi se sculară și 

porniră amindoi, mal întiiu la împăratul, tatăl lui. ..: 

apol merse și la împăratul, tatăl fimeir lur. — “Fata, 

cum îl văzu că adormi bine, luă o căpăţiuă de cal 

uscată, îi puse capul binişor pe dinsa, îl varsă ur- 

cioarele lui, ia pe ale ei şi-o pleacă.la sănătoasa”. 

Asupra lui vreunul vreuna, niciunul niciuna, totul 

” totulut compară $ 17. totul, totului este substantiv 

_şi n-are plural. Este un pronume substantivat de so- 

iul adiectivelor substantivate, de care am vorbit la 

pag. 199. Acest cuvînt formează în limba romînă oare- 

cum puntea de trecere dela sfera pronumelui” la a- 

cea a -adiectivului, tot aşa: dupăcum adiectivele mult 

şi puţin, cate ati, cel dintiiă în limba comună ($ 9): 
cel de al doilea în dialect declinarea pronominală 

(In dialect puţin are forma 2 plurală puţinor), for- 
mează punctul de trecere dela adiectiv la pronume. Com- 

pară confuziea dintre substantive şi adiective pag. 924%. 

Alte pronume articulate (compară $ 17) sint unul 
una unii unele, altul alta alţii altele, dintre care u- 
nil unele sint totdeauna articulate (une nearticulat 
numai în izolări, ca une ori; forma nearticulată a lui 
una, “ună, sună astăzi în romineşte 0). — unul una u- 
ni: unele — și: mal mult la singular decit la plural— 
întrebuințate după pronumele personal, eii :unul, cil
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E una, noi unil, noi unele, aii înţălesuld e-tizolat de 

ceilalţ” de o parte” “in ce priveşte”: ei unul mi-ani 

luat toată nădejdea =în ce mă priveşte pe mine, er 

mi-am luat toată nădejdea. — unul (nu însă una, unii, 

““unele) întrebuințat înaintea pronumelui personal oră 

a substantivului înseamnă singur: unul "Dumnezei 

ştie = Dumnezeu singur, numai D. ştie. — unul şi 
unul, una și una (nu unii şi-unil, unele şi unele) în- 

seamnă într-ales: am cumpărat nişte: car unul și u- 
nul, am cumpărat nişte case una şi una.—allul alta 

alţii altele se întrebuinţează dependent numa! în. ur- 
ma numelui: cumpără-ţi o casă alta, o altă. casă; 

altă casă, — niciodată alta casă ori o alta casă. 

Ia Ş 61 

Pronumele personal de a treia persoană se între- 

"buinţează mumal raportat la subiectul propoziţiil, prin-. 
cipale ori subordinate. Şi anume, formele enclitice 

se, îşi, ŞI. se întrebuințează totdeauna, orideciteori . 

cere trebuinţa, fără să poată fi inlocuite prin alte 

“pronunie. sine se întrebuințează însă rar şi se înlo- 

cueşte 'de obiceiit prin el ori dinsul. C. Negruzzi. 
*“Chemînd pe mitropolitul 'Teofan, pe episcopi și pe 

boeri, și spuindu-le că se simte sosit”la sfirşitul vie- 

il, își ceru ertare dela toţi umilindu-se, pe urmă în. 
rugă să li fie milă de fiul său Bogdan, pe care-l lasă 

moştean scaunului și să-l ajute; căci fiind în fragedă | 
vuistă, încunjurat de putemici vrăjmaşși, nu se va 

“pute apăra nici pe sine niel pe ţară” (S-ar pute zice 

şi : “nu se va pute apăra nici pe dinsul nici pe ţară”, 

“nu se va: pute apăra nici pe el nici pe ţară”, “nu se
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va pute apăra nici pe el însuş nici pe țură!. Compară 

C. Negruzzi. “Deschizind ochi! văzu doi călugări slind 

unul la capul și altul la picioarele sale, neclintiți ca 

„două statue de bronz, se uită pe dinsul şi se văzu 
coperit cu o rasă”). Mai des se întrebuinţează ca re- 
gim al unui substantiv: iubirea de sine, stăpînirea 
de sine, încrederea în sine. Des se întrebuinţează 
apoi sine —şi anume pentru toate persoanele — în 
în izolări ca: “îmi vin, îți vii, îşi vine în sine; 

“mă răped, ie răpezi, se răpede fâră sine ; “fac, faci, 
face un lucru dela sine'. Creangă. :Şi dupăce mi-am 
venit puţin în sine, am zis şi eu în amărăciune, ca 
mulți înainte de mine: cei care n-ati copil, nu știi 

„ce-i necazul.— "Eu însă m-am “suit în virful unul 
brad şi, cum am văzut că apucă Turci! spre Plotunul, 
m-am azvirlit fără sine pe părul unui cal, am aler- 
gat acasă. — “Tocmal aşa s-a întimplat și cu flăcăul 
acesta, că pănă la vremea asta nici el “dela sine, nici 
prietinii, nici babele nu l-au putut face să se însoare”. 
— Chiar şi altfel sine se întrebuinţează pentru toate 
persoanele, de ex. Conachi. “Adică te pui pe sine eu 
Dumnezeu deopotrivă”. - 

Mai rar decit sine se întrebuinţează şie (or mai 
bine sie și sieş) și se înlocuește şi el de obiceiit prin 

“jul. Odobescu. *Feciorul de împărat vedea şi simţia 
„toate, dar leae sieş nu-şi ştiia găsi”. Față cu acest 
exemplu compară următoarele: locuri din Conachi. 
“Ajutorat însă numai de o singură natură, el singur . 
spre. mingiiare iși face luiş figură de un lăcaş mai 
de tihnă....... unde slobod, Stăpin .luiş şi noroci= 
rilor toate, vreun  Dumniezea cu milă l-a izbăvi de
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robie'.— “Omul, ca un stăpin luiş şi slobod peste mă- 

sură, n-avea nicio cunoştinţă de. acea juguluire”. — 

“Hotra iubire de sine a răpi a voit toate şi, ca o 
mehenghe mare, şi la strimb şi la dreptate au dat 

“la a el tovarăşi legi de samovolnicie, și şi-au făcut 

dreptății eiș după a sa fantasie. i 

Acolo unde pronumele personal are forme duble, 

unele enclitice și altele nu (mie—îmi, mi; mine — 

mă; nouă —ne; ţie — îţi, ţi; tine—te; vouă —vă,vi; 

lui—î, 1; e—îl, 1; lor—dle; șie—iîși, ȘI; sine—se), 

deosebirea între dinsele consistă în aceia că formele 

accentuate se întrebuinţează numai cind există între dife- 

vitele persoane o opozilie oarecare (compară pag. 231) 

Creangă. “La Crăciun, cînd tăia tata porcul și-l -pirlia 

şi-l opăriă şi-l invălia iute cu. pae, de-l înăduşia, ca 

să se poată rade mai frumos, eii. încălecam pe porc 

deasupra paelor şi făceam un chef de mil de lei, şti- 

ind că mie are să-mi dea coada porcului s-o frig și 

beşica $-0 umplu cu grăunțe, dupăce s-a usca” (mie, 

nu altuia). 

dinsul ca subiect este rar, apoi reprezintă mai muult 

fiinţe şi dintre acestea mai mult persoane. Este un 

pronume care reprezintă pe cele de mat sus. 

îns se întrebuinţează numa! după pr epoziţiile între, 

dintre, printre. şi totdeauna articulat: într- însul, din- 

tr-insul, printe -însul. pluralul inși este un substantiv. 

Pentru a scoate la iveală întălesul lui dius dăm 

exemplele de mai la vale: 

Ispirescu. “Ea răminea cu surorile şi fraţii. cel mar ' 

mică, cind se " duceau părinţii la muncă, vedea de 

dinşiă, ÎI mustruluia şi îl povățuia să. fie mai cu răb- 
16
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dare'.—“Dacă ajunseră fiecare la ai săi, bogătaşul era 

vesel că are să-și ciştige pricina, iară săracul se puse 

pe ginduri şi tot ofta. Copii se adunară pelingă 

dinsul, se uitai, dară nu cutezai să-l întrebe ceva. 

Incepură și el a plinge şi se făcu acolo la dinşii o 

plingere şi o jelanie, de te luai fiori de milă'.— “Cum 

se făcu dimineaţă, fata aruncă pe dinsa un volog, 

luă miţele la supționi, încălecă pe un ţap şi plecă 

la curtea boerească'.— “Atunci porunci să o . feredu- 

iască, o înbrăcă cu niște haine ca de mireasă şi ho- 
târi să o dea după un fecior ce avea poerul pelingă 

“dinsul'.—“Allind că boerul nu este acasă și văzind 

pe cuconița într-un cerdac, ei începură să se jiluiască 
la dinsa. Ea asculta şi tăcea'.—“In ziua aceia găină- 

rcasa se ceru şi ca dela vatav să o lase şi pe dinsa 

să se ducă la primblare'.—-“Feciorul de împărat ră- 

mase ca.un zăpăcit. Se întoarse acasă, dar cu gindul 
era tot la dinsa'.—“Caşi la ceialaltă nuntă, feciorul - 

de împărat jucă cu fata cea necunoscută şi frumoasă, . 

care venise şi la această nuntă şi se prinsese în horă 

lingă dinsul. După multe întrebări află dela dinsa că 

şedea tocmai! înspre partea aceia, încotro era împă- 

rățiea tatălui săii; doară căci nu-l zisese că şede 

chiar la dinsul. Atunei fiul de împărat în făgădui să 

o ducă acasă, dacă era singură, şi. ca primi. Insă. 

tocmai cind era să se spargă nunta, ea peri delingă 

dinsul din loră'.—“Decum începu hora, fata cea fru- 
moasă și necunoscută veni 'ca din senin şi iară se 

“prinse lingă dinsul. De astă dată era gătită şi mul fru- 
mos, avea nişte haine, de la soare te puteat uita, dar 
la dinsa ba. Juca feciorul de împărat şi se uita la 
dinsa, ca la un cireş copt. „Şi de astă dată o în-
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trebă, şi ea îl tot răspunse cam în doi per.— Nu 

mai rămase decit găinăreasa, pe care o uitase; dar 

împărăteasa, aducîndu-şi aminte de dinsa, îl porunci 

să se încalţe şi ca cu -condurul'.— “Peste citeva zile 

plecară iar. Dind cail la pășune, fraţii cel mari zi- 

seră lui Ţugulea să păzească el cail, căci dinşii sint 

obosițr. 
Mai dăm apol pentru pronume în general urmiătoa- 

rele exemple. 

Creangă. *Şi unde nu s-aii adunat o mulţime de 

băeţi și fete la şcoală, între care eram și ei, un Dă- 

iat prizărit, ruşinos” şi fricos şi de umbra mea'.— 

“May, s-a trecut de şagă, zic ei în gindul meii'.— 

“A doua zi însă a venit părintele -pela noi, s-a înță- 

les cu. tata, m-ai luat ei cu Dinişorul şi m-ai dus 

iar la şcoală”. — “Am o singură fată şi oii vede ei pe 

cine mi-oiii alege de ginere,—“Afurisită privelişte 

mal fu şi asta! Flăcăil ceilalți.pedată s-aii făcut ne- 

văzută, iară noi copiii ne-am întors plingind pela ca- 

„sele noastre'.—“Ciţiva dintre noi, care ne ţineam de 

părintele Ion, Duminicile biziiam Ja strană”.— “Toţi 

eşiâti mulțămiţ.—*Doamne, măi fimee, Doamne, multă 

minte-(1 mar trebue, zicea tata, -văzind-o aşa de a- 

hotnică pentru mine, Dac-ar fi să iasă toţi învătati, 

dupăcum .socoţi tu, n-ar mai ave cine să ne trasă 

ciubotele'.— Cind a mal auzit mama și asta, s-a făcut 

foc— Şi pănă a vorbit acestea, eram şi învălit în- 

- tr-o sarică nițoasă de Caşina”. —“O casă ici supt ti- 

hăraia asta, alta dincolo de Bistriţă, supt altă tihărae. 

„— “Incepe a bura, apoi o întoarce în lapoviţă,: pe 

urmă 0 dă în frig şi ninsoare cum. se cade— “Am
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ajuns într-o infundătură de munţi, unde se auzia ră- 

sunind glasul unui pirăuaş.... Numal atita că ela tre- 

cut mai departe în drumul săi, iar noi am stat pe 

loc şi am: pus-o de mămăligă fără apă.— 'Cit pe ce 

-să ne toropească bradul aprins, de nu băga de samă 

unul dintre plăeșr'.— *Şi dupăce ne-a dat bunica de 

“mincare tot ce avea mal bun, a scos un ulcior cu 

dohot de mesteacăn'.-— Nu ştii alţii cum sînt, dar 

ei cînd mă gindesc la locul naşterii mele..... parcă- 

mi saltă şi acum inima de bucurie'.— “Şi altele multe 

încă făcea'.—“la priveşte-i cum stau toți treji şi se: 

uită țintă în ochii noştri'.— La Crăciun, cind tăia 

tata porcul şi-l pirlia şi-l opăria şi-l învălia iute cu 

pac, de-l înăduşia... eii încălecam pe pore deasupra 

paelor, ştiind că mie are să-mi dea coada poreului 

s-o frig şi beşica s-o umplu cu grăunțe, s-o umflu şi 
_$-o zurăese, dupăce s-a usca; ş-apol val de urechile 

mamei, pănă ce nu mi-o: spărgea de cap'.—'Odată ne 

prindem noi, vreo căţiva băeti din sat, să ne ducem 

cu plugul; căci eram şi eii mărișor acum din păcate'.— 

*Ş-o luăm noi dela popa Oșlobanu, tocmai din capul 

satului din sus, cu gind să umblăm tot satul'.— No! 

atunci am pirlit-o la fugă'.— Atunci no, la fugă 

„Dăeţi . . . Dar bun pocinog a mal fost şi aista, zicem 

no, oprindu-ne în răserucile drumulu”'.— “Şi dupăce 

ne arvunim noi şi, pela anul, cu jurămiînt să umblăm 

tot înpreună, ne-am despărțit unul de altul . . şi bar 

fiecare .pela casa cul ne are, că mal bine-I pare'.— 

“Cind punea mama laptele la prins, eii, fie post, fie 
eişlegi, depe a doua zi şi incepeam a linchi groşeiorul 

- depe deasupra oalelor”.— “Poate c-ai luat strigoaicele
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mana de la vacă, 'mămucăi, ziceam ei şezind inchin- 

cit şi cu limba scoasă afară dinaintea mamei, jos 

lingă oale'.— Doamne, prinde-l voii strigoiul cela 

odată, zicea mama uitindu:se lung la mine.— “Se cu- 

noaşte el strigoiul care a miîneat zmiîntina depe lim- 

pă.—D- -apol cu moş Chiorpec ciobotarul -ce năcaz 

aveam; ba adică, drept vorbind, el “avea. năcaz cu. 

mine'.—“Şi dacă vedea omul şi vedea că nu se poate 

descotorosi de mine cu vorbe, mă lua frumușel de 

părbie” cu mina stingă, iar cu cea dreaptă muia fe- . 

leştiocul în strachina cu dohot şi-n trăgea un puii 

de răbuială ca aceia pela bot, dei bufnea risul pe 

toţi ucenicii din ciobotărie'.— “Dar bine, ghiavole, aici 

ţi-l scăldatul? zise ea cu ochii holbaţi la mine. Sco- . 

- boară-te -jos, tălharule, că te-oiii învăţa eu. Dar cum 

să te cobori, căci jos era prăpădenie. Dacă vede ca 

“şi vede că nu mă dai, zviv de vreo două ireli ori 

cu bulgări în mine, dar nu mă chiteşte. Apoi începe 

a se aburea pe cireş în sus, zicînd: «stăl, măl por- 

cane, că te căptuşește ea "Marioara acuş > " Atunci 

ei mă dai iute pe o creangă mat spre “poale şi 0- 

dată fac zup în nişte cinepă care se întindea dela 

cireş înainte şi era crudă și pănă la briui de naltă; 

şi nebuna de mătuşa Mărioara după mine ; și ei fuga 

epurește prin cînepă şi ca pe urma mea, pănă la 

gardul din fundul grădinir, pe care neavind vreme 

să-l sar, o cotigiam inapol iar prin cinepă, fugind tot 

epureşte ; şi ea după mine pănă în dreptul ocolului, 

pe unde-mi era iar greii de sărit; pe de. lături iar 

gard și hirsita de mătuşa nu mă slăbia din fugă nici 

în ruptul capului; cît pe ce să pue mina pe mine !
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Şi ei [uga, şi ea fuga, şi ei fuga, şi ea fuga, pănă ce dăm 

cînepa toată palancă la pămînt; căci să nu spun minciuni 

_eraii vreo zece douăsprezece prăjini de cînepă frumoasă 

şi deasă cum e periea, de care nu s-a ales. Şi nimica | 

dupăce facem noi trebuşoara asta, mătuşa nu ştiii 

cum se încilceşte prin cinepă ori se înpiedecă de 

ceva şi cade. jos. Eu atunci iute mă răsucesc într-un 

picior, fac vreo două sărituri mail potrivite, mă az- 

virl peste gard...—“ Ce e du făcut? S-a trece ea şi 

asta. Obraz de scoarță şi las-o moartă în popuşol, 

ca multe altele, ce mi s-au întîmplat în vieaţă'.— 

“Mă trezeşte mama într-o dimineaţă din somn cu val 

nevoe, zicindu-mi: scoală, duglişule, înainte de răsă- 

„ritul soarelui; iar vrei să te pupe cucul armenesc 

şi să te spurce, ca să nu-ţi meargă bine toată ziua? 

Căci aşa ne amăgia mama cu o pupăză ... Şi cum 

mă scol, îndată.mă şi trimete mama cu demincare 

în țarină. ,. , Şi pornind eit cu demîncarea, numai 

ce şi aud pupăza, pu pu pup. Ei atunci să nu-mi 

caut de drum? Mă abat pela teii cu gînd să prind 

pupăza'.— “Mai auzit-al D-ta, cumnată, una ca asta? 

— “Grozav era de tulburată şi numa! nu-l venia să 

lăcrămeze, cînd spunea acestea'.— “Ia poftim soro, să 

" mineăm ceva din ce a: da Dumnezeiv.— “Alţii ca al- 

"il, dar ei ştii că mi-am pus bine gura la cale'.— 

“Apol am început a mă scălda în tienă pănă pela 

asfințitul soarelui, potrivind-o să vin acasă odată cu 

vacile şi spuind mamei . că, scăpindu-le vacarul din 

ocol pe ale noastre, eii singur le-am dus la păscut... 

Şi mama, creştină bună, cerezindu-le toate lăptoase, 

după răbuş, cum i le spusesem eii cu măgulele, m-a
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lăudat de vredniciea ce făcusem'— “Intr-o zi se îngră- 

mădise o mulţime de trebi pe capul mame: nişte 

sumane să le scoată din stative, altele să le neve- 

dească şi să înceapă a le ţese. din noii... pieptănușşii 

in laiţă mavea cine-i ţine de. coadă... copil de ţită 

în albie, pe lingă alți vreo cinci şese “care așteptau 

să le faci demîncare. 'Treabă era acolo, nu încurcală, 

şi încă se cerea degrabă, căci venia cu: fuga iarma- 

rocul .dela Fălticeni, care e acela este ce este'.— — “Toate 

ca toatele, dar la cusut şi sărăduit sumane mă în- 

treceam cu fetele cele mari din tors'.— Așa ne du- 

ceam băeţii şi fetele unit la alţii cu lucrul, ca să ne. 

luăm de urit, ceia ce la ţară se chiamă șăzătoare'.— 

“Ce cra să faci, cînd te roagă mama 2— “Fetele. dela 

ghilit numai își dau ghiont una alteia'.— “Le-am lăsat 

şi est pe fete să ridă, pănă li s-a duce gura la ureche'.— 

“Prin somn nu ceream demîncare; dacă mă sculam, 

nu ma! aşteptam să-mi dea alţir; şi cind era de făcut - 

ceva treabă, o cam văriam depe acasă. Şi apol mai 

aveam. şi alte bunuri: cînd mă lua cineva cu răul, 

puţină treabă făcea cu mine; cînd mă lua cu bini- 

şorul, nici atita'.— “Asta nu mă priveşte pe mine, 

hăiat din Humulești ”— “Xi-aţi luat cu șmichirie pe 

marele mucenic Dimitrie şi ni- -ati dat în locul acestui 

sfint vestit pe Lazăr, un Jidan tremțăroş, care tot 

moare și iar învie şi iar moare, de nu mal știe nime 

de numele lui. Acesta-i hram ? — Uniia dondăniaii ca 

nebunii, pănă-l apuca ameţeală; alţii o duceaii nu- 

ma! într-un muget, cetind pănă le peria vederea'.— 

“Unii cîntaă la psaltichie, colea, cu ifos, pănă ce ră- 

gușiaii ca magarii ; alţii dintr-o răsuflare spuneai cu
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ochii închişi cele şepte. taine din catihisul cel mare. 

— “D-apol lui Trăsnea ce-i păţia sufletul cu grama- 

“tica?— “Vom învăța înproună sau citeunul,. eii la 

gramatică şi tu ce-l vre; apoi mi-i asculta, să vedem 

nu s-ar prinde şi de capul mei ceva'.— Ce Grama- 

tică ! Nu ca aceste de acum, puzderie de gramatici ; 

unele raţionate, altele dezvoltate şi tiesite de com- 

plimente'.— *Şi dă paharul. de duşeă, apoi încă -vreo 

două trei şi peste acele alte. citeva, după aceia ne 

binecuvintează iar cu amindouă minele, zicind, ef, 

băeţi, de acum liniştiţi-vă. S-apoi ne lasă în pace 
şi-ȘI caută de drum. Insă nol, vorba ceia, nici toate 

ale doftorului, nici toate ale duhovniculur'.— “Vorba 

ceia : picioare de cal, gură de lup, obraz de scoartă 

şi pintece de iapă se cer unul popă și nu-i mal trebue 

altă ceva'— “Cine oare mi-a făcut şotiea? Pe Zaha- 

riea şi Nică îl aud horăind şi nu cred să fi indrăz- 

„ nit.— “Şi apoi atunci, cuvioase Ilarie, ia-o la papuc 

peste Piciorul răii spre Cărarea afurisită dintre Secul 

și Agapica'.-. “Moş Luca, de te a întreba cineva de ce 

trag caii aşa de grei, să spui că aduci nişte drobi 

de sare dela Ocnă, și las dacă nu tea crede fiecare. 
— “Ştii una, Moş Luca? haidem să pornim la drum. 

„-- “SŞ-apol doar nu vin eu acum întiiaş dată la Iaşi, 

să-mi dee povăt unul ca dinsul'. 

_$62 | 

Cazul 9) de la declinarea pronominală are urmă- 

toarele înţălesuri. 
a) Proprietarul unui substantiv. Ă 

„Creangă. “Incepusem şi eii a mă ridica băețaş la
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casa părinţilor mer.—*Sat întemeiat în toată puterea 

cuvîntului. —“Chilie durată şi-a făcut la poarta bise- 

vicii pentru şcoală.” —“Vine părintele la şcoală cu moş 

Fotea, cojocarul satului.:—* Hramul bisericil.—“Păca- 

catul ei, sărmana !—*Cu toată stăruința lui moş Fotea 

şi a lul Dădiţa Vasile, Smărăndiţa a mîncat papara”. 

—“Potop era pe. capul muştelor”. —“Durerile cuvioaselor 

muşte și ale cuvioşilor pondarr'.—Mă uitam pe furis 

la uşa mintuiril'.— “Blagosloveniea lui Neculaiii'.— “AT 

să tweci lu psaltire, care este cheea tuturor învăţă- 

țăturilor.-—“Cum a ars el inima unei mame, aşa să-l 

ardă inima Sfintul Foca'.—“Aiștia-s minzii popel, fiule” 

—'Babele care trag pe fundul sitei în 4Î de bobi îl 

băgase mamei o mulţime de bazaconil în cap'.—*Ma- 

ma, în slăbăciunea el pentru mine ajunsese a crede 

că am să es un al doile Cucuzel.—-“Veniam acasă cu, 

sinul încăreat cu covrigi din pomul mortulu” —'Dof- 

torii satulu.—“Şeoala lui Baloş—'S-aii umplut mun- 

ți de turmele şi tamazlicurile lu.— Pe acest deal 

“am fugit în vremea .zavere eiP—El s-a călugărit cu 

„toţi haidăir lui. *—*Bunicul era aşezat la mintea lul.' 

—“Malul sting al Bistriţer.—“Ne suim pe munte la 

deal de casa er”—*Urnim o stincă din locul ex." —'Asta 

era în Simbăta lu! Lazăr.—“EI, el, ce-i de făcut ? Gar- 

dul şi casa fimeil dărimate la pămînt, nu-I lucru de 

şagă”.—“Ne-a căinat şi ne-a plins bunica după obice- 

iul ep.—“Locul naşteri!” —“Stilpul nornului.”—“Prichi- 

ciul vetreP.—*Şi părinţii și fraţii şi surorile îm! erai să- 

nătoşi, şi casa ni era îndestulată'.—Opsasul încăl- 

ţărir'.—“Braţele ei m-au legănat, cînd îl sugeam ţiţa cea 

dulce și mă alintam la sinu-, găngurind şi uitindu-mă
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în ochir ex cu drag. Şi singe din singele e! şi carne din. 

carnea ei am împrumutat'.—“Tot alte ginduri îmi 

zburati prin cap'.—'Sprinţar şi înşălător este gindul 

omului.—*Cind venia tata noaptea, îl speriiam sărin- 

du-l în spate pe întunerie”.—“Pirie păreţii caser'.— 

“Var de urechile mamer.—'Să nu-mi uit cuvintul'.— 

*S-o luăm noi dela popa Oşlobanu, tocmai din capul 

satului din sus'.—'Celuia îl înghiaţă minele pe circee'. 

—“Ită erăpa inima în tine de năcaz:.—'Răserucile drumu-" 

lui din mijlocul satulu'.—“Neamul strigoilor şi al stri- 

goaicelor din lume'.—“Uite, mamă, Chiorpecul dracu- 

lui ce, mi-a făcut !—“Cînd colo, mă trezesc în civeşul 

fimeiP.—“Iaca mătuşa Mărioara cu o jordie în mînă la 

tulpina cireşulu”.—* Cine ce are cu munca omului 2" 

—“ Lingurarilor li se lungise urechile de foame'.— 

“Pupăza era ciasornicul satulur.—“Pupăza îşi ia dru- 

mul în zbor spre Humuleşt.—“Te joci cu maria o- 

mului ?—*Mă băgam în ochii moşneagului şi făceam - - 

tărăboitv.—*Să- cinstim cîtoun pahar de vin în sănă- 

tatea gospodarilor noştri”—'Să mal pul altă dată te- 

mei pe vorbele oamenilor?”—* Nu şede, că-ţi şede 

“norocul'.—Nu-mi văd capul de trebr.—-Cum sfiriia'fu- 

sul roții, aşa-mi sfiriia inima în mine.—Mama îmi 

ia toate hainele frumuşel depe mal'.—'De aceia le-am 

lăsat şi eii pe fete să ridă, pănă li s-a duce gura la 

"ureche'.— Cînil lui Trăsnea'.—"Mă zăpsise în grădina 

lu.— “Şi să nu credeți că nu mi-am ţinut cuvintul”. 

—“Craiul: Polonilor'.—'Fala bisericil'.—“Sufletul tater. 

—“Iăţaşul căprioarelor”.—*Vîrtul unui dea'.—Citi dom- 

nitori şi mitropoliți s-aii rinduit la scaunul MoldoveY. 

—*Chiliile maicelor”.—“Birlogul ursulu.— “Paraclisul.
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spitalulut.—'Isonari al bisericil.— : Biserica Sfintului 

Lazăr'.—"Lazăr, un Jidan tremţăros, care tot moare 

şi iar învie şi iar moare, de numai ştie nime de nu- 

mele lur'.—“Dupăce ne-ați calicit luindu-ni moşiea şi 

inchizîndu-ni biserica cu zid, închideti acum în ciudă şi 

poarta spitalului ; ba pănă și clopotele ni le-ai oprit de 

tras cîneril de doftori, de ni s-aii împrăștiiat poporani!'. 

—Si de aici supărarea părintelui Oșlobanu ajunsese la 

culme'.—*Ca prin urechile acului de n-a făcut muce- 

nic pe părintele Duhw.—“Lăsindu-și nevestele cite cu 

doi trei copil acasă venise la Fălticeni să se pricop- 

seaseă de invăţătură”.—“Istoriea vechiului T estament. 

—“Drăcănil, ce-i trăsniai în cap'.—“Xebun era el să-şi 

piardă vieata:—"D- -apoi lut Trăsnea, săracul, ce-l păţia 

sufletul cu gramatica P—*Rinduiala bisericit' „—* Aici 

era staniştea low.—'Acesta ni-l plugul'.—*Binecuvin- 

tează, doamne, miîncarea şi băutura robilor tă.—*Niei 

„toate ale doftorului, nici toate ale duhovniculur'.—'Un 

colţ, al odăir.—“Aveţi dreptate, acum vi-l vremea; 

“Miezul nopţir.—Ce să-i mal vadă ochil ? > —iFericirea 

lub.—*Pinea părinţilor.—*Nol însă, cu toate plăstiă- 

mele lui, mai puindu-i în alte nopţi citeva poşte, şi 

făcîndu-i-se talpele numa! o rană, a fost nevoit să-și 

ce tălpăşiţa spre Humuleşt!'. —“Văru-meo luase : obi- 

ceiit a-și coase minicile contăşului şi virindu-şi picioa- 

rele intr-însele dormia fără grijă. —“Poveştile lut nu-ţi 

dai vreme de dormit'.—“A treia zi după asta ciubo- 

tele vără-meo se rup bhăbue'.—M-ar ametit puindu-ti 

sfirloagele pe ealup'.—* Ei las, că te-oiu sluji eu de 

acum, dacă ţi-i vorba de aşa'.—'Bine a! venit sănă- 

tos, tată, zise Ioan, sărutindu-l mîna.—“Atunei îmi
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iati inima în dinţi şi fac tocmai âşa, cum fusesem po- 

văţuit de Gitlan'.—“Cind i-a fi somnul mai dulce'.— 

“ară et încep a zăcni cît îmi lua gura.— AţI tot 

strigat asupra lor şi iaca vi s-a făcut pe voe. —Dra- 

cul mă punea să-ml bat capul cu gramatica 2—“Toam- 

na anulur'.—*Veni vremea să plece la Socola după 

stăruința mamer.—*Dragi-mi erai tata şi mama, îra- 
ţil şi surorile şi băeţii satulu'.-—*Zburdalnica vristă 

a tinerețer.—“Farmecul frumuseţelor.— “Spune-i să-şi 

ee nădejdea'.—“Cind să-ţi petreci și tu tinereta, apu- 

că-te de cărturărie!—*Ştim noi cum vi-s: formele ?— 

“Pentru fiecare fintină, pirău, vălcică, dumbravă: și 

alte locuri drăgălaşe ce lăsam în urmă-ni, scoteam 

cite un suspin adine din piepturile noastre'.—“Se re- 

varsă piraele şoptind tainic în mersul lor'.—Ţi-a eşit 

un sfint: din gură'.—“Un flăcăuan al draculur'.—“Multe 

șfiichiuri a primit moş Luca dela uni alţii, cum e 

"lumea a draculur. | 

Pronumele supt această formă poate fi intrebuin- 

lat cu elipsa substantivului, care în asemenea caz e. 

totdeauna reprezentat prin articulul proclitie cum 

ar fi de ex.: “Erau mai multe şcoale pe vremea co- 

pilăviil lui Cre eangă: a lui Balş la Broşteni, una în 

Tirgul Neamţului, ete. 

_b) Obiectul drept al unui substantiv. Creangă. 'Oş- 

tean a fost şi sfintul Gheorghe și sfintul Dimitrie şi 

alți sfinţi mucenici, care at pătimit pentru dragostea 

lui Hristos, macar de :am fi Şi noi ca dinşiiP—“Zmin- 

tinitul oalelow.—“Lăsatul săculuP —“Mar multă lume 

se aduna de dragostea crişmăriţii decit de dorul vi- 

nului'.—*Şi doar mă şi sileam ei într-o părere s-o
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dorul er'.—"Tăiarea capului sfintului loan'.—“Cum sfi- 

riia fusul roții, aşa-mi sfiriia inima in mine de dragos- 

tea Măriucăr.—“Satul Humulești nu-i un sat lătural- 

nic, mocnit şi lipsit de priveliştea lumil, ca alte sate. 

—Şi tot astfel pe lîngă infinitive şi participiile sub- 

stantivate : săcerarea săceratul griului, prăşirea pră-. 

şitul popuşoiului, trieratul griului, culesul viilor, ete. 

c) Obiectul nedrept” pelingă- verbe, adiective. şi sub- 

stantive. Creangă. “Părintele a pus nume scaunu- 

lui Calul Balan'.——A pus părintele pravilă şi a zis că 

dasealul de fiecare greşală să-I ardă şeolarului citeun 

sfint Neculaii”.—“Ia poftim de încalecă pe Balan,.să 

facem pocinog .sfintului Neculaiii cel din cuiit'.—“In- 

tr-una din zile, ce-i vine părintelui ?, ne caută cias- 

loavele'.—'Lui dascalul Vasile plătiam numar citeun 

sorocovăt pe lună'.—-“Văzind profesorul că purtăm 

„plete, a poruncit: unuia dintre şcolar să ne tundă':— 

*Mamel îi venia să mă înghită de bucurie'..—“Nu-i ve: 

nia mamei la socoteală căutătura mea'.—“ Ce-i pasă 

copilului, cînd mama şi tata se gindesc.la neajunsu- 

rile vieţii 7—“Ţie aşa i-l a zice'.—“IţI intră biserica 

în casă, de departe ce-r.—*Mie are să-mi dea coada 

porcului s-o frig'.—“Cela nu sună coasa că-l e frig, 

—“Dumnezeii n-ajută. celui care umblă cu furtişag'.— 

“Of, de ar veni iarna, să cer dascalului să-mi dea 

numai pielea și ciolanele depe tine”.—“Ţiganul, cind 

i-e foame, cîntă'.—"Şi cum. i-o dai (pupăza) în mină, 

javra dracului se face a o căuta de oi şi-l dezleagă 

atunci frumuşel aţa dela picior, apoi mi-o aruncă în 

sus zicind: “iaca poznă, c-am seapat-o”—“Dacă nu ţi-a
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fost de cumpărat, la ce i-al drumul ?—*Nu-ţi pae lu- 

cerul de șagă'.—-“Pe semne te minincă spinarea. Ia a- 

cuş te scarpin, dacă vrei; ba şi un topor îti fac, dacă 

mă erez.—“Dă pace băiatului, moşule, zise un Hu- 

mnuleșteari de ai noştri'.—“Vin acasă odată cu vacile, 

spunînd mamei că eu singur le-am dus la păscut .— 

“Așteptaii să Ii faci demîneare'.— “Nică, dragul mamei, 

mal lasă drumurile și stări lingă mămuea, de-l fă țevi 

şi leagănă copilul, c-apoi şi eu ţi-oiii lua de la Făl- 

ticeni o pălăriuţă cu tăsma”.—“Măriuca Savucului, care, 

drept să vă spun, nu-mi era urită, făcea adeseori iu 

ciuda mea şi-mi bătea din pumni, poreclindu-mă Ion 

“Torealăi, cum îl ziceaii unul Tigan din Vinător — 

“Mă săruta mama, cind i le arătam sara acast.— 

““Martur îmi este Dumnezei.—“Imi aduc. aminte'.— 

“L-am scos Măriucăl un şoarece din sin'.—“Auraș, pă- 

caraş, scoate apa din urechi, că li-oiii da parale vechi, 

“şi ţi-oin spăla cofele şi ţi-oit bate dobele'.—*Mă lasă 

eu pielea goală în baltă, zicindu-mi cu năduh : în veni 

tu acasă, coropearule'”.—“Fetele, care văzuse asta, nu- 

mal îşi dai ghiont una alteia'.—“Cit pe ce să mă înec, 

de ciudă ce-n era, şi din dragostea cea mare de mai 

adineaurea îmi venia acum să le string . de git'.—- : 

“Numai asta mi-ar fi mal trebuit acum, cît eram de 

procopsit.—“Im! era mail mare mila de dinsa.— 

“Nu mi-ar fi ciudă încaltea, cind al fi şi tu ceva şi 

de te miri unde'.—“Şi atunci nu ştii cum îi cade un 
urs mare din sin, prăjit pe jăratic şi de pus drept, 

inimă, cînd ţi-e foame'.—“Nu-ţi dai cituş de puţină os- 

teneală minţiv.—“Cum se duce sara acasă, şi spune 

tătini-so ce a spus părintele Isaiea'.—Şi cum intră
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în biserică, încep a căuta pricină părintelui Oşloba- 

nu'.—“Tipic, boaite făţarnice? [a să vă dau eii tipic, 

zise părintele Oșlobanu, lăsînd sfintele încolo: ni-aţi 

„luat cu şmichirie pe marele mucenic Dimitrie, izvo- 
ritorul de mir, și ni-aţi dat în locul acestui sfint ves- 

tit pe Lazăr, un Jidan tremţăros, care tot moare şi 

iar învie şi iar moare'.—“Galbini trebuiai să ducă 

dasealil poclon catihetuluf'.—“Pentru mine numai două 

merțe de orz şi două de ovăs a dat tata cul se cu- 

vine, de am fost primit în Fălticenr.—“Nu-i era -a 

cumpăra lemne, cum nu mi-e mie acum a mă face 

popă —“Dacă lei duce, daseale, ţi le daii degiaba!. 

—“Să vedem cum le-X duce și halal să-ţi fie'.—“Țăra-. 

nul, făcându-și eruce, a rămas cu gura căscată.—- 
“Nu vă mal spun cit era de încărcat carul cu lemne”. | 

—*Odată îmi zise el plin de măhnire”.—*Mă rog ţie, 

hat cu mine la cîmp spre Fălticeni vechI'.—“Profe- 

sorul zicea: “luaţi de ici pănă ict, cum mi se pare că 

se mal face pe une locuri şi astă-zi.— Poate că nu: 

veți aduce bănat nică gramaticului, nici profesorului, 

nici lui Trăsnea, ci întimplări'.—“Ducă-se dracului 

gramatica, mi s-a înăcrit suiletul de dinsa. Şi osebil.. 

