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Das aromunisehe Volhkstiel ist em văi. 
gen Erlâschen nahe, dnrăher kann hein 
Zuwcifel bestehen. Ea ist daher heine 'danl- 
bare uni eine er/reuliche Aufyale geuwe. 
sen, die Trimmev «ler einst reiehen Litte. 
ratur zu sammeln, Ma 

Gustav Woeizanul, 
Dia Aromunen, II, p.IN 

po 2 

Dacă pentru adunarea materialurilor folkloristice ale Româ- 
nilor din Nordul Dunării se mat pote avea răgaz, pentru fraţii 
noştrii Aromâni lucrul nu .mai îngădue nici o întârdiere. <Cân- 
tecul aromânesc este aprâpe si se stingă, ne spune d. -profe- 
sor Weigand, despre 'accsta nu încape nici o îndoială... Poli- 
tica a întăritat: spiritele, lupte. crâncene de partidă s'aii încins 

"în satele cele mai depărtate, cântecul. poporan insă nu pote 
prospera de cât în viaţa tihnită», 

După constatările: aceluiaş autor, în cele ma! multe locali-! 
taţi de la Aspropotamos de mijloc şi de' sus, ca şi în satele, 
tirgurile: și oraşele Macedoniei, „Greciei. ŞI: Epirulur în genere, 
cântecul aromânesc a amuţit; cântecul poporan grecesc a cu- 
cerit și dilnic cuceresce întreg - domeniul sudic şi Oly mpul. Far- 

" gerioţii din Albania cântă mat mult albănesce, de cât cântecul 
lor naţional; Valachii Meglenului numai bulgăresce, cei. din Is- 
tria humai cântece croatice. | 

De şi colecţiunea de faţă nu confirmă pe deplin prevederile 
pesimiste ale -d-lur Weigand, totuşi adunarea materialului popo- 
ral aromânesc trebue: făcută cât mai grabnic, căci ori-care va
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fi sorta fraţilor noştri din :Balcani, un lucru rămâne de netăgă- 

duit: că mat curând saii mai târdiii ei vor uita şi vor. da pără- 

sirei o mare parte din obiceiurile şi datinele lor, din credinţele 
şi superstiţiile lor, din: cântecele. și poveştile lor. Mulţămită vie- 
țer comerciale şi industriale, — aprope unicul isvor de trăi pen- 
tru denşii, — ei sunt puşi în atingere cu tot solul de neamuri, . cu 

"tot sotul de cultură. 

Apo! se observă .că în satele “unde a pătruns şcola români, 

tinerii cari învaţă carte românescă şi se numără printre aceta 

cari simțesc româneşte amestecă în limba lor o mulţime de cu- 
vinte şi expresiuni daco-române; fie-că ei voesce printr'acesta să. 

arate că ati trecut prin şcolă şi că sunt mai culți de cât cet- 
Palţi compatrioți a! lor; fie că se feresc a nu întrebuința cu- 

_vintele străine din dialectul lor. | | 

Aci.stă un mare pericol, care ameninţă | ca în câte-va de- 

cenil, dacă şcolele nâstre din Balcant vor progresa, să coprindă 
întrega limbă aromânâscă și să-i schimbe firea ei actuală; 

Un aşa resultat pentru sciința limbei, nu va fi, de sigur, 
"de. cât o ireparabilă pagubă.. Deci trebue 'cât mai repede şi cât 

mai exact şi complet posibil să se culegă şi să se 'cristaliseze * 
"dialectul aromânesc în creaţiunile sale poporane, jar aceste crea- 
“țiuni să rămână depuse ca într un archiv, ŞI să serve drept do- 
cumente. istorice. 

" Pentru “aceste cuvinte ani credit că este bine ŞI folositor” 
ca volumul al II-lea din acesti publicaţiune şi alte volume viitâre 

să fie consacrate în întregime folklorului.aromânesc adunat şi es” 
plicat de către unul din cei mai eminenţi ai noştri elevi mace- 
doneni, 'd. Pericle Papahagi, profesor la. Şc6la Comercială ro-: 
mână din Salonic. : 

| Spre a preţui în deajuns valorea colecţiuner de față, cată să 
ne amintim că dialectul aromânesc. a fost forte puțin studiat 

până în present şi nu îndestul de serios, ” | 
Macedonenil — institutori sai profesori — cari fură chemaţi 

să facă ceva în privința aceasta, neavând pregătirea necesară 

pentru studiul dialectal al limbei lor, s'ait mărginit la publicarea 
unor cărți didactice alcătuite după modelui operilot similare din. 

țara noastră şi menite să înlesnescă elevilor priceperea limbei 

literare (daco-române), Așa sunt cărţile didactice ale d:lor: 

*
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Athanasescu, Iliescu, Cionescu, Bagav, etc. Valoarea acestor 
lucrări, 'din punct de vedere dialectal, este aproape nulă. | 

"Cer-Palţi cari s'au interesat de tesaurul poporan a! Aromâ- 
nilor, în dorinţa lor de a prezenta dialectul aromânesc cât maj 
apropiat de limba daco-română, tot materialul ce ai cules Paii 
reprodus alterat. ă | 

Urmarea a fost că şi studiile înv&țaţilor, bazate pe operele . 
acestea, să fie în mare parte greşite. | 
„Nu ne înşelăm, deci, afirmând, că dialectul aromânesc se 
află încă neexplorat, cu toate colecţiunile poporale, de alt-fel 
meritorii, ale d-lui Taşcu Iliescu, Vanghele” Petrescu !), Burada, ! 
Obedenaru?), |. Caragiani, etc. şi cu tote cercetările d-lor'E. - 
Picot «Les Roumains du Pinde» ; «Un Valaque du. Pinde», «les 
Grecs, les Valaques, les Albanais et !Empire Ottoman»; Po- 
pilian, «<Românii” din -Macedonia» ; Mihăileanu, «Studii asupra 
dialectului macedo-român», etc. N 

Toate lucrările: acestea și altele, pe cari ne scutim de a le 
mai, cita, sunt de o valoare secundară pentru acela care se ocupă 

„cu studiul ştiinţific al dialectului aromânesc şi vrea să-l studieze 
in mod serios din punct de vedere fonetic, etimologic şi sintactic. 
„ Tlustrul slâvist Miklosich, care cel dintâiii a intocmit?) asupra . 

elementelor lexice aromâne un preţios memoriii, n'a avut la 
'disposițiune alte materiale, de cât cărţile lui- Th. A. Kavaliotis 
(1770) și. Daniel, cele ma! vechi monumente tipărite în dialectul 
aromânesc, | Se 

Și dacă câte-odată învățatul profesor greşeşte, cu referință 
la acest dialect, aceasta provine numai din cauză că materialul . 

„pe care s'a bazat era neîndestulător și nu tocmai transmis cu 
exactitate. Este meritul d-lui Gustav Weigand, profesor la Uni- 
versitatea din Leipzig, de a fi întreprins în timpii din urmă, studiy 
şi cercetări, întinse, stăruitoare şi metodice, după toate cerinţele 
ştiinţifice, asupra Aromânilor?). Densul a călătorit şi trăit printre 
Aromâni, a cules un material preţios folkloristic al lor şi Pa dat 

1) Afostie de dialectul miacedo-vunzinu, Bucuresci, 1SS0, 1SS1. Di 
„2) Zezte macedo-romrine, Vasnie şi pocsăă puporale de la Crusova culese de Dr. Obe. denâru, Bucuresci 189]. | a 

3) Rumiinische Untersuchungen Istro-und AMacedo-Rum, lindein 1582. — Beilrăge - zur Laullehve der Rumunischen Diulehle, 1851. a i 
_) Die Aromunen: Land und Leute (|, Leipzig, 1895); Volkslitteratur der Aromunen (11, 1894); Die Sprache der Olympo- YValachen, 1855; Vlacho-Meglen, (Leipzig, 1892), 

LMI Ă i ,
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"la.lumină în chip maestru. Dar şi colecţiunile d-sale sunt folo- . | 
sitoare mai mult pentru cine vrea; să studieze dialectul sub ra- 

| portul fonetic,- de .cât sub ce] etimologic şi sintactic. Ş | | 
“Trebue „ca cine-vă să. cunâscă. adâric dialectul -aromânesc, . 

„ca. să. poată prinde toate formele şi întorsăturile limbei. Apoi tre- 
bue să formeze o colecțiune cât se pâte mai bogată şi.mai variată, 

"..dăcă nu completă, de producţiunile aromâne poporane şi să le pu- 
blice în condițiuni strict şi absolut sciinţifice. De aci urmează ma- . 
rea însemnătate a lucrărei întreprinse de. d. Pericle. Papahagi. 

„Acestă operă, ca şi. cele-Palte scrieri asupra folklorului aro- -. 
mân, datorite d-sale, întruhesc strict toate. condiţiunile cerute, sunt. 
desbrăcate cu totul'de ori-ce tendinţe și consideraţiuni patriotice 
rău înţelese, neurmărind de cât adevărul,.singurul în stare-a:con- 
tribui la limpezirea multelor probleme relative la istoria limbilor -: 
romanice în. genere şi a “limbei române în special... : 
"Din punctul de vedere al fidelei transcrieri a limbei, opera 

d-lui Papahagi. nu, lasă nimic de 'dorit prin, silinţa ce "Şi-a dat de 
a întrebuința un alfabet cu totul foneticyurAa:fie-care literă servă 
pentru unul şi acelaş sunet. In chipul. acesța învățații cari: se 
ocupă cu studiul fonetic :şi “morfologic al lithbei române şi al 
varietăţilor ei dialectale,. pot găsi aci un material cu totul exact, - 
rânduit bine. şi sistematic, - | aa 
„Ca material tolkloric, lucrarea, după planul adoptat-de autor, 

va îmbrăţișa toate diviziunile şi sub-diviziunile: Jiteraturei popo. - 
„rale, posibil reprezintate în literatura poporană aromână. 

Volumul -de față coprinde :. Si Re 
1 Cântece de leagăn (31); IL. Diverse formulete (24); II For- 

mulete coniulative (1.4) ;-1V Jurăminte copilărești (33) ; V Satira 
“la cofii (29); VI Păcăhri copilăreşti (57); VII Instrucţiunea copii- 
lor în trecut (14); VIII Jocuri copilăreşti (201) ; IX Cântece adre- 
sate la ansecte, „Dăsări,- etc. (43) ; X Injurături copilărești (14), - 

„Aceste:10. categori! încheiă prima 'parte-din literatura copilă- - 
rescă, rămâind. ca basmele; frânturile de limbă etc, să intre învo-_: 
Jumhul al. douilea. Apoi urmeză tot în volumul 1: XI Medicina popu- 

Iară partea 1 (269) ; partea II (66) şi partea III Diverse rețete (16); 
XII Ghicitori. (186); cu variantele peste tot (303); XIII Proverbe : 
şi îdiotisme (2744); XIV Coliride- (23); XV. Paparudele (9); XVI 
Lăzărelul (3); XV II Legănul (6); XVII Sărbătârea Sinztenilor



IN 
sait Tuviani (4); XIX Lună nouă (8); XX Deceuri (34); XXL Poezia Populară (431). Volumul se încheiă cu un index general conţinend întreg 'coprinsul materielor tractate; IN Pa Vol. II (în preparaţiune) va coprinde Basme (in număr de vre-o 400); Vol. III: a) Gesturi 3 b) Limbagiul copiilor ; c) Di- verse eresuri şi obiceiuri.; 'Vol. IV a) Credinfe şi Superstițiuni ; b) Jurăminte ; c) “Duioşia Aromânilor în exprestuni, la diferite „ocasiuni solemne; Vol. V Nuntă; Vol. VI Nascerea şi înmov- mîntarea şi Vol. "VII Anecdote, expresiuni Pastorale etc. Un. dicţionar al tutălor cuvintelor intrate în limbă cu diferitele lor! accepțiuni, va forma: obiectul unui volum deosebit. 

De şi nu avem inainte-ne întregul material adunat de d. P, Papahagi, totuşi putem a ne face o idee despre marea lui însem- nătate, după volumul de faţă. Este o comoră naţională nepreţuită, - a căreia „culegere a reclamat timp, lucru şi bani. Nu scim cum ar trebui.mai mult încurajat și lăudat autorul, cun mai mult în" demnați şi ajutaţi toţi aceia cart vor urma zelul şi strădăniile lui; căci pentru asemena. lucrări se cer nu unul, nu dour,-ci: cât mai mulţi cu pricepere ca să colindeze în peninsula Balcanică - printre Aromâni, :din: oraș în oraș, din cătun în cătun, .să se ex- pună la tot felul de lipse şi neajunsuri, ba, de la un timp încoce, chiar şi la primejdie de viaţă,. spre a scăpa cu un minut mai. înainte ce a mai rtmas din acele nestemate, cari oglindesc tote - „comora sufletescă a unui nem, pe -care'l iubim şi cu care ne mîndrim, căci este rupt dintr'una şi acelaşi tulpină sădită de mâna divinului Traian, e d'un sânge şi d'o lege cu fraţii lor Ro- mâni din Nordul Dunării. i] ă o 
Cunscerea literaturet aromâne poporane face şi mai strinse „legăturile unei origini comune. -Scăparea de la uitare a produ- cerilor e! și redarea lor grabnică . naţiunei întregi în forma lor. curată şi adevărată, este deci o „operă de cel mai mare interes naţional, căci ea servă drept trăsură de unire: între toți membrii uneia şi aceleiaşi nobile rase : a rasei Latine din. Orient. - 

4 

1 Octonibrie 1900. | . | Gr. G. Tocilescu



IMPORTANȚA LITERATUREI POPORANE 

Importanţa literaturei poporane este astăzi netăgăduită. Literatura 
poporană, multe veacuri lăsată în părăsire, nebăgată în seamă şi dispre- 

„ țuită ca şi poporul — autorul producerilor foli:lorica —, cu schimbarea ! 
condiţiunilor sociale, datorite invăţaţilor din' secolul XVIII,-a trebuit 
să atragă atenţiunea bine-voitoare a unora dintre cel ma! distinşi cuge- :: 
tători, litera saii erudiţi.. Ast-fel, cu cit preocuparea pentru îmbună- 
tăţirea soartei popoarelor devenea mat caldă, cu attt creştea şi. interesul 
pentru producţiunile populare. Fie-care din genurile populare e cul- .. 
tivat cu ardoare. E destul. ca” fraţii. Grimm șă înceapă cu adunarea po-= 
veştilor poporane şi să atragă atenţiunea. asupra. importanţei lor, ca 

- asemenea colecţiuni să se facă de la un capăt plină la cel alt al lumii, 
ca popoarele cele mai înapoiate să fie explorate. - Ş 

Azi mai toate popoarele din Europa, Asia, America, Australia şi 
Africa suni străbătute în lung şi lat şi explorate supt raportul tradiţional. 

Filosoful Herder, atras: de frumuseţea estetică a producţiunilor 
folklorice, intreprinde traducerea unei colecţiuni de poezii populare. de 
la popoare diverse şi o publică supt caracteristicul nume de <Stimme 
der Volker» (glasul popoarelor), dind ast-fel pildă frumoasă, ca: toată 
lumea să fie explorată în această privinţă. 

O suflare de înviorare subt toate raporturile străbate: omenirea. 
prin adunarea comorilor ascunse în popor, şi ce mari sunt bine-face- 
rile ce ni le dă în schimb? Poeţii se: adapă tnsetaţt de această nouă 
hrană, care felurit le îmbogăţeşte fantazia. 

Cine nu: ştie azi, că cele mai geniale creaţiuni ale lui Găthe şi 
Shackspeare, de pildă, ca să ne mărginim la. ctte-va exemple, nu se: 
întemeiază de cit pe cveaţiuni populari! Faust, Regele Lear, Hamlet, 
Macbeth, etc. 

Cit farmec, cită viaţă nu vor fi absorbit poeţit din averiturilo” ca- 
-valeresci şi mai ales din lumea basmelor ? cit de mult nu se vor fi: 
inspirat. şi din poezia poporană, cea simplă în formă, sinceră, atingind 
sublimul une-ori prin naivitatea ei?1) 

1) Vezi : Intro dncere la Basmele Itomâne de L. Şâineanu.
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Ca să venim la literatura cultă română, ce nu'-va [i datorit lite- 
raturel populare, «acel rege al poezii române», Vasile Alexandri ? Cite 
din doinele şi baladele sale etc., nu. vor fi inspirate din poezia poporană ? 

Apoy însuşi maestrul viersului românesc, marele Eminescu Mihail, 
nu s'a înjosit a imprumuta -muyei populară viersuri întregi. Astăzi li- 

„ teratura populară cu poveştile și: cîntecele sale, cu bocetele şi prover- 
bele sale, cu erezurile şi datinile sale, cu glumele sale ete. etc., sunt : preţuite, „adunate, studiate şi comparate, în cltiati dat naştere la o ştiinţă a--parte, numită 'Et/nopsiehologie. | Ma 

Prin modul acesta, producerile tolklorice, oră cit de zmerite şi netn- - "* semnate vor fi, nu pot fi nebăgate în seaniă şi dintiun alt punct de vedere: 
„Ele sunt legile, cari a guvernat popoarel6, nutrimentul, care le-a cultivat inima şi sufletul lor, unica distracţie intelectuală pentru popor în timp de secole. a a E 

Că: multe din aceste producer, erezuri, obiceiuri, ete.,. nu mai au rațiune să perziste, că. multe, para!el cu propăşirea culturei omeneşti sunt osindite să dispară, nu încape îndoială. .: | - Pentru indoit motiv. deci creaţiunile: poporane trebuese adunate din toate colţurile unici; ca. studiațe şi comparate, să rărhte ca întrun . muztii, unde viiioar :4 generaţiuni să poată vedea ceea-ce alcătuia viaţa . intelectuală -a strămoşilor lor, ia e o Nişte ast-fel de consideraţiuni ne ati călăuzit să intreprindem pu- blicarea folklorului A rominese, . imbrăţişind toate diriziunile şi sub—qi- - „viziunile, posibil reprezintate în literatura orală arominească, pe cit ne-a "fost cu putinţă şi “pe cit ne-ati: permis slabele mijloace. 

„ Ar fi o impietate din parte-mi să nu însoțesc lucrarea aceasta cu un cuvint de mulţumire şi recunoştinţă, faţă de aceia cari m'aii: în- . drumat şi susținut pe calea activităţii, folkloristice. | Da In primul rind aduc prinosul meii de. recunoscință regretatului, şi înţeleptulu“ institutor: Tulliu Tacit, care cel d'intti a sădit în mine sentimentul naţional, primul impuls temeinic către muncă pentru mine; . apol repuusatului Gh. 7. "Teodorescu, pentru influenţa bine-făcătoare | "-Şi plină do: învăţă minte, rezultată din operile sale—cele . d'inttiii - ce - mi-ai . cădut în mină, şi. cari. mt-aă deşteptat dragostea nemărginită, pentru tot ce privesce literatura populară. -- Omagii de respect şi ad-..- mirajiune datorese profesorilor mei Haşdeii,. Tocilescu, Săineanu şi „Odobescu pentru preţioașele cunoştinţi, cari aii întreţinut şi- cimentat . şi mai mult dragoste pentru tolklor, Sa “Pentru sacrificiile mari făcute de unchii mei Ioan şi Alexandru Caragiani, precum şi de prea bunul şi răbaăiorul meu cumnat şi prietin Stere G. Ciumotti, le: Sunt nemărginit recunoscător... 
DE | Pericle Papahagi. Salonic, Septembrue, 1900, 

Pe
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_CÎNTECE DE LEAGÂN 

De oare-ce ne um propus să publicăm materialul poporan a7o- 
minesc, în toată intregimea lui, vom căuta cit ne va [i cu putință, 
să ne. ținem de clasificarea, care adoptează drept punct de bază: eta- 

-tea omului, incepind cu etatea copilăriei trecind la cea a bărbăţiei și 
apoi la cea a bătrineţei, neputind-o divide in proză Și poezie, de oare- 
ce nici nu există în producerile 'acestea deosi irea, pe care o face |i-. 
teraturu cultă. ” ! 

Aşa fiind, acintecele de leagin», deşi sunt creaţiuni copilăreşti, 
noi le .vom trece în literatura copilărească, fiind fiicute pentru copii ?). 

Ele sunt primele produceri, cari incintă urechea fragelă a prun- 
cului, cari îl adorm şi cu cari se deşteaptă. 

Cu melodia lor muzicală, înceată şi melancolică, cu . farmecul. 
cel armonios, influenţează asupra “fizicului şi moralului şi poate a- 
ceastă influenţă a armoniei se exercitează mai mult asupra fizicului, 
în această virstă, cind" viaţa intelectuală e slabă şi noi nu existăm 
de cit prin viaţa organică 2). | , 

Cintecele de leagăn prezinte parte sint culese de noi. parte ne 
sunt comunicate de piieteni și elevi ai liceului romin din Bitolia, 
Macedonia. . 