"de asta nici nu mi-e bine'.—'Rugăm pe moş Bodringi 

să ni cînte.—Ni trage citeun ibrişin pe la nas'.— 

“Ii era lehamite de nor'.—*Cind ne-a fi mar rău, tot 

aşa .să ne fie.—'Crişmărița 'ni-a sărit înainte și, cit 
al bate în palme, ni s-a şi înfăţoșat cu o cană mare 
de lut, plină cu vin de Odobeşti. Gitlan, bun mehenghiii, 

ia un păhar și-l întinde gazder. Dnpăce mintuim.de , 

Dăut cana ceia, ni se aduce alta, pentru care mul-: 

țămim erîşmărițer”—“Nici crișmăriţei nu-I era tocmal
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urit a sta între noP.—“Aşa o ferbeam de tare, de nu 

ni ajungea casa. —“Un bostan mare, ce mi l-a dat 

crişmărița' —“Tovărăşiea nu pi se părea dreaptă'.— 

“Noaptea să punem poştă la talpe cul vom socoti not. | 

—“Nu-și găsia loc prin casă de usturime'.— Am mal 

tăiat gustul de popie unuia. —'Pavel făcu o păreche 

de ciubote -de iuft vărului meii loan'.— Mulţămită 

Domnulul, părinţii noştri aveai de unde (Tot astfel 

“slavă domnulu!).—“Las, că-i vede tu ce am să-l fac 

lui Mogorogea. De i-a ticni ziua de azi, păcat să-mi fie. 

—“Dacă s-a da baba jos din căruţă, de abia i-a fi 

mai uşor eper.—'El, supărat la culme, se leagă de 

Pavel să-i facă altele':—Aşa fel de prietin în eşti? 

—“ Nu-ti şede hine.—*AT vre să-ţi dau banii înapoi 

oră să-ți fac în loc altele'. —“Nu-ţi-e destul „—*De cite ori 

mi-ai pus şi poşte la picioare'.--“Tot am tăcut şi ţi-am 

răbdat, îmi pare răi că ești gros de obraz'.—'Lui Mo- 

gorogea nu-l eşia dela inimă afrontul ce i-l făcuse Pa- 

vel.—-“In săptămîna  Hărţii moş Vasile aduce fecio- 

ului săi trei pureer"—'Ia mai bine rugaţi-vă Sfintu- 

tului Hăraşe Neculaiii, doar v-a ajuta să vă vedeţi 

popi odată:.—“Pintece de iapă se cere unui popă.— 

“Ea ţi-am şi ochit un poteapic'.— Ioana âşteaptă cu 

nerăbdare să-ți fie preoteasă”.—'Spuneti părinţilor că. 

ne aflăm Dine'..—“la să frigem în astă seară 'un pur- 

cel de ceia, că tare mi-l dor —*Sta-i-ar în git pe ceia 

lume?—Nu ni.era a învăța, cum nu-i e cînelui a 

linge sare.—'Bine ar fi să trîntim una lui Mogorogea!. 

—“Lasă, dacă i-or ma! tieni purceir.—Dă-y -pirleală 

înainte',—'Cine oare mi-a făcut şotiea —*Şi cum dor- 

mia cu fața în sus, îl pune cărbunele pe piept.—
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“Cintă-le de acum 'Cer fără de prihană“, aleluia !— 

“Aşa li-a fost seris'.—'Moș Bodringă începe a-și face 

cruce dela uşă'.—EI, moşule, zic eii, place-ţi cum ne 

vezi —“Naţi-o-bună !—'Şi apoi şi vouă, nu știi zău 
cum v-a. mal întra cineva în voe'.—“Merei îmI spu- 

nea mama că pentru folosul. meii este aceasta'.— 

“Cind m-ar bate numal atita grijă, ce mi-ar fi 7—'Eu 

mă lupt cu gîndul cum să-I port de cheltuială”.—“La 

işti vreo şese afară de dinsul nu li mar trebue ni- 

mica %—“Prea mult mi se cere !—'Luca Moşneagu dă 

pici cailor'.—“Ne ducem dracului de pomană'.—“Au- 

zind noi ce ni se prigăteşte, ghiontitu-ne-an unul pe 

altul chicotind înăduşit”. - | 

Formele accentuate dela. pers. - 1 și 2 numa! acest 

înțăles îl au. 

Cînd verbul este. reflexiv,. forma 2 a pronumelui 

reprezintă obiectul nedrept numai dacă obiectul drept 

este nearticulat. Dacă obiectul, drept este articulat, 

forma 2 a pronumelui reprezintă proprietarul: îmi 

" zidese o casă (imi=obiect nedrept); îl zidese casa 

_ (imi=proprietarul). | 

. Orice verb transitiv poate - ave .pe lingă obiectul 

drept şi un obiect nedrept, oricit de puţin obișnuit 

ar fi acest din urmă. Dintre verbele netransitive au 

obiect nedrept următoarele : ajut (cuiva, însă şi tran- 

“sitiv), priesc,. folosesc, stric (de ex. “i-a stricat numai i 

“că n-a avut noroc”; şi transitiv), plac, displac, caut 

(de ex. vorba “caută-ami în faţă şi într eabă-mă de vi- 

iată”; altfel transiv), deseint, par, apar, rămîn, ajung, 

cred (cuiva, de -obiceiii. transitiv), cresc (de ex. “culă- , 

ruia a inceput să-l crească un negel)), încap, curg 
17 i
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(de ex. “imi curge singe”), rid (“copilul cela - îţt ride”). 

_Surid (*norocul îl suride. De alliel ncologismul su- 

“zid e puţin întrebuințat), es ('es cuiva înainte”, “imi 
ese un coş), lipsesc (insă și transitiv), mint, mul- 

țămesc, prisosese, put,. miros (și transitiv), sar (“sar 

cuiva înainte”), slujesc (şi transitiv), servesc (și tran- . 

“siliv), ticnesc, trebuesc, vorbesc (vw. cuiva despre 

ceva”, şi transitiv), tună, fulgeră, trăsnește, : plouă, 

ninge, (“pare că tot îl tună şi-i fulgeră şi-i trăsneşte, 

îl plouă şi-l ninge”), sint (Insoţit de predicate şi subiecte, 
şi anume: 2) de infinitive: “mi-l a minca, a dormi, 

a alerga, a munci, a șede, ete; £) de adverbe mo- 

dale : “cum ţi-1? mi-l bine, răi, cald, indămină, grei, 

“uşor, așa, aşa şi aşa, destul, lehamite”, cete; 1) 

substantive şi adiective care reprezintă sentimente: 
“mi-l frig, foame, sete, ruşine, scîrbă, ciudă, amic, pri- 

etin, dușman [insă nu mi-l supărare, furie, mînie, 

iubire, ură!J';2) de nume care arată înrudirea: “mi-l 

tată, mamă, frate, soră, moş, mătuşă, văr, vară, cum-. 

nat, cumnată, . cuscru, cuscră, socru, soacră [insă grei 

“mi-l bărbat, fimee, soţ, soție, copil, copilă”!]; 2) de 

nume care arată soarta: “aşa i-a fost soarta, aşa i-a 

fost scris"; £) de altele, precum martur [*martur mi-l 

Dumnezeii”], megieş, selav,:. serv, servitor, stăpin, 

vecin). La acestea adăugim pe următoarele, care se 

construesc cu obiect nedrept numal la a treia per- 

soană singulară şi plurală: cad, stau, şed, merg, vin, 

—orl numai la a treia persoană singulară: ard, abat, 

pasă (verbe unipersonale: cel din urmă, pasă, chiar 
nici nu se întrebuinţează altfel decit cu obiect nedrept 

şi la a trei eia persoană singulară).
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Mal observăm că orideciteori unul şi acelaş verb 

se construeşte în două feluri, ori netransitiv cu o- 

biect nedrept, ori transitiv, este o diferenţiare de în- 

țăles la mijloc. Să se compare: ajut cuiva, ajut pe 

cineva ; stric cuiva, stric ceva; caut cuiva, caut pe ci- 

neva ; cred cuiva, cred pe cineva, cred ceva; lipseşte 

ceva cuiva, lipsesc pe cineva de ceva; îmi mirosă 

ceva, miros ceva; slujesc cuiva, slujese pe cineva; 

servese cuiva, servese pe cineva ; vorbesc cuiva des- 

pre ceva, vorbesc ceva, vorbesc pe cineva (de ex. 

de răv). | 

Următoarele adiective se construesc cu obiect ne- 

drept: eredineios, priincios, primejdios, dator, dăună- 

tor, trebuitor, drag, -scunip, siint, urit, asemene. 

Următoarele substantive se construesc cu obiect 

nedrept: jertfă, sacrificiu, pagubă, dar, cadou, prezent, 

ajutor, tribut, s sprijin, toiag, serviciu, mulţămită, slavă, 

glorie. Pi 

d) Atributul, Creangă. tApa Neamţulu'.—-“Dasealul 

Iordache clămpănia de bătrin şi apol mal avea şi da- 

rul suptulur.—“Tirgul Neamţulu”' —“Vestita cetate a 

Ne amţulur — Tot astfel: tirgul satui orașul Iaşilor, 

"Birladului, Galaţilor, Bucureştilor, Parizului, “Londrei, 

ete. apa Birladului, Mileovului, etc. (eu riurile mai 

mici); darul tămăduiri! (adică al furatulu!), etc..; mun: 

tele Ciahlăului. | 

e) Inrudirea. Creangă. * Tasile al Ilioaer (fiul). —G0- 

| pila părintelur'. —Smărăndiţa poper (fiica)—: “Mama lur | 

bădița Vasile'.—“Petrea 'Tudosiică (fiul). —Ruștei lut 

Valică şi Măriucăl lui Onofreiui (fimeea) găseşti să le 

dar.—Fratele mamer.—'Fata vătămanulur'.-—“Copiil 

megieşilor”.—*Feciorul mamer'.—'Fratele tater'.— “Mă-
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tuşa Măviuea lui moş Andreii (fimeea)'.—'Feciorul 

“lui Ştefan'.—'Fraţii în spun cu spaimă că-i poznă 

cu mătuşa lui moş Andreii; a sculat ma! tot satul 

“în picioare... nu e o fimee de înţăles ca mătuşa An- 

sheliţa lui moş Chiriac (fimeea).—“Soţiile lor'.—“Fata 

"vornicului. —“Părinţii lor'.—* Rudele lui Zahariea”. 

f). Diferite alte raporturi, precum locul (Creangă. 

“călăriea lui Bălan), despre (Cre eangă. “| se pomineşte 

că Ciubue era om de omenie”), pentru (Cre eangă. “Tir- 

gul vitelor), cauza (Creangă. “Ducă-se dracului gra- 

matica. Mi s-a inăcrit sufletul. de dinsa. Şi osebit de 

“asta nici nu mi-e bine. — Un fel de lene amestecată 

cu slăbăciune, măi Trăsnea, nu-l aşa 2—Ba chiar al 

nimerit. Un fel de leşin la inimă, amestecat cu întin- 
sori, “sai cam aşa ceva.— Poate fioril gramaticir? 

zic eii.—Mai ştii păcatul? Poate că şi aceia să fie, 

zise Trăsnea, căci dracul s-o ee, cum puli mina pe 

dinsa, = îndată îţi vine somn”), făgăduinţa (Creangă. 

“Ioane eii i-am şi ochit un poteapie, zise moș Vasile 

la pornire... Iar Ion, nădăjduindu-se. în poteapicul tă- 

tini-so, adormi înaintea lui Pavel), originea (Creangă. 

“Mine dizdimineaţă cu ajutorul Domnului plecaţi”), hati- 
rul (Acesta e aşa numnitul dativus. cthicus în grama- 

tica. latinească. Creangă. “De amu bine. că mi-ar spus; 

las pe mine că ţi-l iau cui. la depănat'.—“Apoi. mă 
trăgeam încetişor pe o coastă, cit mi. ţi-l morunul'. 

—“Nică Oșlobanu, ea de obiceiii, se scoală în picioare, 
cit mi ți-I miliianul.—“Taiă cusulura încetişor şi ţin 

„citu-ţi-x smocul de chibrituri aprinse la călciiul văru- | 
meo, pănă ce-l răzbeşte focul'.—Ispirescu. Asttel fi- 
ind, într-una din zile ce-i vine drăcosului de copilaș,
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că numai încalecă pe: miînzul lul şi mi ţi-i dede căl-" 

cie'.—“Apol viindu-și niţel în fire şi încredinţindu-se 
„că şerpele e mort, ce-r dă lur dracul în gînd. că-şi 
scoase cuțitul din teacă şi începu a mi-ți cresta pe 

şerpe şi :cruciş şi curmeziş'. — Dupăcum se vede din 

exemple, citeodată două pronume de acest fel se în- 

trebuinţează unul lingă” altul. In afară de verbe se 

mai găseşte aninată această formă și la alte cuvinte, a- 

nume. la adiectivul coşcoge (Creangă. “Bine-ţi şede, 

coşcogemi coblizan, să umbli lela pe drumuri în ha- 

lul acesta'— De vbiceiii coşcoge-mi-te] şi la adverbele 

„dară, încă, toemal [Ispirescu. “Dară-mi-te cind se 

văzură ! Nu ştiia bietul împărat pe care să îmbrăti- 

şeze mal întiiit'.—“N-a putut face nimic novacul' meii, 

n-a putut face nimic arapul mei, dară încă-mi-te tu, 

un copil necercat în ale războiului”—“Da bine, flă- 

căule, cum al ajuus pe aici, pe unde nu se vede Da 

“ săre cu aripioare, 'dar încă-mi-te om cu picioare ?. 

Creangă. *Şi tocmalr-mi-te !-Indată după cea cu cire- 

şele vine alta la rind'].—Pentru ca să se înțeleagă că . 

- acel raport, pe care nol hatir l-am numit, se exprimă 

prin această formă, să se observe cu băgare de samă 

mal ales întiul exemplu. Creangă prinsese o pupăză, 

la care ținea tare mult o mătușă a lui, Măriuca,. şi 

tot satul, pentrucă pupăza era ciasornicul satului. Mă- 

tuşă-sa. se plinge atunci. mamei lui Creangă, care-l 

făgădueşte că va pedepsi pe fecioru-so. . câ doua zi 

după asta iaca şi “mătuşa Măriuea lui moş Andreiii 

vine la nor cuo falcă în cer şi cu una în pămînt şi se 

ia la ciondănit cu mama din pricina mea.—Mar au- 

zit-al dumneata, cumnată, una ca asta, să” fure Ion pu-
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păza, care, zicea mătuşa cu jale, ne trezeşte dizdi- 

mineaţă la lucru de atiţia ani! Grozav era de tulbu- 

rată şi numa! nu-l venia să lăcrămeze, cînd spunea 

acestea. Şi acum, văd eu că avea mate dreptate mă- 

tuşa, căci pupăza era ciasornicul satului. Insă mama, 

sărmana, nu ştiia de asta nici cu spatele.— Ce spur, 

-cumnată 2 Dacă l-aş ucide în bătae, cînd aş afla că 

el a prins pupăza s-o chinuiască. De amu, bine că mi-ar 

spus ; las pe mine, că ţi-l iau eu la depănat.»), reci- 

procitatea (Creangă. “Aşa ne duceam băeţii şi fetele 

„uni! la alți cu lucrul, ca să ni luăm de urit, ceia ce 

la: ţară se chiamă şezătoare'.— Şi aşa, luindu-ni ră- 

mas bun de la gazdă, care era tot afară culeat pe 

altă prispă, plecăm”). - 

Dintre toate aceste - înțălesuri se desfac, din punet 

de vedere al formei, două grupuri: de o parte obiec- 

tul nedrept şi de alta toate celelalte. Şi anume, cind 
substantivul este însoţit de un pronume ea atribut, 
nu se articulează niciodată inaintea obiectului ne- 
drept: o jertfă lui Dumnezeu . nu strică citeodată 
(obiect nedrept) ; o jertfă a lui Dumnezeu (pro- 
prietate); — acest sacrificiu patriil, această pagubă 
“înimicilor, un dar cadoii prezent prietinilor, oarecare 
ajutor părinţilor, oarecare tribut Porţi, un spri- 

jin bătrineţelor, un toiag bătrinețelor, oricare serviciu 

comunei, o mulţămită o slavă o glorie lui Dumnezeii 
(obiecte nedrepte); acest sacrificiu al patriii, această 
pagubă a inimieilor, un dar cadoă prezent al prieti- . 
nilor, oarecare ajutor al părinților, oarecare tribut 
al Porții, un sprijin al bătrineţelor, un toiag al bătri-
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mețelor, oricare serviciu al comunei, o mulţămită 0, 

- slăvă o glorie a lui Dumnezeu (proprietate). Apo, cind 

substantivul nu este însoţit de un pronume ca atri- 

but, nu se avliculează numa! decit înaintea obiectu- 

lut nedrept, pecînd înaintea celorlalte înţălesuri ale 

formei 9 se articulează numa! decit: sacrificiu patriei 

ori sacrificiul patrici—obiect nedrept; numar de cit 

sacrificiul patrici—proprietate, și tot astiel numai de 

cit dragostea lui Hristos, apa Neamţului, Vasile al 

Ilioaei, călăriea lui Balan, etc. (Dativus ethicus nu 

intră la socoteală, căci el nu: se întrebuințează pe 

lingă substantive). Şi din cauza aceasta totdeauna un 

substantiv articulat, urmat imediat de o formă 2 a 

pronumelui, îţi deşteaptă în minte oricare alt înțăles 

mail degrabă al aceştei forme—și mal ales îmţălesul 

de proprietate, cel mat important şi mai întrebuințat 

—decit pe acel de obiect nedrept, şi într-un “dă cartea 

lui Toader sîntem de multe ori în încureală, dacă cu 

un obiect: nedrept, atirnător de verb, avem a îacc, ori 

cu un proprietar; atirnător de substantiv. | 

Deja la declinarea articulată (pag. 65) am observat. 

că acolo unde la declinarea. nominălă există o for- 

mă 2), se alipeşte forma 2) a avticulului la dinsa; a- 

colo însă unde la declinarea nominală forma 2) lip- 

„seşte, forma 2) a articulului se alipeşte la forma 1) 

a cuvintului.». Aici lărgim această observaţie pentru 

toate-pronumele, cite se întrebtiințează ca atribute pe- 

lingă nume: acestul cal, -cine; aceșter case, fimei. 

Sint insă pronume care n-ail, forma 2, ori la amin- 

două numerele or numa! la unul, anume însunii, atit» 

cit, tot, niscareva, “niscaiva, nişte, citva. Asupra a- - 

7 

.
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cestora, în caz cînd se găsesc întrebuințate în raport - 

de atribut alături de alte pronume. cu forma 2, avem 

de făcut observaţiile următoare. însumi primeşte forma 

1): omului însuș, fimeit însăş, oamenilor însiș, fimeilor 

înscş; -mie însumi însămi, nouă înşine însene ; ete.—tot 

se înlocuește prin întreg la femininul singular: Rominiea 

toată a suferit din cauza ploilor, al. cu ploile aii adus, 

pagube mari Rominiil întregi. —atit, atita, cit, cită, 

“cați, cite; niscareva, niscaiva, nişte; citva_ nu se pot 

întrebuința decit cu ințălesurile formei 1. 

, X 

po Xumeralul | 
. Ş 63 - j 

Dintre numeralele cardinale se apropie unele mal mult 
de firea substantivului, iar altele mai mult „de firea 
adiectivului — în afară de sută, mie, milion, : :miliard, . 
care sint substantive curate. — Şi anume, dela 1—20 
excluziv numeralele cardinale se întrebuințează ca a- 
tribute pelingă substantive — de obicei înaintea sub- 
stantivului —-: un om; doi, trel, patru, etc., nouăspre- 
zece oameni. Dela 20 înainte substantivul se lipește 
ca atribut de numeral cu forma preposiţiil de: două- 
zeci, douăzeci şi unul, etc., nouăzeci şi nouă de: oa- 
men. Să se observe că după sută, mie,: milion, mi- - 
miliard, urmate de numeralele 1. — 20 excluziv, 
substantivul nu primeşte prepoziţiea de: douăzeci şi: 
doi de oameni, însă o sută dor oameni! Asupra ar- 
ticulăril substantivului vezi Ş 55. 

- Cu elipsa 'substantivului toate nuineralele cardinale



se pot intrebuința şi anume un, o se articulează în 

asemenea caz numai. decit cu articulul substantival; 

sută, mie, inilion, miliard primesc numai decit arti- 

"culul nedefinit; iar celelalte primese ori nu articului 

adiectival după principiile dela $ 54: unul, una ; doj, 

cel dor; două, cele două; trei, cel cele trei; etc.; 

douăzeci, cel cele douăzeci, etc.; o sută, o mic, un mi- 

lion, un miliard (tustrei, citeştrel, vreo dor, amindoi 

nu se articulează). . 

In afară de exemplele date la $ 55 mai dăm aici 

-pe următoarele. Creangă. “Petrea Tudosiicăi, crişmarul 

„nostru, aşa e că ţi-a mincat nouă sute de lei ?—*0- 

dată venind părintele Duhu supărat foc de la mănăs- 

tire, ne dede la regula de trei tema următoare : Dacă 

0 para luată pe nedreptul îți minincă o sută drepte, 

apoi şese mii de lei (leafa mea pe un an), care mi-a. 

oprit-o stariţul Neonil pe nedreptul, cite parale drepte 

vor minca -dela mănăstirea . Neamţului? — Douăzeci 

şi patru milioane de parale, cinstite părinte, sai şese 

sute de mil de lei, răspunse unul dintre noi cu erida 

la tabelă'.--*Era odată” o babă, care avea trei feciori. 

_O răzăşie destul de mare, casa bătrinească cu toată 

pojijiea er, o vie cu livadă frumoasă, vite şi multe 

păsări alcătuiau gospodăriea babei. Pelingă acestea mal 

avea sirinse şi părăluţe albe pentru zile negre, c căci 

"lega. paraua cu zece noduri şi tremura după ban. Pen- 

tru anu văzleți feciori! depe lingă sine, ma! dură 

încă două case alăturea, una la dreapta şi alta de a stin- 

ga celei bătrineşt'.—“Tustrel feciorii babei umblai 

în cărăuşie şi ciştigau mulţi bani. Celui mar mare îl 

- veni vremea de însurat şi baba, simțind asta, umbla 

val virtej să-I găsească mireasă şi în cinei şese sate
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abia abia putu nimeri una după placul er'.-—Ăpot se 

sue iute în pod şi scoboară de acolo un ştiubeiti cu 

pene rămase tocma! dela răposata soacră-sa, niște 

chite de cinepă și vreo două "dimerlii de. păsat'.— 

“Tu să şti că eu dorm epureşte şi pelingă iști doi 

ochi mal am unul la ceafi'.—*0 ciapă, un usturoiii 

şi o bucată de mămăligă rece din poliţă sint destul 

pentru o nevastă tinără ca tine'.—'Ia așa am ameţit 

şi eii, stăpine, cînd mi-al dat cu fiul în cap, să mă 

prăpădeşti, şi cu asta am vrut să-mi răstore cele trel 

lovituri, vorba ceia: una pentru alta”, 
Numeralul ordinal este totdeauna atribut al sub- 

stantivului orl se întrebuinţează . cu elipsa acestuia. 
Pentru articularea substantivului vezi Ş 55. In afară 
de exemplele date acolo mal dăm aici vreo citeva. 
Creangă. “Nu trece mult şi baba pune la cale şi pe 
feciorul cel mijlocii şi-şi ia un suflet de noră intoemal. 
după chipul şi asămănarea celei dintiit.—“Imi pare 
rău că n-am luat macar spinul cel de al doile cu mine. 
—Fiindeă mi-ati mai eşit pănă acum înainte încă 
doi spini şi cu tine al treile, apor mar îmi vine a 
crede că asta-i ţara spinilor”. , 

Asupra numeralului distributiv avem de făcut ace- 
leaş observaţii ca asupra numeralului cardinal, în ce 
priveşte firea substantivală ori adiectivală. Asupra 
articulării substantivului vezi” $ 55. Toate numeralele 
distributive se pot întrebuința cu elipsa substantivu- 
lu! şi anume — afară de cite unul, cite una, care tot- 
deauna în asemenea caz se articulează (compară Ş 17)—- 

„fără nici un fel de articul. In afară de exemplele date 
la Șă dd mal dăm aici vreo citeva. Creangă. “Ţineam
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ciaslovul deschis şi, cum erait filele cam unse,. tră-.. 

geai muștele' şi hondarii la ele, şi cînd clămpăniam 

ciaslovul, cite zece douăzeci de suflete prăpădiam de 

o dată. Potop era pe capul muştelor ”—'Şi mă uitam 

pe. furiș la uşa mintuirii şi tot scăpăran din picioare, 

aşteptind cu neastimpăr să vie un. lainie de - şcolar 

de afară, căci era poruncă să nu eşim cite doi deo- 

dată'.—“Cind veniati cele două ajunuri, cite treizeci pa- | 

truzeci de băcti fugiam înaintea popei, de rupeam o- 

mătul dela o casă la alta”. 

Numeralele multiplicative întră în cateșoriea adiee- 

tivelor. Numeralele adverbiale întră în categoriea adver- 

peler şi cele substantivale în categoriea substantivelor. 
e 

8. 

Moduri 
1 

_Imdiecativ 

Ş 64 | 

Arată siguranta. Creangă. “Nu-l vorbă că noi tot ne. 

făceam felul aşa citeodată; căcl. din băţul în care 

era așezată fila cu cruce ajută şi buchile scrise de. 

bădița Vasile pentru fiecare -am ajuns la trătaji, dela 

trătajr la ciaslov, şi apol, dă doamne bine, în lipsa 

părintelui şi a dascalului intram în ţiutirim, țineam 

ciaslovul deschis şi, cum erati filele cam unse, trăgeaii 

muştele şi bondarii la ele, şi cînd elămpăniam cias- 

lovul, cite zece douăzeci de suflete prăpădian deo- 

dată, potop era pe capul muştelor.— 

Cu toate aceste adeseori arată şi nesiguranta. Ast- 

2
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fel mai inainte de toate viitorul şi viitorul exact. Vii- . 
torul anume al lui sint adese are înţăles potenţial. 
Creangă. “Doamne, măi fimee, doamne, multă min- 
te-ți mar trebue, zicea tata, văzind-o aşa de ahotnică 
pentru mine. Dacă ar fi să iasă toţi învăţaţi, după 
cum socoți tu, n-ar mal ave cine să ni tragă ciubote- 
le. N-ai auzit că unul ci-că s-a dus o dată boi la 
Pariz, unde a fi acolo, şi a venit vacă?—'E1 apoi, să 
nu bufnești de ris? zise Harap Alb. Măr, măi, măi, că 

„multe-ţi mal văd ochil. Pesemne că aista-l Flăminzilă, 
foametea, sac fără fund, sat cine mal ştie ce pricop- 
seală a fi, de nu-l mar poate sătura nici pămîntul P 
—“Așa a fi, na fi aşa, zise mama, vrea să-mi. fae 
băiatul popă. Ce ar tu *—Alexăndri. *Har degrabă, de- 
grabă, gătiți odaea, că vine comisiea dela curte cu 
toți boerir. — Care boerI? — Ştii eu? Or fi clironomil “ 
cuconului Dumitrachi Ghiftuiw . 

Iar viitorul exact, întrebuințat absolut, nicr. n-are 
alt înţăles decit pe cel potenţial. Creangă. “In sfirşit, 
ce or fi.mal .dondănit er- şi cit or fi may dondânit, 
că numai iată se face ziuă „—Alexăndri. “Ce mojie le- 
neş!.. de azi dimineaţă decînd l-am trimes la Tirgul Fru- 
mos... s-o fi oprit în vreo crișmă, că tot îl zi de 
tirg astă-z”'—*Egor? — Da —N- al murit? — Nu — Care. 
vrea să zică numai bietul cuconul Dumitrachi? — 
Numai. L-or fi mincat raci! pe jumătate, de o săptă- 
mină— Sărmanul. Or fi făcut lăsat de săe cu dinsul P— 

Apo! în propoziţiile condiționale, atuner cînd con- 
dițiea este imposibilă. Şi anume se întrebuințează in- 

„dicativul prezent pentru prezent și imperfect pentru 
trecut, ori în propoziţiea- subordinată ori în cea prin-
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"_cipală, orl în ambele deodată. Creangă. Şi tot chinu- 
indu-ne aşa, era să ne pască alt păcat: cit pe ce să. 

ne toropească bradul aprins, de nu băga de samă 

unul dintre plăeşi:.—“De piatră de at fi fost şi nu se 

putea să nu-ţi salte inima de bucurie, cind auzial u- 

neori în puterea nopţii pe Sinai scripearul din Ilu- 

“muleşti umblind tot satul cite cu o droae de flăcăi 

"după. dinsul şi cîntind'.—“Şi după mintea ce o aveam, 

ne-am fi întors-înapol chiar atunci, de nu eram daţi 

în sama lui moş Luca, de care ne ruşinam ca și de 

părinții noştri”.—“De n-ar fi și unul ca mine pe acolo, 

degiaba vă mal bateţi picioarele ducindu-văv.—Ba încă 

al dat peste nişte oameni al lui Dumnezeu, dar să fi 

fost cu alţii, hei, hey, mincai păpara pănă acum'.— 

“Să fi dat mil de mil de el, nu găsial fir de mac prin- 

tre năsip sau fir de năsip printre mac'.—'Dărueşte-mi 

vieaţa, Păsărilă, că te-oiu dărui şi eu cu milă şi cu - 

daruri împărătești, aşa să trăești — Ba că chiar că 

erai să ne. dărueşti cu milă şi cu daruri împărăteşti, 

dacă nn te vedeam cind al pişlit-o, farmazoană ce 

eşti P—EI, Jarap Alb, zise atunci  Ochilă, dacă nu 

eram ei şi cu Păsărilă, ce făceaţi voi acum?, laca așa, 

tot omul are un dar şi un amar și unde. prisoseşte 

darul, nu semal bagă în samă amarul Amar era să 

fie" de vol, de nu eram noi amindoi, Și cu străjuirea .. 

voastră era val .de pielea noastră'.-—“Dorimial tu 

mult și bine, Ilarap "Alb, de nu eram er. — Alexăn- 

dri, “Aferim! apoi ginere-to are, se vede, multe 

merite, devreme ce-l suferi toate—Da ce? AI vre poate. 

să-I scot pe nas-hbinele ce i-am făcut, .scăpindu-l de 

- sărăeie?—Adică dindu-i pe Adela cu ochil închişi ? Hei,
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Petcule, de m-ascultar, mar-bine nimeriar s-o fi mă: 
ritat cu un bogasier de al noștri”. 

In sfirşit dorinţa o arată citeodată indicativul im- 

perfect în legătură cu un comparativ. Creangă. “Pe 

semne păcatele mele cele. mari şi grele m-ai aruncat 
pe aici să învăţ niște ţopirlani sălbatici. Mai fericit 

eral de o mie de ori să paşti porcii la Cogiasca Ve- 

che, Isaie, decit să mai fi ajuns şi zilele aceste P-— 

“Şi cind colo,-zărghitul de -Trăsnea dormia pe hat; cu 

gramatica supt nas şi habar n-âvea de fig. Sărace, 

sărace ! nu eşti nici de zama ouelor; decit aşa, mal 

bine te făcea măta un minz şi te mincat va lupil, zic ei 

în mine. 

2 
ş 

| Conjunetiv N 

Arată nesiguranța în mal multe feluri. 
S 65 

a) P osibilitatea, î în propoziţii principale ş şi în propoziţii 
subordinate (relative, disjunctive [fără], de loc, de timp, 

interogative indirecte). Creangă. *Şi apol să fi văzut pe. 
“neobositul părinte, cum umbla prin sat din casă în casă! 

—“Ce să fie acolo, zice ati oameni! alergind care de care 

din toate părţile?”— Cînd auziam nor de masă, tăbăram 

pe dinsa, şi apol aţine-te gură. Ce să faci? că doar 

numa! de două ori pe an este ajunul'.— “Cind am ve- 

nit- eri din Ardeal în Pipirig, unde se pomeniaii şcoli 
ca-a lui Baloş în Moldova? Doar la lași să fi -fost 
așa ceva şi la Mănăstirea Neamţulur'.— Şi cînd ajung 
la gazdă, ce să vezi? Mal ficeare tovarăş al meu fur— 
luase citeceva'.— “Ese afară spăriiată, dă încolo, dă
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pe dincolo, şi cind întră în bordeiii, ce să vadă? Bie- 

tele nurori jăliau pe . soacră-sa P-—“Nu ştiu, părerea 

m-a amăgit orl am auzit mai multe glasuri ? Dar ce 

Dumnezeu? Pare că au întrat în pămint. Unde să 

"fie; unde să fie%—“Ar toată voeă de la mine, fătul 

meii, dar mare lucru să fie, de nu ți s-or tăia şi ţie că- 

rările:.—“EI, moşule, ce mal zici ?—Ce să zic nepoate ? 

„Ia, cînd aş ave cit o slugă ca aceasta, nu i-aş trece 

pe dinainte 7— “Am văzut eri, moşule, felurite pietre 

scumpe, dar ca aceste, drept să-ţi spun, n-am văzut. 

“Oare pe unde se pot găsi aşa pietre? —Pe unde să 

"se găsească, nepoate ? “Ia, în pădurea cerbulur'.—- 

«Si cînd colo, ce să vezi? Toţi erau cu părul, cu barba 

și cu mustețele pline de promoroacă!. — Alexăndri. 

“Unde-i bărbatul mei? — Unde să fie? La grajdiii. De 

n-aş şti că-I beizădea, aş crede că-i herghelegii. — 

“Doar tu să fil mal viteaz, dar parcă tot nu-mi vine 

a crede. .. Pi | | 

„ “Oșlobanu, care minca cil şeptesprezece, ne cam 

“pusese pe ginduri. Tată-so, popa Neculai, nu-i vorbă, 

“avea de unde să-l trimeată. Dar, ce-i în mină nu-l 

minciună'.— “Fiul raiului, ne mai putind struni calul 

şi. neîndrăznind a mal merge înainte, se întoarnă ru- 

șinal înapol la tată- so. Pănă să ajungă el, craiul pe 

„de altă parte și ajunsese. acasă'.— “Numal în grădina 

ursului, dacă-l fi auzit de dinsă, se află sălăţi de aceste 

şi mal rar om, care să „poată lua .dintr-însele şi să 

scape cu vieaţă'.— “Mama nu știia cum să mă urnească 

“mar degrabă din casă'.— “Un roiit de albine “se în- 

xirtia în zbor deasupra capului săi şi -umblău  bez- 

_metice de colo pănă colo, neavind loc unde. să se 
.
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aşeze'.— Ia mal îngăduiţi oleacă măr, că doar nu v-ait 

mas şoarecii în pintece. Acuş s'or şi aduce bucatele 

şi vinul şi numa! de aţi ave pintece, unde să le pu- 

nețr.— Ne mar avînd ce pricină să le caute, rămine 

pe gindur'.— “Țăranul, făcindu-și cruce, a rămas cu 

gura căscată, fără să bleştească un cuvint.—-“EI, ve- 
deți cum hrănești pe dracul, fără să ştil cu cine ar 

de a face?— “Mă lupt cu gindul cum să-i port de 

cheltuială. 
| $ 66 | 

b) Dorinţa în propoziţii principale. Creangă. “Afu- 

visit să fie cinerul de vornic, şi cum a ars el inima 

unei mame, aşa. să-l ardă inima Sfintul Foca. de 
astăzi, Iul și tuturor părtaşilor săi, blăstămaii fimeile 

din sat cu lacrimi de fos în toate părţile'.— “Decit 

n-a fi cum se cade, mai bine să nu fie'.— La hramul 

bisericii se ținea praznicul citeo săptămînă încheiată 

şi numal să fi avut pintece, unde. să pul. coliva și 

bucatele, atit de multe erai'.— “Ile, he, să fie sănă- - 

tos dumnealui, om bun, d-apor chitești dumneata că 

nu ne cunoaștem noi cu Ştefan al Petrei ?— “Ia pol- 

tim, soro, mal bine, să mincăm “ceva din ce-a da 

Dumnezeii, să cinstim cite un păhar de vin în sănă- 

tatea gospodarilor noştri şi cele rele să se spele, cele 

bune să s-adune, vrajba dintre noi să piară şi ne- 

_ghina din ogoare'.— “Pentru mine numai două merțe 

de orz şi două de ovăs a dat tata cur-se cuvine, de 

am fost primit în Fălticeni, căci școala era numar 

„de mintuială: boil să iasă.— “Să vedem cum lei: 

duce şi halal să-ţi fie'.—“Ce a fi aceia; ducă-se pe 

pustiiv.— “De a ma! mare dragul să fi privit pe Da- 
vidică, flăcăi de munte” —Şi apoi, intrat în asemenea
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școală, mai numai barba și pung sa, bat-o - pustiea, te 

făcea să calci a popă'.—'Ducă-ze dracului gramatica ! 

Mi s-a înăerit sufletul de dinsa. Dracul s-o ec, cum 

“pur mina pe dinsa, îndată-ți vine. somm'.—Din partea 

mea, tot chef şi voe bună să vă dea domnul, fiilor, 

cit a fi şi-ţi trăi.—“Cind ne-a fi mai rău; tot aşa să 

ne fie'.—Dumnezeu să-l erte'.—Duimnezeă să vă ape- 

“ve de cele rele'.—“Dumnezei să-ți ajute'.—“Să-ţi fie 

de ine ?—*Nier pe dracul să-l vezi, nici cruce să-ți 

tacr.—'Bună să-ţi fie inima, cum i-I căutătura'.—*Nu- 

mai văduvă să nu mal fie cineva !—Ila), noroc să 

dea Dummnezeii, să-ţi ai parte de car, şi ei de bor. 

——Cu bine să dea Dumnezeii ”—'Să-ţi daii capra asta 

şi să-ml-dal gisca'.—“Ia acum să te văd'.—“Tată, zise 

atunci feciorul cel mijlocii, să mă duc ei, dacă 

vreP'.—“Dintr-o păreche de boi, de a mal mare dra- 

gul să 'te uiţi la'ci, am rămas cu o- pungă goală. — 
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c) Voința (ordin) în propoziţii principale. Creingă. “Și 

tata, săturindu-se citeodată de atita hălăgic, zicea ma- 

mer: cr taci, tacă, ajungă-ţi de amu, herghelie”. —*Os- 

lobanu, prost, prost, dar să nu-l atingă cineva cu cit e 

negru supt unghie, că-şi azvirle țărnă după cap, ct 

buhaiul”.— “Nu vă pară şagă'.— “Să ştii că cui dorm 

epureşte'.—“Cind v-a întreba pe vol, să daţi vina pe 

mine şi să lăsaţi să vorbesc eii* pentru toate'.—— “A 

“pol dar dă, fă cum știi, numai să nu ne bagi și pe 

noi în belea'.—“Hay, tăceţi, gura vă meargă, că nu-i 

bună pacea şi mi-l dragă gilceava'.—“Să faceți cum v-6itt 

învăța ci și habar să n-aveţ.—“Iu s-o el «de cînepa 
19
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dracului şi s-o trăsneşti cu capul de păretele cel des- 

pre răsărit, cit vei pute; tot aşa să faci şi tu cu ca- 

pul babei de păretele cel despre” apus'.— Vol să vă 

faceţi moarte în popuşoi, să nu spuneți nici lae nici 

bălae. —“Îa, să. mal odihnesc oleacă aste bătrineţe”.- — 

“Chiar şi în “foe de ţi-aş zice, să te arunet'.—"Haidem, 

cu ajutorul Domnului, să isprăvim Jodată ș și trebuzoara 

asta'.—'EI, ei, acum aro apa este sata, zise sfinta Du- 

minică. Tu, Harap Alb, rămil aici într-insa toată ziua 

şi iată ce al de făcut. Pune-ţi obrăzarul, cum se pune, 

iară sabiea să n-o slăbeşti din mină şi deamează, cînd 

a veni cerbul aici la izvor, să bee apă, şi s-a culea 

şi a dormi cu ochii deschişi, cum i-i feleșagul, tu în- 

dată ce i-l auzi horăind, să eşi încetizor şi să po- 

triveşti aşa, ca să-i zbori capul dintr-o singură lovi- 

tură de sabie și apoi răpede să te arunci în groapă 

şi să şezi acolo într-insa pănă după asfinţitul soare- 

lui. Capul cerbului are să te strige pănă atunci me- 

reii pe nume, ca să te vadă, dar tu nu cumva să le 

îndupleci de rugămintea lui şi să te ițiești la dinsul, 

că are un ochiii otrăvit și cînd l-a pironi spre tine, 

nu mai trăeşti. Insă, cum a asfinţi soarele, să ști că 

a murit cerbul. Şi atunci să eși fără frică, să-l jupeşti 

pielea, iară capul să-l e1 aşa întreg, cum se găseşte, şi 

apol să vii pela mine'.—*Har deacum să dormim, mal 

acuş să ne trezim, într-un gînd să ne unim, pe Ha- 

rap Alb să-l slujim şi tot prietini să fim, căci cu vraj- 

bă şi urgie raiul n-o să-l dobindim'.—“Acum de odată 

ia să ospătați ceva, ca să nu ziceţi, că aţi eşit din 

casa mea ca dela o casă pustie”.
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Ş 68 
d) Concesiea, în propoziţii principale şi subordinate. 

Creangă. “Cind se ducea sărbătoarea la biserică, bo- 

cia toţi mortii din țintirim, fie rudă, fie străin, fără 

deosebire.—Nu mă duc, mamă, nu mă duc la Socola, 

macar să mă omori, ziceam eit plingind cu zece rîn- 

duri de lacrimi. Mar trăesc er oamenil şi fără popie”. 

—“Zică cine a zice şi cum a vre să zică, dar cînd 

este să dai peste păcat, dacă-l înainte, te sileşti să-l. 

ajungi, iar dacă-i în urmă, sta! să-l așteptr'.—“Lumea - 

asta rămine cum este ea. Nu poti s-o întorci cu u- 

mărul, macar să te pul în ruptul capului”. — Măcar tu. 

să fii acela, ce al zice cind i-ar strica cineva somnul?” 

—“Stăpînu-to, ca stăpinu-to, ce ţi-a face el, asta-i deo- 

sebit de başea, zise împăratul uitindu- se chioriş la 

dinșil. Ee-vă. măcar şi pielea depe cap, ce am ei de 

acolo %—“Nu vă dau nicio bucătică, măcar să crăpati. 

—“ Apor de acum ori să spun o să nu mal spun, că . 

tot una mi. 

$ 69 

e) Indoiala in propoziţii principale şi interogative 

indirecte. Creangă. *Cel mare se dă după uşă şi—să 

tragă, să nu tragă ?—-insfirşit trage zăvorul'.—*Se pu- 

ne. ea pe ginduri şi stă în. cumpene, cum să dreagă 

şi ce să-l facă 7— “Apoi dă, „frate, zise “istalalt, scăr- 

pinîndu- se în cap, ce să fac?2—Ce să faci? Să te în- 

văţ eiv'.—“Dracul, neavînd ce-l face, huştiuliue în eaz 

şi dă de ştire lui Scaraoschi despre omul lui Dum- 

nezeii cu năravul dracului. Ce să facă dracil ? Se sfă- 

tuesc între. dinşir'.—“Pecind se îngrijia el cum să ducă 
,
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banii acasă, iaca un alt drac din iaz i se înfăţişează 

înainte'.—“Cind aş da odată peste un stăpîn, cum gîn- 

dese eii, n-aş şti ce să-l fac, să nu-l smintesc'.—'Nu 

““se: mai pricepe fiul craiului acum, incotro să apuce 

şi pe unde să meargă'.-—'Să-l iaii orl să-i dait drumul? 

Mă tem că m-oiti face de ris. Decit cu aşa cal, mai 
bine 'pedestru'— “Apoi dă, spinule, nu ştiit cum să 

fac, zise fiul craiului'.—“Sta în cumpene, să-l ce, să 

nu-l ce%.—'Se vede că m-a născut mama într-un cias 

„răul, sau nu ştii cum să mal zic, ca să nu greşese îna- 

intea lui Dumnezeir.—*Şi cînd să treacă un pod peste o 

“apă mare, iată-o nuntă de furnici trecea şi ea toc- 

mai atunel podul. Ce să facă Harap Alb? Stă el o- 

leacă şi se sfătueşte cu gindul: «Să trec peste 

dinsele, am să omor o mulțime; să dau prin apă, 

mă tem că m-oiii îneca cu cal. cu tot". —*Dar pe a- 

cesta cum mama dracului l-a fi mal chemind?—Zi-l 

pe nume, să ţi-l spun, răspunse atunci Ochilă, zim- 

bind pe supt musteţe.— Dar te mai duce capul ca să-l 

botezi ? Să-i zici Păsărilă, nu greşeşti; să-l” zici Lă- 
țilă, nici atita; să-i zici Lungilă, asemenea; să-i zici 

Păsări-Lăţi-Lungilă mi se pare că e mai potrivit cu 

năravul și apucăturile lui, zise Harap alb, înduioşat 

„de mila bietelor pasăr?'. —“Harap Alb, văzindu-se pus 

în încureală, nu ma! știia ce să facă şi incotro s-o 

„dee, ca să nu greşească tocmai acum la dică'.—Şi 

cum sta el pe ginduri și nu se dumeria ce să facă, 

- numai iaca se trezește dinaintea lui cu o babă. 

EN Ş 70 

î) Frica în propoziţii prineipale. Creangă. 'Să nu 

spun minciuni, erati vreo zece, douăsprezece prăjini
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de cinepă frumoasă și deasă, cum îl periea, de care 

nu s-a ales'.—'Să nu spnn minciuni, dar peste o di- 

mirlie de fasole i-au curs atunci din turetee'.—'Eu, 

drept să vă spun, m-am săturat de atita sdruncen şi 

cheltuială”. — “Mă, da sprinten și sprinţăroii copil 
mal al, drept să-ţi Spun'.—“Apoi, drept să vă spun, că 

atunci degiaba mal stricați mincarea, dragii mer'.— 

“Bun întilnişul, voinice, nu a! trebuință de slugă la 

drum ? Prin locurile istea e cam greii de călătorit 

singur. Nu cumva” să-ţi iasă vreo dihanie ceva înainte 

şi să-ți scurteze cărările'.—“Moşule, ia sama de ţine 

bine telegaril ceia, să nu ce vint, că Iaşul ista-l mare 

şi, doamne fereşte, să nu faci vreo primejdie!.—Lo- 

curile acestea sint şugubeţe, de unde ştii cum vine 

întîmplarea şi, doamne fereşte, să nu-ți cadă grei sin- 
gur'.—*Hal să facem treampa : dă-nui carul şi na-ţI boil. 

Nu vrei să le mal port grija în spate: ba î fin, ba o. 

ocol, ba să nu-l minince Iupit . 

Şi 

e) . Mirarea în propoziții principale. Creangă. “D-a- 

poi călugării, o adunătură de zamparagii duglişi 

din toată lumea, cuibăriţi “prin mănăstire, ce n-a- 

jung? Şi eu să înşir atitea școli pentru a căpăta 

voe să mă fac ia acolo un popă prost, cu preoteasă 

şi copil, prea mult mi se cere!—'Insă mama ne mal - 

da atunci cite-va pe de asupra şi mal indesate, zi- 
cind: Na-vă de cheltuială, ghiavoli. ce sinteți! Nici 

noaptea să nu mă pot odihni de incotele voastre? — 

“Eă atunci să nu-mi caut de drum tot înainte? Mă 

abat pe la teii cu gind să prind pupăza, căci aveam . 
,
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grozavă ciudă pe dinsa'.—“Dela o vreme, prinzind moş . 

Bodringă la inimă, să nu înceapă a cinta din fluer o 

corăbiească de cele frămintate în loc? Nol atunci să 

nu ne întărtăm la joc? Şi aşa o ferbeam de tare, de 

nu ne ajungea casa —'Cum ? Ea o.văd că doarme. 

Ce fel de treabă e, asta ? Nol să lucrăm şi ea să doar- 
mă !'—“Apol se. îndoae de şele cam cu greii şi se pu- 

ne pe chersin. Şi cînd s-a pus pe chersin, nu ştiii: 

cum s-a făcut, că orr chersinul a crăpat, ori cumă- 

irul a strănutat.... Atunci edul de supt chersin să 

nu tacă ?—il păştea păcatul şi-l minca spinarea, să- 
răcuţul —Să-i fie de bine nînașule P—“Ştir că are haz 

şi asta, vol să vă lăfăiți și să huzuriţi de căldură, 
iară ei să crăp de frig! Bună treabă! Să-mi dati ei 

liniştea mea pentru hatirul nu ştii cul! — Ispirescu. 

“Fiind supt ascultarea bucătăresel, fata de împărat se 

silia în toate chipurile să-l fie pe plac. Unde să se 

adune ea cu celelalte slugi din curte! Unde să scoa- 

tă ea un cuvint de piră Sati de zizanie ! Unde să calce 

ea cuvintul . bucătăreser şi să se: amestece în certu- 

rile și becisniciile celorlalți! Ferit-a Dumnezeii P. 

Ş 72 

h) Posibilitatea in propoziţii subordinate condiționale. 
Creangă. “Eu să nu fi ştiut a ceti, de mult aș fi îne- 

„bunit, cite am avut pe capul mei!'—“Ian să-l fi scu- 

lat la treabă, ş-apol să-i vezi cum se codesc, să drim- 
boesc şi se sclifosese, zise mama.—'De Harap Alb 
nu zic, dar vol, mangosiţilor şi farfasiţilor, de cite our 
veţi „fi dormit în stroh și pe tîrnomată, să am ei a- 
cum atiţia bani în pungă, nu mi-ar may trebui alta.
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_—Să fi dat mil de mii de lei, nu găsial fir de mac 

printre năsip sau fir de năsip printre mac'.—“Inapol 

nu m-oiit întoarce, să ştiii bine că m-oiil întilni şi cu 

“moartea în cale. | 5 

Ă $ 13. 

i) Posibilitatea in propoziţii subordinate finale. Crean- 

gi. “Părintele mă ia la dragoste şi bădița Vasile mă 

pune să ascult pe alții şi altă făină se macină acum 

la moară”—“Odăâtă mă furişez de a casă şi mă due la 

moş Vasile să fur nişte cireşe.—“Mă abat pe la teii, 

cu gind să prind pupăza'.—'lute mă suiti în pod, um- 

flu pupăza de unde era, saiu cu dinsa pe supt. streşi- 

na casei şi mă due deadreptul în tiîrgul vitelor, s-o 

vind'.—“Zahei însă ne lăsase vorbind şi se cam mal 

dusese în tirg după mama, să-l spue bucurie despre 

pupăză'.—*Oşlobanu ia atunci lemnele, legindu-le fru- 

muze] să nu se hrentuiască, apoi le umflă în spate 

şi la gazdă cu dinsele.—“Venise la Fălticeni, să se 

pricopsească de învățătură” .—“Vonr învăţa înpreună 

sati cite unul, ei la gramatică şi tu ce-i vre,: apoi 

„mi-i asculta, să vedem nu s-ar prinde şi de capul 

meii ceva.—*Gindiţi că, Trăsnea citia întrebarea şi 

răspunsul, fiecare pe rind, rar şi lămurit, ca să se 

poată înţălege ceva >»—Si dupăce tuba de cap hăt 

bine, mă striga să-l ascult, că ştie” — *Şi se şi opin- 

tia el într-o privire să răspundă bine, dar degiaba”. 

_—Noroc mare că nu ne pune să-le şi cîntă, c-ar 

îi şi mal răi de capul nostru cel hodorogit P—“Mai 

cintă încaltea, moş Bodringă, un răstimp, să ne ve- 

selim de ajuns'.—Ar trebui ceva de făcut, să putem
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scăpă. de c ciţi- va mincăY'.— Ne. apucăm de tăcut poşte, 

ca să avem pe mal multă vreme'.-2*De n-aveli ce 

“minca acolo, poftim la noi, să postim cu totir'.—*Spu- 

ne-I şi D-ta băiatului, omule, ce se cuvine, ca să-și ee nă- 
dejdea şi să-și caute de drun'.—“Hi, căluţii tatei, să ne 

întoarcem cit mai degrabă acasă'.—“Ia sama de ţine bine 

telegarii ceia, să nu ce vînt'.-— “De ce mi-am făcut cleşte? 
Ca să nu mă ard'.—'Baba se culcă cu faţa la părete, 
ca să. n-o supere lumina dela opaiț.—'Şi dacă Ena- 
chi se punea pe gene-i, cu îndată lua apă rece şi-şi 
spăla faţa, ca nu cumva s-o vadă neadormita soacră şi 
să-i bănuiască” „—“Nu putem trăi în casa aceasta, de 
n-om. face. toate chipurile 'să scăpăm de hirea de ba- 
bă'.—*Apol nurorile aşăzară baba într-un aşternut, cu- 
at, ca să-și mal aducă aminte, decînd era mireasă”, 
—“Numal acestea crai de ajuns s-o vire în groapă - 
pe biata babi.—“Eu mă duc îm pădure ca să mal a 
duc ceva de ale mincărit.—*Cind voii veni ei, am 
să vă daii de ştire, ca să mă cunoaşteţr'.—“Veniţi, să 
vă sărute mama”. —“Dumnezei să-ți ajute, ca să le 
întoarne cu bine şi să ne aduci demineare!. — De 
mult pîndia vreme cu prilej, ea să pape „ezir.— “Lu- 
pul sc duse la un ferar și pune să-l ascută limba 
şi dinţir.— “Frate-meo cel mar mare fuga la ușă, să 
deschidă'.—“Căuta vreme 'cu prilej ca să facă pe o- 
braz cumătru-so'.—*Umple groapa cu jăratic şi cu lem- 
ne pulregăioase, ca să ardă focul mocnit.—“Nevasta 
celur bogat de multe. ori făcea zile fripte bărbatului, 
ca să-l poată descotorosi odată de frate-so'.—*Nu tre- 
ceai două, trei zile la mijloc şi se trezia la uşa el 

-cu a Dănilă, cerind săi împrumute carul: ba să-și a
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ducă lemne din pădure, ba făină de la moară, ba 

multe de toate'.—“Prietine, nu mi-l da capra ceia, 

să-ți dau carul ista ”—Mă due să văd n-oiu pute 

smomi pe frate-meo, să-mi împrumute şi iapa, să fug 

“apoi cu ea în Lume, iar copiil şi nevasta să-l las în 

ştirea celui de sus. —“Dă de un ' heleşteii și văzind 

niște lişiţe pe apă, zvir cu toporul într-insele, cu chip 

să ucidă vreuna și s-o ducă peşeheş frăţini-so'.—'Se 

vede că tu al fost.bun de călugărit, iar nu de trăit 

în lume, să năcăjeşti oamenii şi să chinuești nevasta 

şi copiir.—'lapa? Las pe Dănilă, că știe el unde a 

duce-o: să-și ce ertăciune _de la bor.—'Prepeleac cra 

toemal la- beleşteul din pădure, să caute toporul.— 

“Leagă-mi ce știi și cu ce ştii, numar să nu mor'.— 

“In fac semn cu mina, să le dau: buzduganul ista”. 

—“Puneţi mina, copil, pe jupînul ista și“ începe a-l 

plăstăma, cum veţi ști vor mai bine. ca să-i placă și 

- dumisale”.—'Cearcă şi tu, să vezi cum ţi-a sluji. “no- 

rocul'.—*Dă-mi, doamne, ce n-am avut, să mă mir ce 

m-a găsit”. —“Te-a trimes să-l aduci sălaţi din grădina 

ursulu'.—“Inainte de pornire trebue să meargă calul 

tău și cu turturiea mea, să-l aducă trei smicele de 

“măr dulce şi apă vie şi apă moartă”. 

Ş 1 

3) Posibilitatea în propoziţii subordinate consecu- 

tive. Creangă. *Cam pela amează deodată s-a schim- 

bat vremea cea frumoasă într-o vijălie cumplită, să 

răstoarne brazii la pămint, nu altă ceva'.—"Ei nu 

mă prea osteniam pănă într-atita, să mor iînvăţind'.— 

“Ei nu-s Oșlobanu, să mă suciţi „cum vreți vor.—
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“Doar nu vin eit acum intiiaş dată la laşi,. să-mi dee 

povăţ unul ea dinsul'.— “Parcă nu era Ţigan, să în- 

ioareă'.— “Fata nu-i de cele depe drumuri, s-o luaţi 

numal aşa, cum s-ar întimpla'”.— “De ni-ar da Dum- 

nezeii tot atita supărare şi înălțimii voastre gind 

bun şi mină slobodă, ca să ni daţi cit se poate” mal 

multă mincare şi băuturică'.— “Nebun era el să-şi 

piardă vieaţa din pricina lui mi ţi i ni vi li me te 

il o ne vei le, ca Davidieă ? 

Ş 75 - 

k) Conjunetivul se întrebuințează în propoziţii su- 

bordinate subiective pelingă . verbele care provoacă 

posibilitatea (se poate, mi-e destul, imi ajunge, este 

chip, nu este chip), dorința (prieşte, foloseşte, strică, 

îmi vine, place, displace, mă încîntă, mă supără, mă 

măguleşte, îml şede bine răit frumos, îmi stă bine 

răi frumos, îmi abate,. este bine rău frumos omenos 

uricios drag dureros lehamite păcat, este bună trea- 

bă, este proastă treabă, este bun lueru, este prost 

lucru), vointa (trebue, îmi vine rindul, îm! vine vre- 

mea, se cade, se cuvine, se intimplă, rămine, e tre- 

buitor drept cuviincios scris), concesiea (este voe, nu 

este voe, este oprit, nu este oprit), îndoiala (este grei 

lesne uşor, este greii lucru, este grea treabă, începe), 

frica (este -periculos primejdios, ruşine), mirarea (este 

mare lucru) ; apol pelingă verbul sint, "ori exprimat, 

ori reprezentat eliptic prin adverbul negativ ba în 

idiotizmul fca mal ba să .... ba să... —pe- 

lingă vrea să zică și inseamnă. Creangă. “Dacă ar 

fi să iasă toti învătati, m-ar mal ave cine să ni
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tragă ciubotele'.— Nu-i rău să ştie şi băiatul tău 

oleacă de carte.— *Vinovatul trebuia să plătească. 

—“Numa nu-I: venia să lăcrămeze, cind spuneaaces- 

tea'.—“Trebue să fie pe aici undeva'.—“A doua zi 

Nică Oşlobanu ca mai ba să dee pela şcoală'.— 

“Bine ar fi să trintim una lui Mogorogea'. — “Mort 

copt trebui să fac pe cheful mamei, să plec fără vo- 

“inţă şi să las ce-mi era drag'.—“Doar nu vin et a- 

cum întiiaş dată la Iași, să-mi dee povăţ unul ca 

dinsul, ce rinduială trebue. să păzese'.— “Auzind noi 

ce ni se pregăteşte, ghiontitu-ne-am unul pe altul, 

'chicotind inăduşit, şi ea mal ba să zicem nic cire” 

— “Biata noră de voe de nevoe trebui să se scoale, 

să sărule mina soacrei şi să-l arăte ce a lucrat.— 

De acum trebue să ne ma! punem şi cite peo leacă 

de carte”.— “Poate mat deapor va veni cineva și va 

zice :deschideți uşa, că vine mătuşa”, și atunci voi 

trebue numai decit să deschideţi ?— *Dănilă face, 

"Dănilă trebue să desfacă.—'Se vede că i-a fost scris 

tot el să răsplătească şi păcatele epel frăţini-so'.— 

“Să umblaţi numai aşa, frunza frăsinelului, toată vi- 

eața voastră şi să vă lăudați că sinteţi feciori de N 

eraiii, asta nu miroasă a nas de om'.—Aşa ar trebui 

să urmez'.— “Mort copt trebue să te iaii cu mine'.— 

“Iti place așa să mai trăeşti, bine “de bine, iar de 

nu, spune-mi verde în och'.— Lucru negindit, să aud 

așa vorbe tocmai din gura ta'.— "Mar bine ar fi să 

rizi de tine, căci nu ştii ce păcat te paşte'.—'Sălă- 

țile din grădina ursului, pielea și capul cerbului le-a 

dus la stăpinu-so cu toată inima, dar pe fata împă- 

-atului roş mar nu-l venia s-o ducă'.— “Şi apol să fie.
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cineva de tot boi, încă nu este bine'.— “Odată venise. 

lut Oșlobanu rindul să cumpere lemne. — “Veni vre- 

mea să plec la Socola'.— Nu-i chip s-o scoţi la ca- 

păt cu boclucaşul acesta'.— Ispirescu. “Sta greceşte pe 

tron cit e ziulica și noplicica « de măre, şi din loc s să 

se miște, ha”. 

i 76 

1) Conjunctivul se întrebuinţează în propoziţii su- 

bordinate obiective drepte pelingă verbele care arată 

posibilitate (pot, sint în stare, sint vrednic capabil 

apt bun, mă îneumet, cutez, îndrăznesc, mă încerc, 

am parte, am cap, îmi dă mîna, mă lasă cureaua), 

dorinţă (doresc, apuc, aştept, sînt bucuros, rog, mă 

-rog, - poltesc, am gust, mă silese, tind, -menese, - 

ajung, învăt, reuşesc, dati, caut, caut ocazie, am 

ocazie, am onoare, găsesc ocazie, cer, îndemn, înping 

obișnuesc, stăruese), voință (voesc, ordon, mi-l voia, 

găsesc cu tale, găsesc de cuviință, silesc, nevoest, 

fac, primesc poruncă, sint dator, îndemn, înduplee, 

mă înduplec, mă îndur, am), concesie (permit, las, 

- daii voe, am voe, sint liber, opresc, înpiedic), îndoială 

(știi, nu ştii, mă gindesc, gindesc, am de gind, în- 

cep, mă sfătuese, nu mă duce capul, cred), frică (mi-e 

"frică [ori numal mi-i], mă tem, mă îngrijesc, port 
de grijă, fac cu băgare de samă, mă sliesc, mă siesc, 
mă stinjinese, am grijă, dai în grijă, bag de samă), mi- 
rare (mă mir). Creangă. “Mă miram ei să fi mincat lupul 
iarna asta asa de în pripă'.— Nu mi-e ciudă pe gindac, 
-a mincat frunza de fag; dar mi-e ciudă pe omidă,
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c-a mincat frunza de crudă, n-a lăsat să odrăslească, 

voinicit să se umbreaseă”.— “Rugăm pe moş Bodrinsă 

să ne cipte”.-- “Crişmăriţa, dupăce gustă puţin, se 

roagă să n-o zăbovim, că mal are şi alți mușterir'.— 

“Dar ţi-al găsit; noI ațiindu-I calea o poftiam cu stă- 

ruință să cinsteasecă dela fiecare'.— “Cine oare mi-a 

făcut şotiea ? Pe Zahariea şi Nică îl aud horăind şi 

nu cred să fi indrăznit'.— “La Socola să mergem, dacă 

voim să eşim dobă de carte'— “Casa s-a mal îngreu- 

iat cu un mîncăii şi citi nu vreaii să-mi pierd co- 

mîndul.—“la de atunci e răi în lume, de cind a 

ajuns coada să fie cap'.— “Pe urmă lasă bucatele la 

foc să: fiarbă şi se duce prin pădure” „— “Nu treceaii 

două trei zile la mijloc şi se trezia la uşa er cu Dă- 

nilă cumnatu-so, cerînd să-l imprumute. carul'.— “Ei 

aş sta, dar nu vre ea el să stee'.— “Te mal rog să-nil 

împrunuţi macar odată carul cu boir.—:Ptiu, mă, 

zise frate-so, dupăce l-a lăsat să sfirşească, se vede 

că Dumnezei a umplut lumea asta cu ee a putut'.— 

“Ce vrel să jacl aici, măi omule ?— “Măr omule, stă- 

pinu-meo s-a răzgîndit, el vrea mai întiiu să ne cer- 

căm puterile şi apol să ial baniP „—Craiul, vrind să-l 

ispitească, tace mulcom'.— “Le-am lăsat să rîdă, pănă. 

li s-a duce gura la ureche'.—Craiul aştepta să vie 

fecioru-s0'.—"Tata mi-a dat în grijă, cind am pornit 

de acasă, ca, să mă leresc de omul roş, iară mai a- 

les de cel spin, cit oii pute'.— Cată să fie aşa, că 

de te-oiti prinde cu oca mică, greii are să-ţi cadă'.— 

“Cu asta a voit spinul să-și arăte arama și să facă 

pe Ilarap Alb ca să-l ee şi mai mult frica'.— “Dacă 

este că a lăsat Dumnezeii să fim mal mari peste alții,
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ar trebui să avem milă de dinşii, că şi er sărmanii 
sint oamenr'.— “Lasă-l să-și mar joace calul'.— Zi și | 

D-ta că al avut să tragi un păcat strămoşeac'.— “Văd 

în sfirșit ceia ce n-aş mai dori să vadă nimenr.-— 

Nu ştii ce fel de împărat e acesta, de-ne lasă fără 

scintee de foc in vatră, să degerăm aicea'.— “Aș ruga 

pe luminarea sa că, dacă are de gind a ne ospăta, 

dupăcum s-a. hotărit,-apol să ne îndesească mar mult 

cu udeala, pentrucă acolo stă toată puterea. şi în- 

drăzneala'.— *Şi apoi ducindu-se împăratul în treaba 

lul i-a lăsat să-și bată capul cum vor şti.— Să fi 

fost nimica parcă nu-mi vine a crede'. —: “Pe mine 

“căutaţi să nu mă zmintiţr. — “Şi doar mă' şi si- 

leam eii într-o părere s-o fac a ințălege pe mama. 

că pot să mă bolnăvesc de dorul e1 şi să mor 

printre străin”. — “Măr Michiduţă, da cu mine ţi-al 

găsit că poți tu să te întrecr“ din: fugă >'— *Spunei 

babei ce te chinueşte, că, de unde ştii. poate să-ți 

ajute şi ca ceva'. — "Ştiu una și bună, să-mi slu- 
jesc stăpinul eu dreptate'.— Beciul privighitorului Pir- 

vu din Tirgul Neamţului putea să tăinuiaseă la ne- 

voe o domniţă”.—*N-avu parte să se preoțească” — 
„Numar barba şi punga, bat-o pustiea, te făcea să calel 

a popă'.—A fost nevoit să-și ee tălpăzița spre Hu- 
muleșt.—“EI, ce mai zice Mecetul despre popiea voas- 
tră? Are gind să vă dee drumul degrabă ?—'Să nu 
mă faci ia acuş să eii culeșerul din ocniță și să te 
dezmierd, cit eşti de mare!—*Cea mal tînără găsi a- 

cum prilej să-l facă pe obraz şi să 'orinduiască tot o- 
dată și moştenirea baber'.—“Mămuca nu face bine, ce 
face, are de gind să ne lese sănătate, sărmana'.— 

9
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“Se sfătuesc între dinşii şi Scaraoschi, căpiteniea dra- 

cilor, găseşte cu cale să trimeată pe unul din el cu 

un burduf de bivol plin cu banr.—“Am să te fac să-ţi 

- muşti mânile și să mă pominești în toată 'vieața ta. 

— “Care dintre vol se simte destoinic a împărăţi, are 

voe din partea mea să se ducă, ca să îndeplinească 

voinţa cea mal depe urmă a moșului vostru'.— Am 

găsit cu cale să mă întore la D-ta acasă de cât să fiii pra- 

da fiarelor sălbatice'.—'Ştiti dinainte ceia ce au de 

gînd să izvodească puternicii pămintulur.— “Mă tem 

să nu ne apuce noaptea pe aict' „—'Şi între oameni, 

cea mai mare parte sint dobitoace, care trebuesc li- 

nute în fiii, dacă ţi-l voia să faci treabă cu dinşit. 

—'0 haraba întreagă aș fi în stare să mânine.'—*Se 

lasă în voia calului, unde a vre el, să-l ducă”. —*Poate 

al primit poruncă să jupeşti piatra morii și să duci 

„pielea la împărăție ”—'Şi unil ca aceştia sînt trebui- 

tori pe lume citeodată, pentru că fac pe oameni să 

prindă la minte'.—'Harap Alb ese din groapă, jupeşte 

pielea cerbulul cu băgare de samă, să nu zmintească 

vreo piatră din locul er'.— “Fetele împăratului s-au 

pus cu rugăminte pelingă spin, să dee voe lui Harap 

Alb, ca sa. slujească şi el la masă „—“ ANII mal fricoşi 

își stupiau în sin, menind-o, ca să se întoarcă pe ca- 

pul aceluia, care a trimes-0'.--“Dar te mal duce ca- 

pul să-l botezi .— Măi, nu cumva să vă înpingă mi- 

- titelul să intrați înaintea mea'.—“Are cineva cap să 

se liniștească de răul tău ?.—“Dă el să descue ușa, 

nu poate; dă s-0 desprindă, nici atita'.—“Are inălţi- 

mea sa atita purtare de orijă, ca să nu fim chinuiţi 

cu frig, cu foame şi cu sete'.—'Lasă, că le fac ei
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s-o cunoşti şi. dintr-o. mie'”.—“Dacă n-a fost ca vred- 
nică să vă răpue capul, fii măcar tu vrednic s-o stă- 

pineştr.—“Pesţe ciţi-va ani pot s-ajung dichiu la vre- 

un mitoc şi să string un ştiubeiti plin de galbinY. 

—“Toatăa noaptea m-am frămîntat cu gîndul, cum aş 

pute îndupleca pe mama'să niă dee mar bine la mă- 

năstire”.—"Dacă, vrei și vrei numat decit să te duci, 
eii nu te oprese, dar mi-l nu cumva să te întilneşti 

cu scirba în drum şi să dal și tu cinstea pe ruşine”. 

—"De te-a impinge păcatul să mat vii odată, al de 

steaua ta are să fie. 

Ş 77 

în) Conjunctivul formează propoziții subordinate o- 

biective drepte pe lingă substantivele care arată posi- 

bilitatea (de ex. “putinţă să faci bine”, îincerearea să 

măsori marea cu degetul”), dorința (de ex. “dorința 

să faci răit, “ohiceiul să dormi după masă”), vointa (de 

ex. "vointa să te îmbogăteştI”, 'silințta să fi cel din- 

tiit”, *datoriea să fii om de treabă”), concesiea (de 

x. "libertatea să bajocoreşti lumea”), îndoiala (de ex. 

“gindul să duel lucrul la capăt” ) riea (de ex. “frica să 

nu „ajung prea tărziu”). 

78 - 

V
A
 

n) Conjunetivul formează propoziţii subordinate a- 

dributive pelingă acelea categorii de substantive. 

Compară următoarele exemple din Creangă. “Intr-o 

zi, pe aproape de Sint-llie, se ingrămădise, cea mal 

dotdeauna, o mulţime de trebi pe capul mamel: niște 
„Sumane să le scoată din stative, altele să nevedească
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“şi să înceapă ale ţese din nou... treabă era acolo. nu 

incureală'.—“Asta-i asta! Din ciaslov şi psaltire, şi a- 
cele bolmojite rău. ca "vai de ele, să treci la grama- 

„tică, şi. încă ce gramatică! nu. ca aceste de acum, 

puzderie de gramatici, unele raționate, altele dezvol- 

tate şi tiesite de complimente, care, trebue spus fără 

compliment, îţi: explică pănă ce nu se mal întălege ni- 

mică, adică făcute -anume pentru copii, de se joacă 

cu dinsele, de uşoare ce sint!.... Insă ce folos! peste 
Trăsnea 'n-a dat asemenea noroc, să umble într-ales,.. 

—“Mă. stătuese ei într'o zi cu Gillan, c-aiel_ ar trebui . 

"ceva de făcut să putem scăpa de cîţiva mîncăl, căci 

tovărășiea nu ni se părea dreaptă. Şi găsim un mijloc 

nu se poate mal nimerit: noaptea, cind vor adormi 

toți, să punem poştă la talpe cul vom socoti noi, 

mal ales că vreo cițiva adormiait duşi, cum începea 

moş Bodringă a spune la poveştr. | 

ŞI. _ 
0) Conjunctivul formează propoziţit subordinate 'a- 

tributive pe. lingă verbele par, samăn. De ex. “cutare 

pare să fie om de treabă, samănă să fie om de treabi. 

Ş s0 a 

Cina conjunetivul are înţălesurile de supt : a, b,e, 

“d, e, f, g, să este o formă modală; cind conjunctivul 

are înțălesurile de supt celelalte numere, să “este în 
_aceiaş vreme şi o conjuncţie.— Ca formă modală poate 

lipsi citeodată supt b, e, d, și anume numal la, persoana 

-3. — Ca formă modală se poate insă şi repeta, şi anume 

- supt c, cînd verbul este insoţit de adverbul nu cumva. 

Cre angă. “Vol încuiati uşa du pă mine, ascultați unul 
>
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de altul şi să nu cumva să deschideţi, pănă ce nu-ţi 

auzi glasul meiv.—'Să nu cumva să faceţi poznă să 

deschideţi, că-i vai de nor —“Numal tu, să nu cumva 

să te ri ăsuili cuiva, -ca să prindă el de veste”. 

1 

| _Optativ 

“ Optativul arată. NE 
| a Ş si ' 

a) Dorinţa în propoziţii principale. Creangă. “Ştii 

eii, să nu crezi că doarme Smaranda, „dormire- al Som- 

nul cel de veci, să dorm! „—“Ţie, omule, aşa ţi-l a zice, 

că nu şezi cu dinșil în casă toată ziulica, să-ți scoată 

peri alb, -minca-i-ar pămintul să-i minince, doamne 

iartă-mă'.—“Vede-l-am dus pe năsălie la biserica sfin- 

tului Dumitru'.—“Aprinde-v-ar focul, să vă aprindă”. — 

“Nu cumva al pofti să-mi ial viţica pentru un cucatr: 

menese ?— “A murit, sărmanul, înainte de vreme, îne- 

cat cu pronumele conjunctive, peritu-li-ar fi numele 

să li piară, că au mincat juvaer de flăcăv'..—“Afurisita | 
de gramatică îmi scoate peri. albi, trăsnit-o ar fi s-o 

trăsnească'.—“Ai vre să-ți dau şi banil înapol 7—*Sta- . 

i-ar în git pe ceia lume'.—*Vay, osindi-v-ar Dumnezeu 

să vă osindească, soiuri ticăloase, ce sînteţ'.—“Be-l-ar 

tăunil să-l bee, cînd i-a fi somnul mai dulee'.—*Du- 

ce-v-aţi învîrtindu-vă, ca ciocirliea“.—“Şi oare de ce nu 

m-aş fi dat dus din Humulești 'nicl în ruptul.eapului, |. 

cînd merci îmI spunea mama, că “pentru folosul meii 

este aceasta ”—“Fire-ar afurisit să fie, cine a mal des- 

fiinţat și catiheţiile celea'.— *Minca-v-ar ciuma să vă 

minince”.—“Stăi pulin cu carul, c-am să-ți spun ceva.
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—Eu aş sta, dar nu prea vrea el să stee'.—“Fecior 

de craiii, vede-te-aş împărat, spune baber ce te chi- 

nuește'.—“Şi apoi, cînd este la adicălea, te-aş întreba 
ca ce fel de zăticneală ar pute să întimpini: din pri- 

cina asta 7—'Cind aş ave eu o slugă ca aceasta, nu 

i-aş trece pe dinainte'.— “Răminere-aș păgubaş de din- 

sul să rămin şi să-l văd cînd mi-oiti vede ciafa'.—" Văd 

însfirşit ceia ce n-aş"mal dori să vadă nimeni pentru 

a-și osteni vederea, văd nişte guri căscate uitindu-se 

“la mine .şi- nu-mi pot da: samă de ce vă miraţi 

aşa, mira-v-ati de frumuseţă-vă”.—*De acum dormiţi, 
dormire-aţi somnul cel de veci, că v-am așternut ei 

“bine'.—“Tare-mi eşti drag! Te-aş viri în sin, dar nu 
încap! de urechW.—*Oare nu cumva v-aţi face şi vol, 
nişte feciori de ghindă fătaţi în tindă, că sinteţi o- 

'braze suplini 7—“Turturica parcă n-ar fi voit'.—“Dacă 

n-ai fi spin, bucuros te-aş toemi'.—'Să am eo slugă 

aşa de vrednică şi credincioasă, ca Ilarap Alb, aş 
pune-o la masă cu mine, că mult preţueşte omul a- 

“cesta.— Ba să-și pue pofta în cuin, răspunse spinul cu 

„glas răutăcios, Asta n-aş face-o ei, de ar mai fi el pe 

cit este” . . 