Melodia acestor cintece foarte importantă, din mai multe puncte 
de vedere, după rum se. poate vedea din studiul d lor Mountel şi - 
Lambert in: Chants popilaires du Languedoe, lipsindu-ne cultura mu- 
zicală, cu părere de răi declarim, că n'am putut-o culege, 'ca să pu- 
term da o idee deplină despre acest -gen de literatură „poporană la 

romini. - | 

CÎNTEC DE LEAGĂN 

Cintecele de leagăn la Aromini se numasc cintiji di m'iţi (cin- 
tece de mici), cîntiți di culcari, și mai obicinuit: cintiţi di l&agin sai 
di nani. i | 

Cintec de leagăn fiind răspindit la toți Rominii, l-am adoptat şi 
“noi ca titlu pentru a desemna' cîntecele cu cari se culcă şi se scoală 
copiii la Aromini. 

  

1) Hasdeu : cursul universitar 1892/93. 
1) Chants populaires du Lanquedoc par Montel et.Lambert p. 18.



3. | CANTECE DE LEAGAN 

Pentru noţiunea de a adormi pruncul, se întrebuinţează mai ales cuvintul nani, de pildă : Ea - 
nani, nani  niiclu | 

tr., dormi, dormi, micule, pruncule; 
“sai în legătură cu verbul a face: 

fă : nani==dormi, adormi. 
fă-l nani=adoarme-l | 
fă-l nani=cintă-i cintece de leagăn, ca să adoarmă pruncul. 

Cu aceleaşi sensuri ne intimpină «nani» aproape lu toate popoa- 
rele romanice, pricum şi la D-Romini 1), | | i 

La Italieni: far a nannă, andarea nenna ; la Franceză : faire nenna, fa nennă, aii atit seuzul: de cintec de leagăn (chant de brr- . 
ceuse) cit şi acţiunea însuși de-a adormi, de somn, după cum se. - vede din opera DD. Montel et Lambert 3). - a 

Tot cu acelaș senz îl găsim și la grecii. moderni, cari de sigur 
» Pau împrumutat de la Aromini sai din venirea lor in contact cu Italienii, | | | a 

La Aromini, «nani» mai înseamnă şi leagăn, cum de exemplu în expresiunea următoare: | Sie 
bagă-l uatlu tu nani! | 
(bagă-l pruncul în leagăn). 
Nani-nani ca refren se întrebuinţează ori de cite ori mama, care şi adoarme pruncul vrea să vocalizeze. Atunci se repetă de mai “multe ori pe un ton incet şi trist, aşa cum convine mai bine stării sufleteşti -acelei care cîntă sai cum se crede maj bine pentru adormi- rea pruncului. Ă , Lulu-la. Pe lingă nani-nani un al doilea element, nelipsit a- proape în cintecele de la leagăn uromineşti este : 

- dulu-lu, lulu-lă, s | , 
silabe întrebuințate mai ales, ca şi nani-nani, la sfărșitul cintecului de leagăn, ca refren. 

| Cite odată silaba lulu, la-la, se pronunță foarte nedefinit, în cit! nu âuzi de cit un 1 simplu sait liu, liu, liu,. , -. Cuvintele nani, lulu, lala, sint intrebuinţate cite odată singure, . Ast-fel cine adoarme pruncul,. pe cind il leagănă îi cintă numai“ unul din cuvintele acestea. . a „a privința originei lui. lala -din lallare din 1. latină, vezi în «chants populaires»> de Montel et. Lambert p. 141 şi urm: : Somnul. Cu osebire somnului se adresează ca să vie să adoarmă pruncul. Caracterul de supra-natural al. somnului in cîntecele de lea- găn, este foarte vădit, ca să nu zicem, că este o rămășiță din mito- logia veche a latino-grecilor.: . 
Pe lingă somn se învoacă insă şi .stimiîria, S-ta Marie, cite o- dată o pasere, cum se vede în cintesul de leagăn cules din Lunzini, 

Leagănul | Si | 
Leagănul la Aromini se numeşte, la l&agin, Gopeși. (Maced.) sîr- mâniţă şi în anumite expresiuni, nani; se mai numește la: Muloviş- tea: mânuşe. i E _ 

  

!) V, Naşterea la Romini de S. Marian, .. a . 1) Chants populaires de Languedo: par Montel ct Lambert p. 18, Paris 1880 P, 18 și sqq, arată ca origina cuvintului «nasii» este lâtina. . |
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„Cuvintul cel mai răspîndit pentru leagăn insă este sirmâniţă, 
„In blesteme întimpinăm şi cună ; de pildă: lo-ți daracu cunai trad. să-ţi iea dracul leagănul! . a 
„Leagănul se face din scinduri in diterite forme, mai în toăte însă. se cere ca cele două extremități să lie prevăzute cu nişte scinduri 'semicercuale, pe cari este construit. leagănul şi cari servesc să-l facă să se legene cu ușurință... | | . 
Verbul leagăn este întrebuințat cu acelaşi sens caşi in D. Romina. 

Cintecele de leagăn, cele mai multe, nu sint decit improvizații. Dintre aceste improvizații, cite. o dată nu reușesc a se cristaliza supt forma de cintec. de: «leagăn» decit. cele mai puţin frumoase la A-. romini. Cauzele sint diferite.: . ! e: . In cintecele de leagăn mamele iși reproduc une-ori sentimente intime, stări sufleteşti particulare, pe carinu le cintă decit : pentru dinsele. - Sa - De aci marea greutate de a le face să-ți spuie cintecul de leagăn, - ca să-l culegi, mai ales cind eşti străin. Un exemplu va ilustra în- destul aceasta. | 
Nevasta unci rude, într-un după prinz de vară, turmentată de gindul că bărbatul săi este în străinătate, işi adormea pruncul legănin- du-l în monotonia tristă şi melancolică a următorului cintec de lea- găn,: din care r&iese părerea de răi, că nu putea să zboare în acel moment in braţele lui ! 

nani-nani, - dormi, dormi 
pullu âli mani; 2 Si puiul mamei, | neni dusi în cirvani, - . tata se duse in cărăvane, di nu ş-ari turnari Se de nu se mai întoarce 

că nu-n' hiiii un puiiii, mărata, că nu sunt o pasere, să'mana si-n' azbââir niurata  - „__." Să zbor eu cea întristată, si-n' mi duc, să mă duc 
cu el s-mă-adun cu el să mă ?ntălnesc, s-ni viinim doli dâadun  - : : să.venim ambii împreună. 

după cari urmat refrenurile obicinuite de nani-nani, lala, lulu, care nu lasă nimic ce să poată trăda, că n-ar fi un adevărat cintec de leagăn. Rugind-o după aceasta să-mi. dicteze cintecul de leagăn aşa de frumos, mi-a declarat,-că acela nu a fost cintec, ci așa «dorlu a lei» . dorul ei; a.cintat fără să ştie cum şi mai'cu seamă fără să ştie că cine-va o ascultă. a - 
„Recitindu-i. versurile auzite, ea s'a înroșit și a început să .devie. neliniștită, cu toată asigurarea mea că este frumos cintecul şi că eu aş vrea să ştii dacă mai cuprinde și alte versuri. - Ţi-ai găsit. Pe dinsa o muncea gindul, ca nu cumva să [ii indiscret în fața mamei mare sait lui afendi pater familias. şi să pomenesc ceva! Intr'adevăr ce ar zice atunci aceştia cind ar alla, că pe dinsa omun- cește gindul bărbatului şi că-l doreşte aproape. | Și cite alte consideraţiuni. de natura aceasta, in de ajuns tun- date, avind în. vedere, că spiritul de moralitate primează” totul la Atomini ? Me E Îşi poate ori-cine inchipui greutatea ce prezintă adunarea cinte-: cilor de leagăn pentru un străin, cind se vede, cit de grei este a- ceasta unuia Aromin și incă care face parte din. aceiași familie. Cu
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oare-care dibăcie şi cu interesare şi stăruință însă, le poţi culege dacă ştii să te ţii bine cu bătrinele, cari sint mai comunicative şi mai fără friu la gură de cit femeile tinere. E 
Lăsăm să urmeze intii cintecele de leagăn de culcare, apoi cele de sculare' sai de joc. Ia | 

«Cîntec de leagăn» de. culcare 
1. Nani nani niiculu, 

n'iculu, mușâtulu ; 
vinu, somnu, an cilăr, 

_ i si n'i culţi n'iculu, 
5. n'iculu şi scumbulu; 

culcă-l, somnu,culcă-nii-l! 
stimirie, d6armi-n'i-l ! 

nani nani 
- nani-na; 

10. " lali-lali 
Să " lali-lă. 

(Cules de la baătrina Tana Hagigogu, Xirolivad, vil, Salonic), 

Trad.— Nane, nane (doarme, doarme) micuţul,—micuţul, frumosul, 
5. —vino, somn, călare,—că să-mi adormi micul—micul şi scumpul. 
„—Culcă-l, somnule, culcă-mi-l, — Sta Marie, adoarme-l ! 

nani nani—nani-na; - 
10. lali-lali, lali-la, 

. Ai. 
1. Nani-nani, pul'lu a n'eă, 

nani-nani, suflite ; 
somnu hiridase v'inu, 
dăarmi-n' ni'iclu n cîpitin'u. 

5. nani nani, lulimulu ! 
Nani-nani tu livade, 
tine hiil'lu ali dade ; 

„nani-nani ş-tu lilic!e, 
“ faţa ta si-ţ-u nvijlicie ; o 10. nani-ni şi sum meru, - iu 

featile pi tine cheru; 
nani-nani şi sum stale, 
amisticate sufrimţăale. 

nani nani, 
2145. luu Iuu luu, 

(Cules de la Tina Vuciu, Vlaho-Clisura, Macedonia), 

1. Traducere. — Nani, nani, puiul meii, — nani nani suflete; — voiosule somn vino, — adoarme-mi micuțul pe perină. - E 
E nani nani, luluulu. 

Nani nani, în livede,—tu fiul mamei ; —nani nani şi printre flori,— faţa ta să-ţi strălucească';—nani nani şi supt măr, —fetele după „_„ tine pler;.— nani nani şi supt stele, tu cu sprincene îmbinate.. 15. „= nani nani luu luu luu... - 
- Aota, Versurile din urmă nu“ sint decit exagerațiuni de iubire, foarte natu-:. : rale la o mamă. _Deşi copilul încă este prunc, mama îi zice, că fetele. se. omoară | după dinsul ; -şi deşi nu i-a crescut. încă părul, ca-l vede eu sprincene, ba şi încă în cc fel, mari şi îmbinate. SE |
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AU. 

"1. Vinu-n! somnu di la ușe 
Si-n' lu l'ai natlu di guşe. 
Şi-n! lu du sum trandafiru 

„t&a si-l' dai pîine cu viinu; 
5. vinu-n' somnu di la gutun'i, 

si-n! lu ai natlu cu bun; 
viino somnu di l-aviin'e 

N Si-n' ţ-ul lai nătlu cu tine. 
Cruşova » T. Şunda. 

1. Traducere. — Vino,.somnule, de la uşe, — să-mi lei pruncul de 
git — şi du-mi-l supt trandafir, — ca să-i dat .pine cu vin;— 

5. vino, somnule, de la gutuii,—să mi-l iei pruncul cu bine; — 
vino, somnule de la vie, să mi-l iei pruncul cu tine. 

Aota. Nu rare ori mamele, cari nu at în destul lapte, îşi hrănesc copii cu 
pine înmuiată în vin. Aşa că aici nu este o formaţiune provocată de necesitatea 

* asonanţei, . i - 

ALE. 

1. Nani, nani tu minuşe 
Z-v'ină somnul di la ușe, 
S-n'i Va ficiiorlu di gușe 
S-ni'i-l ducă tru grădină 

, 5. Si-l' cintă nă ghurăchiină 
— Ghiine-n! vine, n'iclu an!'âi, 
Si-ni-l bag iu voi ei, 
Tru grădină sum trandafil, 
Sum trandafil și garofil. 

Burada T, Conv. lit, XXVI, p. 46. 

1. Traducere. — Nani nani în leagăn—să vie somnul de la uşe,— 
__ “să-mi fea copilul de git, — să mi-l ducă ta grădină, să-i cinte o 
5. ghirăchiină, — Bine a venit, micul mei, — să-l bag unde vreaii 

eii, În grădină supt trandafir, — supt trandafir şi garofir. 

AL. 

:.. 4. Nani-nani bunlu, 
„nâni-nani, ficorlu, 
nani-nani hi'ina, 
nani-nani papa, 

5. că va vină tata 
va si ducă hiiţe 

| să :bilbiţe. 
Olym. Walachen p. 117. IN „ Weigand 9. 

1. Traducere.—Nani-nani bunul—nani nani, băeţel,—nani-nani gisca 
(alb ca-), — nani nani rața (cel ca o rață), —căci va veni tata, 

5. —0 să aducă zmochine—şi năut flert,
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“au 

4. Papu nc6a, pupu “aculiă, 
sinu, sbamne, vinu noi, cc 
nii t&aclamă pupulu, .- ME 

„.sil-aduţi.somnulu, - e e 
5. somnulu aţel dulțili. 

SE Mă " Naaaniae,. SE 
Turia, Epir; Cu „_ Carangiu N. 

p
r
 

. Traducere. Papu (bebi) : ncoace, pupu colea, 
| „Vino, somnule,! vino ncoace,. 

i mi te chiamă pupul, Da 
„o săă aduci somnul, ae 

„somnul cel dulce. 
_ E  năaani..:. 

o
 

Notă. ha linibagiul- copiilor; "copilul se. mai numeşte pupit, cu senz de micut, 
drigălas, impodobit ca o  Păpuşe. aa : i - 

Alt. 

du Nani- -nani, h'il'u, h'i Ii 
E “pri muşatlu cipitânti UL, 

chtindisitu Şi nflucăt : 
„ “di mîn'l&a sor-tai. adrăt 

5.:.- nani, n nani, , Dani-i-- ” 
ai. fă nani, i 
„tu N! urgani - - - 
“şi tu-năauli culupăni,: 
_dorni b'ilu, h'I'lă-amei, 

40; ca hiili di pişe j-di pei, 
nani, nani, nani: E -: 

Avela, Epir. a . . : „Despa Papahagi. 

„a Traducere, Nani nani, fiule: fii —p eu msasa perihă, —  pastriță 
Sie “pflocată. —. de miinele sorei tale lucrată, 

5, „nani, Dani, nani... - - E " 
AL fă nani, — în' plapomă. — şi în noile. soutece, —dorrmi fiule, 

fiul mei, ca fi de paşe şi de bej.. | 
n 10. - 0 nani, nani, nani... 

Ati i 

1 “Nani, ani niiţică (nicăp, 
| “'sirminiță dă-asime6, : 

cipitun'ă dj vâsilco, 
 .. mani-nani. 
5, lulu, lu. . 
i “nani-năhi, pulii. mușăt, 

: dor dit inimă. -n' curmăt 
ocl'i dulţi tră surghiiri, . 
domnii firă minduiri | 

10. “nani, nani 
e lulu-lu: i e Avela, Epir n. E - i Țana Civica, *--
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„2 1. Traducere. — Nani nani, micuţule, — în leagăn de argint, în. . _ leagăn cu porină de busuloc, = 0 ” Su nani, nani,—lulu-lu, E 
„-Nani nani puii frumos, — dor'rupt din inimă mi , ] i —'ochi dulci. 

10. de sorbit,—dormi fără nici o grijă | — nani nani.— luluelu.! - 

a ARI 

„1 4. Nani; nani, lulu-la, . 
" vinu somu di- n! lu la, 

şi n'i-l du la casa ta IE 
-ş-apoi &ar -adu-n" lu acă. 

_9. 2: nani, nani, hani 
„lulu; lulu, lulu. - 
„nani, nani: t6pimu, .-: 
tpimu,.gal6pimu, : 
cara s-ti ștăa mamă-ta 

„10. că i-eşti-a lei ficicr, 
mari d6ari vrăaț-aducă:: 
“culupani hrisusiti 
ș-cu mitasi chi'ndisiti. . .. 

. Sirminiţă di: asimi 
15. cu-nă faşe di brisimi 

„ Ş-cipitun'i malamatern'u. 
Mărata cari nu-n! ti şti 
mult narasa-n' ti: mutrăaşte 

și ti line dor nu-l ăaste. 

- Cules de la Mia Adam, Vlaho-Clisură, Maced, . 

1. Traducere. —. Nani (dormi), nani (dormi), lulu:la, — vino, som- 
nule, de mi-l iea — şi mi-l du la casa ia — şi apot iarăşi adă-l 

- 5. aci. — nani, nani, nani, — lulu, lulu, lulu. . RE 
“Nani, nani.fopimu 1). SR Sa - 

„.. topimu, gal6pimu ?) — dacă ştia mama ta, — că tu eşti copilul 
10. ei, — mari daruri era săţi aducă: —'scutece aurite—şi cu mă- „= “tase brodite, — leagăn: de argint — cu-o fâşie de borangic, ibri- * 15. şim şi pernă aurită. Sărmana daca nu ştie, te priveşte cu (ochii): 

răi — şi pentru tine dor nu-l este (şi nu te doreşte). - --- 

ota.—Se. zice în cântec -că.: mama priveşte --cu. ochi răi pe copil, casă nu-i 
fie “copilului văi, să: nu fie deochiat diucăuif, . E - 

Alt, 

„4. Nani document 
nani n'iclu=ni, | .” 
nani: bunlu-ni, . 

- nani scumpu-ni. 

  

  

1) corupţiună din ză aatdi-p (grecește). 
: 2) gal6pimu din x zatâl-p?,
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5. nani-n tendă,! 
-lala lalala la la la! 

Pcrivole ' ” Perdichi Ss. 

1. Traducere. Nani ciuciulu 1) nani micul, 
- — nani bunul, — nani scumpul 

| — nani în plapomă. 
5,. lala lalala lalala ! 

Notă, Cintecul acesta nu ieste complect. 

AN. 

La o fată 

1. Nani-nani, n'icăză, 
2 n=sirminiţă d&-asime6, 

cu cipitun'ă di vasile6, 
nani, nani 

lulu, lulu. 
Nani-nani, biile, 
ca hi'l'e di visil'e 

anfisaţă, 
„- dizn'irdată 
10. di la&a-ţi mită “mirată, 

_ țe-n' ti Qăari și-n! ti va, 
ca ociiil', ca înima. 

nani nani 
lulu-lulu. 

Avela, Epir, Tana Civica. 

„1, Traducere. — Nani nani, miculă, — 
în leagăn de argint, — 
cu perină de busuioc, 
nani nani Ne 

5, | lulu, lulu: | “ 

Nani nani, fiică. — ca fică. de crai, — imfăşată, dezmierdată 10. — de beata ta mama. — care te lubeşte. şi te doreşte, ca ochil şi inima 
nani nani, — lulu lulu, 

Au 
La băeţi. 

1. Nani-nani, - 
„Si-n! creşti mari, 

s-ti duţ la agru, 
si-ți duc poini, 

5. poini cu câigină. 
Lunzini 

Hrista Stavre 

  

  

” 1) In limbagiul copilaresc, copilul se numeşte spre dezmerdare; ctuc'u ad. micuţ.
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Traducere, — Nani nani, — să-mi creşti mare, şi -să te duci la agru, — să-ţi duc ptine, — pline cu jumări. 

al. : 
La fată.. 

„4. Nani nani 
si-n' crești mari, 
si-l! duţi poini 
cu câigină 

5. la beibi-tu. 
Lunzini 

Hrista Stavre, 
1. Traducere. Nani: nani, — să-mi creşti mare, — să-i duci pline — cu jumări la bekbi (bebe) al tăii.. 

Alt. 

1. vinu, săamne, viinu bune, 
vinu n'iclu di-n' lă-adună | 

nani, nani. , 
uliu liu liu ; uliu liu. 

9. stimiria ţâa mușată, 
culcă n'iclu ali dadă ; 

nani, naaani. 
| u liu liu, u liu-liuuueeeee 
"zdrodlu plinde și zehiilăaşte, 

10. şi tu l&agin-s-tircul&aşte ; 
l-avdi. dada şi nu-l grăaşte 
că la&a cirtită ş-&aste, 

nani naaani . 
u liu liu liu.... 

—Malacaşi. 

1. Traducere.—Vino, somnule, vino bunule,---vino să-mi culci mi- “cul. —- nani, nani. — u liu lu... | , 5, — S-tă Maria cea frumoasă, adoarme-mi micul : mamci ; nani nani etc. | 
10. dezmierdatul (copil) plinge şi se vaită, şi în leagăn se zbate; — l-aude mama şi nu-i vorbeşte, căci biata întristată este. 

nani naaani | - 
u lu liu-liu. 