Să se observe că acolo unde este dorinţa de: a se 

întîmpla o nenorocire cuiva (blăstăm) auxiliarul este 

totdeauna întrebuințat după infinitiv şi de obicei op- 

„tativul mal este urmat de conjunctivul dorinţii. Cind 
dorinţa este spre bine, humal în poezie are loc a-, 

ceastă poziţie a.auxiliarului. Compară poez. .pop. “In- 

chinare-aş și n-am cuy, închinare-aş. murgului, ete." 

Propoziţiile subordinate condiţionale se întrebuin- 

țează adeseori cu elipsa propoziţii principale “bine ar
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fi şi în asemenea caz capătă un înţăles optaltiv. Con- 

juneliea este de, mal rar dacă. Astfel de ex., locul 

din Creangă “de n-ar veni de grabă, şi mar bine ar 

fi, care are un optativ potenţial în ambele propoziţii; 

s-ar transtorma într-o propoziţie condiţională optati- 
ă; cînd _am zice' numa! de n-ar veni degiabă !. Com: 

pară Crre eangă: “Las, mamă, că lumea asta nu-l nu- 

mal cit se vede cu ochil. Şi în- oaste trăeşte. omul 

bine, dacă este vrednic. Oştean a fost şi sfintul Ghe- 

"orghe și sfintul Dimitrie -şi alți sfinți mucenici, care = 

au pătimit pentru dragostea lui Hristos. Măcar de am 
fi si noi ca. dinşil "”—“Tacl că-l cu Duche, l-am pot- 

covit bine. De nu cumva s-ar răzgindi ! Dar parcă nu 
era țigan să întoareă'.—“De 'aş ajunge ma! degrabă 

în tirg, să scap de riea asta'.—“Numal de nu i-ar muri 

mulţi înainte, să trăiască trei zile cu cea de alaltăerY'.-- 
“Acum de ni-ar da odată ce 'ni-ar da, căci: mă roade. 

la inimă de foame ce mi-e'.—“Ia mal îngăduiţi oleacă, 

măi, zise Ochilă, că doar nu v-aii mas şoarecii în pîn- 

tice. Acuş s-or și aduce bucatele și vinul şi numai de 

ab ave pintice, unde să le punet —“Indată vi s-a a- 

'duce şi demineare şi băutură, zise împăratul, numar! : 

de aţi pute dovedi, cit: vă voii da eiv.—'Să trăiţi, lu- 

minate iîmpărate, răspunse Harap Al, numal de n-ar 

„fi mal multă întirziiare, căci stăpinul mă așteaptă. 

_Ş 82 

b) Posibilitatea în propoziţii principale şi subordi- 
nate (condiţionale, relative, modale, temporale, cau- 

zale, subiective, obiective, interogative indirecte). May 
ales în propoziţiile condiţionale se întrebuințează op-
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tativul potenţial, şi anume atit pentru condițiea posi- 

bilă cit şi pentru cea inposibilă. Creangă. “Oricum ar 

fi” tot îs mai aproape dinții decit părințir'.—“N-am 

închis ochil nicr cît ax scăpăra din amnar'.—“De ar fi 
mulți ca dinsul în domniea mea, puțină lipsă ar duce 
ţara la nevor.— *De n-ar veni “degrabă, şi mal bine 

ar fi.—'Cînd aţi şti cite a pătimit-sireaca din pricina 

mea, i-aţi plinge de milă'.—“Dacă al sta să faci voe 

rea de toate, zăii ar trebui dela o vreme să apuc. 

cimpit.—“In totului tot a fi trecut la mijloc vreo ju- 

mătate- de cias, cît a zăbovit mama acolo, mal vreo 

trei, patru, decînd fugise de acasă, și ar fi trebuit 

să înceapă a mi se pune soarele drept inimă'.—“No- 

roc din cer pănă în pămint că nu m-a prins, căci 

m-ar fi snopit în bătae, şi apol huma! asta mi-ar fi: 
„mai trebuit acum, cit eram de pricopsit.—“Nu mi-ar fi 

ciudă incaltea, cind al fi şi tu ceva şi de te miri un- 
de.—“A doua zi Nică Oşlobanu ca mat ba să dee pe 
la şcoală; dar nici părintele Duhu pela biserica sfin- 

tului Lazăr, că l-ar fi pironit părintele Oșlobanu pe cru- 

- ce şi l-ar fi pus în podul biserici! spre păstrare'.— 

“Pesemne .că noi, cum s-ar prinde, las că de scris, 

talpa giştei, dar apol şi de vorbit se vede că vorbim 

- pogan şi răi de tot'.—“Noroc mare, că nu ne pune 

să le şi cintăm, c-ar fi şi mar 'rău de capul nostra 
cel hodorogit!. —“Cit ai bate din palme, ni s-a şi în- 

fățoşat cu o cană mare de lut, plină cu vin de Odo- 

beşt!t” —*Cînd m-ar bate numai atita grijă, ce mi-ar 

" fiP—“Dacă ar şti el de unde am pornit astă noapte, 

şi-ar stringe leoarba acasă'.—“Soacră, soaeră, poamă 

“acră, de te-ar coace, cit te-ar coace, dulce tot nu te-r 

,
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„mal face; de te-ai coace un an ş-o vară, tot eşti a- 

cră şi amară'.—“De i-ar împinge păcatul să-mi des- 
chidă usa, halal Să-mi fie. Ştii că i-aş cîrnosi și i-aş ju- 

muli P—*Dacă te-a! potrivi tu acestora, al ţine mult și 

bine pe mămuca afară'.—*De nu s-ar fi îinduplecat, lupul 

nu i-ar fi mincat'.—*Cînd ar şti omul ce ar pătţi, dinainte 

s-ar păzi:.— “Dacă i-ar fi luat Dumnezeu, ce mi-ar îi?— 

“Ti trâsni în cap lui Dănilă că el ar fi bun de călu- 

giir.—“Aveţi noroc că-mi sint mal. dragi banil de cit 

pusniciea, că v-aş arăta eu vouă '.—Prepeleac se chi- 

tia, cum ar face să. vadă banii acasă la dinsul'.— 
“Lac de ar fi, bro aşte sint'..—“Of, crăişorule, crede-mă, 

că să al tu puterea mea, al vîntura. ţările şi mările, 

pămîntul l-ai da de a dura, lumea aceasta ar. purta-o 

„uite așa, pe degete, şi toate ar fi după gindul tăi, 

—“Nu .mi-ar fi ciudă; cînd n-aş vre să mă dati la trea- 

bă, căci cu munca mam trezit'.—“Cind aş da odată 

peste un stăpîn, cum gindese. ei, n-aş şti ce să-l fac, 

să nu-l smintesc'.—“Cînd al ave încaltea un cal bun, 

calea valea, dar cu smirțogul ista îţi duc -vergile”.— 

“Apa era bihlită şi ne-am fi putut bolnăvi'.—“Dacă 

Jobitoacele n-ar fi fost înfrinate, de demult ar fi sfi- 
şiiat pe om'.—'Dacă ar fi fost în banii lor, s-ar fi le- 

pădat de spin, ca de ucigă-l crucea'.—*0 haraba în- 

treagă aş fi in stare să minine şi parcă tot nu m-aş 

sătura”.—“Cînd al şti cu ce greutate se capătă !—“Cînd 

aş ave eii o slugă. ca aceasta, nu i-aş trece pe dina- 
inte'.— “Să fi vrut, de mult i-aş fi făcut pe' obrâz'.— 
“Vai de mine și de 'mine, parcă nu te-aş fi crezut aşa 
slab de înger'.—*Mă rog, ce mal la deal la vale ? aşa e 

lumea asta, şi de al face ce al face, rămîne cum este ca”. 
N
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—“ANțiI ziceau că, oricum ar fi, dar pasărea aceasta 

“nu-i lucru curat:.—*Mă pricep eii tare bine ce ar tre- 

bui să fac, ca să se curme odată toate acestea”.— 

“Dac-ar. sta cineva SĂ-ȘI facă samă de toate celea, a- 

poi atunci at trebui să vezi tot oameni morţi pe toate | 

cărările”. —*Harap Alb, ingrijit de ce i s-ar mai pute 

întîmpla în urmă, mergea tot înainte prin locuri pus- 

til şi cu greii. de străbătut'.—“Dac-ar fi tremurat nu- - 

mai el, ce ţi-ar fi fost? —Mal bine ar fi să rizi de 

tine, căci nu știr ce” păcat te paşte'.—-Impăratului 

i-a fost "de-a mirarea, văzind că nişte golani au a- 

semenea, îndrăzneală, de vin: cu neruşinare să-I ceară 

“ fata, fie din-partea oricui ar fi. — "Măcar tu să ÎI a- 

cela, ce al zice cind i-ar strica cineva: somnul'.— 

“Stiti ei ce i-ar trebui. — “la să mal vedem, cam 

cum ar veni trebuşoara asta. — Nu știia sărma- 

nul ce-l aşteaptă acasă, căci nu s-ar fi mal gîndit la 

de al de acestea. Insă vorba cintecului: de- ar şti o- 

mul ce ar păţi, dinainte s-ar păzi. 

Ş s3 

'c) Optativul este forma vorbiri! indirecte. Anume, 

vorbirea indirectă se arată în romineşte prin între- | 

buințarea optativului atit -în propoziţiile. principale, 

oricare ar fi modul din vorbirea directă (exceptindu-se 

conjunetivul voinţii, care. tot conjunctiv râmiîne, şi 

imperativul, care se preface. în conjunctiv al voinţi!), 

“cât -şi în cele subordinate (afară de conjunctiv, care 

tot conjunctiv rămîne), astfel încit o vorbire ca ur- 

mătoarea, Ispirescu. «Cînd auzi fata că tată-so îl dă 

voe să meargă, nu mal putea de bucurie. Punca la
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cale tot pentru drum și se intorcea numai într-un 
călciiă, cind poruncia şi aşeza lucrurile de călătorie: 
IȘI alese calul cel mai de frunte din grajdiurile împă- 
răteşti, hainele cele ma! mîndre şi mal bogate şi 
merinde ca să-l ajungă un an de zile», devine indi-, 
rect astfel : “Spun că fata, cînd ar fi auzit că tată-so 
i-ar fi dat voe să meargă, n-ar fi mar putut-de Dbu- 
curie. Ar fi pus la cale tot pentru drum. şi s-ar fi 
întors numai într-un călciii, cînd ar fi poruncit şi ar 
fi așezat lucrurile de călătorie. Şi-ar fi ales calul cel 
mal de feunte din grajdiurile împărătești, hainele cele 
mal mindre şi mal bogate și merinde ca să-i ajungă 
un an de zile'. Compari Ispirescu. “Toată lumea ră- 
mase uimită cind auzi semnele ce spusese ciobanul 
şi mărturisirea împăratului că așa este; de unde pănă 
aici se auziră zicîndu-se de unil. alţii, ba că fata ar 

"d cocoşată, ba că ar îi, Şchioapă, ba că ar ave vre- 
un semn de maslină, cireşă, coarnă, ori alte poame, 
pe care împărăteasa, fiind grea cu fata, ar fi poftit 
la vreuna dintr-insele, Şi că ar fi furat-o spre a-şi 
potoli pofta; că, dupăce ar fi mineat - poama, în lo- 

„cul unde a pus mal întiiu mina'pe trupul ei, în a- 
celaş loc s-a făcut semnul poamel pe. trupul . fete; 
că acel semn ar fi în cutare ori în cutare loc. 

Decit numai vreo consecvență din punctul -acesta 
de vedere, că adică numal decit să se dea vorbirii 
indirecte o haină a sa proprie, nu _există în roimi- 
neşte şi adesea ori modurile din vorbirea directă se 
păstrează în cea indirectă, întoemar. Incheem cu ci- 
teva bucăţi din Creangă. “Şi cînd ajung acasă, aflu 
că tata și mama erati duși în tirg și fraţii îmi spun S |
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cu spaimă că-l poznă cu mătuşa lul- moș Andrei; 
a sculat ma! tot satul în picioare din pricina pupăzel 

"din teiu ; zice că i-am fi luat-o nor. —“Apol am în- 

ceput a mă scălda în ticnă pănă pela asfinţitul soa- 
velui, -potrivind-o să “vin acasă odată cu vacile și 
spuind mamei că, scăpindu- -le văcarul din ocol pe. 

ale noastre, la amează, eii 'singux le-am dus la păscut 

şi de aceia m-am întîrziiat pănă acunv. — “Babele care 

trag pe fundul sitei in 41 'de bobi, toţi. zodierii și 

cărturăresele, pela care căutase pentru mine, şi. fi- 

meile bisericoase din .sat îl băgase mamei o mulțime 

de bazaconii în cap, care de care mai ciudate: ba 

că am să petrec între oameni mari; ba că-s plin de 

noroc, ca broasca de păr; ba că am glas de înger! 

şi multe alte minunăţir. — “Atuner deodată tuturor 

mesenilor pe loc li s-a stricat cheful și ai început a 

vorbi care ce știia şi cum îl ducea capul. Unil spu- 

"neai că împăratul roș avînd inimă haină nu se mal 
satură de a vărsa singe ominese; alţii. spuneau că 

fata lui este o farmazoană cumplită şi că din pri- 

cina ei se fac atitea jertfe; alţii întăriau spusele 

celorlalți zicînd că chiar ea ar fi venit în chip de 

pasăre, de a bătut acum la fereastă, ca să nu: lese 

şi aici lumea în pace. Alţii ziceau că, oricum ar. fi; 

- dar pasărea aceasta nu e lucru curat şi că trebue 

să fie un trimes de undeva numa! pentru a iscodi 

casele oamenilor”.— “Doamne, cumătră, doamne, oii 

face şi eu ca prostul. Oare. nu cumva nenea Martin 

„a dat raita pela D-ta pe acasă?, Că-mi aduc aminte 

că l-am întilnit odată prin zmeuriş și mi-a spus că; 

dacă al vre D-ta, să-I dai un băiat să-l înveţe cojo-
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căriea'.— “Tot tata mai spunea că ar fi auzit dela 

“bunicul bunicului mei că protopopul dela Neamţ de 

pe vremea aceia ar fi zis unor călugăriti, care pri- 

begiaii în săptămîna mare prin tirg: Maicelor ! — Bla- 

gosloveşte, cinstite părinte !— De ce nu vă astimpă- 

raţi în mănăstire?. ... Protopopul atunci, sărmanul, 

ci c-ar fi oftat din grei, înghițind noduri, şi ar fi dat 

vina tot pe moş. Nichifor . ... Şi ci :c-auzind moș 

Nichifor. de aceasta cumplit s-ar fi măhnit în sufletul 

săii şi s-ar fi jurat cu jurămint, ca să nu mal aibă 

a face cu parte duhovnicească, cit a trăi el'.—'la 

aici a căzut odată un balaur grozav de mare. .Unil 

Spun că, dupăce a mincat foarte. mulți oameni şi a 

“ros toată coaja copacilor din codru, ar fi crăpat chiar 

aici în locul acesta. Dela unii am auzit spuind că 

i-ar fi dat lapte de vacă .neagră - și cu aceasta lar 

fi făcut să se ridice iar la cer, de unde a căzut. 
A 5 

Potenţialul 

$ si | 
Arată posibilitatea pentru prezent în propoziţii prin- : 

cipale şi subordinate.. Creangă. “EI, ce mal zice-Me- 
cetul despre popiea voastră ? — Nu se zice Mecet, ci 

Catihet, tată.— Na, na, na, măriea ta, parcă astă 

-grijă am eii acum. Vorba ceia: nu-i Tanda şi-i Man- - 

da; nu-I teii beleii, ci-i beleiii teii de curmeiii. Şi 

ce mal atita incunjur ? Mecet, Berechet, Pleşcan, cum 

s-a fi chemind, Ioane, ştiu că ne jupeşte bine'.— “Dar 
ia să lăsăm toate la o parte şi pănă la una alta 
hai să vedem ce-l de. făcut cu cerbul, că spinul te-a
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“fi aşteptind cu nerăbdare'.-—:Cu spinul tot am dus-o 

cine -cineşte „pănă acum, dar cu omul roş nu ştii zăii 

* la cit mi-a sta capul. Şi apol unde s-a fi găsind acel 

împărat roş şi fata lui, care ci că este o farmazoână 

cumplita, numa! cel depe' comoară a i ştiind'.:— “Dar 
oare pe acesta cum mama dracului l-a fi mar che-. 

mind ?—*De acum cred că mi-ţi da fata, ca să vă 

"lăsăm în pace şi să ne ducem în treaba noastră, 
căci nepotul împăratului verde ne-a fi aşteptind cu 

“nerăbdare'.— Alexăndri. “Spune stolnicului să seoată 

„din pivniță o garafă de comandariea de cea bună. 

Am adus-o eii însumi dela Chipru, ţine opt sute de 

lei balerea. Nici sultanul nu bea ma! bună.— Opt sute 

de lei balerca! N-a fi avind bietul sultan cu ce s-o 

plătească. 

2 

 Xmperativul 

“Arată: | 

Ş s5 
| | 

a) Voința de a se: face ceva. Creangă. “Acum de 

odată, pănă te-i mai odihni, ia furea în briă și 

pănă mini dimineaţă să găteşti fuioarele acestea 

de tors'.— “Dacă eşti flămîndă, 'ia şi tu o bucată 

de mămăligă din colțar şi cu nişte ciapă și mi-. 

nincă”. — “Vor lucraţi, că ei mă duc să pregătesc 
ceva de a mincări.— Dă, fă-cum ştii, numai să nu 

„ne bagi şi pe no! în -belea'.—*Hai, mincaţi bine. şi 

pe domnul lăudaţi”. —“Ia ascultați măi, vorba lungă 

sărăciea omului. May bine haidem la culcare, că ne 
,
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aşteaptă omul împăratului cu masa întinsă, făcliile 

aprinse și cu braţele deschise. Hai, ascuţili-vă dinţii 

şi porniţi după mine. - 

ŞS6  ” 

b) Voința de a nu se face ceva, rar şi numai cu 
“persoana 2 plurală. Creangă. “Ia ascultați măr, dar 

de cînd aţi pus vol stăpinire pe mine? Apoi nu mă 

| faceţi din cal măgar că vă veți găsi mantaua cu mine”. 

C. Negruzzi. “Cade şi eroul Ştefan zicînd : Copil, nu vă 
dați, și pe domnul vostru pradă duşmanilor nu lăsaţi. 

e 
“Infinitivul ! 

Se întrebuinţează: 

o Ş 87 

a) Ca subiect pe lingă verbele însemnate la con- 
junctiv supt, mai ales pelingă îmi! este, îmi vine, 
place, displace, înul abate, se cade, se cuvine, îni 

vine rindul, îmi vine vremea, începe ; este urit bine 
rău uşor lesne grei, este mare lucru, înseamnă, 
vrea să zică; mal rar ori de fel. pelingă celelalte. 
Creangă. “Tie, omule, zise mama, aşa ţi-l a zice, 
că nu şezi cu dinşii în casă toată ziulica, să-ți scoată 
peri albr'.— Cit cer pe car, bade, zise Oșlobanu, că- 
ruia nu-l era a cumpăra lemne, cum nu mi-e mie a- 
cum. a mă face popă”. —“Ori mai ştii păcatul ? Poate 
că nicl crișmăriţii nu-l era toemat urit. a sta între 

"mol, de ne cerca aşa de. des'.— “Nu ni era a învăța 
„cum nu-i e cinelul â linge sare”. — “Fiindcă mi-ai mal
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eşit pănă acum înainte încă dor-spini şi cu tine al: 

treile, apoi ma! îmi vine a crede că asta-i tara spi- 

nilow.— “Doamne fereşte de omul nebun? că tare-i 

de jălit sărmanul. Pe de o parte iti vine. a ride şi 

pe de alta iţi vine a-l plinge'.— “In inima €% parcă 

se petrecea nu ştii ce, poate vreun dor ascuns, care 

nu-l venia a-l spune'.— “Şi unde n-a început a mi se 

face negru pe dinaintea ochilor ! — “Ar fi trebuit să 

înceapă a mi se pune soarele drept inimă, dupăcum. 

se zice, căci era trecut de amează'.— “Incepe a bura”. 
— “Incepea a se ivi soarele dintre nori după o ploae 
îndelungată”. ' (Compară apoi: începe a-mi fi foame, 

sete, frig, -cald, somn, dor).— “Vă puteţi închipui ce 

vrea să zică a te scălda în Bistriţa, la Broşteni, de 

două ori pe zi, toemal în postul cel mare”. 

Ş SS 

b) Ca obiect drept pelingă “verbele însemnate la 
coujunctiv supt ], mai ales pelingă pot, sînt în stare, 

“cutez, îndrăznesc, mă încerc, mă silesc, ajung, reu- 

şesc, dai, caut, obişnuese. iai obicei, mi-i voia, 

„găsesc cu cale,. găsesc de cuviinţă, fac (mal ales re- - 

flexivul mă fac totdeauna eu înfinitiv, niciodată” cu | 

“conjunctiv ; tot aşa: n prefac), silesc, sînt dator, mă 

îndur, am, am ocazie, am cinste, apuc, am .de gind, 

sînt liber, ştii, încep, învăţ, sint hotărit, iai hotă- 

rire ; mal rar pe lîngă celelalte.— Creangă. “Și cum. 

află pricina, începe a ne pofti pe fiecare la Bălan și 

a ne miîngiia cu sfintul ierarh Neculaiii”.— “Am în- 

ceput a-l spune'.— “Incep a mă da la seris'.— “Oare 

Grigore al lui Petrea Lucăi dela noi din sat pela ce
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şcoli a învăţat, de ştie a spune atitea bongoase şi 

conăcăriea .pela nunţi ?' — “Şi dupăcum am cinste a. 

ă spune, îmultă vorbă s-a făcut între tata şi mama 

pentru mine'.— Nu pot şti cit a fi trecut la mijloc”. 

— “Eu să nu fi știut a ceti, de mult aş fi înebunit'.— 
“Dascalul nu ne mal primia în şcoală, Irinuca nu» ne 

putea vindeca, pe bunicul n-avea cine-l înștiinţa, me- 
vindele erai pe sfirşit, rău de nor.—“Cu adevărat 

că știia a face multe şi mari minunăţir'.— “A -vorbi 
dela dinsa am învăţat'.— “Doamne, prinde-l voiă stri: 

goiul cela odată la oala cu zmintină, zicea mama | 

uitindu-se lung la mine, şi apol las! Ninașa din grin- 
dă are să-l ştie, de nu l-or pute scoate din-mina mea 

tot neamul strigoilor și al strigoaicelor din lume'.— 

“Şi cum i-o daă în mină (pupăza), javra dracului se 

face a o căuta de oii și-i dezleagă atunci frumuşel. 

aţa dela picior.— “Se îngrămădise mulţime de trebi 

pe capul mamei: nişte sumane să le scoată din sta- 

tive, altele să înceapă a le ţese.—'Ne mai putind 

suferi foamea, încep a mîrnii ugilit printre gard: 

mămucăi, iacătă-mă-s.— “Atunel ei pe loc am început 

“a plinge'.— 'Făceam citeo drăguță de trebuşoară ca 

aceia, de nici sfinta Nastasiea, izbăvitoarea de otravă, 

nu era în stare a o desface cu tot meșteșugul er'.— 
“Şi cum. întră în biserică, încep a căuta pricină părin- 

telui Oşlobanu'.— “Gindiţi că Trăsnea celia întrebarea 

şi răspunsul fiecare pe rind, ca să se poată înțălege 

ceva ?--*Dela o vreme, prinzind moş Bodringă la 

inimă, să nu înceapă a cînta din fluer o corăbiiască 

de cele frăimintate în loc P—“Fiul craiului, ne may 

„putind struni calul şi neîndrăznind a mal merge îna- 

= 
N
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inte, se intoarnă ruşinat înapol, la tată-so'.— “Cam pe 

după miezul nopţii, văzind că moş Bodringă ne-a pă- 

răsit, începem şi noi a ne strecura cite unul unul 

spre gazdă'.— “Vreo cițiva adormiaii- duşi, cum înce- 

pea moş. Bodringă a.spune la poveşti „— “Văru- -mev, 

care văzuse de patima celorlalți, luase . obiceii in 

toată sara a-și coase minicile contăşului, și virindu-şi 

picioarele într-însele, dormia fără grijă'.— “Bir n-aveţi Ni 

a da şi havalele nu faceţr'.— “Incepem a horăi'.— 

“Sa-l învăţ eu a-şi mal bate altă dată joc de om.— 

“Incep a răcni cit îmi. lua gura'.— “Incepe a-şi face 

_eruce dela uşă'.— Trebue să căutăm a-l zburătăci, 

căci nu se ştiii zilele omulu.— “Inceput a mă gindi 

la pornire'.— “M-am frămintat cu gindul fel şi chip, 

cum aş pute indupleca pe mama, să mă dee mai bine 

la mănăstire ; şi tocmai cind eram: hotărit - a. spune: 

mamei acestea, iaca şi soarele răsare'.— “Ne duceam 

surgun dracului pomană, că mal bine n-oii pute zi- 

ce'.— “Luă hotărire nestrămutată a ţine. feciori! şi vii- 

toarele! nurori pelingă sine'.— dată ce am gîndit eu, 

noro, că poti lucra. nopţile:.— “Incepu a trinti şi a 

plesni prin casă'.— “Mă duc să văd n-oiu pute smomi 

pe fiate-meo să-mi împrumute și iapa, să fug apol 

cu ea în lume'.— “Aceşti fraţi nu mar. avuse prilej a 

se întilni amindor'.— “Doar n-am a trăi cit lumea, ca. 

să moştenese pămintul.— “Dacă: vel apuca odată a te 

deprinde cu mine, ştiu bine că n- -am să pot scăpa. 

uşor de D- ta'.— “Atita vreme să al a mă sluji, pănă 

cind vel muri şi iar vel înviia'.— “Incepe a-şI arunca 

țărnă după cap'.— “Dacă-i aşa, har şi tu cu noi, zise 

Harap Alb, că doar n-am a te duce în spinare'.—
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“Ri, tu, rizi, Harap Alb, zise atunci Setilă, căruia 

începu a-i ţişni apa pe nări şi pe urech'.— “Aş ruga 

pe luminarea sa că, dacă are de gind a ne .ospăta, 

„apoi să ne îndesească mai mult cu udeala'.— “Atunci 

se pun el de ospătează şi beu cit le trebue. Dar ce 

are a face? Parcă nici nu se cunoştea de unde ai 

mincat şi ati băut'.— C. Negruzzi. *Nu ştiii dacă cineva 

a cercat pănă acum a deserie figura asta curioasă, 

originală şi crohmolită a- boerului ţinutaș. YVoii în- | 
treprinde ei a face acest tablou, pentrucă ar fi păcat 

a rămine nezugrăvit un portret atit de caracteristic, 

cerindu-ți însă ertare, dacă nu voiii pute a ţi-l arăta 

chiar întoemar cum îl vedem cînd ni-l” aduce poșta 

sau harabagiul jidan de-l trinteşte leop pe paveaua 

Iaşilor”. i | | 
Ca obiect drept al lur am infinitivul primeşte a- 

desea prepoziţiea de. Creangă. *Ştiia, vezi bine, soarele 

cu cine are de a face.— “Ţine minte sfatul ce-ti dai. 

In călătoiiea ta al să al trebuință şi de răt şi de buni,. 

dar să te fereşti de omul roş, iar mal ales de cel - 

spin, citu-i pute. Să n-a! de a face cu. dinşii, căci sînt 

foarte şugubetr:—- “Bunătatea nu are de a face cu 

răutatea'.— “E, vedeţi cum hrăneşti pe dracul, fără 

să ştii cu cine.al de a face ?. - 

Numa! pelingă fac, silese, învăţ subiectul infiniti- 

vului poate fi deosebit de acel al verbului, cum ar . 

fi de ex.: “Silesc pe Turci a trece Dunărea”. . 

„Pe lingă pot lipseşte « (Foarte rar se întilneşte a 
pelingă persoanele 1 şi 2: pot a zice, poli a zice, 

putem a zice, puteți a zice). Pelingă ştii, poate lipsi. 

a: “știu cînta” tot aşa de bine ca şi ştiu a cinta”.
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Şs9 
c) Ca atribut pe lingă verbele par și samăn (ală- 

buri cu. conjunctivul. Vezi conj. 0). Creangă. “Ilarap 
Alb, sluga lui, are o înfățișare mult ma! plăcută și 
samănă a fi mult mai. omenos'.—Cum te văd, sameni 

a ave săii la răruncht. : 

Citeodată se compune infinitivul“ lur sînt cu parti- 

cipiul prezent. Cieangă. *Sameni a fi: Ştiind de -unde 

să el lucrul, şi unde să-l pui”. 
A ă $:90 

| d) Ca compliment cu prepoziţiile de, fără, pănă pe-: 

lingă, pentru, spre, şi cu prepoziţii „compuse cu de, 

care arată limpul, precum aproape de; departe de, de 

dinainte de, de pănă dinainte de, de pănă: înainte de, 

deprinainte de, depe dinainte de, de depe dinainte de, 

de deprinainte de, de depe aproape: de, de dâpe de 

aproape de, dinainte de, fără de, înainte de, pănă -a- 

proape de, pănă de dinainte de, pănă dinainte de, 

încoace: de, pănă depe aproape de, pănă depe de u- 

proape. de, pănă depe dinainte de, pănă deprinainte 

de, pănă de depe. aproape de, pănă de depe de aproa- 

pe de, pănă de depe dinainte de, pănă de deprinainte 

- „de, deprinainte de, pănă de depe aproape de, pănă - 

” de depe de-aproape de, pănă dinainte de, pănă îna- . 

„inte de, pănă. pe” aproape de, pănă pe de aproapede, 

pănă pe dinainte de, pănă pe de dinainte de, pănă 

“pe depe de aproape de, pănă: pe depe aproape de, 

pănă pe depe dinainte de, pănă pe de prinainte de, 

pănă pe de depe aproape” de, pănă pe de depe de a- 

proape de, pănă pe de depe dinainte de, pănă po de 
| | 20.
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deprinainte de, pănă pe de depe aproape de, pănă 

pe de depe de aproape de, pănă pe dinainte de, 

pănă prinainte de, pe aproape de, pe de prina- 

inte de, pe de depe: dinainte de, pe de depe di- 

ncoace de, pe de deprinainte de, pe de depe aproa- 

pe de, pe de depe de aproape de, pe.*dinainte de 

(Toate aceste compuse cu de arată: timpul. De ex. 

“Pănă cînd în urmă ţi se ridică cei “dintiiu perr albi? 

Până pe dinainte de a pleca: în străinătate'.—*Până 

depe cînd în urmă ţi-se trag gîndurile cele negre? 

Pănă pe de depe dinainte de a se face războiul din. 

1876. Creangă. “Şi ei să înşiratitea şcoli: în Humu- - 

leşti, la. Broşteni în crieril munţilor, în Neamt, la Făl- 

ticeni, şi acum la Socola, pentru a căpăta voesă mă 

fae ia acolo un popă prost cu preuteasă şi copil, prea 

mult mi se cere!—'Auzind aceasta lupul se duse la 

un ferar și puse să-I ascută limba și dinţi pentru a-şi. 

supţiia glasul'.—“Trebue să fie un trimes de undeva 

numai pentru a iscodi casele oamenilor”. —“Văd in 

stirşit ceia ce n-aş mai dori să “vadă nimeni pentru 

a-şi osteni vederea!. . : 

Subiectul infinitivului” poate. fi-— rar — şi deosebit 

de acel al verbului, cum aş zice, de pildă: “Inainte 

de a veni Tureil în Europa, împărăţiea bizantină” era 

deja ameninţată cu peirea'. Odobescu. “În caz de a voi” 
Ruşii să treacă Prutul, nol nici să ne învoim a-l lăsa, 

să treacă, nici să ne opunem cu puterea”. - 

Ş 9 

ec) Fără a și însoţit de adverbele mu, nici înfiniti- 

> 

singulară (Dela sint infinitivul sună în asemenea caz
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fii). Creangă. “Nici te mal indoi despre asta, cumnată 

Smarandă, zise mătuşa, c căci de zbănţuitul ista al du- 

mitale nimica nu scapă. —'Cele două “nurori ' văzînd 

pe cea ma! tinără codindu-se la treabă îl zic: da nu 
te tot codi, că mămuca ne vede. Nu căuta că horăeşte, 

mămuca are la ceafă un ochiii neadormit'.—C. Ne- 

gruzzi. “Nu băga mină unde nu-ţi fierbe oala nică căuta. 

“cai morți să li er poteoavele'”.—Au fil bun de gură”. 

—“Nu fil zgireit'.—“Nu te apuca de multe trebi odată”. 
—“Nu te întovărăşi cu omul becisnic'.—“Nu te viri în 

judecăţi'.—“Nu te încrede în ciocor.—“Nu fil duşmă- 

nos'.—“Nu te hrăni cu nădejdea şi cu făgăduinţile”. 

—“Nu fi răpitor.—Nu da împrumut, ca să nu- ui faci 

duşmanr.—Nu te bucura la ciștiguri mici, pentrucă 

cu un rac tot sărac, cu un pitic tot calic”. —“Nu te 

îngriji cum ar s-o scoţi la capăt.—“Nu te amesteca: 

în -intrigr. —Nu te încrede i în caracterul omului în 

slujbă'”.—+Nu fil falnic, nici face din țințar armăsar”. 

—“Nu te certa cu cel ce ştii mal mult decit tine'.— 

—'Nu umbla în două luntri nici te mindri” „—“Nu te 

năcăji pe soartă'.—-*Nu te miniia pe lume'.—fXu Îl 

” obraznic'.— “De. te vor polti la masă, tu nu te trage: 

supt masă, dar nu. fil supărător.—De vei cîştiga în 

“vreo negulitorie, nu te mai apuca și de altele'.— 

“Nu lua fimee pe auzite, căci nu se minîncă tot ce 

zboară'.—“*Nu întinde aţa, să se rupă.— 
= ş < 92 

f) In propoziţii relative, locale şi. temporale infini- 

nitivul fără: a. serveşte ca predicat (alături însă și 

conjunctivul), cînd predicatul propoziţii! principale este 

! 

7
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_am (am ce face, de ce mă plinge, cu ce trăi, cu cine 

vorbi, unde merge, cînd dormi). Creangă. “Se zicea că 

4 

are să treacă Vodă „pe acolo spre mănăstire. Şi hădiţa 
Vasile n-are ce lucra ? Hal şi no!, măr băeţi, să dăm a- . 

iutor la: drum, să nu zică Vodă cînd va trece pe aici J > , 

că satul nostru e mai leneş de cit alte sate'.—sŞi 

cum ajung în iarmaroc, încep a mă purta ţanțoş prin- 

tre oameni de colo pănă colo cu pupăză în mină. 

Un moşneag nebun cu o viţică de funie n-are ce lu- 

era? — De vinzare ţi-e -găinuşa ceia, măr băete P— 

“Pe la şcoală mal dam noi aşa citeodată, de formă. 

Dar la drept vorbind, nici n-aveam ce căuta, căci bu- 

cheaua poate s-o învețe şi acasă cine vrea'.—“Dela moş 

Bodringă zic şi eu că aveal ce învăța'.—'A fară: de asta 

mal aveam noi eu ee ne trece vremea, cind voiam”. 

—“Mama atunci mă şi ea răpede la pornit, fără să am 

-cîndu-i. spune de Călugărie.—'Cind ia ce să vadă ? Şi 

apol mai âre cind vede?— “Îi părea că nici pe o mă- 

sea n-are ce pune.—"S-ar fi lepădat de spin, ca-de 

ucigă-l crucea. Dar n-aveaii ce se face de împăratul, 

ca să nu-l aducă supărare.—“Aşa a trebuit să se în- 

timple și n-al cul. lămuri”.— Ilarap Alb ne mai avind 

ce zice multămește lui Dumnezeu și de bine şi de răi. 

Ş 93 

g) Înfinitivul întreg, totdeauna fără d, se întrebu- 

inţează- numai în compunere cu auxiliarul aş pentru 

a forma optativul, atunci cînd auxiliarul urmează şi 

cind între dinsul şi inlinitiv nu se găseşte un pronu- 

me: lăudare-as. Se întimplă însă adesea 'ca auxiliarul | 

să fie separat de infinitiv printr-un pronume, în ase- 
<
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menea caz infinitivul scurtat se întrebuinţează : :- lău- 
da-l-aş (Vezi exemple -supt a) la optativ). 

In schimb insă infinitivul întreg dela toate verbele 
"se substantivează, avînd genul feminin şi declinîndu-se 
după a. treia declinare. Această substantivare are de- 
osebite grade, dupăcum infinitivul pierde mar mult. 