Alt . însă „: 

1. Nani-nă și nani-nă 
muşata. m&a, duruta mâa, 
tată-tu măa nu-n'ti va, | 

„__ Selo mintăa ş fugi dă-adă, 
5. dusi n'ică tu Vlihie, 
„ni-t&lisă pirigurie; 

s-nu-n' pitrăacă nă flurie! 
aride nica, n'ica măa, 
şi hirsăa-ni-u inima - 

10 nani-nă şi nâni-na. - 
. iu Sia 

Magarova - -
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1.: Traducere. — Nani-nă şi nani-nâ — frumoasa mea, dorita mea,— : „tatăl tăă, nu mi -te Yubeşte, — îşi lo:mintea (lără nici-o grije) se. . „5. duse de aci, — se duse în Romănia, —şi mi te lăsă drept mingi- . 
ere, — Să nu-mi trămită nici un galben | — Ride mica, mica.mea,— Ă şi înveseleşte-mi inima. - .:. e IE - ăi a: -.nani-na şi nani-na - 10, 

Ni AL 

„1. Cuti, cuti Ea 
„.S-nani-nani,, i 

Z-viină tata din cirvani, 
„-: Si-ți-aducă ţirub! nali,. -: 
5. : .  culi-culi: i 
2 Şenanină. 

„o ““vinii somnul'si-n'lu- Va, 
şi io-l' dişu : fuqi 'dă acă 

E _- -nani-nani -- 
10.“ -. “ nani-na. 

1. Traducere, — Cuti-cuti şi. nani-nani, -- să vis: tata din carvane,— .: 9. Să-ţi aducă opinci noi; cuti-cuți şi pani-nă, — veni somnul să mi-l lea, — şi ei îi zisei (am zis): fugi dă aci. 
CEE „Bani. nani”. 

10... i _.nani:nă, 

Notă. — Cuti-cuti nu se ştie ce însemnează. De alt-fel cintecul acesta. este. un. amestec de invitare 'a copilului să doarmă Şi de depărtare a somnului, cînd vine să. iea pe copilaş în braţele sale. - - .. 

a 

1. Nani, nani 
- Ş-nani, nani, | 
Z-vină tata din cirvani, - 
tra s-ţ-aducă stranii nali,. - 

5... nani, nani i 
| -$-nani,. nani, . | 
-am un bhil'u, am un săare, 
dadă-sa tră nis iş moare: 

a a DaNIi, nani - 
10. o ș-nani, nani. . i | 

Farșeroţii eMiciu Barda» linga Malacaşi, Grecia. Su 

„1: Traducere. — Nani, nani şi nani-nani, — să vie tata din carvane,—. d. să-ţi aducă haine noi, — nani-nani şi nani-nani, i ; - Am un fiu, am -un “soare, —'mamă, :sa pentru. dinsul moare, — „710.. nani-nâni “şi nani-nani.. a. 

>» Parodie la cîntec de leagăn. 
aaa 1. Nani nani, Nuşe, 
i „. Nuşe ca citușe, e 
m “că Mine sumnul di:la ușe, 

di-n' ți-la di guşe
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a 

5. ş-tă-astradi n gridinuşe 
». s&acâţi nipirticuşe: 

“nani Ş-taţi, alăi . licidr, 
_s-nu-n'ti lati'di-ciiclâr . 

„_ di-n'te-astrăg tu'ubâr. . | 
(adunate de d. Tache Bitarâcu, Nijopule) | 

„--"4. Traducere, — Nâni-nani, Nuşe, =. Nuşe ca pisica, — căci vine 5.. somnul. de -la uişe, — de mi te ea de git, — şi te asvirle: în gră- diniţă —- să prinzi un şerpuleţ, — nani, şi.tact, măl băete; — că - te apuc de picior—şi. te asvirI în curte. Aici 

„1 „ Cântecele de sculare sait joc. e 
„„„Cintecelă de sculare a prancului din somn, din leagăn, mai po- trivit ; cîntece 'de Joc. se rostesc mai.. voios, pe cind în. 'acelaş timp pruncul ie jucat în brațe sati, dacă este maj măricel, pe genuchi, ori - apucat de miini şi fiind copilul în picioare, e jucat cind în “dreapta, 

“cind în stinga.  . -. | 
„„.„ Plăcerea copiilor şi copilașilor este distul de mare, cind sînt ju- : caţi. Așa, dacă sint puțin mai mari, abia -ostenese niţel şi earăşi-in- - “cep să se roage, să reinceapă jocul.. 

„.-- Cintecele de lcagân sini produsul mamelor ; cu Loate acestea nici bărbaţilor nu le displace să-și Joace copiii, in cit şi ei, dacă nu mult, . puțin aii contribuit la producerea lor. 'Tât aşa surorile și frăţiorii sint | plăcere să joace pe cei mici şi neputincioşi încă. .. 

| Cîntec :de joc. - 

1. Pap lai pap di la duchiani, . 
adu măari,. adu păari, 

=. adu ndăată curnuţali, * 
7 Z-dămal Marcu s-crăască mari, 

5. cu caplu pin di divani, 
"” g'onă-aleptu ca un scari, 

RE | „că mama multu şi-l doari. - Vlaho Clisura, Macedonia a Mia Adam; - 
1. Traducere. — Moş, moş de la băcănie, — adă, mere; adă pere, — .. „-adă nişte roşcove,-—să dăm lui Marcu să crească mare,—cu capul „5 ptnă la tavan — voinic „ales ca un soare; — căci. mama mult 11: „iubeşte (doreşte), ..: 

Al. 

Î. cr&aşti-n, g'one; cr&aști-n' mare, | . te cînd s-eşi a priimnare, (bis) 
a Z-badi. mușăuili n-ubtari a 

“Sin ti- veadă s-tă-arisăască, a 5... ş-tr-a tăi oclj -si s-tuch'ască. aa Vlaho-Clisura, Macedonia ai o a Mia Adam. - - 
1. Traducere. — Creşte-ini, voinicule; -creşte-mi mare, —- ca, cind să eşi la plimbare, — (lit, să bagi pe cele irumoase în oftare) să faci - “să suspine frumoasele după tine. — Să-te vază, să te placă — şi pentru: ochii tăi să se topească. “
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Ale 

1. Mori şi ncoa, mori şi nculti, 
pîn la ma&a ş-pin la paplu, 
agaliți si trăațim traplu, 
s-aduţâm ni'iclu la paplu. 

Niiopule, Maced, : Tache Bitaracu 

Traducere. — Măi şi-ncoace, măi şi-ncolo, — ptnă la bunica şi pină la moşu, —- încet că trecem părlul — să ducem pruncul la mo- şul (bunicul). - 

Alt, 

F&atile şi mușatile; 
gridinli cu c'ir&așile ; 
fici'erli aţel' bunilii, 
ridin'li cu prun''i, 

5. licori aţet! n'iţiii, 
gridin'li cu hriţii; . 
ă-ai, l&a făată, di sugiiiți, 
gonli ţ-aduţi stihiqi. . 

Vlaco-Clisura, E (Neveaita) ete, 

Traducere.—Fetele şi frumoasele—grădinile cu cireşele (sint) ;— feciorii cei buni, — (sint ca) grădinile cu prunii ; — feciorii cei 
5. mici (băeţii) —(stnt ca) grădinile cu zmochinele;—ce ai fă fată, de sughiţi, - mindrul (lit. voinicel) "i aduce stafide. 

Alt. 

„1. A-nă, fată, tră surțăali, 
Si-n' ti baş triș tu frimţieali; 
a-nă, f&ată, pină-m plaii, 
si-n' ti baș tu ocl'ul laiu ; 

5. a-nă, făată, dup arug; 
si-n! ti baș, că io va-n!' fug: . 
a-nă, fâată, la fintină, . 
si-n! ti stringu h'iam di mînă.  - 

Cruşova, ! | T. Şunda. - 

Traducere. — AY (nă), fată, la surcele — să te sărut tocmai pe 
Sprincene ;—ai fată pină în plaii,-—să te sărut la ochiul negru ;— 

5. al fată după rug,—să te sărut căci mă voii duce (pleca) ; — ai 
fată la fintină, să te string niţel de mină. 

AU. 

Ună fâată aruimină, 
g'on'l'i ma ş-u zdrimină 

” zdrumba,: mba | _ 
- zdrumba-mba. 

5. fă-n' te, făată, cama nea. 
ună făată ndâlică . 
.chipurlu-n bisă&ârică, 

zdrumba-mba, 
zdrumba-mha
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10. cr&aşten!'-o fitița m&a. 
Tum tum &ase fum 
fuzi, f&ată, că va ti zgrum !). 

1. Traducere. — O fată roşatică, —- flăcăi! (junii) o zdrumică, — 5. zdrumba-ba — zdrumba-ba —- fă-(mi) te, fată mai incoce. _O fată delicată,—clopotul. în biserică,—zdrumba-ba,—zdrum ba-ba 10. — creşti-mi-o fetiţa mea. — Tum tum ese fum, fugi, fată; că te voiu sugruma - , - 

Alt, 

41. Gugufcu, 
pisufcu, . 
țe porți an guși ? 
— un cap di cituşi 

5, — La cari la duţi ? . 
— La mai micu fic'âr. _ 

Lunzini. Ă . | : - Hrista Stavre. 

Traducere. — Gugufcu (pasăre de mărimea porumbelului şi acă- rei carne se. mănincă, ea trăeşte .în oraşe), — pisufcul. Ce porți la gtt?—Un cap de pisică.—La cine-l duci ?—La băetul cel mai mic. 

Nolă. Pasărea gugufcu, numită de cei l-alţi Aromini : gugucte este considerată ca sfintă și respectată atit de creştini, cât şi de Musulmani. A o omori este a co- “mite o nelegiuire. In schimb însă pisicile le pindesc şi le prind, De aci ura în contra „unor ast-fel de pisici şi plăcerea ca şi o gugufeui să ducă capul unei pi- Sici neligiuite. 

Ad. 

1, Le hîrstâ-n'-lu n'iculu, 
n'iculu, bașurulu . - 

- țe-n'.lo-adusi viiftulu, 
v'iftulu, curbâtilu, 

5. trum şi ncăa, 
trum și ncul&ă. 
Le hirsăâ-n lu viiftulu, 
viiftulu uri'tulu,: 
trum-trum-trum 

10. şi trum trum trum 

aduse ţiganul,—ţiganul, curbetul 5) . 
a "trum şi 'nooace, 

trum şi colea.. | 
Inveseleşte-mi ţiganul, — ţiganul, uritul, trum etc. 

1. Traducere.— Inveseleşte-my micul,— micul, başurul, 2) — ce mi-l 

Notă. Epitetele de ţigan, Vaşur, se aplică drept dezmierdare, 

    

1) com, de d. T. Sunda. | 
2) başur înseamnă când un copil se murdareşte la faţa cu ceva, 
3) Țigan nomad. | o „. | i 

7
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Al, : 

4. Nda tu nani n”-lu culcâi, 
- - agadu» neăa şi nclo-l'. cintâi, 

nda tu nani l&-adurniii, . 
di-ocl'u ară lS-afirii ;. 
nda dit nani lu sculâi, 
pri inucl'u n! lu g'ucâi;: - 
trum-trum-trum 

Ă şi &ar trum trum! E 
» Malăcaşi. E - Maria Zimulo.. 

Traducere.—Ctnd în leagăn îl culca, — prunc în coace şi-ncolo 
îi cîntai,—cind in nani l-adormii,—de ochii rătă îl păzii (ferii) ; „ cind din leagăn (somn) îl sculai,—pe genuchi mi-l jucai ; 

_
 

ot
 

_trum-trum-trum 
- şi iarăşi trumetrum, 

Al. 

1, Cr&aști-n'-u, crăaşti-n'-u, 
. fă-n'-u mare, 

Dumniqale; . 
Stimiria” ţăa curată, 

5. crăaști-n'-u, fă-n'-u muşată. 
A cui n'-u făata estă ? 

— ali dadi 
ş-ali tati ; - - E 

“trum trum; trum, trum, trum. 
Bitotia. . | Pachea. 

1. Traducere. — Creşte-mi-o, creşte-mi-o, — fămi-o mare, Dumne- 
zeule ; — S-ta Maria cea curată,—creşte-mi-o, fă-mi-o frumoasă. 

5. — A cui mi-e fata aceasta ? — A mamei şi-a tatălui ; 
trum, trum;: trum, trum, trum. . ” 

Al 
„1. OH of! of lele, 
acul nu g'6nile ? 

of! of! of lele 
acui n'-u.g'onile ? 

- 5 gionile mușâtulu, 
g'6nile purumbulu. 

_g'dacă-ni, g'oni, g'oacâ-ni, - 
dacă şi arsari-ni, 
ta si-n! crești mari, 

10.- mari și g'unăali! 
Breaza, Epir, 

1. Traducere. — Ot, of, of lele, — a cui ml-e: voinicul? — of, of, - 
of lele,—a cul mi-e voinicul, voinicul, frumosul,—voinicul, porum- 

9. belul, — joacă, . voinicule, Joacă, — joacă şi sări în sus, — ca să creşti mare, -— mare şi voinic. - . 
N
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. Cind copilașul incepe a merge în picioare, mama ii cîntă: . 
1. Bor, bor . 

Pilu ubor, 
cu cimăaşa di fulsr, 

Sa bor, bor 
9. piturdică 

cu cimăașa burungică. 
Burada, 

Convorbiri liter. XAVI, p. 49... 
1. Traducere. — Bor, bor—prin curte, — cu cămaşa de fuior; — 5. bor, bor — prin urzică, cu cămaşa burungică.. 

- Cînd pruncul începe să umble. 
1. Papu lai papu . 

„ ade s-n'ardim l-agru,. 
si scutem cic'uba, 
ta s-ni ngildim dol!i 

5. cu plosca mplină di vin, 
spindurată la cipitîn'ă, 
z-bemu, s-micămu, 
Ali Ngh'ele s-nă-alisămu, 
ună cocă tu 'ciţină. " Meţova, Aminciu. . . | T. Şunda. 

1. Traducere. — Moş măi Moş, —-hai să mergem lu agru, — să scoatem buturugă, — ca să ne incălzim impreună (amindoi) -cu 5. plosca plină cu vin,—spindurată (atirnată) la perină, să bem să mincăm,—Nghielei să nu-i lăsăm, o cocă ) în farfurie, 

i) În limbagiul copiilor supt «coca» se înţelege ori-ce îruct, ori-ce lucru bun - de mincat, . aa . ! A n
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_Formuletele feţei. etc. 
Formuletele feţei, degetelor etc. le găsim, cu oare-cari deosebiri, 

la diferite popoare.. , 
Copii cei mici, cari abia incep să vorbească, găsesc un deosebit 

farmec în acest soiii de petrecere. | 
Ei le invaţă de la mamele şi de la frăţiorii lor mai mari Şi se 

indeletnicesc, cu parte din ele, mai cu seamă în timpul iernei, cind 
frigul ii constringe să stea acasă în jurul vetrei, 'la foc. 

a) Acui i fața ? 
(cui ieste faţa): 

Copilaşii dezmierdaţi în tot felul de cei mari, se feat in braţe și 
se întreabă : ae 

"A cui u dai faţa (cui o dai faţa? 
—ALĂ. ..... cutărula X... 
oclili al 4... . ochii lu. 
narea al Z.... nasul lui Z, etc, şi așa mai încolo. Apoi (ie- care din cei prezenţi sărută pe copilaș -la partea oferită lui. 

b). Oi ardș, făță aroși 
(oii roș, faţă roge). 

„In dimineaţa Joii din septămîna mari (septămina patimilor), toţi 
copiii se string în jurul bătrinei care boieşte oule și indată ce un oi 
a fost vopsit, bătrina atinge cu el fața fie-căruia copilaş de trei ori ŞI zice: . „N - 

. 

Oi aroș  oiroș | 
față aroşi faţă roşe. 

ca fie-care copil să fie roș la faţă şi sănătos în tot cursul anului. Cei - 
mari nu se lasă să li se facă oii aroș-faţă aroși, ci iși fac singuri. 

0) Copiii cei mici sint prinşi de unul mai mare de buza înfe- , 
rioară și superioară şi pe cind acesta le mișcă . buzele, lipindu-le și 
deslipindu-le iute, li sezicesă pronunţe anumite cuvinte. Cine poate să 
le pronunţe deslușit, capătă bomboane, etc. . 

. d) Cind va vină păştili . 
In apropierea Paştelor, copiii nu încetează de a întrebă pe ma-=: 

mele şi sorioarele lor mai mari, «cînd va vină păștiliv=cîna :vor sosi 
Paștele, ca să poată: mincă carne, să capete ouă roșii, haine noi etc.
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„___ Mamele şi sorioarele lor îi tot ţin cu vorba și cu promisiunele Şi cînd nu mai trebuie mult pină la Paşti, le spun lor: - 

— Aslîngdi suntu pri crăaştit, astăzi sint pe creștet, 
— Mini va dipună pri frâmti, miine se vor cobori pe frunte, — Pămini pri nari, poimine pe nas, 
— Alantă piimini pri mustă fi, alaltă poimine pe mustăţi, 
— Apoca pri budi apoi pe buze, e 

Şi în ziua de Paşti, se coboară paştele în gură : 
ş-apoca <hap !» în gură, | ş-apoi <hap» în gură. 

La Lugunzini se înşală copii, spunindu-le, că acuma sint în 
culare sat, apoi de acolo vin în cutare sat mai apropiat etc., pină so- 
sesc în satul lor şi în casă. o 

După ce sosesc in casă,. Paștele se introduc prin coșul casei şi 
coborindu-se în cămin, pe cind copiii dorm, se introduc pe corpul. lor şi 
se aşază după ceată. De aci apoi pornesc încetul cu incetul, ajung pe 
creştet, frunte, nas și în ziua de Paşti în gură. 

. (BHrista Noe). 

Formulcetele degetelor. 

a) «Trici, un lepuri» 1). | 
Copii ţinind palma stingă deschisă (discicirată) vertical cu de- 

gelele în sus, plimbă arătătorul minei drepte prin lie-care disciciră- 
lură, şi începind cu cea formată de degetul mic şi inelar, zic: 

trică, un lepuri pre ada, 

la fie-care discicirătură şi revenind la degetul cel mic, zic:. 

aestu (n'iclu) JO-aciţă”, = degetul mic Pa prins, 
aestu-l til'g, acesta (inelarul) Pa tăeat, 
aestu-l fripse, acesta (degetul mare) Pa iript, 
aestu-l dintică”, acesta (arătătorul) la dumecat 
şi pilicarlu-l mică, . și pelicarul Pa mincat, 
I' d&adi ni cumată” -qa dat o bucată și celui mic. 

[ş-a ni'iclui. 

- Vezi diferite variante: 
Pâtri t. XIII bibl. d. tr. pop. No. 9. a | 
Rolland : Rimes et jeux, p. 21 sqq. dă mai multe variante ase- 

mănătoare cu ale noastre. ! . 

b) De ce policarul (pilicarlu) are numai două, închieluri = 
„ dăauă noadi. 

Se povestește, că cele cinci degete odată erati cinci fraţi sai tova- râși. Cine știe din ce imprejurări, aii ajuns într-un ast-fel de hal de sărăcie, în cit nici ce minca'nu aveai. Era cit p'aci să moară de 
foame. Celui mic mai ales ii era aşa de mult foame, că mereii cerea 

') La Avela se.zice Iepure cu | nemuiat, caşi cîlăare, pe -cînd în cele-Palte o- 
calităţi se zice lepure, cirdare, 

! 
2
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de mîncare. El se adresă atunci fratelui (tovarăşului) de lingă din- 
“sul şi ii zise : 

Degetul mic: Mi:lo făamăa | Mi-e foame | 
inelarul : țe s-mică'm? ce să mincăm ? 
deg. mare : ari Dumnidăti. „bun e Dumnezei (lit. are). 
arătătorul .: ai s-fură'm. hai să furăm. 
policarul .. : vai aspun. voii spune 

crișt| caplu. crişt! capul. 

Cind policarul a spus, că-i trădează, dacă fură, degetul arătător trage sabia și-i retează capul dintro dată (erîșt caplu), în cit de a- tunci bietul policar a rămas fără “cap. 
Cind copilul zice «crîșt caplu» simulează retezirea capului de la policar, cu palma minei, ca cu o spadă. 
c) Dialogul degetelor la: Lugunţa ieste următorul : 
— As uruci6m! " | 
— cu ţi? 
— cu ţi dedi domnu. 
— ai s-lu furâm di la popa vricia di ni'ari. 
— va spin. 
— şi l-ul tălară capu la policaru. 1) 

Traducere.—Ai să prinzim ! 
_—cuce? 

— cu ce a dat domnul. | 
— ai să furăm de la popa oala cu miere! 
— voii spune. 