"ori mal puţin nota unul lueru abstract, considerat ca 
rezultatul unei activităţi oare-care, caracteristică ver- 
buluă. Astfel dela infinitive ca adunare, arătare, dare, 

„ lucrare, mincare, stare, avere, incăpere, plăcere, pu- 
tere, scădere, tăcere, vedere, zicere, înmulțire, înpăr- 
țire, scriere, clădire, . fire, zidire, la care substantiva- 
vea este complectă, prin infinitive ca cugetare, prim- 
blare, scăpare, durere, creştere, facere, naştere, răs- 
pundere, fericire, gindire, iubire, închipuire, înflorire, 

„îngrijire, înjosire, intrunire, învoire, înlesnire, simţire, 
sosire, ştire, unire, pănă la -infinitive ca coasere, cre- 
dere, care de abia se vor fi întrebuinţind vreodată, 

sint multe trepte. Să se observe că conjugarea [Il este 
„mal refractară faţă cu substanlivarea.. Dăm citeva 

exemple. Creangă. Atunei lingurarii, ne mar puin- 

du-și mintea cu mine, s-aii 'aşternut pe mincare'.— 

“Şi merg eu acum fără păsare prin păpuşol pănă în 

dreptul ogrăzi”.—A doua zi Nică. Oșlobanu ca mal 

ba să dee pela şcoală, dar nici părintele Dubhu pela 

biserica Sfintului Lazăr, că l-ar fi pironit părintele Oy- : 

lobanu pe cruce și l-ar fi pus în podul biserici! spre 

păstrare'.—“loane;, ei ți am şi ochit un poteapic, zise. 

moș. Vasile la pornire. 

Un singur infinitiv întreg se întrebuinţează, fără a 

se substantiva, ca subiect al lui îmt este, anume fa scă- 

/



- pare”. Cre eangă. “Incet, încet m-am furişat printre oa- 

meni şi unde am croit-o la tugă spre Humulești, ui- 

tindu-mă înapoi, să văd nu mă ajunge moşneagul, 

căci în era acum a scăpare de dinsul, drept să vă spun. 

"] | 
Participiul 

SI 

Activ | 7 
Paxticipiul are următoarele ințălesuri. 
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a) Raportat la sibiectul propoziţii constitue un 

compliment de timp (dupăce, cind, pecind), cauză (fi- 

indcă, prin aceia că), mod (în vreme ce). Ispirescu. 

<Luind mărul omul nu+se mai gindia dară decit la bu- 

curiea ce o să simtă el şi nevasta, cînd s-or vede în- 

“presuraţi de copii (după ce).—*Negăsind nimic de ron- 

țait luă și ea cojile de măr, pe care le lepădase stă- 

pînă-sa (fiiindeă). — Pasă-mi-te ei, dacă s-aii lăsat 

zburdălniciil lor şi s-aii văzut la cîmp, nu s-a mal 

gîndit în urmă, ci ai întins la drum zbeguindu-se și 

“incurindu- se (în vreme ce).—'Cind băgară de samă, 

"ajunsese pe niște tărimuri necunoscute. Aici stătură 

să se mal odihniească. Şi voind să se întoarcă, ei se ră- 

tăcise (cînd).—Intoreîndu-se spuse băiatului că i-a gă- 

sit un loc, unde să se bage argat (cind).—Ajungind 

la nişte zine, făcu precum. îl învățase calul (eind).— 

“Așăzindu-se el acolo la zîne, băiatul se puse cu toată 

- inima pe mun că (după ce)..—“Intr-o zi, cind: zînele se 

dusese la vinătoare fără grijă, Dăiatul auzi în baia 

zinelor un susur de apă mal răsunător decît altă dată. 

Temindu-se el chemă calul, care veni într-o clipeală 
»
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de ochii (fiindcă) .—"Luind și nucile, pe care le ochise 

el, incălecă şi'pe ici ți-i drumul (dupăce) —“Zinele 

“se uitară cu jind la dinsul şi ne mar avind ce face 

se întoarseră acasă (fiindeă).—'Inbolnăvindu-se grădi- 

narul într-una din zile chemă pe argatul săi și-l 

“spuse să aleagă din florile cele mai frumoase atitea. 

cite să-l ajungă a face trei legături de flori (cînd).— 

“Argatul, văzîndu-se singur, descinse friul depe lingă 

sine'.— “Argatul dela grădinărie scoase de astă dată 

nişte haine de. argint, scutură friul și încălecă pe cal, 

care venise numa! cit al clipi. Şi iarăş încurindu-l prin 

grădină o strică şi mal rău de cit întiia oară (prin 

aceia că).-—“Intre: curtenii împăratului, care merseră 

la biserică, era și grădinarul, fiind bătrin, credincios şi 

vechiii 'slujbaş al împăratului (fiindeă).—“Argatul ÎȘI ce- 

rea ertăciune, spuind că el a făcut ceia ce învățase dela 

'stăpinu-so (în vreme ce).—“Atunei împăratul, neavind 

încotro, dede de bărbat fiesel pe argat (fiindcă), dară 

“AI şi oropsi, gonindu-i dela casa lui (prin aceia că). 

—- Ajungindu- -l împăratul cu gineril cer mari şi cu toată 

oastea, trecu pelingă dinsul elătinind din cap (cînd). 

— “Ajungind la războii şi văzinad pe al săi încăerați 

cu vrăjmașii, unde nu se ridică de trei .stinjin! pe 

deasupra oștilor şi zbură drept la împăratul, socru-so”. 

—“Impăratul se întorcea cu voe bună dela oaste şi 

dind peste dinsul înămolit încă în noroiii porunci la 

vreo doi ostaşi de-l scoase de: acolo (eînd).—Ajun- - 

gind acasă, ginerele împăratului cel chel spuse ne- 

veste-ser ce făcu (cind).— “Atunci împăratul, fiind şi 

bătrin, se colori din scaunul împărăţiii (fiindeă).— Si 

tot mergind aşa dede peste o stină. de-oi (în vreme. .
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ce).—*Venind ciobanii şi văzind toate astea se mi- 

rară (eind).—*Fata se_ sculă dar şi cerindu-şi. ertă- 

ciune de. răul ce le făcuse fără voea ei plecă” într-o 

doară, îa aşa- peste cimp, unde o vor duce ochii (du- 

păce). Şi mergind ea cu inimă plină de obidă și cu 

lacrămile şiroae- zări într-o depărtare: mare niște pa- 

laturi (in vreme ce). —“Fata împăratului, văzînd. în ca- 

pul arăpoaicel ce nu mai văzuse decind o făcuse mă- 

sa, i se făcu scîrbă şi-l veni să scuipe (cînd, fiindcă). 

—“Intorcindu-se căruţa, luă şi pe- arăpoaică şi o duse: 

şi pe dinsa acasă „(dupăce). 

! $9% 

D) Raportat la obiectul drept constitue un atribut. 

Ispirescu. “ară dacă văzu că dă în deseară, fata 

se urcă într-un copac, se uită într-o parte, se ui- 

“tă într-alta, nu care cumya va vede vreo colibă ceva. 

Nu e. Se mai întoarse de:se mar uită şi în alte părti 

şi zări, toemal ee! într-o depărtare licărind o lumină 

ca o steluță'.— Creangă. “Atunci o înfiorare cuprinde 

pe fiul craiului, răminind uimit de spaimă şi mirare. - 

Ş 96. 

€) Raportat la un compliment constitue un atribut. 

Este astiel însă rar întrebuințat şi dialectal varicază 

după gen și număr ca un adiectiv de două termina- 

ir. Ispirescu. *Cheleşul se duse de culese flori și făcu 

trei legături, una mal mare, alta mijlocie şi alta mai 

mică, Pe cea: mal mare, care era alcătuită din: flori 

ce începuse a se trece şi abia mal mirosinde, o dede 

fetei împăratului cca mar mare. (Nor iștialalți zicem 

“mirosind” or, mal bine, “abia mai mirosiair').—“Iară dacă
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se duse cu inima tremurindă şi auzi dela împăratul 

şireteniea cu florile, el se dezvinovăţi” (In limba co- 

mună : “tremurind). i E 

| Ş 97 

d) Ca atribut al unul substantiv fără prepoziţie par- 

ticipiul prezent constitue inpreună cu substantivul săi 

“un compliment de timp, de cauză şi de mod. Emi- 

-nescu. “Deşi trepte osebite li-au eşit din urna sorții, 

deopotrivă-i stăpineşte raza ta şi geniul morţii, la a- 

celaş şir de patimi deopotrivă fiind robi, fie slabi, fie 

puternici, fie genil or neghiobr (fi indeă sînt).—“An cu 

an împă ățiea tot mal largă se sporeşte, iară flamura 

cea verde se înalță an cu an, neam cu neam urmin- 

du-i zborul și'sultan după sultan” (în vreme ce-i. ur- 

ma).—'Cad săgețile în valuri, care șueră, se toarnă, 

şi lovind în față, în spate, ca şi crivățul şi gerul, pe 

pămint lor li se pare că se nărue tot cerul”. (fiindeă 

loviaii).— Ispirescu. “Şi mal trecînd: ce mal trecu, îm- 

păratul își aduse aminte de cele trei. mănunchiuri 

de flo (dupăce: trecu). — “Trecînd și argatul dela 

grădinărie' din întîmplare. pe acolo, tata îl lovi cu mă- 

rul drept în cap” (pecînd trecea).—*Şi ma! trecînd că- 

tinică vreme la mijloc, se pomeni impăratul cu veste 

de la un alt împărat, să iasă la războiu.— “Mar tre- 

cînd ce mal trecu, împăratul ajunse de orbi” (dupăre 

trecu).—“Trecînd cele trel zile, filosoful veni din noit 

(dupăce' trecură). —“EL spuse că, voind a trece peste 

o punte, pe unde trecea în toate zilele cu oile, de 

astă dată nu ştie cum își făcu nălucă o oae și sări 

în rii: (pecînd voia)-— — Creangă. Și a treia zi după
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asta, dindu-ni (bunica) schimburi şi, cite două părechi 

de obiele de suman ălb, ne-am încălțat cu opincile 
binișor (dupăce ni-a dat).—“Satul “Broştenil fiind în- 
prăştiiat mal ca toate satele dela munte, nu se ru- 

şina lupul şi ursul a se arăta ziua mare prin e (fi- 

-indcă era înprăştiiat).—“Şi tot chinuindu-ne aşa, era 

să ne pască alt păcat (pecind ne chinuiam).—“Apolr 

am început a mă scălda în tienă pănă pela asfinţitul 

soarelui, potrivind-o să vin acasă odată “cu. Vacile şi 

spuind mamei că, scăpindu-le văcarul' din ocol pe ale 

noastre, la amează ei singur le-am dus la păscut” 

(Bindcă le scăpase).—“Noi insă, cu toate blăstămele 

lui, mai puindu-i în alte nopţi citeva poşte şi făcin- 

du-i-se talpele numar o rană, a fost nevoit (Oșlobanu) 
să-şi ee tălpăşița spre Humuleşi” (dupăce am pus, 

dupăce s-aii făcut).—“Toamna, tirziu, şi ma! ales prin 

cișlegile de iarnă, fiind nopţile mari, mă puteam ră- 

pezi din cînd în cînd” (eînd erai). —*Pe urmă, -venin- 

du-i inima la loc, se înfăţişează înaintea tatălui săi” 

(dupăce a venit).— “Fetele împăratului întimplindu-se 

de faţă, cînd a lovit spinul: pe Harâp Alb, li s-a fă- 

cut milă de dinsul' (fiindeă-se întimplase).—'Un roiii 

de albine se înviitia în zbor deasupra capului săi. 

Harap Alb văzîndu-le uşa, i se face milă de dinsele' 

“ (fiindcă. a văzul).—“Şi mai mergind ei o bucată, nu 

“mal iată ce vede Harap Alb altă bizdiganie şi mal ş- 

(dupăce au mers 3).—“EI mergeau fără a simti că merg, 

“ părindu-li-se calea scurtă Și vremea şi mal scurtă” (în 

vreme ce). -
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Pasiv | 

$ 98 | 

a) Cu înțălesul pasiv se întrebuințează acest” pal- 

ticipiu numa! ca atribut și ca predicat şi atunci va- 

ricază în formă ca un adiectiv de două terminaţir: 

om cunoscut, oameni cunoscuti, casă deschisă, fe- 

reşti deschise; acest om este cunoscut, aceşti oameni 

sînt cunoscuţi, această casă este deschisă, aceste ca- 

se sînt deschise. 

Unele verbe. neutre aii participiul trecut pasiv, cu. 

înțălesul însă” activ: inghetat, însătat, întrat, jurat, 

lesinat, plecat, scăpătat, stătut, turbat, umblat, căzut, 

displăcut, plăcut, rămas, crescut, purces, c cotlit, eșşit, 

fugit, încremenit, înflorit, înfrunzit, înlemnit, înverzit, 

mocnit, mucegăit, mucezit, năpirlit, . nuntit, pribegit, 

putrezit, răcit, răsărit, ri uginit, sărit, fost, sosit, stră- 

lucit, străpezit, surzit, ticăit, trăit, venit (Insemnăm cu 

aaceastă ocazie verbele neutre remineşti, cite se gă- 

sesc în tablourile dela pag. 75 şi următoarele: căp- 

chiez, chelboşez, dormitez, durez, ernez, îngheț, inop- 

tez, înot, însărez, îns ătez, întru, jur, las, latru, leşin, 

Junee, nechez, oftez, pic, picur, plec, rapăg, răsun, 

samăn,-scapăr, scapăt, scheunez, scînteez, scrişt, spu- 

meg, stai, strănut, sughiţ, suspin, şchiopătez, “tremur, 

trepăd, tun, turb, țip, umblu, urlu, urmez, vărez, veghez, 

zbier, zbor, zburd, cad, displace, încap, min, par, plac, 

rămîn, şed, tac, apun, cresc, curg, Merg „ purced, ras, 

amurgese, amuţesc, . aromese, asfințesc, ațipese. aiu- 

rese, behăesc, benchetuesc, biiguesc, bilbiesc, birfese,
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hiziesc, bobocese, bodogănesc, bojhiese, bolesc, bom- 
hănesc. bubuese, buhnese, buicesc, călătoresc, cărun- 
țese, chiftese, chirotesc, chiteăese, chiuese, ciocănese,. 
ciripese, circiesc, cirtesc, clămpănese, clănțăese, clăn- 
țănesc, clefăesc, clipesc,  clipogesc, clipotesc, . elon- - 
cănesc, cobesc, contenesc, . copilăresc, cotcodăcese, 
cotlese, covițiese, erienesc, eroncănesc, domnesc; dorm, - 
drăngănesc, durduese, es, fetesc, filfiesc, firțiesc, fi- 
siesc, fleoncănese, fleşeăese, fojgăese, „folosesc; forfo- 
tesc, fosăese, foşnesc, fug, fulguesc, găngurese, ghio- 
răese, gigiesc, gilgiesc, gingăvesc, glumesc, gogesc, 
grohăesc, haiducesc, hălăduese, hămăese, hirciese, hi- 
riiui, hopăesc, horăesc, horcăese, horhăesc, hornărese, 
hoţese, huesc, huzuresc, izbucnese, izbutese, izvoresc, 
îneremenesc, intlorese, - înfrunzese, înlemnesc, împără- 
țese, înverzese, lehăesc, licăresc, lincezese, lucesc, mă- 

__căese,. meorlăese, mişuese, miriii, mocnesc, mor, mo- 
jăesc, mucegăesc, mucezese, mugesc, muţesc, năpirlesc, 
„năvălese, năzuesc, nuntesc, odrăslesc, pălălăese, păşese, 

pier, pilpiiu, plutesc, priese, pribegesc, prisosese, pro- 
păşesc, pufăesc, pufnesc, put, putrezese, rătese, iă- . 
sar, rigiesc, rodesc, ruginesc, sar, schelălăesc, scirţiiii, 
sclipesc, sfeclesc,: sforăesc, sint, sosesc, stăruesc, stră- 
Iucesc, străpezese; surzese, Şerpuesc, şovăesc, şugu- 
esc, Şuruesc, tălălăese, ticăese, 'tienese, tinjese, tră-* 
esc, tresar, troncănesc, tropăesc, iosuese, tușesc, ţi- 

“ii, ţiţiiu, țiuiu, vieţuese, vin, viscoles vijiiă, vin- 
tuesc, vislesc, vremiese, vuesc, Dicu “zimbeze) zin- 
gănese, zornăesc, zvienese. Să se observe că cele mal 
multe sint de a patra conjugare. Unele au ca obiect 
drept un substantiv analog : ernez o iarnă, jur un ju- 

.
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rămint, picur o picătură, vărez o vară, dorm un somn, 

fug o fugă, mor o moarte, trăesc o viiață). 

Unele verbe reflexive ai de asemenea această for- 

mă participială cu înțăles activ, om mail bine refle- 

xiv. De ex. în “odață ehefăluiți s-aii apucat la sfadă” 

participiul înseamnă nu că subiectul a fost de alt ci- 
neva chefăluit, ci că s-a chefăluit singur. Astfel dela ver- 

pele care numa! supt forma reflexivă există însem- 

năm asemenea participii: încăpăţinat, încruntat, în- 

simfat, zbuciumat, bugezit, buhăvit, căsătorit, chefă- 

luit, cinehit, cufurit, dumerit, hodinit, ivit, încrucit, în-, 

dirjit, Jehemetisit; lihnit, ofilit, oţătit, painjinit, pălit, 

plihtisit, poeăit, pocit, posomorit, povirnit, prăsit (?), 

pri imejduit, pripăşit, răstit, rincezit, ruginit, sălbătăcit, 

selifosit, sfădit, şielit, tolănit, tologit, uimit, uluit, vă- 

dit, vestit, zeribulit. . Apol altele de Ja alte reflexi- 

ve: apucat, culcat, dat, dedat, dezgustat, înturiiat, în- 

surat, inspăimintat, întărtat, măritat, minunat, mirat, 

mîniiat, mutat, ridicat, ruşinat, săturat, scăldat, schim- 

Dat, sculat, spăriiat, spălat, spinzurat, stricat, urcat, 

abătut, aprins, dus, fript, pătruns, perdut, plins, pre- 

făcut, priceput, prins, pus, Supus, coborit, “deosebit, 

despărțit, ferit, gătit, gonit, hotărit, iscălit; isprăvit, 

înblinzit, încălzit, îndatorit, îndrăgit, înduleit, înebu- 

nit, îngrijit, îngrozit, înpărtăşit, învrednicit,, mărturi- - 

sit, păzit, pogorit, pornit, prostit, - rătăcit, rinjit, sco- 

horit, stirnit, suit, tocmit.— In sfirşit mincat, Diui, 

tăcut, citit, pățit. 

Să se observe că dela toate aceste verbe, la care - 

participiul trecut pasiv are înțălesul de participiu 

trecut activ trecutul și: pluseaperfectul indicativului,
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alături cu formele obișnuite, mal pot. ave şi urmă- 

toarele forme: sint+ participiu=trecut, eram + par- 

ticipiu= pluscaperfect, astfel că, de pildă, sint venit = 

am venit, eram venit =venisem, — sint culcat = m-am 

culcat, eram culcat= mă culcasem,— sînt băut = am 

băut, eram băut =băusem. Negreşit că aceasta nu are 

loc cu prea mare consecvență. Mar întiiii dintre par- 

- ticipiile înseş —- macareă not pe toate le-am însemnat. 

la olaltă —unele ai mat mult natură adiectivală, de- 

cît verbală, precuni, de pildă, tăcut (aşa că, de ex,, 

“sînt tăcut cu grei poate însemna “am tăcut”), iar pe 

2 de alta nu toate verbele sint tot una de apte pentru 

- asemenea formă, precum, de pildă, “sînt scăldat mai 

greii se zice decit “sint venit”. Dăm vreo două exemple 

_ din Ispirescu. “Şi cum sta el acolo şi se juca cu nu-“ 

iaua în apă, iară broasca festoasă îl tot săria pe 

dinainte și se uita la dinsul cu dor, îşi aduse aminte 

la urma urmelor că el era plecat. în peţit.— “Trăiră 

în pace şi în veselie părechea nuntită şi or fi trăind 

şi astăzi de n-or fi-murit'.— Fraţii. tăi câ mari, zise 

impăratul, dupăcum se vede, n-ai putut să facă nimic 

spre a aduce acea pasăre măiastră, ba poate să-și fi 

şi răpus capetele, deoarece sint duși de atita timp şi - 

nu se mai întoarce niciunul”. 

Rar se formează dela : asemenea verbe și imper- 

fectul indicativului din compunerea imperfectului ver- 

“Dului sînt cu. participiul prezent. Ispireseu. “Tocmai 

pecînd părerea de rău îl ajunsese şi mar şi decit 

pănă aici, eraii trecind printr-o: pădure mare şi deasă”. 

Participiile, ca şi adiectivele, se-pot întrebuința cu 

elipsa substautivului, şi dupăcum adiectivele astfel
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întrebuințate s-ait apropiiat unele. tot mar tare de 

sfera substantivelor, tot astfel participiile eliptic în- 

trebuinţate s-au apropiiat citeodată aşa de mult de 

adiective şi substantive, încit s-au confundat cu a- 

cestea : arat, măcinat, oftat, sămănat, „săpat, sărutat, 

| scuipat, secerat, spureat (de ex. Cre eangă. “Nu mă fa- 

ceţă, că ia acuş vă ard citevă jordil prin ţolul cela, 

de v-a trece spureatul”), strănutat, trierat, vărsat, 

vinat, avut, displăcut, mas (de ex. Creangă. “Rămase 

dus pe ginduri tot -drumul pănă la Blăgeşti, peste 

Siretiii, unde ni-a fost şi masul în noaptea aceia. Dar 

ui de masul nostru P), plăcut, şezut, tăcut, ținut, apus, 

așternut, cules, cuprins cusut, inceput, înscris, mers, 

plins, prepus, produs, “răspuns, ris, scris, strins, su- 

"pus, temut, tors, trecut, tuns, ţesut, părbierit, bilbiit, 

„Diziit, călărit, cinstit, fericit, fleşcait, hlizit, îngrijit, 

„înmulţit, înpărțit, năcăjit, pipăit, pirit, pocit,  prăşit, 

răsărit, rișnit,. strălucit, stupit, ticăit, urit, venit. 

In privinţa articulării substantivului, cînd este în- 

„soţit de participiu, şi în privinta articulării  partici- 

“piului, cind este eliptic întrebuințat, sint aceleaş de 

_spus ca la Ş 56 asupra adiectivului şi. pentru * aceia 

nu ne mal vepetăn degiaba. 

| 4 $99 | 

D) Cu înţălesul activ, și invariabil se întrebuinţează 

în urmatoarele înprejurări. 

a) Ca compliment de scop pe lingă substantive. 

Creangă. “Intr-una din zile scoate. vornicul din sat pe 

oameni.la o clacă „de dies - drumul'.— “Din cărţi cu- 

legi multă înţălepeiune și la dreptul vorbind nu eşti 

' 
a :.



9 

392 ” - 

_mumai așa o vacă de muls pentu fiecare'.— “Titr-o 
"zi se îngrămădize o mulțime de trebi pe capul ma- 
mei : niște sumane să le scoată din stative. . . ţevi 
de făcut la. sucală. . . * — *Condrenil -cu morile depe 
Nemţişor şi piuele de făcut sumane'.— “Poveştile lux 
nu-ti dai vreme de dormit'.— “Celui mai mare îl veni 
vremea de însurat. “Un urs, nu de cel pe care-l 

joacă ursaril, ci de mămăligă, umplut cu brinză, ro- 

tund, prăjit pe jăratie și de pus drept inimă, eînd ţi-e 

foame'.—*Moş Bodringă pişlise o grămadă de buci 

pentru atitat focul'.— *0 pungă de cele pe talger, cu 

baeriile lungi, de pus în git.—“Mare nevoe “mal au. 

de fier pentru potceovit: cair. | 

5) Ca compliment de scop pe lingă adicetivele și 
adverbele care înseamnă uşor, greii, bun, răi, potri- 

„vit, nepotrivit, aplecat. Creangă. “Popiea are multe 
năcăfale, e greii de purtat.— “Tu ar fost bun de că- 
lugărit, iar nu de trăit în lume, să năcăjeşti oamenii 
şi să chinueşti nevasta şi copiir.— “Harap Alb mer- 
sea tot înainte prin locuri pustii și cu grei de. stră- 
bătut.— Era şi” frumoasă, bat-o hazul s-o Dată, și 
apor măritată de curind după 'un văduoiă bătrin și 
un lă-mă mamă, cum e mal bine -de tras la om 
în gazdă. -? i - 

') Participiul trecut în raportul de compliment de 
scop cu forma prepoziţiii de se întrebuințează ca 
predicat pentru a arăta tvebuința și necesitatea. 
Creangă. "Și unde nu ne trezim într-o. bună: dimi- 

„neaţă plini ciucur de rie căpreaseă dela caprele Iri- 
nucăr. EI, ei, ce-i de făcut ?— "Multe sint de făcut şi . 
puține de vorbit, dacă ar cu cine te -înțălege'.— Nu-i 

- - .
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de şuguit cu vrăjitorul acesta'.— “Doamne fereşte de 
omul, nebun, că tare-i de jălit,. sărmanul!.: “ 

In locul lu este. s6 întroduce trebue citeodată. De 
„ex. “Creângă. (Mă sfătuese eii într-o zi cu Gitlan; c-aici 
ar. trebui ceva de făcut, să „putem scăpa de. -ciţiva 
mîncă, | N 

Şi fără de, ajungind “ participiul la rangul. de su- 
biect. Creangă. “Ce gramatică ! Nu ea aceste de acum, 

_. puzderie de gramatici, unele raţionate, altele dezvol- 
tate şi” ticsite. de complimente, care — trebue spus 
fără compliment — îţi explică pănă ce nu se mal înţă- 

„lege nimică, : ” 

_5).Ca compliment de scop. cu forma prepoziţiit de 

al obiectului drept după am arată iarăş necesitatea. 

Creangă. “De. acum inainte mal aveţi şi ceva treabă | 

de făcut'.— “Tata” spunea “că nu mal are bani de dat 

__ pentru mine'.— “Mult ai avut de răbdat şi puţin max 

-a”.— “lată ce aveţi de fă cut. o 

„Cînd participiul este al unuj verb “nctransitiv, 0- 

 biectul drept, fireşte, lipsește. Creangă. “Am de trecut 

“prin” multe locuri şi nu yreai să mă ee oamenii la 

ochr „— “Intoarce-te înapoi, ori, dacă “al de dus înainte, 

ia- ur. în ajutor pe cineva”. e 

=) Participiul. trecut se întrebuinţează “ca predicat - 

“si în alte raporturi, -pe care însă: nu le putem cata- 

loga toate. Creangă. “Merindele erai pe sfirşit. - 

"() Acest participiu se întrâbuințează ca compliment. 

“de deosebite feluri, pelingă verbe. Creangă. “Las mu- - o 
ştele în pace . şi-mi iai, alte ginduri, alte măsuri :; în- 

cep a mă da-şi la scris şi la făcut” cadelnița, în bi- 

serică și la tinut isonul, de parcă eram. băiat'.— “Pe 
a i. 2



acest deal am fugit în vremea zaverei de îrica unei 

cete de Turci, care se bătuse” chiar atunci cu volin- 

tării la Secul şi apoi se îndreptar ă spre. Pipirig după 

jăfuit'.— “Se ducea cu tată-so' în munte la făcut :fe- 

restrea şi lucra toată săptămîna ca un bărbat”.— “Ce 

-gîndeşti, dumneata, moşule ?' Te joci cu marfa ont 

lui? Dacă nu ţi-a fost de cumpărat, “la ce i-a dat 

drumul ? Că” nu scapi nică .cu giunea asta de mine. 

„Imţăles-al?7— “Trebue să fie pe aici undeva ori în vreo 
dugheană la băut adălmaşul”.- —“Linguraril noştri cîn- 

. tati acum îndrăcit pe ogor, şezind în coada, „sapă, cu 
ochit painjiniti de atita uitat, să vadă nu le vine 

- mîncare din cotrova. — “Toate ca: toatele, dar la cu- 
„sut şi sărăduit sumane şi mai ales la ro ată mă, în- 
treceam cu fetele „cele mari din tors”. Cind auzian 
de legănat copilul nu: ştii cum. îm! venia .” — “Jucam 
pănă ce ni săriaui talpele. dela: ciubote și din pricina 

"luă Pepelea de moş „Bodringă . Pavel mal nu le putea 
„dovedi . din cîrpit'.— “Avea mare ciudă pe mine, decînd 
mă 'zăpsise în grădina lui Ja: furat mere „domneşti şi 
pere sintilieşti”.— “Dupăce am pus la cale unele ca 
âcestea, -pindim cînd erati ceilalți duși de acasă și 
ne apucăm de făcut poşte, ca să aveni pe mai multă 
vreme'.—“Era . 0 iarnă geroasă şi omiătul ajuta la 

“scirțiit.-— Şi. ne punem, drâgă Doamne, la învăţat.— 
“Şi cum dorimia, sărmanul, cu faţa. în sus, îl. pune 

- cărbunele pe. pieptul gol, zicînd: na, satură-te de fă- 
cut șagă cu mine: cirpaciule';— “Toamna, „nă puteam 

„Tăpezi din. cînd. în cind cu tovarășii mâl. şi cam pela 
prinzul cel mare ne allam iar în Fălticent, irecînd 
desculți prin vad Moldova. îngheţată, şi la dus şi la 

- - .
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“întors, de ni degera măduva în oase: de frig. — “Si : 
alții s-aii lăsat de învățat şi. despre asta tot miînîncă | 
„pine pelingă părinții lor”—“Ia furca. în brîu şi pănă . 
mini dimineață. să găteşti fuioarelă acestea , de tors, 

“penele de strujit şi malaiul de pisat”.— — “Pocind soacra 

-_ horăia, dormind dusă, blajina noră migăia prin casă, 

acuş la strujit pene, acuş imbăla tortul,- acuş pisa' 

malaiul şi-l -vîntura de puc'.-— 0. pocitanie - de om 

“umbla cu.arcul după vînat: pasări,'-— Ispirescu. “Tre- 

cură fii de: împărați, care venise în peţit, dară ca să . 

lovească pe vreunul,: ba”. - 

Aici întră Şi întrebuințare ea participiului” cu prepo-, 

„ziţiile de, . despre (=în ceia ce .priveşte). Creangă. 

“De orbit, nu poate vorbi, că măselele şi dinţir i-au 

„căzut de mar hine-de o mie de an „— Da ce al uitat, 

dragul. tatei; de te-ay întors înapol, zise. craiul cu 

mirare? Acesta nu-l semn bun, după . cit Ştii eu.— - 

-De uitat, n-am uitat nimică, tată, dar id. prin  drep- 

„tul unui pod mi-a eşit înainte Un - Urs: grozav, care . 

„m-a virit. în toți spărieţir:.— “Nu-i vorbă, de ; mincat, 

aur mâncat, şi de băut,. at băut fiecare, cit şeptespre- 

zece, îusă, de acum „înainte: mal aveţi şi ceva re ahă 

“de făcut: Ă | 

: E, | 

„Ş- 100 * 

| Alătui « cu formele modale „pentru posibilitate şi 

„concesie, pe care le-am văzut” (conjunctiv, optativ), ! 

- dimba romiînească. a mai dezvoltat altele, . consistind 

-din compunerea a “diferite forme ale verbelor, care 

„prin ele înseş arati posibilitatea Şi. concesiea „pot,
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zic, pun; presupun, aduiit), cu verbul respectiv. 

: Anume, pentru posibilitate serveşte: a) pot, pus la 

optativ: taș pute merge; b) adverbul poate, urmat de 

„indicativ ori de conjunctiv: Creangă. “Afurisita-de 

gramatică îmi scoate peri albi. Am s-o iai şi eii din 

“capăt şi poate cu tine, care al trecut. pela părintele; 

Duhu; să mă pot desluşi'.— “Mare lucru să fie de nu 

ți s-or tăia şi ţie cărările. Mal şti” păcatul ! Poate 

să-ți iasă înainte vreun epure. ceva, şi, popic,m-oiil 

trezi cu: tine acasă'.— — “Et cunosc bine pe aici şi poate . 

mai încolo să- al nevo& de 'unul ca mine'.— “Poate 

vreodată să fie şi-el sprijin pentru iștialalţr. — “Poate 

că acesta-l vestitul Ochilă”.— Mar ales pentru expri- 
marea posibilităţi în viitor. serveşte compunerea lu: 

“poate cu viitorul indicativului: poate: va veni,: poate 

.voiii merge, ete.— Citeodată se compune poate . cu 

. prezentul conjunctivului dela sînt: (care în asemenea 

“caz. sună la a treia persoană singulară  ş şi plurală să 

fi. compară trecutul conjunetivulul) : şi cu participiul 

prezent, dar numai la a-treia „persoană : poate să 

fi mîncind. Fără poate o asemenea compunere ara- 

tă — dar numa! cu o anumită intonare şi numar 
la a treia persoană singular ă şi: plural — îndoiala : 
să fi mineind!. - i | 

Pentru concesie „serveşte: a) zic, pun, . presupun; 

admit, puse la conjunctiv, urmate de indicativ, cum 

„ar fi, de exemplu, “să zic, să pun, să presupun, să 
admit că voiii merge. Creangă. “Dă, gramatica s 

"zicem că n-0 înţăleg şi s-o lăsăm la o parte ; arta, 

asemenea ; corect, ti). D-apoi «romînă este ce ne în- 
vață a vorbi şi a serie bine, într-o limbii», parcă-s, | 

Ei .. N 

„
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„cuvinte romineşti,' ce - naiba” — Mai ales pentru ex-: 
primarea, concesii în- viitor. serveşte compunerea a-- 

„cestor verbe modale cu viitorul indicativului. b) Pot la 
“ indieatlv, urmat de conjunctiv ori infinitiv. Eminescu. 
“Poţi zidi o lume întreagă, poţi s-o sfarimi: orice al 
spune, peste toate .o lopată .de țărină se depune. . 

im purile - o - 

Timpurile aii trei feluri de. înţălesuri: a) durata | în 
timp (status actionis); £) timpul faţă cu momentul 
“vorbitorului (status temporis); 3) timpul faţă cu timpul 
predicatului (status relationis, consecutio temporum). 

Status aetionis 

_ Durata în timp se exprimă în mal multe felu: 

„acţiunea durează  (actio. continua), se repetă (actio 

- iterativa), este pe punctul de a.începe: (actio instans), 

"este sfirşită., (actio pertecta), ține numai un moment 

— care, negreşit, poate fi mat scurt ori mal lung — 

„. laetio aorista), 

Indicativ -. 

2 7$ 10| 

Prezent 

"actio: continua.. Alexăndri.. Si ce-mi foloseşte | 

tinereţa ? Priveşte unde mă găsesc, Ştefane!: Ruinat, 

selavul unul socru despot. şi “ambițios, bărbatul une 

fimei rănită: în suflet prin “purtare ea mea. Tu crezi că 

viiața mal „poate - ave... mulțămirr pentru mine ! Dar .
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sînt dezgustat, “frate, de toate şi de mine chiar !'Ne- 

buniile, rătăcirile mele m- -aii. adus în aşa stare, incit 

toate-mi lipsesc deodată, şi! libertatea, şi fericirea 

casnică, şi stima lumii, şi stima mea... O, Ştefane, 

„tare-s nenorocit ! - i a 
actio iterativa. Alexăndri.. “După . ceremoniea 

căsătoriil Hagi Petcu s-a apropiiat: cu uimire de mine 

şi şi-a cerut ertăciune că n-are” mai mult de “60 de 

ani, însă mi-a dat a îuțălege că s-a grăbi să aibă în 

curind 80, ca să. mă lase -clironomul întregii sale 

averi. Ei nu-l silesc, sărmanul, „pentrucă. mi-ar fi cu. 

greii să găsesc un rătav mal priceput decit dinsul. 

Socrul se ţine la. locul Jur cu o modestie . de boga-. | 

'sier înţălept; el :se culcă: odată „cu găinile, se scoală 

odată cu cucoşii, regulează socotelele, poartă de grijă 

de toate şi ... nu mă fură, ca alți vătavi'. 

- actio instans. Creangă. “Aş vre să știu. cînd 

i avem să pornim.-— Şi acuma, moş Niehitor, dacă eşti 

gata.— Gata, jupine Sirul; numai s-adăp epuşoarele: 
istea. Du- te şi D-ta de- u pune nora la cale, că acuş 

te ajung şi ei din, urmă'.— “Hal sui, jupîneşică Malcă, 

să te duc la bărbătel. acasă.—laca mă suiit, moş Xi- 

chitor.— Şi odată încep cu. toţii a cărăbăni la saltele 

cu pul— “Degiahba: baţi apa în -piuă să 's -aleagă unt, 

că nu s-alege niciodată”.—“D-apol de acum sîntem 

scăpaţi deasupra nevoi, acuş. te pun. în Piatră'.— 

"Ştiu ei o poiană” în pădure, chiar-aici pe 'aproape. 

Să tragem acolo şi sintem ca şi în casă la nor. Lo- 

cul e ferit și epele au ce paşte'.— “De “unde ştii “ce 

se întîmplă, ferească Dunineze >. Şi atunel cul rămîne 

atita avere ?
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Imperfect 

actio continua. Creangă. “Moş Nichifor era hara- 
„_bagiii.. Căruţa. lui, deşi era ferecată cu tee cu curmee, 
insă era o căruță bună, încăpătoare şi îndemănatică. 
Un poclit de rogojini opria şi soarele şi ploaea de a | 

răzbate în căruța lui Moş Nichifor. De inima cărutir 

atirna păcorniţa cu feleştiocul şi posteuca, care se iz- 

biau una de alta, cînd mergea căruţa, şi făceait tron- 

ca tranca, tronca tranca. Iară în belciugul dela. carîm- .... 

bul dedesupt — din stinga — era aninată o bărdiță pen-. 