ŞI-A tăeară capul la policar. 

d) «Vii, îi mortu-i ? | 
Copilul işi incleştează minele şi întroduce unul din degetele din mijloc, inelarul saii degetul mare, în partea interioară a minei. Pre- _zintă apoi unghile policarelor, care se razimă pe deasupra degetelor unul lingă altul, la un copil și-i zice: 

Zgrîmă ada z-vedi, zgirie aici să vezi, - » vii î mortu-i ? e viu sait mort? 
Acesta, sgririe pe unghi şi cele două mini, fără să se- deșcleșteze, se deschid şi apare in interior, degetul, care se mişcă sau stă nemișcat, după cum copilul întrebat a răspuns mort sai vii. - 
e) Un biet mai măricel,. apucind miinele copilașului, i le plez- neşte una de alta încet-incetinel, zicind : 

pac-pac-pac | 
Și pe nesimţite îl loveşte peste faţă zicind: 

tac-tac-tac. 

_[) gidă, gidă. 

Mamele sati frăţiorii şi sorioarele mai mari, fac să riză copilaşul, gădilindu-l in diferite moduri şi supt diferite pretexte. 
1) Petri vol, XIII. 8, pag. ss: Chistu havi fami, |



DIVERSE FORMULETE | 10 

_Ast-lel : plimbă mina, fiicind să umble degetele, unul după altul, pe lingă copil, Şi îi zic: 

vini cuta tam-tam-tana 
şi fați ham, ham, ham. 

(/'raducere.— Vine cuta (ip limbagiul copilărese : clinele) tam-tam- lam şi face ham, ham, ham.), - car cind rostesc cuvintele acestea, li gtdilă pe la supţiori, „mini, picioare, git, în cit copiii rld cu mare plăcere. 9) Alte formulete de gădilare : | 
'vini Voșa ') gidi, gidi 
ȘI faţi gidi, gidi 

Pe cind copilul e gidilat de cine-va pe la git, supţiori, piept etc,, -pe.un ton mai mult sau mai puțin imitind gidilarea, i se zice: 

gidă, gidă, - cițălicul 
gidălică-l, și n'ilușul, 
gidălicu-l, şi n'ilușul, 
cițălicul, - birbicușul, 

gidă, gidă, 

Traducere.— gidă, gidă, gtdelă-l, gidelă-l pe căţeluş, pe cățeluş şi mieluşel, şi mieluşel, berbecuşul, gîdi, gidă.. .. 
Notă.—PFormele articulate în ul ale substantivelor din formuleta de mai sus: cițălicul în loc de cifăliclu, după cum în genere se uzitează la Aromini, în cuvin- tele. terminate intr”o singură consoană, sint de formațiune copilărească aci, întrebuin- ate numai cînd se vorbeşte cu copiii saii cînd vorbesc copiii. Numai o parte dintre Aromini obicinuese această formă articulată, şi nu în toate cuvintele țerminate cu o consoană. Aşa la Gopeşi se zice: omul, pomul, anul ; dar: perlu, țerlu etc. 

î) «Mină, mână moartă.» 

Unul apucă mîna copilaşului naiv şi legănind-o în dreapta şi stinga, zice: . 

amină, mină moartă» tr. mină, mină moartă apoi pronunţind : 

«du-ti pin la parti» du-te pină la poartă. il plezneşte la față pe copilaș cu mina lui proprie. 
La Gopeși copiii zic următoarele : 

Mină, mină moartă, mină, mină moartă, 
ai s-n'arzim la numită, hai să mergem la nuntă. z-bemu, , să bem, _ 
s-mincămu, să mincăm, 
acasă s-ni turnă'm acasă să ne întoarcem, ajun, ajun! flăminzi, Măminzi, 
ca cinile al Țingără, ca cinele lui 'Țingără. 

Rolland : Rimes et jeux p. 34, dă mai muite variante asemănătoare acestora, 
1) Punind mina pe capul copilului, se intreabă dacă are o pe: nură (cuiii); copilul răspunzind că nu are, cel-lalt: aşază mina stinga 
') Boşa este fiinţa supranaturală, cu .care se sperie copiii.
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în formă de pumn pe capul bietului şi loveşte cu cea dreaptă, ca 
să-i puie cuiu,. 

— Ai penură a5a? (ai cuii aci!) 
— Nul 
— Stăi si-l! bigă'm. (Hai să-i punem!) - 
Tot așa se tace şi cu ori-ce altă partea corpului: spate, ge- 

nuchi etc. 

_.
€ 

« Pringi liturghia» 

Pe cînd un copil stă în picioare distras, un altul merge şi-l-a- 
pucă pe la spate de umeri, apoi punindu-i genuchiul la mijloc îl în- 
doieşte, incercind să-l dea jos şi zicînd în acelaş timp: 

n! qisi preftul an'ia 
s-ți fringu liturghia. 

Traducere.—'mi zise preutul mie J Li 

Să-ţi rup prescurea. - 

Cu aspirtarăa. 

Copiii ţin mult si apară voinici. Aceasta este ambiţiunea lor cea 
mai mare socotesc. i pling chiar, cind li se spune, că un altul i-ar în- 
trece În voinicie. La copilași modul de a.se incercă în privinţa voi- - 
niciei este aceasta: , , 

Cel care se pretinde a [i curagios e intrebat ast-fel: 

— Tricuşi prit piduri ? trecuşi prin pădure ? 
— Tricui, trecui | 
— Aflâşi nă ursă-n cali ? aflași o ursă în cale? 
— Afâi! aflai | 

„— Tă&-aspirtăşi ? | te speriaşi ? 
— Nu m&-aspirăăi. „nu mă speriai. 

și cel care-l chestionează, spre a se convinge, ii spune să ţie ochii des- - 
chiși, ca să-l sperie cu mina şi dacă, cind ii face vint pe lingă ochi, 

“nu-i închide, se dovedeşte, că într'adevăr copilaşul e voinic și curagjos. 
Tot aşa e şi la rominii din Rominia, singura deosibire e că ursul 

este inlocuit de lup. | 

- _Stumbul araplui. 
- (pisălogul arapului) - 

Cind cine-va merge pentru întila dată întrun oraș, la stină etc., 
și n-are nici o idee de acestea, cei ce-l însoțesc, îi spun, că la in- 
trarea oraşului (fu intrată), în faţa stinei, etc., se află un negru-arap, . 
care ține un stumbu 1) pisălog şi mai negru și pe care trebuie si-l 
sărute toți. ciţi.merg acolo pentru întiia dată. 

Aceasta face pe copiii să se îngrijască in tot drumul. 
La stină, dacă se duc pentru întiia dată şi dorm, bagii ii ine- 

gresc. la faţă, ca să le meargă bine, să nu se deocheze brinzeturile, 
cind se fac. : 

Rolland : Rimes et jeux p. 47 spune, că acelaș lucru se face cu copiii cei mici - 
“din jurul Parisului cărora îi se spune, că voravea «i embrasser le cul du pauvre homme 
ă la baritre.» | 

1) Supt stanbu se înțalege membrul viril în cazul de faţă.
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Nu puţine sint împrejurările in cari copiii sînt trămiși după di- ferite lucruri. Ca sii se întoarcă curind de unde sint trămişi, mamele i-ameninţă felurit. Cu osebire li se spune să vie curînd, căci dacă în- tirzie, vor muri. Pentru aceasta se scuipă jos într'o parte şi li se zice. 

Z-viin! pînă s-asciich'ă, 
&a ascuchi'âj. 

(să vii pină să scuip, eacă am scuipat). 

Se fac atenţi, că, dacă întirzie pînă ce scuipatul se usucă, aii să moară sait are să le viermenească c... De aceea trebue să vie cit mai curind. Cind se” vede, că ei vin curind, şi scuipatul e să se usuce, mamele ca să-i facă să fie ascultători şi în viitor, mai scuipă in absenţa lor puţin, ca ei să găsească scuipat. 

Cum ascultă copiii ? 
Mamele fiind ocupate uns-ori. cu una cu alta în casă, ca să facă să nu se miște copiii din locul, unde-i așază, "i ameninţă cu moartea: 

cari s-ti scoli, 
si ştii că mori! 

(Praducere.—Dacă te scoli (mişti), să ştii că şi mori). - 
Ceca-ce face pe copii să asculte şi să nu se mişte 
de loc, pină vine earăşi mama de-i lea şi-i dez. 
mea:dă în tot felul, că aii fost ascultători. 

Parale din genuchiii. 
„Na arare-ori copiii se miră de unde aduc părinţii lor parale. A. ceștia le răspund, că-i scot din genuchi şi ca probă, încleştind pal- mele, lovesc pe genuchiii de mai multe ori pe rind, ceea-ce produce un sunet de parale. 

Copiii întreabă dacă ati şi ei parale în genuchi. Li se răspunde da! însă nu ies de o cam-dată, fiind-că sint mici şi numai cind vor deveni mari, vor putea ști cum se scot paralele din genuchi. 

aCuș-cuș, caracuiș.» 
| Copiii, intorcînd fesul pe dos, după ce-l freacă de părul capului, jea un paiii şi de la o mică distanţă, îl atrag cu tesul lor, zicind, pentru ca atragerea să fie și mai lesnicioasă : 

<Cu-cuş» 
dcaratieş» 

în mod repeţit. 
| Cuvintele acestea n-ati, nici un senz în limba: Arominilor şi in limbile ce se vorbesc în 'Purcia. Doar cara sună a turcește: negru. Ca nume proprii cuș este diminutivul de la Nacuşi-lanacușşi-loan. 

- A face preot pe cine-va. 
Une-ori copiii nu se astimpără ; cei vristnici îi ameninţă că-i vor face preoţi, dacă nu stau liniștiți. | | 
A face preot pe cine-va va sti fac preftu, am să te fac preot, în- seamnă a prinde și trage pe cine-va de urechi. Ma
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u Această expresiune stă în legătură cu credinţa Poporană, că Ar- hiereul cind hirotoniseşte pe cine-va de preot, l-ar trage de păr şi de urechi. 
Să mai zice: 

«s-nu ni fițem. firtaţă 1 . 
(să nu ne facem fărtaţi !) 

adică, purtaţi-vă bine, căci să nu ne împletim, inhățăm, să ne butem ! Este tot ameninţare de aducere la ordine a copiilor. ! 
Cind un băeat nu se lasă a fi pieptenat, i se zice, că păduchii vor face din părul lui funii, îl vor lega și-l vor confunda în puț. Această credinţă se găsește şi la alte popoare: <Qand un entant ne veut pas se laisser pugner, on lui dit que les poux entortilleront ses cheveux pour en faire des cordes et l'en- trainer dans la rivicre ').» Pineau |. Le Folklore du Poitou, p. 523. D-l Pineau însoţeşte uceasta cu nota de mai jos, ceea-ce ni se pare foarte grăbit, aceeaşi credinţă liind în tocmai la popoare diverse Şi cari n'aii avut legături aşa de intime cu popoarele germanice. Ast- fel tot aşa sperie și grecii moderni din Tesalia pe copiii lor. 
Cind un copil mănincă. ceva, cei-lalţi se string în jurul lui Şi simulind ca şi cum văd ceva scirbos în mina copilului, încep să a- dune din nas și să facă cu gura semnul dezgustului ce le inspiră : «Cum îl mâți? ai, teeatea, tetea...» dacă le dă și lor însă luerul acela devine bun. | 

Cînd vezi un iepure. 
Dacă vezi un jepure, îl poţi prinde, spun copiii, dacă cu o piatră îţi scoţi singe la picior, căci atunci jepurele schiopătează și nu mai poate merge. 