„ini felurite întîmplă. 2 De 

actio iterativa. Cre cangă. „Dacă stiiar să po- - 

“triveşti “din git” pe: Moş Nichifor, apot era cit se poate . 

de şăgalnic. De întilnia vreun "om călare pe drum, 

“întreba: departe ai lăsat pe vodă; voinice ?- şi apoi în- | 

“dată da biciti epelor, zicînd : alba înainte, alba la roate, 

oiştea goală deoparte, hiii, opt un cal, că nu-s departe 

Galaţi, hii!.... Citeodată numai, .cînd prin dreptul eriş- 

“mel te făceal: niznal şi nu șliial să potriveşti. din sit 

pe Moş Nichifor, nu-l prea vedea! în cheji bun. — 

“Iaca şi dealul balaurului. Ia aici.a căzut odată un Da-. 

laur grozav de mare, € care vărsa. jaratie pe gură și, 

cind şuera, clocotia codrul, gemeati văile, fiarele tre- 

murâii şi se băteau cap_ în cap de spaimă și, „tipenie 

de om'nu cuteza să mai treacă pe aic. a 

actio instans. Pentru actio instans “trecută exis- 

lă o- formă “specială, insemnată la pag. 112. Rar se gă- 

sește şi infinitivul în loc de conjunctiv. Ispirescu : “Si 

cum sta el acolo şi se juca: cu nuiaua în apă, ÎȘI a- 

duse aminte .la urma. urmelor că fraţii lui erai a se 
-
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—Cit. pe aici să -pue' zinele mîna: pe er. —“Să 
se prăpădească fi ul împăratului de-părere de răi, că 
0 perduse' —Să se dea fiul: împăratului de ciasul mor- 

“ țiI de: ciudă, cind auzi una ca aceasta” „— Creangă. “Cind 

întoarce a doua zi cu ui logodnicele lor'.—F oarte des cu. 
- elipsa verbului sînt. Ispirescu, “Ajungind la pod, unde 
„se năpusti asupra ei un_lup, şi cind să înfigă ghia-: 
rele sale tele Sfişietoare, fata dede călcie! calulur” 

colo, am găsit copila. teaf iră, însă răsturnată cu al-. 

pe ce să o rupă:.—Şi cînd m-a văzut bunica în ce 
hal mă aflam, cît pe 'ce să se: prăpădească plingind”. 
— “Şi tot chinuindu-ne aşa, era să ne pască alt-păcat: 
cît pe ce săne toropească bradul aprins, de-nu băga . 

- de samă unul dintre plăeşr'.—*Hărsita de mătuşa nu. 
“mal slăbia din fugă nici în ruptul. capului; cit pe ce 
„Să pună mina pe mine'.—:Cit pe ce, citpe ce'să nu-l 
ee carul înainte". —“ Atunci calul fiului de craiii începe 
a.sări în două picioare: şi cit pe ce să izbească pe 
stăpinu-so'.— —“Apol cuprinzind luna în braţe, gibueşte 

desființat şi catiheţiile celea tocmai acum în vremea 
noastră. Cind să-ţi "petreci şi tu-tinereța, apucă-te de 
cărturărie,' parcă. are omul zece vieţi "—“Cind aproape, -. 
aproape să pun mina pe dinsul, i-am perdut. urma și 

„să te “duci, duluţă'.—“Cînd să treacă fiu-so pe acolo, 
numar iaca la. capătul podului îl şi întimpină un urs 
mornăind'.—“Şi cînd să treacă un pod peste o apă 
mare, iacă o nuntă de furnică trecea şi ia tocmal a- 
tunei podul, — Păsărilă; “atunci: se laeşie, cit ce poate,” 

. biuța de nişte porei, care. grohăiari înprejurul o, cit o 

-- păsărica, mi ţi-o înșfacă de coadă şi cit: pe: ce să-l 
» Sucească gitul. —“'Fire-ar afurisit să fie. cine a. mal
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începe a bojbăi prin toate buruenele și cînd să pună 
“mina. pe dinsa,- zbir- pe virful „unul munte și se as- 

cunde după ) stincă”. 

Şi împerfectul arată citeodată actio instans, precum 
„cu verbele mor, crăp, plesnesc: de ex. “muria, crăpa, 

plesnia de năcaz'. Creangă. “Şi crezind că de acum 

şi Ipate are să ee cele două girezi inici, şi-l caliceşte .- 

de tot, crăpa- de năcaz, dar. n-avea încotro!. 

8103 i ia 
“Trecut . a 

ra 

“Trecutul simplu arată actio aorista,. i iar cel compus - 

I actio perfecta. Compară următoarele- locuri. C. -Ne- 

“ gruzzi. - “Bine aţi venit, Doeri, zise. acesta, silindu-se 

a zimbi”. (Cearcă de zi “bine venirăţi, boeri, a zis a-: 

“cesta, silindu-se a zimbi şi fă aceiaş încercare şi 

“eu celelalte exemple).—Am auzit, urmă Alexandru, 

"dei -bîntuirile ţării şi am venit s-o mintuiv.— “Nu ştiii 

cine mă 'opreşte să nu-ţi sfărim măselele din “gură 

cu buzdisanul acesta,- zise apucind maciuca din mina 

lui Bogdan.. Ticâlosul acel de Tomşa "v-au învăţat? 

_—“Boeril eşiră măhniţi, Motoc rămase. : Ce al rămas, - 

întrebă Liipușneanu ? ?—“Iliaş, urmind în tronul pă- 

vintelui săii, după o scurtă şi desfrinată domnie, se 

. duse la. Constantinopol, unde. înbrăţoşă mahometiz- 

“mul, şi în locul lui se sui pe. tron Ştefan. Acesta tu 

“mat rău decit fratele săi, începu: a sili pe - străini şi - - 

„pe catolici a-şi, lepăda relegea şi multe familii: bogate 

“pribegiră.... Boeril se supărară... și hotăriră,..—“Boeri 

„D-voastră, -dela :venirea mea. cu.a doua. domnie şi pă- 

“nă astă-zi am arătat asprime cătră -mulţi, m-am âră-
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tat: cumplit... Unul Dumnezei ştie de: nu mi-a părut - 

+ 

răi... Dar d-voastră ştiţi că m-a silit numal! dorința de.. 

-a vede contenind gilcevele.... Astăzi. sînt altfel trehile. 

Boeril şi-ati venit în cunoștință, ai văzut că turmă - 

nu poate fi “fără păstor. — Creangă. “Nu te supăra, 

Moş Nichifor, zise. Malea, că poate. aşa ..a fost să fie 

dela Dumnezeiv.—“*Ba. chiar aşa jupineşică.. dragă,- 

cum îti spun eti. Piru! cint! Da:bună bucată am me-:: 

rs. Doamne! cum se ia omul ista la drum cu: Yorba 

—“E, mă! Ştefane şi Smărănducă; mal: rămineţi cu să- 

nătate, că eii m-am dusum-am. “Hai „nepoate, g xata eşti? 

A Numai în- limba comună există această deosebire 

înire trecutul. simplu și trecutul compus I, macarcă . 

şi aici 'eu' confuzii, precum în înseș scrierile. lu: C. 

Negruzzi: “Vorbind aşa, ati ajuns apro ape de Tecuciii, 

unde -poposiră: la o: dumbravă.—*Er, cind voiam să 

întru, o jupiîneasă cu cinci copil s-a aruncat înaintea 

rădvanului: meii*şi m-a oprit, arătindu- ml un cap ţin- 

tuitiîn poarta curți „— Creangă. “Malea — așa, era numele: 

nuroril. lul. jupin. Strul— a eşit afară să- ŞI vadă ha- 

- vabagiul.—“La două săptămini Ițic a'adus pe Malea 

la” Neamţ, a: încredinţat-o în mina părinţilor: lul şi s-a 

întors răpede 'la Piatră, să se ghindească pi nighisto- . 

rie'.— Ispirescu, “Ce al, stăpine, de eşti așa trist, fără 

să te mîngil? Au doară primit-al niseaiva ştiri. rele 

dela împărăție : >—“Dară - greii. somn dormiiti, sora 

„mea P—'Unul din meseni zări mărgelele dela gitul lui 

George. Se dede peling ză dinsul binişor, îl. citi nu- 
mele şi-l cunoscu. Spuind. şi celorlalti minunea “dum 
nezeiască, cum se descoperi împăratul lor, vînătorul 

cel cu pricina veni lingă dînsul ŞI-L zise: Multi ani 
x



să trăeşti, doamne şi al nostru stăpinitor. Şi să ştir 

că împăratul locului: -acestuia a răposat în domnul şi - 

eii, sluga nevrednică a domnului meii, AX, țin locul, 

“pană se va găsi moștenitorul săi cel perdut dela bo- 

tez. Adunarea bătrinilor ni-a însărcinat. cu aceasta. 

Acum mulţărnese. Domnului pentru cele ce mi s-ati în- 

7 timplat, că mi te trimise Dumnezei, de mă - scăpași. 

dela moarte, căci cunoseul îi tine pe. fiul 'acelu! bun. 

împărat, care ne-a civmuit omineşte atita mare de ant. 

Dialectal o formă tinde să înădușe pe ceialaltă: în 

Moldova se întrebuinţează numar trecutul compus, iar 

în Munteniea mal numai cel simplu. De aici confuziea: 

din-limba comună, c care va deveni, probabil, tot mal ,- 

mare. 

“Trecutul compus II arată actio continua pentru tre- 

cut şi este prin urmare identic cu unul din înțălesu-, | 

rile imperfectulu a a a 

- St. 

 Pluscaperfect - 

€. 

- Se întrebuinţează totdeauna relativ şi arata aetio 

perfecta.” - 

AR 
- 

SEE Viitorul „e 

"Xriitoarele I și II arată actio continua și iterativa. A 

-Jexă indri. “Radu: Va să zică mini avem să avem Du- 

cate cu. cheltuială, Hagi Petcule? — Petcu : Dupăcum 

îmi dă mîna, Arhon Beizade... Nădăjduesc că evghe- 

nica voastră nu s-a rușina să șeadă la “masă între 

„Kir Kor şi Kera Varvara, soțică dul Kir Manoli? 

. Pe 5 - ie 7



Ștefan: Nici de « cum. Din contra. Rera Vanvăra poar-:. 
tă testemel? — Petcu: Poartă, cu fione mare pe ure- 
clie şi chiar un fes alb, dacă-ţi place. - — Ştefan : Mi- 

„munat! Am să-l .pr ezint simburi: de mere pe virful cu-- 
-ţitului şi. după masă vom be vutcă ? — Petcu: De o- 
dogaciii, şi om face o partidă de mărieș. -- - Radu: 
“Sati « o: concină ? — Ştefan : De zece parale. — Radu:. 
Da bine, o să petrecem împărăteşte,. Casa D-tale, Ha- 
gi Petcule, are să devină un raiui. Fiind însă că mă 
socot prea cu păcate, mă voii grabi a părăsi raiul 
D-tale chiar mînă. dimineaţă. — Petcu: Mi-a păre-foarte --: 
rău, Şi unde o să-ţi duci evgheniea ? — Radu: Nu- UI 
pasă. dumitale. — Petcu: Şi de ce al să te apuci? De 
doftorie ? De advocăţie? De giambaşlic? căcI nu cred 
să-ţi poţi. ține ifosul şi ighemoniconul cu un venit de 
300 de galbini. Cu 500 de galbini ai să-ţi hrăneşti 

„prietinii cu. fazanuri, cu mușchi de căprioară împănaţi 
=» cu trufe „şi celelalte? Ascultă-mă, fătul mii, şezi mal . 

- bine la mine şi te. gindește la copiil. ce-i ave, dacă ., 
ţi-a da Duimnezeti, Cind or.ereşte mari, e! or fi mul: - 
țămiţi să găsească în buzunarul beizadelei Radu Mo- 

vilă economiile lui Hagi Petcu hogasierul'. 

Viitorul exact, absolut întrebuințat, este tin - opta- 
tiv şi întră din punct de vedere al statului acţiunii 
în categoriea acestul depe. urmă mod. Relativ între- 
buinţat arată actio perieeta.: 

E o Ş 106 
Celelalte moduri afară de indicativ 

-. La eonjunetiv, optativ,- imperativ. şi. infinitiv timpu: 
"rile arată actio, continua și iterativa.
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“La potenţial. prezentul:— reprezentat prin forma pro- 

“priu zisă a potenţialului — arată actio continua şi i- 
„ter ativa; iar trecutul — reprezentat prin viitorul exact - 

— arată actio perfecta şi aorista. - 

. La participiu. prezentul . activ arată actio continua 
și iterativa, trecutul activ actio perfecta, trecutul pa- - 

-siv actio perfecta la verbele perfective şi aclio con- 

_tinua la verbele imperfective. | a 

Ca exemple pentru status actionis la celelalte: mMo- 

“duri afară -de indicativ servesc acele pe care le vom 

da pentru status temporis. ! ” 
= , E g 

n Status temporis -. e .. 

Şi. 

Indicativ | 

- Faţă-cu momentul vorbitorul, absolut, prezentul 

arată prezent ; imperfectul, trecutul — trecut; viitorul 

> — viitor, “Viitorul exact raportat la momentul vorbi: 

torului este un potenţial trecut; altfel, .caşi .plusca- . 
perfectul, se într ebuinţează. totdeauna relativ. Creau să. 

“Şi eu sînt om din doi oameni! —'Humuleştii şi pe 
“vremea aceia nu erai : numal așa un sat de oameni, 

„fără căpătiii'—"Cea dintiiii scolăriță a fost însăş Smă- 

răndița poper'. —“Ia poftim. decincalecă pe Bălan, zise 
părintele de tot posomorit'.—'Or mi-or da- feciori! 

după. noarte de pomană, oul ba; mal bine să-mi daii 

_eii cu mina 'mea?.— In sfirşit,. ce or. fi mar dondănit 

ci şi cit or. fi. mal dondănit, că numa! iată se face. 

“ziuă”,
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- . Prezentul arată de multe ori trecutul. -Creangă. “Şi 

aşa zicînd, (capră) pune - poalele .în briii, îşi - sutlecă 

mînicile,. aţiță.. focul şi s-apucă de.făcut bucate. Face 

“ea sarmale, face plachie, face. alivenci, face pască cu 

zmîntină şi cu. ouă şi fel de fel de bucate. Apoi um- 

-ple'gro apa, cu jăratic şi cu lemne putregăioase, ca să 

-axdă focul mocnit. După asta aşează o leasă de nu- 

- ele numai. înţinată şi nişte frunzari peste dinsa, peste 

frunzaul toarnă ţărnă şi peste țărnă aşterne o rogo: | 

“jină. Apoi face un scăueş de ciară anume pentru lup. 

Pe urmă lasă bucatele. la: foc să fiarbă şi se duce, prin 

pădure să caute pe cumătru-so şi să-l poftească la 

praznic. Merge ea cit. merge prin codru, pănă ce dă 

de o prăpastie grozavă” și întunecoasă şi pe-o tihărae . 

--dă cu crucea peste lup”. . 

Această valoare! absolută a timpurilor indicativului 

nu- este însă “constantă, astfel că, de pildă, în orice 

timp ne-am vaporta cu mintea, prezentul să repre- 

zinte totdeauna prezentul actual, viitorul să repre- 

'zinte numa! viitorul faţă cu prezentul actual. ete. ci 

“sfera timpului se: schimbă după; vorbitor. Asttel,. dacă 

- “vorbitorul a , vorbit în “tiecut,. atunci” prezentul” repre- 

zintă -prezentul faţă cu momentul - acel trecut al 

vorbitorului și “xiitorul reprezintă „viitorul faţă cu 

“momentul ace] trecut, ete., și aceasta - numal * 

! 

vorbire indirectă dependentă de un spun, zic ori alt 

"verb. analog, precum gindesc, ştiu. De ex. “zicea că 

pleacă”, fa zis că pleacă”, “va zice că pleacă”, “spunea 
"cînd pleacă”, fa spus cind: pleacă! „a spune cînd plea- 
„că, “va spune că pleacă,” “zicea că va pleca”, “va 
„zice că. va pleca”; ; “spunea că minca “altă dată mar 

N
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mult ; spunea că a mincat; “va spune că minca”; 

“va spune că a mincat. Cu niciun preţ însă nu poa- 

„te primi . un timp al indicativului sfera sa dela un 
"alt verb decit dela . acele căre' anunţă 0 vorbire 

indirectă şi de ex. nu se poate zice “părăsiți pe a- 

“ceia, de care, dacă nu băgati de samă, veţi fi vor 

itrsițt, ci numai decit “părăsi pe aceia, de care, 

“dacă nu veți băga de samă, veţi. fi vol părăsi” | 

Rea Ş 108 De 

Conjunetitul a a Aa
 

Prezentul arată prezent şi trecutul trecut.-— - “Ce să 

- fie acolo 7—-“Doar la Iași să fi fost așa. ceva. | 

Timpul prezent însă al acestul mod n-are valoarea 

sa numa! prin sine-şi de la sine — întrebuințare in- 

dependentă —, ci înipărtășeşte de multe ori această 

valoare dela alte timpuri, cu care stă în leg gătură, 

-. ast-fel :că-are valoare de prezent faţă cu un. prezent, RI 

de trecut faţă cu un trecut şi de viitor. faţă cu un 

=. viitor — întrebuințare dependenti —. “Venise Ja Fal- 

- ticeni să se pricopsească . de învățătură” (să se pri- - 

„copsească trecut). — “Cind voi veni ei, am să vă dai 

„de ştire, ca să mă cunoaşteţ „Gă, mă cunoaşteţi. 

viitor, e 

o a $ 109. e 

"Optativul, Imperătivul; Potenţialul 

, 

. Prezentul arată prezent, trecutul trecut. —“ AI vre 

Sai să-ţi. dait'.— “AI fi vrut să-ți, dat — Fa cutare lucru. 

“Te vai aşteptiad! (Pentru potenţialul t trecul serveste” 

„faturil exact, „întrebuințat absolut: “Te va fi aşteptat). .
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Infinitivul Si 
| Infinitivul prezent este totdeauna dependsnt intre-. 

„buinţat, astfel: că împărtăşeşte sfera : timpului “săi 
dela alte. timpuri, cu care stă în: legătură:— “Ţie aşa 
ţi-l a zice” (a. zice prezent). — “Nu-i era: a cumpăra 
lemne (a cumpăra irecut).— — a începe a ploua” (a. 

“ploua. viitor). 

Trecutul infinitivului arată i trecutul în mod inde- 
„__ Bendent şi se întrebuinţează numa! ca atribut pelingă 
„_verbele par și samăn (compară $ S9) şi ca conmpli- 

ment pelingă prepoziţiile înşirate la $ 90. De ex. “pare 
a fi fost om de treabă”, *samănă a fi avut parale; 

“se duce fară, a- ŞI fi luat: ziua bună. “Se intrebuin-- 
țează însă rar. ae pa IE - 

i Sin 
- Participiul activ 

Participiul prezent: este totdeauna dependent în-. 
trebuinţat, inpărtăşind, sfera timpului său . dela tim- 

Ra purile cu care stă în legătură. — Bagă- de .samă să 
nu dal într-o groapă mergiînd răpede' (nergind pre- 

> zent.— “Așăzindu-se el acolo băiatul se puse cu toată 
-idima pe muncă (a aşăizindut- -se trecut). — “Mergind tot 

răpede te vei înbolnăvi” (mergind -viitor — "Văd în-. 
"tr-o „depărtare licărină 0. lumină” (licărind pr ezent). — 
“Am văzut o lumină licăriad? (trecut). — Voiti: vede o. 
lumină licărind” (viitor).— “Mă duc cu inima tremurind”! 
(prezent). — "Mă duceam cu inima tremurind! (trecut). 
—“Mă voiu duce cu inima tremurind” (viitor). — “Satul



„ Broştenil fiind” înprăştiiat, - nu se ruşinează lupul a 
„întra în e (prezent).— 5. B. fiind inprăştiiat, nu se 

ruşina lupul ete. (trecut). — “Satul cutare, pe care vor 

„vamenil să-l înfiinţeze în cutare loc, fiind înprăștiiat; 

nu se va ruşina lupul a intra în el (viitor), | 

Participiul trecut, ca unul e este corpus din par- 

ticipiul prezent -al lur sint şi am și din participiul 
„trecut pasiv; ar trebui: să poseadă natura celui diu- 

tii din punet de vedere al modului, şi să aibă diferitele 

înțălesuri catalogate la pag: 312 şi urm.; iar din punet 
„de vedere al: timpului, judecind după infinitiv şi după 

participiul pasiv, ar trebui _să aibă un înţăles trecut 

independent. Din nenorocire exemplele sînt prea pu- 

ține, pentruca să. putem: trage concluzii sigure, căci 

acest - participiu este putin întrebuințat. Creangă. 

“Dupăce jucam cit jucam, pănă în ziuă, fiind eşiți din 

sat, cam pela prinzul cel mare ne aflam iar în Făl- 

ticenr.— Miron - Costin. “Ati mers şi ai strigat să gră- 

iască împăratului, ea să șe. lese de acea cale, .hiind 

de curind descălecaţi din oaste, lipsiți de toate'.— 

Aesenti „Uricariul. “Trimes-aii și Vezirul, de ai ehe- 

mat pe i Neculaiti Vodă îndată, cu porunca împăratului, 

și pentruca să-l mingje, că nu era cu voea: Vezirului 

acea mazilie, dară mal virtos l-ai . chemat, ca să-l 

“ întrebe de veşti, fiind mers de curind despre aceste 

părţi de lo“ (mers = venit).— Miron Costin.. “Veneţianir 

: avînd înecpute războae cu T urci la Crit, ai pus g sind 

“craiul leşesc numai să înceapă sfadă cu Turcir. 

Sa a
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| participiul pasiv 

Participiul trecut ca atribut are ințăles de trecut 

“şi este independent întrebuințat. De ex.-Văd un om 

“ucis” (trecut). Inţăles- trecut. - “independent are pattici- 

piul: acesta şi atunci cînd “posede însemnare activă 

“(pag. 317): “văd un copac înflorit”. , 
„Cînd este invariabilă, această formă se intrebuin: 

lează dependent, înpărtăşind sfera timpului său dela 

alte timpuri cu care stă În legătură. . “Scot oamenii 

la o clacă de dres: drumul (prezent):— —“Am scos 0a- 

"menil la o clacă “de dres drumu. (trecut).— *Voii 

scoate oamenii la o clacă. de. dres drumul” (viitor).-— 

“Eşti bun de călugărit” (prezent).— “Era bun de că- 
" lugărit (trecut):— “Ver -fi bun-de călugărit” (viitor).— - 

“Ce e de făcut?” (prezent).— Ce era de făcut? (tre- 

cut). — “Ce va fi de făcut > (viitor).— ete. 

Asupra participiului prezent pasiv, ea și- în gene-! 

ral asupra formelor pasive, n-avem de făcut nicio 

„ observalie, pentrucă pasivul rominese se reprezintă 

“prin forme active ale verbului sin ori ale * verbului 

respectiv. - . | - 

- Ş 113. | | 
Toate acele timpuri ale celorlalte moduri afară: de: 

"indicativ, cite se întrebuințează independent, avind 
"prin ele înseş o valoare oarecare, n-ai, ca şi tim- 
“purile indicativului, o: valoare constantă, : astfel că, 
de pildă, în orice timp- ne-am raporta cu mintea, 
prezentul optativului să reprezinte numai prezentul 

/ 

3
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actual, "out trecutul optativulul să reprezinte numai . 

trecutul față cu prezentul actual, ci sfera timpului 

se schimbă' după” vorbitor: Astfel, dacă “vorbitorul a 

vorbit în trecut, atunel. prezentul reprezintă prezenitul 

„faţă cu acel moment trecut al vorbitorului şi tvecu- 

tul reprezintă trecutul faţă cu -acel moment, ete., şi 

aceasta numar în. vorbire indirectă,. dependentă de - 

spun, zic, oră alt “verb analog » precum gîndesc, știii 

= (şi în geheral “pentru conjunetiv verbele de dorinţă, 

voinţă, îndoială, frică, mirare [pag. 986]). De ex. 

„.*spunea că ar pleca”, va spune că ar pleca ; ; spunea 

că âr fi plecat”, “va spune că ar fi plecat'; “se temea 

să nu fi murit”, “se va teme să nu fi murit; ete. 
a 

7 

. : Status relationis | | . 

| CC Ş. 114 

Limba rominească exprimă prin “timpuri nu numar 

durata şi timpul. (prezent, trecut, -viitor) faţă cu mo-: 

“mentul! vorbitorului, ci şi starea de coincidență, an- 

 tecedență Și consecvență a timpurilor între ele înseș , 

„considerate, abstracție. făcindu-se de vorbitor. - » 

“Două forme sint anume destinate” pentru aceasta, | 

pluscaperfectul şi viitorul exact.- ă 

“ Pluscaperfectul arată numai antecedenţa fată cu un. 

“trecut. Creangă. “Şi cind deodată numar. iaca vedem 

în. prund” ciţiva -oameni clae peste grămadă” și unul 

din el: mugind puternie. Ce să fie acolo, ziceai oa- - 

„a6nil alergind care de : care din “toate părțile? Pe: 

pădița Vasile îl prinsese la oaste cu areanul; îl ce- 

„ tluiaii acum zdraviîn și-l puneaii. în cătuși, să-l tri- 

R 
7 
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meată la Piatră. Iaca pentru ce scosese atunel vor'- 
nicul oamenii la clacă'.—*Mai ales într-un “vind îi 
picase lui Moş. Nichitor două epuşoare,- căre mergeait . 
de minune la drum. Dar la crişmă, mort copt, trehuiaii 
să stee, căci le cumpărase - “dela un.. popă'.-— “Spunea, 

“tata că i-au spus şi luf“ bătrinii, care auzise din gu- 
ra lui Moş Nichifor, că pe vremea aceia era bine să 
fix harabagiii în Tirgul Neamţulu.— “De slumeţ, glu- 
meţ, era. Moş Nichifor, dar de multe -ce dăduse: peste : 
dinsul se “făcuse cam hursuz, Băbătiea lui dela o 
“vreme încoace, nu- ştiu ce avea, că începuse a seirţii, 
_ba ce-o doare ceia, ba c-o doare ceia, a-i e făcut de 
năjit ...... încît: lui Moş Nichifor acestea nu-i prea 

„veniati la: socoteală. şi de aceia nu-r erai acum mal 
niciodata boii acasă, ha chiar se făcuşe hoclucaş, 
hărțăgos şi de tot hapsin'.— Intr-o dimineaţă Moş | 
Nichifor deciocălase căruia şi -o ungea, cind numai 
iaca, se lrezeşte la spatele lui. cu: Jupin Strul din 
“Tirgul Neamţulur'.— *Cam pe vremea aceia trăia Moş 
Nichifor în. “Tuţueni, pecind bunicul bunicului met. 
fusese cimpoiaş la cumătriea - lui Moş “ Dediu'.— C. 
Negruzzi. *Ne aducem. aminte” că, sint acum mai bine 
de douăzeel de ani, nor am fost chemat luarea a- 

„minte a literaţilor noştri i asupra unei slove blăstămate, 
„care s-a substituit : mai la toate vocalele noastre 

Viitorul exact arată antecedenţa faţă cu un viitor. 
- Odobescu. “Cit despre Ruși, din monientul ce Nol vom 

fi protestat şi vom -fi părăsit nol înşine țara la toate 
ororile războiului, negreșit că nu ei se' vor 

- demnaţi saii- datori a face polițiea în locul 
ci-ȘI vor căuta. de mişcările. lor strateg gice, 

simţi: în- 

şi cit pen- 

Tiostru, . -
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tru. vestul: țării I vor lăsa în voea oricul ar pute să-l 

“prade'.— Această. formă este însă rar întrebuințată. 
“In locul el tot viitorul arală de cele _mai multe. ori 
antecedenţa. față cu alt: viitor. Odobescu. “Vor răpezi 
bande neregulate, care . să-și îndeplinească sarcina de. 

"distrugere şi de pradă, apol, cînd drumul va fi făcut, 

i 

rural va fi asigurat de prosperare a. ur. 

- acele bande nici că „vor may. aștepta ordine, vor trece - 
după bunul lor plac.— “Cînd datoriile, ce aceste două. 
'puntută implică, vor fi îndeplinite de. legiuitorii și de 
administratorii ţării, atunci credem că poporul nostru 

- , | - - . Pi Ş 115. 

“Ta afară de aceste două forme, care numar. ielativ 
se întrebuinţează, relaţiea se mai poate exprima și 
priti celelalte forme temporale, într-atit, intrucit sla- 
rea timpului o permite. Anume: -- , 

- Prezentul indicativului, ca un prezent: ce cste, a- 
rată coincidența' față cu un prezent (Creangă. *Şi aşa 
se iaii ci amindoi şi se duc. Şi cum ajung acolo, cam 

“pe insăratele, pate zice'.—— “Cind se trezeşte” Ipate în 
“zori de ziuă, se sparie ce vede'”.— “Intr-una din zile 

- ce-l vine părintelur? Ne caută ciasloavele şi cînd le 
vede aşa singerate, cum erau, îşi pune niînele în cap 
de _năcaz'.— “Citu-i mic, “prinde muşte - cu ciaslovul”. 
Această coincidenţă: are diferite grade, dela complec- 
tul paralelizmu între cele două. timpuri, care există” 
unul lingă altul. în. tot! timpul duratei lor [congruență], 
ca în exemplul fcîtu-i mic, prinde muşte”, pănă la a- 
tingere ea numal într-un punct, ca în” exemplul “cum 
ajung, Ipate zice”; ari ca: în următoarele: : Creangă.
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„Cum îl scoli, cere de mincare”; “Cum. află pricina, 

începe a ne pofti'.—: Noi însă nu mal facem zădarnic 

aceste mici deosebiri) şi antecedenţă faţă cu un viitor; 

“ (Creangă. :Ce ţi-oiu lua eii din casă, nu- -W face tre- . 

buinţă dumitale'.— “Dacă nu ştii boabă de carte, cum 

a să mă înţălegi?) 

Imperfectul, ca un trecut ce este, arătă coincidenţa -- 

faţă cu untr ecut. Creangă. *Cum s-a văzut flăcăul cu 

casă şi avere bunicică, nu mai sta locului, cum nu 

stă apa pe pietre. — Cind da vorba  dintu- însul, 

vorba era vorbă'.— “Cum trecea: pela poarta mea, 

de abia lam scos din gura Ini Zurzan.— “Cînd clăm- 

„păniam eiăslovul, cite zece, douăzeci de suilete pră- 

pădiam deodată. —“Mă uitam pe furiș la uşa mintui- 

il, aşteptind cu. neastimpăr să vie un lainic de şcolar 

de afară, căci era poruncă să- nu eşim cite doi deo- 

_dată, şi-mi crăpa măseaua “în gură, cind vedeam că 

nu mat vine'.— “Cînd veniaii cele două ajunuri,; cite 

treizeci, patruzeci de băeți fugiam - inaintea - poper). 

Antecedenţă însă, faţă cu un prezent nu arată. - - 

Trecutul, ca un trecut--ce este, arată coincidenţa. 

față cu un- trecut (Creangă. “M-a luat groază, cind am 

trecut pelingă. lan. şi lam văzut câtu-r de mare.— 

“Cind văzură el una ca aceasta, ÎI cuprinse spaima, 

şi fuga la boet dex vestiră”.— Cînd a mal auzit mamă | 

şi asta, s-a făcut toc.—*Cind am. văzut asta, am ră- 

mas înlenmiţt),.— antecedență “față cu un prezent 

(C reangă. “Să-i spun eu; deși n-am“ fost în pădure'.— 

“Ia poftim, zise părintele, să facem pocinog sfintului 

Neculaiă celur din cuii”) şi. antecedenţă faţă “cu un 

viitor atunci cînd trecutul arată actio perfecta (Creangă. 

N
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“De nu veţi fi mîneătoră şi băutori buni, v-aţi găsit 

beleaua cu mine”). . . | 

Viitorul, ca un viitor ce este; arată coincidenţa față 

cu alt viitor (Creangă. “Dacă voii muri, tot la bise-. 

- rică' am să şed'.— Marti, de vom ajunge cu sănătate, 

am să iai nepotul cu mine” şi am să-l duc la Bro- 

şten” .) şi “consecventa faţă cu uu prezent, pentru 

care. pot. servi. exemplele date mal sus cu ocaziea' 

prezentului. - | i 

Prezentul conjunetivulua, ca -unul. ce-si schimbă 

sfera timpului după alte timpuri, cu care stă în. Je- 

gătură, arată coincidenta față cu „prezentul, trecutul 

și viitorul, „pentru. care pot servi exemplele date la 

pas. 337. a 

“Trecutul eonjunetivului, ca un trecut. ce este, arată. 

coincidența față cu un trecut. Cuniy ar fi de ex., “ca 

să schimbăm puţin un l0€. din Creangă, pag. 213, 

“Numal în “grădina. ursului, dacă- fi auzit de dinsa, 

se aflaii sălăți de acestea și marar om care să fi 

_putut lua dintr-insele. și:să fi scăpat cu viaţă” şi 

_antecedenţă faţă cu'un' prezent (Să fi fost nimica, 

parcă nu-mi vine a crede'.). Precum. se vede, şi. pre- 

„_zentul şi trecutul conjunctivului pot arăta coincidenţa 

față cu: un trecut, și anume trecutul conjunctivului 

“în mod independent, iar prezentul conjunctivului în 

mod dependent. Drosebirea de ințăles e următoarea: 

trecutul conjunetivulur arată pur și simplu “coincidenţa;' 

“prezentul conjunctivului arată mal mult actio instans. 

„Compară « cu exemplul de ma! sus pe următorul : 

„“Numal în” grădina ursului se alla sălăţi de acestea
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şi mal rar. om a fost câre: să” poată lua dintr inscle 

şi să trăiască” . : RE 

Prezentul optativului; ca.un “prezent ce este, arată 

coincidenţă față cu un prezent (De ar fi mulţi ca din- 

sul, puţină lipsă ar duce ţara la 'nevor') şi antecedenţa . 

faţă cu un fulur, cum ar fi, de ex.; “De aş ave bani, 

cînd -vel pleca. tu, bine ar fi. - Creangă. “Soacră, spa- 

eră, poamă acră; de te-a! coace, cit te-ai coace, dulce 

_tot nu. te-i (=te vel) mai face!. a 

“Trecutul optalivului, ca un trecut “ce este, “arată 

coineidenţa faţă cu un trecut. ('De nu s-ar fi înduplecat, 

lupul nu i-ar. fi! mincat”) şi antecedenţa față. cu un 

“pr ezent, cum ar îi, de ex, “Dacă ar fi avut minte, ar. 

ave bani astăzr, Lc - 
Potenţialul prezent, ca un „prezent ce. este, arată 

coincidenţa față cu un „prezent, cum ar. fi, de ex., “In _ 

„vreme ce lu petreci aică,. el te va fi aşteptind cu ne- 

răbdare. Antecedenţă faţă cu un futur” nu arată. 

Potentialul trecut (viitorul exact), ca un trecut te : 

. 

“este, arată coincidența faţă cu un trecut, cum ar îi, 

„de ex. “Cit at stat tu: aică-degiaba, casa ta, se va 

î ruinat, și antecedenţă. faţă cu -un piezent, eum ar 

i, de-ex., "Nu cred că mă va fi așteptat. a | 

trial prezent și- participiul prezent, ca unele | 
ce „înpărtăşesc sfera timpului lor. dela alte timpuri, 
cu care staii înslegătură.: arată coincidenţa faţă cu 

“prezentul, trecutul și viitorul. E a o 

„Infinitivul trecut şi participiul trecut - (pasiv; “ căcă 
"de participiul trecut activ, ea unul - ce “este aşa de 
puţin. întrebuințat, nu mar vorbim degiaba), prezintă 
o notă caracteristică, anume aceia că totdeauna. arată 

A



antecedență, faţă cu oricare. timp stau în. legătură, 

cu prezentul, trecutul şi viitorul : “plec . fără a-mi fi 

- luat ziua bună”, fam plecat fară a-mi fi-luat ziua bună”, 

“voii pleca fără a-mI fi luat ziua buni” (mal bine însă: 

“voii pleca fără a-ml lua... .); “samănă a fi-fost bo-. 

sat, *sămăna a îi fost bogat”, “va sămăna a fi fost 

bogăt'; ; “văd o casă dărimatăv, “am văzut o casă dă-- 
Pta 

rimată”,. voii vede, 0. casă: dărimată”, 

gg 
Strinsa înşirare relativă a faptelor însă, care face 

pe om să vadă lucrurile in ele înseș, obiecliv consi- 

devate,: dupăeum sînt anterioare, coincidente ori po- 

sterioare unele altora, fără. ca. aceste fapte. să fie ne- 

“eontenit raportate la momentul vorbitorului, "este: 

rareori observată în limba rominească. Nol putem. 

“serie și aşa.: C. Negruzzi. “Nimeni nu îndrăznia a arăi 

împotriva hui, cu atit mal virtos a lucra ceva. _0 

gvardie numeroasă de .lefegil, Albanezi, „Serbi, Unguri, 

izgoniți pentru relele lor * fapte, îşi aflase scăpare 

lingă Alexandru, care plătindu-i bine îi avea hărăziţi; 

iar. oştile moldovene supt. căpitani, -creaturi ale lui, 

ă le ținea pe, margini. - Slobozind însă pe “ostași pela 

casele lor, le mărginise în. puţin număr. Diti-o zi el 

se primbla singur pr in sala palatului domnesc. Avuse 

0 lungă vorbă cu “Moţoe, “care întrase iar în favor şi 

“care eşia, dupăce-l înfăţoşase planul unei noue . con- 

tribuţii. Se părea neastimpărat, vorbia. singur. și se 

“cunoștea. că meditează vreo nouă moarte, -vreo nouă 

daună, cind o uşă lăturalnică des chizindu-se lăsă să 

între Doamna Rucsanda” „Ori Neculcea.. “Dimilrașco



x 

Vodă se gătia pe taină să prinză pe Brincovanul Vodă, ji 5 Ă “ . 

precum îi poruneise poarta, şi trimesese și iscoade la 

Munteni, de văzuse toate lucrurile Brincovanului Vodă, 

„cum stai şi şi-au făcut Dimitraşeo Vodă vreo cinci 

ose steaguri de lefegil şi două steaguri de Lipcani 

si cițiva . ficiori de boeri grijiți bine îl ţinea în Iaşi, 

şi facuse, cuvint că va să meargă în sus cu podgheaz 

“
2
 

„ia Moseali, ca să nu se priceapă Muntenil, şi aştepta 

din cias în cias să-l vină. om. dela poartă cu. ferman 

dela împărălie şi .să se pornească la Brincovanul “p
i 

R
e
 „Vodă, să-l prinză. Venit-ai şi dela hanul ferman, 

“numar să “incalice să meargă 'să prinză pe Brinco- 

vanul Vodă; ce pre termanul hanului nu cuteza Di- 

” mitraşco Vodă, ce aii mai scris la poartă că el este 

gata și hânul încă i-a seris -(aetio perfecta) - să  pur= 

“ceadă; ce să ştie şi “dela. împărăție, pureede-va la 

Brineovanul Vodă să-l prinză, ati ba 7— Insă normal 

pulem Serie şi așa. Neculcea. “Deci Cantemir Vodă, 

dupăce i-ati adus, i-ai pus la închisoare și nu i-ai. 

omorit, că aă poruucit poarta să nui omoare, şi şi-au 

adus aminte şi de giurămîntul ce că aiurea Cantemir 

Vodă lui Gavriliţă vornicul celul Dătrin, să. nu- ŞI a-: 
tingă sabica lui de neamul _ficiorilor ur, Cecene. 

“Moşneagul, sătul şi el de atita singurăte, îşi îa traista. 

în băț şi face cum i-a zis baba. — “Să. nu spun min- 

cun dar Ipate- se imbogăţise însutit şi înmiit, decînd. “ 

venit Chirica în slujbă: la” dinsul”. - 

“cu „eonjunețiea dupăce regulat se întrebuințează tre-. 

cutul pentru a arăta antecedenţa față cu un alt trecut. 

Creangă. “Părintele, dupăce a întrebat de dascal, care 

S 

= “cum ne purtăm, a stat puţin pe ginduri „ apoi a pus 

.
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nume scaunul. — “Dupăce a mincat, cit i-a trebuit, 

i-a mal rămas o bucăţică de mămăligă inbrinzită ŞI. 

_făcind-o boţ, a zis: Ce. s-o mal due pe a casă? 

|. Pasivul i 

ŞT 

“cu activ— căci: este tot aceia la urma “urmelor— i] 

- iubese toțY. Apol dăm vreo. citeva exemple. Ureche. 

“Cu.ce - măsură vel . măsura, se Va măsura vouă”. — 

| Facem inainte: de toate observaţiea că „limba ro- 

mină se servește pulin „de pasiv şi că în loc de este-: 

„iubit “de toţr ori “se iubeste de toțr prefere să zică, Ă 

“Fu scos din domnie'.— “Curte ce nu s-ati băgat in: 

“samă'.— Miron Costin. “Pănă la "cumplită a doua. 

domnie a lui Aron Vodă este scris, letopiseţul țării 

„ Moldovel de Ureche vornicul'— :Dupăce se pustiise: - 

tara de TatarY „— “Dind ŞI Hanul zălog” la! Leşi şi Le- 

- şii la Hanul, pănă se va. închide tocmeala'.— “Si îm- 

- păratul neinţesc, înpotriva Tureilor oștile lui într-acolea 

erai orinduite'.— “Jară Ardealul” că n-aii fost pentru 

dinsul, ce pentru sine aşezat, atunci s-ail arătat. —- 

“+Şi aşa s-aii plătit lut Mihai Vodă pentru slujbele: 

ce aii făcut Nemţilor”.— — “Mar multe în lume sfatui 

bune .la- Domni nu se aseultă”.— “A cărui olat ve-: 

nitul este. închinat la mormîntul lul- Mehmet.— - ară. 

Jigmond, eraiul - lezese, înţălegind de. pacea ce s-aii 

“făcut între Turcă cu ficiorul Său, s-aii facut mînios. - 

“de odată'.— “Ştefan Vodă șilia să nu dee” ceva pri- 

„cină Leșilor, . hiing atunci “legati cu prieteşug Not 

impărăţiit. - — “S-au rugat mitiopolitului și boerilor,
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să urăiască Raduiui- Voda pentru dinsul, să nu -hie: 
uitat'.— “Mare pustietate țăril, care nu se va uita din. 
„pomenirea oamenilor. în” vecr.— “Se pustiise curtea, 
şi ţara'.—“Pacea ce S-au fi cut. “Asupra țării, care 
era stricată foarte rău dela Radul Vodă:.— “Partea 
lui Salmaşa Mirza ȘI a lu. Cantemir nu €raii de tot 
risipite” .— “La curțile împăraţilor multe - răutăţi pot 

„să se facă peste ştirea celor mar?'. -— “Şi cu mult: plean 

, 

întorcindu- -se, i-au gonit Coneţpolsehi hatmanul, ca- 
ele era lăsat aici pre margine de craiul pentru paza 
despre aceste părti” — Şi acolo, cunoscut hiind - la 
câțiva din capete, . : i-au dat Sultan Murat domniea'.— 
“Avind acela craiit şi știință, ce sint Turcii, cu răz- 
boiul dela. Hotin, cu. sultan . Osman, „la care: război - 

“era. el singur trimes de tată- -so Jigmond . . . aă pus 
gind numai: să înceapă sfada cu Turcir, — ară oastea 

„ce era trimisă pre apa. Niprului o... S-ait Durzuluit” 
“pre bietul Barabaş'.— “Nespusă pradă ca aceasta este 
“ării, şi de prada dela Ion Vodă nu puţin mal mică. 
-alegind de aceste cumplite. vreni de acmu, cu- care 
toate primejdiile acestui pămînt covirşite  sint.— 
“Drimba „cea de oști, care. era orinduită spre Suciava, 
aii cuprins cit ţine Soroca'.— Să nu se hie rănit, - 
abia cineva de are hi putut hălădui den Moldoven!'. 
-—“Să se hie ştiut la cel din afară spaima -ce se fă 
cuse la Cazaci, luată era tabăra atunc':— Cu tre 
zile mai înainte de ce se rănise Timuş,—- “As. fi lipit 
„aceste semne: la rindul său, ce era trecut rindul la 

“izvodul cel curat”, — “Domnia Ştefan Vodă fără de. 
"grijă. Numa! 6 samă de Lăpuşnent ...., nu erai de- 
Odată aşezaţi, ci. fugise Mihalcea Hineul a Turer —



C. Negruzzi. “Se înturna acum să-şI ia seaunul, pe- 
care nu l-ar fi perdut, de n-arii fost vindut de boerY. 
—*Solului nu i se tae capul'.— “Ca să se sece. influ=.” 
ința boerilor - „ „*. îl despoe de averi supt. feluri de 

„pretexte'.— “La cea mal mică plingere ce i se.arăta,. 
„capul vinovatului. se spinzura în poarta curți. — 

Creangă. Cînd se trezeşte Îpate în zori de ziuă, se, 

sparie. ce vede, totul era mintuit.— “Intru în grădina. 

-cu pOpuşol, care. erait chiar atunci prăşiți.de al doile”.. . 
„Să se” observe “este scris letopiseţul'= trecut; “erati. 

orinduiite'=pluscaperfect;. “este închinat'= trecut; “era. 

stricată” =pluscaperfect; “erati risipite'=pluscapertect ;: 

“era lăsat'= pluseapertect; “era trimes'=pluscaperfect ; 

„ “cra” trecut' = pluscaperfect; “erati aşezat = plusca=- .. 
“perfect; “hiind legaţ'==trecut. . Din contra. “să nu hie . 

uitat'= prezent, . “cunoscut hiind'= prezent. Eu sper că - 

din aceste. exemple. înţălesul „pasiv. ese lămurit la. 

iveală. Să se bage. de samă că prin pasiv se înțălege 

o. formă verbală, prin care 0 calitate se . reprezen- - 

tează ca dată subiectului de o fi ință lucrătoare Oare-. 

care, iar ru câ produsă prin propriile forţe ale SU-- 

biecțului ori lăsată lu! dela natură. Cînd Creans ză zice 

că s-a ascuns în niste popuşoi, «care erai. prăşiti de: 

al doilea, el toeniar dă popuşoilor d asemenea cali-.. . 

tate, şi deci «erati prășiţl» este o formă pasivă. Dacă 

“prăşit” ar fi un adiectiv, aşa cum este. inalt ori “fru- 

mos, n-am ave negreşit a face cu o formă pasivă. - 

Dar nu este aşa, prășit este o formă verbală cu un 

status, actionis, temporis și velationis oarecare, o for- 

„mă verbală, unde.avem a face cu un cerb, adică cu. 

un lucru abstract, considerat ca: rezultatul unei acti-



vitiți oarecare, şi anume al unei activități pasive. 

“Faptul acela că alături cu “scrisoarea era scrisă” pot 

zzice şi “scrisoarea fusese scrisă” pentru a reprezenta 

“ pluscaperfectul, că adică diferitele stări de timp le 

reprezentăm noi Rpminii la pasiv prin formele auxi- 

* 

Jiarului, poate proba cel mult că participiul “trecut 

într-o asemenea compunere cu verbul. sînt pierde a- 

«lesea orice. însenmmare de timp și păstrează numai 

pe cea de acțiune, anume pe cea „de actio perfecta; 

de a fi participiu nu încetează însă prin” aceasta de . 

fel, de-a fi adică verb -şi anume verb pasiv!: “seri- 

soarea era scrisă”, “scrisoarea. fusese , scrisă”, “omul 

fusese iubit”, sint. toate trele niște pluscaperfeete pa 

„.sive! Dar chiar înţălesul de. trecut şi-l păstrează vă- 

_dit-participiul adeseori, dupăcum se vede dintr-un: 

exemplu ca: cAvind acela :eraiui și ştiinţă, ce sint 

“Turcii, cu războiul dela Hotin, cu sultan Osman, la - 

-care războiii era el singur trimes de tată-so Jigmond...., 

:.au pus gind numal s să înceapă! 'sfada cu Tureit», “unde 

“era trimes' este lămurit un pluscaperfect, analog la- 

“tinesculul missus' erat. i ' 
“Participiul. însă adeseori se adiectivează (compară 

pag. 320) şi în asemenea taz în compunerea lui cu 

Ă “verbul sint nu mai avem a face cu o formă pasivă 

și: “Dopuşoil eraii copi, de: pildă, ori, oamenii erau 

“îngrijiț” (adică “cu "grijă, * cu frică) nu sint, negreşit, 

niște vorbiri” pasive ('oamenil erai îngrijiţi” [adică 

«căutați, cortoliți, prevăzuţi cu cele necesare] însă da!). 
D ' 

=
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Prepoziţiă A - 

Hs: | 

„Se constr uesc cu cazul 9) asupra, contra, înaintea, 

înapoia, înuntrul, şi toate cele compuse cu dinsele 

“precun şi cu. dreapta,. lungul, “stinga, suptul, faţa, 

'josul, susul, dărătul, fruntea, potriva, preajma, jurul, 

dosul, răul, cauza, -pricina, parteu, dreptul,. locul, ur- 

ma.— Toate celelalte se construese cu cazul 1). 

Cele. care se construesc cu cazul 2) cer totdeauna 

ta substantivul să fie însoţit de un pronume, și a- 

hume ori de anticul (după principiile dela $ 54), ori 

de alt pronume oarecare, și dacă mal multe cuvinte” 
ait aceiaş prepoziţie, toate, afară de. cel întiiu- pri- 

> mese - articulul . prepozitiv : “incontra ” Rominilor ia 

“Turcilor; “încontra mea şi a ta'.— Cele” care se con-! 

stiuesc' cu cazul 1) cer om nu arlicul la „substantiv 

după regulele dela $ 55 afară de casă ;. afară. de 

casa omului; afară de această casă, afară de casa 

„aceasta ; afară de frumoasa casă, afară de casa. fiu: 

moasă; ete. Cind substantivul nu este însoţit de un. 

“atribut ori de un compliment de acele,. care cer în 

mod necesar articularea. ori -nearticularea substanti- 

-vulul, acesta nu. se articulează. după toate. celalalte 

“prepoziţii afară de “alături cu, cu, în faţă cu, deodată. 

cu, deo potrivă cu, de pănă alături cu, de pănă de 

faţă cu, de pănă faţă cu, depe alături” cu, de depe 

alături cu, de: depe alături, -dinpreună cu, din alături 

cu. din față cu, faţă cu, înpreună cu, odată cu, pănă - 

alături cu, pănă defaţă cu, pănă - depe! alături cu, pănă 
= Bi
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de depe alături cu, pănă dinpreună cu, pănă din a- 
lături cu, pănă din depe alături cu,-pănă din față cu, 

„pănă faţă cu, pănă înpreună cu; “pănă pe alătură cu, 
pănă pe- depe alături cu, pănă pe de depe alătuni cu, 
pe alături cu, pe depe alături cu, pe: de depe ală- 
tur cu”, adică afară de-cu și de compusele cu dinsul: 

după cu anume .se articulează substantivul “cu a- 
ticulul substantival ouă. cu cel nedefinit după printi- 
piul dela $ $ 54, poate fi însă- ȘI nearticulat; după com- 
pusele cu cu trebue - însă numar decit substantivul 
să se articuleze cu unul din cele două articile, - 

Cînd cuvintul însoţit de piepoziţie este un pronume 
personal, atunci pelingă prepoziţiile caive- cer cazul 1) 
se întrebuințează cazul 3) al pronumelui “şi anu- 
me forma întreagă ; iar peling ză. prepoziţiile care cer 
:azul 9) pronumele personal - este reprezentat prin cel 
posesiv, care se acoardă cu prepoziţiea : pentru mine, 

„tine, sine; ineontra mea; ta, sa ; îndosul mesi, tăii, său. 
„.. Cele mar! multe, prepozițir arată locul şi timpul, or 

în mod propriu ori în mod metaforic. A arăta, la 
fiecare raportul exprimat” şi a da exemple pentru l&- 
murire ese. din: cadrul cărții de față şi. întră, chiar 
in general vorbind, mai: mult în cadrul unui dicțio- 
nat, Observăm numar că numeroasele prepoziţii, pe 
care. le-am înşivat, -sînt în mare „parte . scoase din 

" propriea mea, conştiinţă, iar hu culese din autori. 
Limba romină nu este însă o limbă moartă, ca cea 
“latinească, de ex., pe care gramaticul este nevoit la 
fiecare pas. să o probeze cu: citați! din Cicero. Limba 
romină comună este o bogăţie a. noastră, a: tuturor. 
Rominilor,: şi dupăcum gramaticul este dator s să pro- 

2 - - - -



beze cu citaţii punetele cele mar importante, tot aşa 
este îndreptăţit — în caz, negreşit, cind e Romin şi-a 

“învăţat romineşte din faşă — să scoată lucrurile şi: din 
propriul săii cuget. Eu am observat de mult că acele 

citeva prepoziţii, cite se găsesc “prin” gramaticile Xo- 

mâne; delu cea mai veche pănă la cea mal nouă, nu 

„sînt în stare de a da măcar pedeparte o idee despre 

bogăţia -limbil noastre” în' această privinţă şi, cînd. 

m-am apucat-cu de seris o gramatică, am găsit de. 

cuviință să înșir toate prepoziţiile, cite le socot'-eă 

posibile 'şi de care m-aş servi eii fără ca să-mi poată 
„jice cineva că nu' vorbesc romineşte. Dacă aş fi stat 

să culeg din cărţi prepozitiile, ar fi: trebuit să lun- 

-gese mal mult decit îmi permitea timpul cercetările 

şi totdeauna aș fi rămas departe de scop, de a face 
adică odată o listă a prepozițiilor rominești posibile, ii 

- E Ş 1 19, 

În urma acestora facem “ citeva observ ați asupra 

“ acelor prepoziții, pe ale căror. înțălesuri le-am soco- 

tit mal variiate. A - 

a se întrebuinţează: a) în izolări, precum, cu înțăles 

de loc, în fa casă, aminte”; apoi —probabil. la început: - 

„cu înţăles de. scop—pelingă infinitive.—b) a are în- . . 

ţălesul cazului 2 (afară de calitate şi de obiect nedeepi), 

Compară C, Negruzzi. “Tractatul de Adrianopol “a 

duse ţărilor reciştigarea a parte din drepturile per- 

dute de atita vreme'.—A. cailor rinchezare, pocnetul . 

"cel de sineţi, fre amătul şi şueratul a. mil de mil “de 

săget.—- Tot astfel “stăpin a 0 mulţime de moșiY”, 

- “părinte a o grămadă, de copit, “moştenitori a toată 

7



| “averea” — Prectuu se vede: din aceste puţine exemple,- 

x. 

de obiceiii cînd substantivul are un atribut ori un 

compliment: de pildă, se zice “moştenitori a toată a 

„verea? ori “inoștenitori a mare şi frumoasă “avere”, 
“dar nu “moştenitori a avere, macareă de altfel se: 

- poate zice “părinte ao mulțime”! Acest serviciu al. 

cazului 2) îl face prepoziţiea' a şi după acele : prepo: 
ziţii care se construesc cu cazul 2. De-ex.se zicede 
obiceit “inpotriva duşmanilor! ; C. Negruzzi însă zice: 
“Aceste a zis Enric IV oştilor sale. “ Imi va “sluji de : 

- ertare, căcr le-am-pus în gura "eroului romiîn, vitejiea 

„dora, țin averea cu „cineva, fug cu cinev: 

“luy, de care a dat dovezi în 40 de războae înpotriva 

“a duşmani eroznici, şi în care a fost pururea biruitor. — 
c) In. sfirşit peling gă verbele cale (a popă), fac (a: răi), 
menesg (a bine), miros. a. traiidafi D), put (a. ciapă), 
trag (a răi). . 

cu. Arată: a) Însoţirea, “sat. cu gospodari, sat cu 
hiserică, umblu cu cineva,. cutare: trece cu cutare pe 

„stradă, fug cu ţărna în cap, spun cu lacrimi, lucrez 
cu tragere de inimă, _blastăm cu lacrimi, “umblu” cu: 

- petele în vint, turte. cu julfă, masa cu bucate, împart. | 
ceva cu cineva, deprind cu nărav, vin “cu sînul în- 
cărcat de poame, prăjese hoștine cu - Săi, trag o raită 
pela scăldat_cu un prietin, i id cu mine, duc pe. ci- 
neva cu cineva la ţară, s-a tras. cu averea spre Mol- 

. De unde 
apoi pelingă. verbele "care: arată . înprietenire,' înduş- 
mănire, precum mă sfădesc, mă înpac, mă  înpriete- 
nesc, mă înțăleg, nu mă. înţăleg cu cineva. .D) Mo- 

„dul: _“vorbese cu ciudă, iat pe cineva cu binele,



spun cu îndrie, aştept cu - bucurie, vorbeşte cu 

„bunătate, primest cu dragă- inimă, „ ospătez -pe ci- 

neva cu îndestulare'.— c€). C oncesiea (inpreună cu tot): 

-cu' toată părerea. de răii trebue: să-ţi spun'.— 4) In- 

- strumentul : “îufăşur. cu ceva, mă bat cu mîna peste 

- gură, zăplaz. streşinit - cu. sindilă, săp_cu cazmaua, 

prind eu areanul, văd cu „ochii, frec cu oțet”. 
, 

” de. 2) Arată, totul din care ceva: face . parte: Du: 

cală de pine, sat de oameni, - ce mal de pomi sint 

în grădină !, mulţime de băeți, douăzeci de suflete, 

un cofăel. de apă —b) Inţălesul cazului 2, -afară de 

"obiect nedrept: “părinte de familie, iubirea de adevăr, 

- zaplaz de birne, bicii de-curele, cale de două _cia- 

suri, oțet de leuştean, somn de' veci, suilet- de om'.— 

c) Scop: “dar de şcoală nouă, îi arde citeun. biciii de 

fiecare greşală, ziua “de-sfi ntul Foca, clacă, de dres 

drumul, dai. de pomană. —d) Cauza : “fug de fiica 

cuiva, fricos de” umbra mea, bufnesc de.. is, de. frică 

m-ar îngropat în. năsip,. clămpănesc “de bătrin, do- 

„goresc obrazul cuiva de rușine, g gura ride de placinte, 

îmi arde sufletul de sete, sînt acuzat de. cineva”. 

e Timpul de cînd:- “sfintul de astăzi, de trer zile mă 

, muncesc” - f) Lucrul . de care se. Jiberează cineva: 

*scutese de călărie, scap "de pelea, fug de spov edanie' „- 

“— g) Inpreunarea: “avea sinul încărcat de covrig. -— 

h) Privinţa: “bun de. gură, răi de plată” (Aici întră 

"şi vorbiri ca “acest oni era aşa de silitor”, unde “de 

-“silitor a înserânat dela: câpul locului “în ce. priveşte 

-silinţa”, cu coneretul pentru abstract, ca ma! sus în 

“eliimpănește de bătrin”, unde bătrin = bătrineţă; apol



, - i - ” Sa 

altele ca Ispirescu, “de zmei, zmeii ; de: voinic, Voi ic; 

o Cr eanigă, *dascalul ascultă pe cineva de tot ce a. 

„învăţat peste săptămînă”; Şi astfel de se apropie tot 

mai: mult de - înţălesul' lut  despre:. “aud de: masă ; 

Creangă “Poate că. te faci. şi: popă - aicl - la biserica. 
sfintului Neculaiii.— Hey, Hei, cînd aud ei de popă, 

las muștele în pace —i) Lucrul de care mă îngri- 

jesc : feaut de- suflet”, —J) Lucrul de care sînt mulţă- 
“mit: “sînt mulţămit de cineva” —k) Locul de unde: 

“atirn ceva .de .un par”. Cu acest înţăles staii în . le- 

gătură vorbiri ca: intreb de dascal (Creangă. “Pă- 

rintele, dupăce a întrebat de dascal, care cum ne. 

purtăm, a stat puţin pe: gindur?), unde este între- 

buințat locul informaţii pentru obiectul drept. 
< 

la. a) Locul unde? fager la minte, sed cu minile i 5 ŞCU , 

“la ochi, ajung la ceva, citesc la carte, sint la. not 

acasă, şed la biserică, iaii -pe-cineva la dragoste, dai : 

ajutor la drum (adică la dres" drumul), ţi-r * deschisă - 

uşa la donnie'.— b) Locul încotro: merg la biserică, 
N 

rup omătul dela o'casă la alta, a venit la nor, due 

„la“ Broşteni, duc un băiat la profesor, mă duc la el, 

„trag-la un otel, trag în gazdă la cineva, mă dai la 

o. treabiv'.— c). Timpul cînd. Creangă. -“De ar fi multi 

ca dinsul în domniea. mea, puţină lipsă-ar duce țara 

“la. novor.— La plăcinte, înainte, şi la război înapol. . 

—d), Partea dintr-un tot, ca obiect drept. Creangă. - 

“Postoronca: de dascâlul Simeon Fosa din -Ţuţueni, 

numai pentrucă “vorbeşte mal în tilcuri * decit alții şi 
-sfireieşte toaia ziua la (abac, cere cite trey husăși 
“pe lună'.— “Odată încep cu toții a cărăbăni la sal- 

A
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tele cu puf, perint i mot, o .leg gătură « cu demîncare şi i 

alte mărunţişuri:.-— “EX, măi băeţi, ia: 'amu trageţi: la 
aghioase, zise un. plăeş scăpărind şi- dind foe unui: 

brad'.— e) Scopul. “Scot oamenii la clacă'.— f) Obie- . 
ctul nedrept: îdaii ouz la cat; fa dat o pine la cite 

dor oameny a a 

pe. 2) Obiecţul drept. “Creangă. +0 copilă ageră la 

minte şi aşa de silitoare, de întrecea. may pe toți 

Băeţii şi din carte dar. şi din nebunir.— “A pus pă: 
rintele pravilă şi a zis, că in toată Sîmbăta să se 

procitească. băeţii, adică să asculte dascalul pe fiecare”. 
— “Intr:o zi_îndeamnă păcatul pe. bădița Vasile. să “ 

pue pe unul Nică al lui. Costăche să-mă procitească. 

„— “Mama ÎȘI petrecea băiatul. la Piatră, bocindu-l ca 

pe un mort'.— “Biserica deschide pe on. La nume 

pe.poate lipsi, la pronume niciodată (exceptindu-se. 

“formele scurte dela: pronumele: personal). Această 

formă a obiectului :drept este specifică persoanelor și 

“pexrsonificărilor.— b) "Locul deasupra; “însemn cu căr- 

bune. pe ceva, mă întorc pe ceia parte, - este ceva 

scris pe un clopot, . bat.pe umăr cu..mina, fug . -pe 

“un deal, mă "dai pe ghiată” —e) Timpul cînd: “pe vre- 

mea aceia! (numar cu cuvinte care prin ele, înseş a: 

"rată timpul) — d) Timpul cit : “dati cuivu o sumă oare- 

care pe lună, duc (iaii) o sarcină oarecare pe viiață”. - 

în. a) Locul unde (înuntru): “în satul Humuleşti, 

umblu din casă în casă, îmi zie în mine, întru în 0- 

gradă, mă îngrop în: țărnă, trăesc în oaste, sînt mulți 

| ca aceștia i în domniea mea! =») Locul încotro (inuntru): 

„Creangă. M-ati trimes la stină i in- dumbrava A gapicY,



*am să mă duc” în fundul iadulur.— €) Locul unde | 

şi încotro: “vueşte satul. în toate părțile, alerga. cu - 

pletele în vînt”; Creangă. “De odată numai iaca ve-. 

dem -în prund cîțiva “oameni clae peste g grămadă”, s-a . 
dus vestea în: toate părțile!. Aici întră şi vorbiri ca: 

“las pe cineva în plata lui. Dumnezeii, în voia lu; 

“nu sînt în bune dispoziţiv —9) Timpul cînd. Cre angă. 

“Imi ardea sufletul în mine - -de sete, şi ciobanii şi ba- 

“ ciul habar. n- aveati de asta: numai . se întorceau în, 

„ceia parte în țipetele mele Și. norăiati mereit,— e). 

. Impărţivea : “înpart un lucru în trel părti, ne aşezăm 

în două rindurY. . - | i E 

peste. a) Locul pe deasupra: “stă clae peste gră- 

madă, mă bat: peste sură, arunc peste « gard”. Aici a-: 

„ parțin vorbiti ca: “a dat holera peste mine, dai 

peste un profesor bun'.— b) Timpul în cursul săi 

trecut : “dascalul ascultă pe -fiecare de tot ce a învă- 
lat peste săptămînă, “ > ă 

după. a). Locul: “aleargă oamenii după cineva, Yino 

după mine, ajung undeva după . multă trudă". — b) . 

Timpul: “Nu mult după asta s-a întîmplat cutare. 
lucru, dai de pomană. după - moarte”.— e). Scopul: 
“toată ziulica bate. prundurile după scăldat;— d) Con- 

formitatea: învăţ după puterea mea, mă închin după . 

obicei. o | i Da _ 

“depe. 3) Locul de unde: “plinge de „sare, cămesa - 
depe dinsa, s-a adunat lumea depe lume'.— b) Timpul 

cu cuvinte care arată prin ele insez timpul: “cutare 
„lucru îȘI. are începutul depe: vremea cutare. e) In
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legătură cu locul. de mnide stă al treilea înțăles, anume 

al motivului unel. cunoştinţi, al semnului : “te cunose 

depe ochi că ar plins, se cunoaşte depe strae că-l om 

curat”. 

prin. a) Locul de trecere: 

N 

“umblu: prin sai, bate 

vintul prin buzunar, trece. prin şcoală ca gisca prin 

apă'.— b) Instrumentul : “a ajuns la cutare seop prin 

silință, a căpătat diploma, prin stăruință. 

despre. 2) Locul în apropiiare: 

“despre Prut, —b) privința (compară de): 

poate să nu. mal vină: 

“vorbim. despre cutare “numal bine” ; 

“venit vestea despre 0 Stricăciune varecâre' „. 

pentru. a) Scop: “+ 

bartea Moldovă 

“despre mine, 

“despre cutare se vorbeşte . 
e 

întim plare'; ; “a. 

sînt aholiiie pentru cineva, am 

slăbăciune pentru -cineva, - se face vorbă pentru ci- 

neva, daii bani. pentru cineva (ceva), învăt carte pen- 

"tru popie' — b) Cauză. Cre angă. Pătintele începe a 

“ne pofti pe fiecare la Bălan şi a ne mingiia -cu sfin- 

tul ierarh Neculaiii pentru durerile cuvioaselor muşte”. 

care ai pătimit! pentru dragostea lur. — “Mucenici, 

Hristos”, — e) Timpul cit (cu cuvinte. care ele înșeş 

arată timpul) “şcoala a.rămas pustie pentru o bucată 

de vreme, : are sănătatea. asigurată pentru: ciţiva an. 

fără ar ata lipsa.—: afară. “de excegițiea.-— asupra 

privinta (compară de şi despre).— cătră locul şi timpul 

încotro.— între locul la mijloc.— diiu locul dinuntru 

în afară, și „privinţa: “(întrec pe cineva . din carte”) = 

— din cauza, dinu. pricina, de răul. arată cauza. |
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— din pariea locul de “unde: şi privinţa (compa-. 
ră de. De ex. “din: partea mea. poate să nu vină”). 
— contra | „duşmăniea.— pănă timpul în toată scur- 
gerea sa, numai cu cuvinte care: prin. ele înseş arată 
timpul: “pănă Simbătă gătesc lucrul'.— Zâng gă. locul 
din apropiiure.— printre locul la mijloc: cu trecere: 
“mă port printre oamenY .— spre locul încotro.— supt 
locul dedesupt.— prizntr- în compunere “cu îns are 
înţălesul lu prin.— într- în compunere cu îns are. 
înțălesul lui în.— de cătră locul. din cotro şi cauza | 
(rar) : : am fost acuzat: decătră cineva'.— de o potriră cu 
esalitatea.—înpreună, ca, odată cu insoţirea. 

"Celelalte prepoziții, cum.am mar spus. deja, arată 
loc şi timp, ma! propriu oră mal figurat, dar cu a- 
tita Dăgare de'samă din punct de vedere mai ales. 
al fixărir locului, încit cu greii is ar pute găsi în alte 
limbi ceva analog. | - Aa A 

Complimentul unul substantiv se poate întrebuința . 
cu elipsa substantivului, care în asemenea înpreju- 

„rare e totdeauna reprezentat ” prin articulul adiecti- 
val: “omul fără noroe — cel fără noroc; omul cu mîna 
strimbă — cel. cu mina strimbă; etc; Tot astfel ori- 
care adverb : “întimplările “de eri -—cele de eri; re- 
colta de' anțărţ — cea. de. anţărț! ; ;eţe.; = înţălesurile 
cazului 2 (afară .de atribut): “fimeea lui Gheor she —a 
lui Gheorghe; casa prietinului—a prietinulur ; ; ete.;— 
și atributul exprimat prin prepoziţiea de: cuțitul de 
oţel—cel de oţel (compâră elipsa “substantivului pe- 
lingă adiective şi pelingă pronumele „posesiv; bag. 
293 şi 937). i a
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- Conjunoţii 

Ş$ 120. 
Asupra conjuncţiilor repetă cele zise “la pag. 354 

asupra prepoziţiilor. Fără ca să cercetăm pe fiecare 

în parte, căci aşa ceva ar fi mar: mult treabă de dic- 

"ționar, ne vom mărgini la observaţiile următoare. 

“ Relativul: ce “masculin şi feminin se întrebuințează 

numai fără prepoziție, ca subiect şi obiect drept (Creangă. 

" «Ştergare de burangic alese şi alte lucruri, ce le ducea 

Lunea în tirg de vinzare'.— “Nişte lingurari, ce-l a- 

- veam tocmiţi prăşitorY. Insă “bătea puntul sait pă- 

vetele sai vreun lemn, de care mă păliam”). ce neutru 

„se întrebuinţează şi cu prepoziţii (Creangă. “Bag mina, - 

„să scot pupăza pe cea fi). 

Pronumele determinativ, la care relativul se ra- . 

„poartă, lipseşte adeseori şi relativul AI împrumută 

forma. Cre eangă: “Vai, aprinde-v-ar focul să vă aprindă. 

„Dar cum se chiamă asta ? In obrazul cul v-a învăţat”. 

— “Hal fiecare pela casă cul ne are'.— “Ce mal atita! 

Mi-a spus mie cine l-a văzut, că Ion a -luat-o'. i 

In lipsa pronumelui nedefinit trebue căutată ori- 

ginea faptului că relativul âre citeodată înțălesul unui 

pronunme. nedefinit. Creangă. “Intr-una. din zile seoate . 

„vornicul din sat pe oameni la o clacă. de dres dur 

mul. -Se ziceă .că are să. tre acă Vodă pe acolo, spre” 

mănăstire. Şi bădiţa Vasile n-are "ce. lucra? Hal și 

Nok, măr păeţi, să dăm ajutor la drum. - Şi ne“ luăm 

noi de la şcoală şi ne ducem cu toţii. Şi care săpati 

cu câzmalele,. care căraii cu tărăboanţele, care cu. 
r 

Li
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căruțele, care cu coveţile, în sfirşit lueraii oamenii 

-cu tragere de- inimă (“care săpait cu cazmalele'=—unil 

eraii care, etc.) A 

După am, atunci cind infinitivul serveşte ca pre- 

dicat al propoziţii. relative ($ .92), lipseşte regulat 

un substantiv orl un pronunie, la care 'relativul se 

raportează. “Dela moş Bodring să ave eal. ce. învăţa = 

“aveal un lucru ce să înveţi” ori taveal “ceva ce să. 

E învețr „— Cînd substantivul ori pronumele, „care - lip- 
_sesc în asemenea caz, sint persoane, iar subiectul 

lui am” este deosebit. de acel :al verbului. din propo- 
zițiea relativ ă, atunci se “întimplă “curiozul * fapt că. 

„verbul am 'se. acordează cu relativul (totdeauna cine). 
_ Creangă. “Un teane de' sumane: croite, „nalt pănă în 

grindă, aştepta cusutul, peptănușii în laiţă n-avea. 

- “cine-l ţine de coadă, roata şedea: în mijlocul Casel... E 
— “Dacă ar fi să. iasă toți învăţaţi, n-ar ave cine să 
„ni tragă tiubotele”, i 
„O atiacţie de altă natură are loc atunci chid-— mat 
-_ ales la: relativele compuse cu ori- —. substantivul, la 

care relativul se rapoartă, trece în propoziţiea rela- 
„tivă şi se acoardă cu conjuncțiea. Cum ar fi, de pildă, 
“în oricare tară te vei duce, vel găsi lucruri bune Și 
rele”: Cre eangă. “Ciţi domnitori şi mitropoliți s- ai rin- 

. duit la scaunul: Moldovei, decînd -e. țara asta, - au tre- 
buit să -tre cacă măcar odată prin Humuleşti spre mă- 
năstirP. Un fenomen analog are loc în Creangă “Dum- 
nezeii. n-ajută celui care umblă cu furtişag, fie lucru 
de purtat, fie de a mâncării), fie” oridece a. fi (= fie de . 
un lucru, oricare va, fi ) Si Me: 

-Dacă adeseori substantivul, la care rola se ra-



„poartă, trece în .“piopozițiea relativă; se întimplă şi 

din contra, anume ca predicatul din propoziţiea - re- . 

lativă-să treacă într-o. altă propoziţie. Aici trebue 

„căutată explicarea- acelor dese vorbiri, unde relativul 

ce urmat de verbul sint serveşte. ca atribut unui sub- 

-stantiv ori 1 adiectiv. Creangă. “Ha, bine v-aii mal făcut, 

“boghibale spureate, ce sinteti. — 'Scoţi sufletul din om 

cu obrăzniciile tale, ușărnic, ce eştr'. “(=*Bine v-au. mar 

făcut vouă, care sînteţi nişte poghibale spurcate!. etc.).— . 

“Şi focul îngheaţă lingă tine, de arzuliii ce eşt. 

Relativele. care, cine, ce, cit, apot' cind. cu compu- 

“selă sale (afară de cele cu ori-), cotro cu 'compusele 

sale (afară de cele cu ori-), cum cu. compusele: sale 

- (afară de cele cu: ori-), unde -cu compusele sale (afară 

-de-cele cu ori-) servesc ca conjuncțir pentru întrebă- . 

vile indirecte. Cre Cangă. “Ştia cu cine are de a face. 

— Mă” miram „eii -de ce-s așa de cuminţi. — De obi-" 

€eiit întrebările indirecte, ca oricare vorbire indirectă, 

sînt obiecte drepte, - Citeodată sînt însă: complimente 

cu- prepoziţii. Creangă. Se gindesc la ce e poate să li 

aducă” ziua de mine” PR : 

i “când. Această “conjuneţie + are. cileodată inţălesul 

uuui adverb. Creangă. “Văd pe mama cum se da în. 

vint. după trebi, cînd în casă, cînd afară”. 

E “aude. Citeodată: are. „înțălesul unul adverb. Cre cangă. 

--*Si- unde nu mal zboară şi a treia oară pănă la soare'. 

— Şi unde 'am “eroit-o la fugă, uitindu-mă înapoi, să. 

„văd nu: m-ajunge: moşneagul'.—- :Şi. odată şi. începem. . 

"= Si ce să-vezi? Unde nu se ia hapsina de nevasta lul 

Vasile. Aniţei « cu cociorva aprinsă după no. —— “Şi cum 

7
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stam eii şi mă chitiam în capul meii,. că şerpe cu 

“pene nu poate să fie, unde nu mă înbărbătez în 

sin6mi şi iar bag mina să, scot pupăza pe ce a îi. 

—lIspirescu. “La a zecea zi unde se -scutură odată 

calul şi se făcu frumos'.—— “Faţa dede “călcie calului 

"și unde'se răpezi asupra lupului cu paloşul în mină”. 

— “Cum ajunse. fata la "podul de argint, „unde-i eşi 

lupul înainte cu gura 'căscată, de să o îmbuce cu cal 

cu tot.— “Cind fu să treacă fata. pe acolo, unde-i eşi 

înainte balaurul plesnind din coadă'.— *Seorpiea cum 

veni se răpezi asupra „lul George. Voinicuţul de 

George unde zmiînci odată sabiea din pămînt şi mal. 

„iute decit al gîndi o aduse şi tăe în două scorpiea. 

„De altă natură este unde în Ispirescu: “Fiind supt 

„ ascultarea bucătăresei, -fata: de “împărat se.. silia . în 

de adverb==de: odată,” fără” veste, - a 

„toate chipurile să-l fie pe plac. Unde să se adune ea. 

cu celelalte slugi din curte? Unde să scoată ea un 

- cuvint de piră sau de zizanie ? Unde şă calce'ea cu- 

vintul bucătăresei 'şi să se amestece în certurile Şi 

Decisniciile celorlalți ? Ferit:a Dumnezeii ! Aici avem 

a face probabil cu adverbul interogativ. unde, pecînd 
în exemplele de mai sus avem sigur a face cu con- 

- juenețiea, întrebuințată de prisos într-o propoziție prin- 
cipală și avind cîștigat din cauza. aceasta, un înţăles 

de. Arată: a) Conseciţiea. Cre ceangăi. “Leg a mama 0. 
ştoară cu motocel'la capăt, de erăpaii „miţele. jucin- 

„du-se 'cu er .— “Toate- mi mergeaii după plac, de parcă 
cra toată lumea. a mea". — “Inchega apa numal cu două 
picioare de vacă, de se înerucia lumea . de mirare —



" de-ii ia auzul; apoi își pun citeo ţoală în spate şi 

eiteun coif:de hirtie în cap şi cîntă “aleluia: şi doamne - 
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“Iar stropşitul, de Ion cu talanca dela 0, cu cleştele 
şi cu vătrarul face o hodorogeală” și un .tărăboiii, 

milueşte, popa prinde. peşte”, de te. scot. din casă. Şi. 

asta în toate zilele, de- ti vine citeodată . să-l coseşti 

în bătae”.— b) Condiţiea. Creangă. “Copilul: încălecat 

pe băţul săii gîndeşte că se află călare şi, de cade 

jos, crede că L-a :trîntit calul'.—*Era s-o bage în boale 

"pe biata copilă, de n-aş fi fost eii acolo'.— “Şi de m-ar . 

“e
 

fi izgonit dela casă, ca pe un străin, tot n-aş fi ră- 

mas aşa de umilit în .faţa'el, ca atunci, "cînd m-a 

“luat cu: binişoruP.— c) “Din: cauza. elipsel. propoziţii! 

principale (bine ar fi”), propoziţiea condițională cu. de 

capătă înțăles optativ (compară $ 81). Pelingă exem- 

plele date aiurea mai dăm aici "vreo citeva., Creangă. 

- “Numar de: ar fi sănâtoși, să minince: şi 'să.-se joace * 

. joace şi pe afară. 
acum, cit îs mititer'.— Doar mal veni Vara, să se mai 

7 , . , . 2 

dacă. Se îmtrebuinţează citeodată de prisos în pro- 

“pozitir:principale (compară anade). Creangă. “Ce spui, 

cumnată ? Dacă Laş ucide în bătae, cînd aş alla. că 

-el a prină pupăza, s-o .chinuiaseă'.— D-ta, Moş Ni- 

chifor, -eşti om purtat, ştii mar bine decit mine; dar - 

totuş te rog să. mil cu bigare de samă, ca să nu-mi 

“prăvăli nora.— Dacă doar nu-s harabagiti de eri, de -. 

alaltăeri, jupine Sirul. Am mal umblat ei cu o mul- 

țime de cucoane, cu maice boeroaice "și cu alte fete 

cinstite şi, slava Domnului, nu s-aii plins” de mine! 
i



“cati. Arată : a) Modul.. Cre angă. *Cum nu se dioa- 

che călciiul saii gura sobei, așa să nu mi se dioache. 

„copilaşul.— “Şi din spaimă ceia am fugit noi mai ju- : 

mătate de sat. înapoi, fără să avem când: a-l zice po- 

- per drele pe podele şi bureţi pe păreți,. cite „pene pe 

cucoși, atiţia copil burduhoș?”, cum. _obişnuesc a zice 

“ plugarii pela casele ce nu-l: “primese'.— b) Timpul în- 

- dată ce. - Creangă. - “Cînd colo - popa” tăia lemne la 

trunchiii afară, şi: cum a “văzut că. ne așezăm la fe- 

_-reastă și ne pregăiim de urat; a început -a ne trage 

"- citeva nâşteri îndesate şi a zice: «De abia s-ail “cul- 

cat găinile şi vol. aţi şi început ?»'— Cum mă scol, 

„ îndată mă”și trimete mama cu demincare în țarină, 

la. nişte lingurarr „— “Cum - ajung în “dreptul teiului, 

“pun deiîncarea jos, în cărare, pe muchea dealulur': 

— “Eu, fiind ascuns în cămară, cum aud unele ca a- 

cestea, iute mă. suiii în pod, umflu pupăza de. unde. 

era, sai cu -dinsa pe supt. streşina casei și mă due 

- deadreptul în tirgul - vitelor, s-o vind”. —c) Timpul 

“pecînd. Creangă. *Cînd aproape să scot pupăza afară, 
“nu ştiii cum se face, că mă spariii de creasta: ei cea . 

rotată, de pene, căci nu măr văzusem. pupăză: pănă 

ă atunci, şi-l dai iar drumul în scorbură. Şi cum stam 

eu şi mă  chitiam în capul meii, că şerpe cu pene nu 
- poate să fie, dupăcum - auzisem - din oameni, că se 

află prin scorburi citeodatiă şi şerpi, unde nu: ră în- 
bărbătez în sine-mi.şi iar bag mină să scot pupăză”. 
-— “Şi cum înil spuneaii el îngr it numal ce şi auzim - 
cintind în teii. i 

că. Arată: a) Subiectul, „Cre angă “Cind țiuia tă- 
ciunele, despre, care se zice „că te vorbeşte. cineva de
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- rău, mama îl mustra acolo, în vatra foculu!. — “Bine 

că-nu-s acasă'.— ÎNu ştiu cum. se face că mă sparii'. 

— 'Se vede că se mistuise de frica mea prin cotloa- 

ele scorburi „— “Bine că mi-ar “spus” — “Noroc din 

„cer. pănă in pămint că nu m-a prins melianul de 
"Trăsnea'.—“Mi s-a „părut, că mă aflu în sinul lui Dum- . 

nezeii'.— “Nu că mă laud,- căci lauda-l. faţă'.—b) O- 

biectul drept pelingă verbele ştiu, aflu, văd, cred, 

„gindesc, spun, aud, îmi: aduc” aminte Şi analoagele. 

Creangă. “Gopilul încălecat pe bățul său. gindeşte că 

se află călare pe un cal de -cei mal straşnicr.— Şi. 
- de cade jos, crede că-l-a trintit calul'.— Ştii că este “ 

o vorbă'.— “Mă chitiam că “şerpe cu pene nu poate 

să fie'.— “Acum văd ei, că avea mare dreptate mă- - 

tuşa'.— “L-aș: ucide.în bătae, cind aş alla că el a 
“prins pupăza'.— “Şi cînd ajunga casă, allu că tata 

"şi mama erati duși în lirg, şi fraţii îmI spun cu 

„spaimă că-i poznă cu mătuşa .lui- Moş Andreit ; a 

“ “sculat mai tot satul în picioare. din pricina. pupăzel 

din teiu, zice că i- am fi luat-o: no „— “Int aduc a- 

minte că odată i-am scos un şoarece “din. sim — Au- 

“zise eii din oameni că, dacă vrei să nu te muşte cînif, 

să te tupilezi jos la: pămint”.— *Dumnezeii: să-ți dea 

“toate darurile sale cele bogate, dacă te-i purta, cum 

văd că te porți de_o bucată de vreme. încoacâ.— 
„Să nu credeţi că nu mi-am tinut, cuvintul'.- e) A- 

tributul. Creangă. “S-a împlinit vorba mamei iute” şi 

degrabă : că Dumnezeii n-ajută celui care umblă. cu - 

„furtişag'.— Imi jaii căciula şi în locul ei pun lespedea, 

„cu gînd că va eşi -ea, pupăza, de undeva, pănă m-oii 

întoarce ei din țarină” —d Cauza. Creangă. “Ia, ha, .



3 Se 
bine v-aii mal făcut, că nicio lighioae nu se poate aciua 

pelingă casă de r răul vostru'.— “Numar de 'ar fi Sănă-. 
toși să miînînce şi „Să se joace acum, cît îs mititei; 
că le-a trece lor zburdăciunea, cînd or fi mal mar. 

“Ţie, omule, aşa ţi-l a zice, că,nu şezi cu 'dinşir.— 
“De ar mal veni vara, să se mal joace şi pe afară, 

că m-am săturat: de el, ca de mere pădureţe „— “Mă 

N 

miram eii de ce-s aşa cuminţi, mititei, 'că tu li dai. 
năs şi li tr hangul'.— -“Ferească Dumnezeii să fie: 
preoţii noştri aşa, că nu te-ar may înfrupta cu nimica 
dela biserică, în veci! vecilor'.— “Hay. să întrăm ici, 
în” ograda asta, că ni trecem vremea stind în mijlo- 

_cul drumuluY — e). Consecuţiea. Creangă. “In ziua a- | 
ceia era un senin pe cer şi aşa de frumos şi de cald 
afară, că-ţi venia să te sealzi pe useat,. ca “găinile”. 

şi. Această conjuneţie. lipseşte, cind două întrebări, 
- diveete oră indirecte, aii acelaş predicat (Interogativul 

în una din întrebări este subiect şi în ceialaltă com- 
“ pliment): “Care pe. care a dovedit ?'— Cine cul a 

spus?— Cine cu cine ţine? — Cur ce-l place ?— 
“Cine.unde merge 7— Cine ce are cu mine ? — “Cine 3 
ce vrea  —:Care ce 2— *Să- spună „care ce "xrea, 
care cul a spus, e care pe: care a: întrecut, care pe. 
unde a fost”. 

Ea mal lipseşte apoi acolo unde o propoziţie re: 
Jativă are acelaş predicat cu una locală; temporală, 

“modală următoare: “Ai fugit care încotro aii putut”. 
— “A mîncat care cind aut putut. — = “Au Vorbit câre 
cum ati putut,



ceici. .Să se observe că această conjuneție nu se 

într chuinţează” niciodată după o conjuncţie copulalivă. 

„Aşai în locul: următor din Cre eangă “Mă abat pela leii, 

cu gînd să prind pupăza, căci aveam grozavă ciudă - 

e dinsa, nu numa decit penteu - pupat, cum zicea 

mama, ci. pentrucă mă scula în toate zilele cu noaț- 

tea în” cap 'din pricina er nu se poate înlocui pen- 

frucă cu” căci, cutoatecă: cel întiiii căcă se poate. în- 

locui cu pentr ucă. In exemplul însă “Să nu credeţi 

că nu mi-am ținut cuvintul de JoI pănă mar de apor, 

pentrucă aşa - am fost -eii, văbdător şi  stâtornie. la 

- vorbă, în felul mei” se poate înlocui pentr ucă cu cect 

“şi viceversa. 5 
Ă , - | 5 G | N 

| Băzorpul 

_ ŞI 

- In afară de cele spuse deja cu ocaziea - prepozilii- 

lor şi conjuneţiilor, că, adică m-am 'silit să daii o listă 

cit mai bogată de adver be, ajutindu-mă mail ales cu 

"De optica mca- cunoştinţă a limbii materne, . mai am 

"aici numa asupra “adverbulul ma dle făcut o obser- 

vaţie. Acest adverb anume, " compus cu adieectivele, 

formează. gradul comparativului : mai bun, mai răi, 

„mal mare ete. Dăcă se articulează comparativul cu 

articulul -adieclival, se- dă naștere superlativului : cel 

mai bun, ee -mal răi, cel mal mare, ete. Asupra 

_. accentului vezi eva la pag. 195. Compar ativ ul şi su - 

perlativul supt for ma | for mează, ca oricare adiecliv, | 

.. adverbe; 
- 

O clasificare a adverbelor din: punct de vedere al 

" înţalesului- ese din cadrul .luerărir de faţă. 

PE . ” ' i
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Interjecţii 
. . Ş 192 - ÎN . . 

Unele primesc complimente: „br avo Jur, “halal de 

dinsul, vai, de mine.: Compară apoi Cre eangă. “Pupăza 

-zbre pe o dugheani”. — “Duminicile” biziiam la strană 

, 

şi hirștă citeun colat;— *Dacă vede ea şi vede că „nu 

mă dai, ZVÂrr, de vreo “două trei ori cu bulgări! în 

mine, dar nu mă chiteşte, — “Atunci ei mă dai iute 

pe o creangă mal spre poale şi: odată fac zup în 

niște cînepă'.— “Apoi huștiuliue şi et în ştioalnă'.— 
- “Şi cind răcneşte odată cit ce poate, eri zwire ehibri- 

turile din mină, ţuştiu la spatele lui Zahariea și în 
cepem a horăi, de părcă dormiam cine știe de cind. 

—fa amandea pe uşă afară pliîngînd şi încep a 

ră ăeni— “Văzind nişte lişiţe pe apă, Zvirr cu toporul. 

înti-însele, cu chip să ucidă vreuna— “Dracul puşti | 
"liuc în iaz şi dă de știre: lui Scaraoschi'— “Cind s 

pună mîna pe dinsa, zbir pe virful unul munte şi se 
ascunde după o stincă”, ” 

“Hay primeşte tot felul: de complimente, cîte le poale 
primi un verb ce înseamnă a “merge: “hay, că ne.tre- 

„„cem' vremea degiaba' ; “har să mîneăm”; ete. 
-z 

„Preaxe şi Sufixe. 
„O s'193 ă | 

Inţălesul acestor. forme, este totdeauna | un raport: 
dintre primitiv şi derivat. De ex., înţălesul lut -andru 

„sa constată, dacă compari. derivatul căţelandru cu 
primitivul căţel: ceva mal mare decit altceva; înţă- . 

N
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lesul lui -aş se constată, dacă compari . derivatul co- 

pilaș cu primitivul copil: ceva mat mic decit altceva 

şi dră igălaş; înțălesul luy. -acia îl constaţi, dacă com- | 

“pari derivatul cirpaciil. 'cu primitivul .cirpă: cineva | 

“care-și petrece .viiaţa cu 'primitivul. Unul: și acelaş. 

sufix oul prefix are însă mal multe. înțălesuri. Cerce- 

“tarea acestora o lăsăm iară la o parte, ca pe un 

lucru comod. de. alttel, pe „care-l, poate. îace oricine. 

J 

con gruenţa, Accentul, Poziţiea 

cuvintelor. 

In afară. de formele înşirate” la. cap. IL mai sint 

„altele, foarte importante, pe care nu le-am catalogat 

acolo din cauză că nu consistă în sunete. Acestea. 

sînt congruența, pozițiea cuv intelor Şi accentul. 

Ş 124 

Congiuenţa consistă în aceia că două cuvinte, care 

“se -găsesc într-un” raport oarecare unul față. cu altul, 

primesc. acelaş. gen, acelaș număr, aceiaş persoană, 

"acelaş caz. În romineşte raporturile exprimate prin 

congruență sint mal ales predicatul şi atributul. 

. 

1) Cind predicatul este un verb, se acoardă în nu- 

măr și-persoană cu subiectul, şi nu „mal este trebu- 

“inţă de-dat. exemple. : - 

Cind predicatul este. un substantiv, un adieetiv, un 

un numeral, forma lui este verbul sînt, care 
pronume, 

și persoană cu subiectul. Sub: 
: se acoardă: în număr 

stantivul, adiectivul, pronumele şi. numeralul „înseş, 

în afară de verbul sînt, pot primi două forrăe. a)
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Se aco oardă-: și ele cu “subiectul în: număr, gen, caz, 
cumiar fi, de pildă, * casa lui” era un palat”, casele 

" huă-eraii niște palaturt, “casa este frumoasă!; : casele 
sînt frumoase”, “casa ta este. aceasta”, + casele tale * 
sint acestea”, el este cel dintii. în clasă”, * “ei sînt cel 
dintiiii în țara lor: b) Primesc formă -unul : compli- 
ment oarecare “(afară de obiectul “drept şi : obicetul 
nedrept) şi atunei numa! verbul Sînt, se aeoardă, pre-. 

„dicatul însuş rămine invariabil (Numai cînd predicatul E 
este cazul >, primeşte articulul proclitic, al, care se - 
acoardă- cu subicetul). Aşa ar fi,-de pildă, “omul este - 
în casă, la țară, afară, fără adăpost, -al. draculu” ; 
“oamenii sint în casă,. la țară, afară, fără. adăpost, 

“ai dracului: Creangă. “Poate celelalte” bizdigănir, «LO 7 
„ stitură, arta, corect, pronume, analisul, 'sintesul, pro- 
sudica, ortograliea, sintaxa, “etimologia, concrete, 

po. 

- abstracte, conjunctive, mi ţi i, ni vi li, me te'ilo. -. 
ne ve i le» şi altele de sama acestora să fie mai 
romineşte, și noY, prostimea, habar. n- avem de” din-. 

“sele.— -*Şi unde nu se adună o mulțime de dăscălime 
la Nol, „căci aicr! era staniștea.. lor, şi ne întărtăim la 
jot, Ştil colea, ca la vrista aceia”. — "Dar cu. toate a “ 

_cestea tr ehue să ştii, nepoate, că “nir oameni: îs mai 
al „dracului (adică “al Araculu') decit dracul”, - - “Pavel 
era holteiti şi casa lu destul: de încăpătoare”, A 

7 Este oarecare deosebire între .predieatele, de supt 
„a şi cele de supt 5. “In cazul de supt a nota: earac- 

"teristică a. subiectului. este: 0. calitate, în cazul de . 
supt b o inprejurare (dacă: se exeeptează . înțălesul 
de calitate — rar = al: -prepoziţiil de şi al. cazului 9). | 
Din eauza aceasta niciodată nu ne înşelăm asupra 

- - 

x
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-predicatelur de supt a, pecînd asupra. predicatelor de: 

supt.b-nu ştim adeseoni, dacă avem a face'cu note carac- 

teristice ale subiectului, oră mat degrabă cu complimente. 

„ale verbului: sint, care în asemenea caz 'ar forma sin- - 
gur predicatul. Inţălesul de predicat ese. lămurit la iveală 

acolo unde verbul sint lipseşte.. Creangă. “Crişmăriţa, 

“cum ne-a văzut, pe- loc: ni-a sărit înainte” şi” ne-a dus 

d2 .0o parte, într-o: odae mare, cu. obloane la .fereşti - 

„şi podită -pe jos, unde eram numai noi : în de nol și 
erişmărița cînd poftia, ca la. -casa er. Inte-un coli a] 

odăi, citeva merțe de fasole; în altul. sămință de ei- 

nepă ; în al ticilea o movilă de mere - domnești. și 

pere de. Rădăşeni, care: “trăese pănă: pe -după Paşti; 

“în al. patrulea, mazăre. şi bob, despărțite prin o scin- 

dură lată, iar alaturea niște! bostani turcești; - într-o 

-- putină, pere uscate şi duler ea smochinele; : mar “în- 
«olo;. un teanc de: chite . de: cînepă. şi- de în; pe . 

grindă, călepe. de tort şi linurl boite: fel de fel pen- 

tru scoarțe și. Jăicere;; apol cilţi,: Duci Şi alte lucruri, 

zăhăite prin cele: poliţi și :colțare, ca “ la: casa - unul 

sospodar frantaş depe vremea aceia”. -Verbul-sint este 

de: altfel des lăsat afară şi.cu predicatele de supt a 

și cu cele: de supt b. Mal compară locurile următoare. 

, Eminescu. “*Braţ-de braţ -pășesc alături, li stă bine. la 

olalta, ea frumoasă: și el tinăr, el înalt: și ca înaltă” — 

Ispirescu. “Şi caut-o în sus, caul-o în jos, capra nicăir.— 

“De zmei, zmei ;:de xoinici,. voinici';— *Nicl drumul CĂ, 

nici picioarele er.:(Precum se vede din acest. exemplu, 

atunci cînd sînt lipseşte, lipseşte și arliculul procli- 

tie dinaintea cazulul. 2). — Creangă. 'Striga Ioane şi 

Ion :pace'.— Anton -Pan. -“V orba multă sărăcie! —
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“May bine ceva decit nimie!.— Nici: saleiea pom, nică 
mojicul om.—Nicr talpa - casel “cere de bute, nici 

_mâjicul om de frunte”.— “La unii mumă şi la alţir 
cină". — “In faţa miere şi în dos fiere”.— *Slugă veche, 
mascara bătrină'.— Tu mare, eii mare, cine să tragă 
cizinele %— “De departe trandafir şi de aproape borş 
cu ştir”.— *Lesne a erta, dar anevoe a uita'.— “Pră- | 
vălie cu chirie, marfă în datorie'.— “Grei la deal, răi 

“la vale'.— “Departe griva de 'epure':-— “Cite belele, 
cite bube rele, tot. în “capul babei mele'.— “De an! 
mare şi minte n-are, : -- | | 

„. Citeodată subiectul _lipseşte (vebe impersonale). 
Astfel ma! întiiu la verbe ca tună, fulgeră, Urăsneşte, 
plouă, ninge (Subiect este. fenomenul meteorologic co-- 
răspunzător) ; apol la verbe pasive ca se merge, se 
ini nincă, se bea, se. prăşeşte,e se cosește, se ar , (De 

„“pe acolo se merge mal lesne, + în cutare loc se” 
minincă şi se bea bine, “după ploae se prășeşte mal 
lesne, sc ară mar: bine, se" coseşte mai grei'. Subiect. 
este insuş fenomenul corăspunzător) ;: la verbul sint, 
insoțit de un obiect nedrept Și un compliment de . 
mod: (pag. 260), “mi-l îndămină” ; apor la altele, precum : 
Ispirescu “lui nu-I ardea de mîncare! (Subiect inima), 

„ Creangă  feraii vreo zece prăjini de cinepă, de care 
nu s-a ales (subiect nimic), zice (lumea), spun (oa- 
menil), te chiamă (oamenii), pasă (nimic). | 
«Alteori lipsește predicatul. Creangă. *Nier tu dru- 

_meţ, nici tu copil, nici tu- nimică” (sînt).— Ispirescu. 
"Nici tu casă, nici tu masă (sint)..— Fata” moşneagului 
la deal, fata moşuneagului! la vale, ea "după găleje, ea. 
cu  tăbueţul în spate | la moară, ca în sfirşit în toate
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„părțile, după treabă” (sînt).— Creangă. “Şi eii fuga şi ea 

fuga, dăm cînepa palaică la pămînt” (dai ? ori sînt? — 

“Şi una două, la pupăză” (mă duc, or sânat).— *Cind 

aproape să es din grădină, mă simiese eînil lui 'Tră- . 

snea și la mine să mă rupă” (se răped).—- Ispirescu. 

“Ba că o să facă cutare -lucru, ba că ceialaltă” (zic).— 
“Fata cea mică nu voia să se mărite cu niciun chip- 

Ba să-i.dea pe ficiorul cutărul împărat, ba pe al cu- 

tărul. Aş! ea zicea că nu-l place niciunul. Ce să facă 

bietul împărat ? (zic). — “Unit ba că una, alţi ba că 

alta” (zic). : 

9) . Prin congruenlă se exprimă atributul, adică 

se reprezintă un lucru ca: o calitate. a altul lucru. In 

“afară de congruență numai cazul 2 şi prepoziţiea de. 

mal arată —rar — atributul (Compară aceste două 

forme). - 

„Acordul, când atributul este un substantiv (apoziţie) 

este mai slab, „din cauză că nu se potrivesc citeodată 

senul (cum ar. fi, de. „eX, “țara rominească, izvor de 

bogăţie”), altă dată numărul (cum ar fi, de ex., ficrele, 

mincarea celor ghiftuiţ”), altădată chiar cazul (Creangă. 

“Şi iaca aşa cu cireşele, s-a împlinit vorba mamei, 

sărmana, iute și degrabă, că Dumnezeii nu ajulă ce- 

lux care umblă cu furtișag” — Unul din el vestește | 

împăratului despre. venirea noilor pelitori, moşneagul 

cu purcelul săi”). - - Cind atributul este un adiectiv oră: 

un pronume, acordul este mai puternic, căci potrivi- 

__vea în gen şi în număr este indispensabilă, iar ne- 

“potrivirea în caz mal rară (De ex..un loc din Creangă 

sună “cierul cucului, unde era băteliştea flăcăilor "şi
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a tetelor, doriţi_unil de alţii toată săptămîna de pela 
- luerw, cu cazul 1, doriţi, din cauză că un caz d la 
deelinarea masculină plurală nu. există Şi - atunci se. 
potriveşte cazul 2 pronominal la singurul caz nomi- 
nal care există, „precum am văzut aceasta . deja: depe 

„cind vorbiam de declinarea articulată pag. 65 jos]. 

„Dacă însă -adicelivul doriți ăr fi articulat, atunci locul 
din- Creangă ar trebui să sune “băteliştea Năcăilor şi 

a fetelor, «celor doriti”,. şi numal. greii s-ar pute zice . 
— dar s-ar pule zice !— “hăteliștea  ilăcăilor si a fe-: 
telor,- cer doriți . ::). Nepotrivirea. în caz are loc mal 
ales cînd, ca în exerhplul de mar sus, pronumele U- 

„nul şi pronumele altul, legate iutre ele printr-o. pre- 
pozilie, arată" reciprocitalea:- unul pe “altul, unit. pe 
alţi: unul cu altul, unii cu alţir ; unul prin altul, u- 
nil prin: alţir; unul contra altuia, unii contra altora ș. Fă 
ete.: pronumele în asemenea înprejurări n-ati cazul 
2.— Numeralul se. acoardă şi el într- atit, întrucit în 
permit formele. In număr acordul 6ste indispensabil 
(un on, doi vaniehl; întiiul om, oamenii cei dintii ; 

_ctc.), în gen are loc numai cînd are gen numeralul 
(întiiul om, înliia fimee ;:” însă - 'optusprezece “oameni 
şi optusprezece fim6]), în caz numai cînd are nume-. 
ralul cazul corăspunzător. (citeun on, cileo fimee ; 

- însă— fiindcă -numeralul. distributiv nu se articulează 
și nu” “poate prin urniare împruniulă dela: articul în- 
țălesurile” cazului 2-— nu se: poate zice, pentru obiectul. 
nedrept; decit “dati citeo pine la: cite” dor 'oamenr, 
pentru atribut “sullete de cite doi Gamenf”, pentru alte” 
înțălesuri! ale cazului 2 fiubirea a cite dor oameni!” . 
OY “iubirea de cite dot oameni”, “părinți a cite dor
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copit”, ete.: an toamenilor cite do nici atita nu este. 

posibil, cit este posibil ” un “flăcăilor „cel. doriţi”!). 

In privința” predice atului si.a atributului In generi al 

“avem de făcut următoarele observ ați. : | 

"Cind subiectele: sînt mar multe singulare, predica: 

“tul (atribulul) se pune la plural. .Cr cangă. “) povă- | 

“ tueşte ce să facă, rind pe.rind, cu lurca,: „cu “virtel-. 

nita, cu tipsiea și cu cloșea cu puii, dăruite cl de 

cele trei suror” „— Dacă subiectele sînt- de genuit! de-. 

„o sebite, predicatul (atributul) are "genul masculin. 

Creangă. *Deodală baba şi moşneagul se trezesc în- 

brăcaţi în porliră- împărătească. Ispirescu. “Impărătul 

și împărăteasa - s-au “întors: veselr.—Cind subiectele - 

sint legate cu conjuncțil dizjunctive, predicatul - (a-. 

tributul) rămîne citeodată la: singular. Creangă. “Ori 

Dumnezeii, ori dracul i-a dat: în gind astă noapte. 

-Cu toate acestea, de ex “ovi ei -0r tu “avon să-i. 

iectele” sint insoţite- 

«le tot, iar rămîne citeodată predicatul (atributul) la 

singular. Ispirescu. “Toată curtea și: toată împărătiea, . 

era plină de jale“: Mar “degrabă însă “erati pline. — 

-Cind subiectele sînt rezumate într-unul singular, a-: 

                  

_«ordul se face cu acest “din urină, cum aş. zice, de 

eX, “Casă, arădină, cărți, totul a fost pustiit”, oră 

*Niei casă, nici grădină,. nimic n-a tost cr uţat de [la- " 

ări .—Cind subiectele sînt legate cu prepoziţica cu, 

acordul se face iar citeodată la singular. Creangă. 

“Podul cu toate. cele .poruncite era acum gata” „—Sub- 

- stantive colective, precun grămadă, mulțime, urmate 

- „le complimente plurale, ori și fară. complimente, cer 

“de obiceiii pluralul : o mulţinie de oainent au „venit . 
pi
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frumos. Pe Sa 

ori chiar-:0 mulţime at venit”, — Cind subiectele sint 
de deosebite persoane, persoana intiia are preferința. 
înaintea celei a doua şi persoana a doua “înaintea 
celei a treia, cum ar Îi, de ex.: 'eui şi tu şi cl am. 
făcut, cutare lucru”, “tu şi el at: făcut cutare lueru'.— 
Cina subiectul este -un pronume neutru, “predicatul. 
(atributul) primeşte, genul masculin : am văzut. cova: 

3) In afară de predice at şi de atribut congruența. 
de caz, gen, număr, -persoană mal serveşte ca formă. 

| pentru: a arăta proprietatea, atunci cînd proprietarul. 
este un pronume -personal. Atunci anume pronumele 

„personal primeşte forma așa numitului pronume po-! 
- sesiv: “calul meii, casa mea, soțiea mea, copiil mel, 
iubirea mea? (nicrodată iubirea altuia călră mine, ci 
totdeauna iubire ea mea cătră altul), ete, 

4) Un: noii gen de congruenți, nu de gen, număr, 
caz, persoană, ci de .inod are loc intre unele feluri. 
de propoziţii în rominește (atracţiea modurilor). 

Anume, în propoziţii relative şi temporale se în-- 
trebuinţează adeseori optativul, nu pent ucă- ar ex- - 
prima . posibilitatea ori dorinţa— care sint singurele: 
'“înţălesuri ale optativului i rominese $ SI şi trm.)—, ci 
numai pentru că sc găseşte optativul în propoziliea. 
principală dori conjunctivul:potenţial și oplativ). De 
ex. “Ah, de l-as pute. ascunde de moartea cea “urită 
la auz, cînd grozava soartă ar da “peste, dinsul' (ar 
da=va da); “Un om care posteşte de bună voe ar 
pute minca cind! ar voi” (ar voi=ta v„i); “Al, dem-ar 
ucida Achilleiis, dupăe> m-aş sătura de plins ţiindu-. NE.
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copilul strins în braţe (m-aş sătura=—mă voii, sătura);- 

“Aşa să moară și altul care ar face asemenea lu-- 
„crurt (ar face=va face) ; “Cum al pute şti că are a-- 

cest lueru' ceva bun în €l ori nu, - cînd tu al fi cu 

“totul necunoscător într-însul? (ar fi=vel fi); “Cine 

ar pute uri pe 'cineva, de care s-ar şti considerat ea. 

“om detreahă ? (s-ar şti=se va şti). Pentru ca să se 

înțăleagă cum o atracţie de moduri are aici loc,- să 

se compare una-cu alta vorbiri ca: “poate minca, cind 

vrea”, “va pute” mînca, cind va voi, “ca să poată min-: 

ca? cînd ar voi”; “l-a ucis, dupăce s-a săturat de: 

plins” 41 va ucide, dupăce. se va fisăturat de plins, | 

ca să-l ucidă, dupăce se va fi săturat de plins (însă. 

şi “dupăce s-ar fi săturat de plins” )). ” 

ADOI în propoziţi: consecutive, cind în propoziţica. 

principală este un imperativ, se întrebuinţează im- 

perativul (ox% infinitivul imperativ). Creangă. “Cată: 

de nu te lăsa pe tinjală. Pune mîna pe afiștat mal răpe- 

de, şi vin acasă'. — “Sal răpede înunteu, de-ți ia sălăţi 

într-ales şi cite-i vre: de multe”— “Mergi de i “le cu 

“și acestea, că i-or rămîne ele de cap odată — “Du-te 

înapoi de-ți ia altele şi mă-l ajunge pe . drunu, căcr. 

eşti mal sprintenă decit mine!. Pentruca să se înţă-- 

leagă cuni într-adevăr imperativul se găseşte în pro-- 

poziţiea subordinată numa! din cauza “congruenţei 

față cu imperativul din propoziţiea. principală, să se 

gindească cineva la un exemplu ca “lucrează așa, în-- 

cit fă toate cum se cade”, comparat cu un “să Iu-- 

crezi așa, îneit să faci toate cum: se. cade”: : În EXCiN=-. 

plul întiit se poate pune conjunctivul, în exemplul. 

al doile însă, unde în propoziţiea: principală nu este: | 

*



imperativ, nu se poate întrebuința cu: niciun preţ 
“imperativul, macarcă înţălesul ar fi. intoemar” acelaş, 

Accentul joacă mare rol în “limba nbastiă. şi i multe | 
„moduri, cunoseute supt. numele de exclamare și în- 
trebare — și pe care noi le-am defini. pe scurt “dorința 
vorbitorului de a afla raportul” dintre. subicet şi pre- 
dica şi “mirarea! '—-sînt exprimate prin el. Din neno- | 
mocire, pentru a exprima în scris - diferitele nuanţe ale 

„accentului (căci -vechile. semne !? sint din. cale. În a 
fară de insuficiente) ni lipsese mijloacele, mai “ales 
într-o gramatică precum este cea “de. faţă. Ne von 
mărgini, deci, la simpla. observare că nu niurhal aceen- 
tul, ci şi cantitatea șilabelor serveşte în rominește ca 
formă gramaticală, cu atit mal mult; cu cit limba 
noastră nu posede mari deosebiri între silabe. lungi 
:şi scurte: și încă mal puţină conștiință are. de acele 
deosebiri, „multe puţine, cite sint. Să se compare, pen- 

tru Jimurivea celor” de mal sus, următorul loc din 
“Creangă, din acel seriitor” care a știut mal bine ro- 
-miîneşte decit” toţi dedinainte de: dinsul și de după 
dinsul, Și-a dat însă şi socoteală de mijloacele aces: 
tei limbi și a găsit de cuviinţă pentru aceia să şi ex- 
“prime în seris — el intiiul — acest „mijloc anume, lun- 
girea 'silabelor, “Tată cum serie (Gerilă se vaită că 
„pentru. hatirul celorlalți golani și-a făcut pre a rece în 
ddae) : “Numar. din pricina - “voastră ani recii easa, căci 
pentru mine era, numai bună, cum era.. Dar aşa, pă 

“teşti, dacă te: iat cu niște bicisnici. Las că v-a „mai 
_păli el herechetul acosta de. altă dată. Sti că are



as 
haz şi asta! Voi să vă lăfăiţi şi să huzuriţi de căl-. 

| dură, iară eui să erăp de îrig. Bună treabă ! Să-mi” 

MI dai cu liniştea mea pentru: hatirul nu ştii cui! Acuş: 

vă tirniesc, prin casă, pe rudă, pe sămiînță. Incaltea să. 

“nu se- aleagă nimiea nici de somnul met, dar nici de- i 

| al vostru. N 

a ŞS126 

| Asupra puzițiit cuvintelor observăm mumat 1 urmă= + 

toarele. Acele membre ale: propoziţii, care sint” mal 

necunoscute ascultătorului (determinantele, precum a-- 

- teibut, predicat, compliment) se pun .de obiceiii în 

E urma celor mal eunoscute aceluia (determinatele, pr e-- 

cum subiectul faţă cu predicatul, substantivul fața cu 

“atributul, predicatul fată cu complimentul) : omul a- 

leargă, * om frumos”, “omul aleargă iute” sînt mal o-: 

Dişnuite decit. - aleargă omul, “frumos on, omul iute: 

i aleargă” „S-ar pute zice chiar că acolo unde în aparenţă. 

| i) schimbare a pozitiilor: ave loc,areloc în realitate o 

pf schimbare a volurilor, astiel că predicatul aparent este- - 

în realitate subicet, etc. Cu toate acestea adeseori se i 

| -  sehimbă poziţica obişnuită numa! pentru a accentua. . 

! mal tare determinantul, căci: acesta este totdeauna 

| „mal accentuat: decit! determinatul şi în al doilea loc 

> este totdeauna mai greit de accentuat tare un cu-: 

vint decit, în primul. Compară următoarele locuri din 

“Creangă. “Şi “aşa zicînd, pune poalele în Driii, ÎŞI su-- 

„ilecă minicele, aţilă focul şi s-apucă de “Tăcut Bucate. 

Face da :s sarmale,. „age - plachie, face alivenct,. face 

| “pască cu zmihlină şi cu ouă şi fel de fel de“ butate”— 

„= “Bun mal era şi părintele Duhu, cînd'șe. afla în toane. 

o “bune, „Dumnezeii, să-l erte, Pus-a el păcţit: “îns. „rindu-- 

   



. 

  

2384 Sa 
“ială, cum nu mal văzusem pănă atunci ; cumpăra-ni 
-el vara, din banii săy, cofe de zmeură şi fel de fel de 
poricale, de ni da să mincăn, și mail în: toată . Sim- 

"băta ne-îneărea într-o dro oagă de a Mănăstirii Neam- 
“tului și ne ducea la stăreţie, să dăm examen'.—“Dragu- 
mi era satul nostru, cu. Ozana cea frumos curg zătoare | 

. Și limpede ca cristalul, în care se. oglindește cu măh- 
nire Cetatea Neamţului de atitea veacuri! Dragi imi 

-eraii tata şi mama, fraţii și surorile, și băeţit satului 
tovaârăşir: “mei din copilărie”. .- 

În colo poziţiea cuvintelor este foarte” liberă în ro- 
„mineşte şi este mai de. multeori “hotărită „de ritmu 

- decit de înțăles.. Astfel, de pildă, se zice cu pronu- 
mele_inainte “l-am văzut”, end pronumele este mas- 

-culin, şi' din. contra fam, văzut-o” cu pronumele. în - 
urmă, cînd acesta este feminin ! Pronume obiect drept 

„este şi colo şi dincolo. Ii -pare numai mat plăcut şi | 
mal comod Rominului să anine pe L ca proclitie, pe 

--0 însă ca enclitic. Tot-astfel, dacă aceleaş raporturi - 
"vin unele după altele, cuvintele între care ele se sta- 
„bilese nu păstrează aceiaş ordine în timp și în spaţiu . 
„Şi se zice, de pildă, “mal bucuros, Ispirescu. “Pregă- 
“teşte- te şi te du”, decit * pregăteşte- -te ş 
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