Cind un copil zice, că are o bubiă, că scdasi un girnuţ, i se răs- punde : 

— Şi păarca scâasi un la ţiţă, “ (Şi scroafa scoase o (bubă) la țiță). 

Dacă un copil spune, că-i bolnav i sc zice: 
— Ti doari e... “Te doare c.... 

Acela care, liind bolnav, are totuşi poftă de mîncare, inspiră pu- țină încredere de bolnav, de aci: 

Cari nu pati? Nu poati s-mică ca ornu? 
Cine-i bolnav ? : Cine mănincă ca un corb mare ? — Nu pâati fictorlu. E bolnav băetul. aa — 'Ţe-ari ? Ce are? (De ce suferă). 
— Drac ari! Drac are. 

') Dans Pantiquite germanique, il existait un genie, «pilviz» que aimait forta emmler les cheveux: genie redute des enfants, Avec le temps, ce genie devint un sorcier ou un magicien, et son nom prit la signification d'une insulte. Ce genie a disparu chez nous ; mais son souvenir est rest; le pou a pris sa place. Cf. Grimm. Mt, t.1, pa- gina 322, , ,
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„_„ Nu bine să te jeleşti, că ești bolnav, nici să gemi aşa de senin, fără nici un motiv: 

— Mi doari caplu. Mă doare capul. — Q.... nu ti doari? C.... nu te doare ? 
Dacă geme cine-va fără motiv: 
— Je ari di aurlă acşi de-i, mică caplu, di-ș miâcă'1 - (Ce are de urlă (lupii urlă) așa, [ie-i de cap, să-i fie!) 

< H&avra-u', h&avra-n! piste» ... 
Pe cât de intristătoare şi plină de regrete este pacinica despăr- |ire a Arminului de locaşul să văratic, pe care, bătrini şi copii, bărbaţi şi femei, cu o nespusă induioşare îl privesc, şi de 'care nu se indură să se despartă fără a se intoarce şi iar intoarce să-l mai pri- vească cu un sentiment mișcător, cite odată pină în lacrimi,—pe atit de bucuroasă este nerăbdarea lor de a-l] revedea la primăvară. Tinerii, mai ales, se intrec în tot parcursul drumului, care duce ciire «-n munţi», cine să vadă intii copuc, fag, pin, cine să bea intiiul apă din apropriata fintină, cine să-și zărească” intii satul sai colibele. 

| De această legitimă dorinţă, care conţine un farmec deosibit, să leagă credinţa următoare : 
Cine vede pentru întiia dată o specie de arbor, care nu creşte în țările iernatice carnii», dacă vrea să nu se imbolnăvească in cursul verei, mai cu seamă de friguri, trebuie să zică : ” 

« Heavra-n', hăavra-n! pristi fag. 
Traducere.—Frigurile, frigurile mele pe fag (să cadă) 

„Dacă cine-va suferă de o boală, tot în acelaş mod o aruncă pe pomii ce intilneşte : 

Arie lingăarta-n! pristi... , (Zraducere.—Arune boala mea peste... se zice de trei ori. 

Iu s-șed? 
Iarna, mai ales în familiile compuse de mulţi membri, lă vatră, unde se face foc, se aşază cine poate; cei mari întii, apoi cei-l'alţi. Copiii viind în jurul ciminului tot întreabă : 

am io, iu s-șed? 
(dar ei unde să şez ?) 

Dacă nu ie loc pentru dinsul, i se spune: 

pi cada di cîrpitor!) 
„(pe coada de cirpitor). 

') Cirpitor se numește o masă rotundă, făra picioare, pe care se întind pătu- rile de placinta. Acest cîrpitâr are şi o coada supţire de tot, care servește a-l atirnă, dar pe care nu se pot întinde pături. -
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Başur. 

Cind copiii văd pe cine-va fiind minjit la faţă de cerneală, căr- 
buni etc., prefăcindu-se, că nu ştiii cine este, se înspăimintă în faţa 
lui, în semn de batjocură, luindu-i drept bașur. o 

Başuir înseamnă cine se imbracă în haine de carnaval, cara- 
ghios; mai inseamnă murdar la faţă, cu faţa înegrită de ceva, ne- 
spălată. 

Dacă un copil este antrisărit, — cind un altul sare peste dinsul,— 
se zice, că el nu mai crește ci rămine scurt,—cum e în momentul acela. 

Ca antrisărirea să nu înfluinţeze de loc, se cere ca cel care l-a 
antrisărit să-l disantrisară adică să sară peste dinsul încă odată în 
sens invers. - 

Această credinţă o întâlnim şi la germani: 
«Les Allemands disent que lanfant qu'on a enjambe, ne grandit pas». 
Melusine III, 476. -



FORMULETE COMULATIVE 

Formuletele comulative, numite Randonnee la Francezi, circulă 
ca snoavă sai cintec în popor. 

Despre origina lor vezi Coscuin : Contes populaires, No. 3%, care 
le reduce la un prototip indian ; Romania, |, p. 222 Gaston Paris şi 
Cuvente ÎI, 595 : Povestea numerilor de D-] Iasdeii, care susţine că 
povestea numerilor, este: un fel de carte poporană de origine persană şi 
cunoscută Rominilor de prin sec. XII; Tylor, Civil. prim XI, 100 sqq. sus- 
ține că și-ar îi luat naștere din două poeme evreeşti. 3). Se 

Faptul, că asemenea producţiuni le întălnim la popoare diverse, 
precum la Ruși, Unguri, Greci, Germani, Romini, Francezi etc., la 
Africani, Parţi şi Etiopieni, la Kabyli, la Hotentoţi, în Zanzibar ete. 
ne îndreptăţeşte să susţinem, să origina formuletelor comulative este 
antropologică şi şi-a luat naștere probabil din necesitatea ce se simte 
a se da copilului un răspuns, ca instinctul săti de cauzalitate să (ie 
satisfăcut. 

Cocoșu Roșu | 

La Romini povestea e familiară supt numele poporal de Cocoșu 
Roșu şi sună ast-fel?) : i | 

I. Am fost la moși,—ş-am văzut un COCOȘ. 
Ah ce mai cocoș! — Cum cînta la moși | 
— Cintă cocoşule, — săi de joacă moșule | 

II. Ş-a venit o vulpe, — ş-a mincat cocoşul ! — Ah ce mai co- 
coș! etc. (urmează refrenul de mai sus). 

IL. Ş-a venit un ogar, — ş-a mîncat pe vulpe,—vulpea pe co- 
COȘ, — Ah ce mai cocoș! etc. 

IV. Ş-a venit un lup,—ș-a mincat pe ogar,—ogarul pe vulpe— 
| vulpea pe cocoș. —Ah ! ce mai cocoș! etc. 

V.  Ş-a venit un urs,—ș-amincat pe lup,—lupul pe ogar,— oga- 
rul pe vulpe.—vulpea pe cocoș, etc. 

VI. Ş-a venit un leii ş-a mincat pe urs.—ursul pe lup etc. 
VII. Ş-a venit un par,—$-a ucis pe leii, — leul peurs, — ursul 

pe lup, etc. 
VIII. Ş-a venit un foc, ș-a ars pe par,-—parul pe leu, — leul pe 

urs, etc. 
IX. Ş-a venit o ploae,—ş-a stins pe foc,—focul pe par, — parul 

pe lei,—leul pe urs,.—ursul pe lup;— lupul pe ogar,—o- 
garul pe vulpe,—vulpea pe cocoş.—Ah, ce mai COCOȘ |! 
cum cinta la moși! Cintă cocoşule, săi de joacă moşule! 

Dăm aci şi concluziunea versiunei din Bucovina, care prezintă 
analogii mai mari, atit cu cele culese de noi cit Și cu cele ale altor 

„Popoare, greci, unguri, ruşi etc., ete. 

1. V. idem: Revue des Traditions populaires p. 394, An. 1892, VII. 
3). Şaineanu : Basmele Române, p. 950.
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<O babă, gătind bucate, strigă pe cocoşel să-i aducă -sureele. Culegind surcele, cocoșelul își feşteli picioruşul şi se duse la babă să i-l şteargă cu fuiorușul. Dar baba n'a vrut Şi a zis «baiă». „_ Cocoşelul se duce la moșneag și acesta “i zice «bait» şi în cele din urmă la miţă: _ 
Miţa, mănincă pe șoarece, șoarecele să roadă pușca, pușca să impuşte lupul, lupul să mănince capra, capra să roadă mugurul, mugurul să bată moşneagul, moșneagul să bată baba și baba să fea fuiorușul să-mi șteargă picioruşul. Miţa l-a ascultat. A dat indata mare fugă la şoarece, şoarecele fuga la puşcă, pușca fuga la lup, lu- pul fuga la capră, capra fuga la mugur, mugurul fuga la moșneag moșneagul fuga la babă, baba a luat fuiorușul şi a şters coceşelului piciorușul». 
“Lăsăm să urmeze aci formuletele comulative de la Aromini : 

Pricazma lu lisiţa . 

1. Aş ve ună lisiţă un găngărâş şi-l! zisi la un pin: E aNa-n' la țoni gtăngărașu, ioi să mi duc să fur galiini, să z-dau și la tini.» | La zăcăţd di pin g'ăngărașu şi si dusi să fură găl'ini şi li mănco. Că vini lăngă pinu, ra crisctt nalt şi nu pute, să la l'e p'ingărașu. Zisi lisiţa : 
«Do-n' la g'ăngăraşu, pinuli 
«Nu st-la dau». | «Să mi duc să-l! zic la băltia, să vină, să ti tal'ă». 
Pinu zisi: «du-ti !» 
«Ai băltiu, să la tail' pinu. 
Băltia zisi: <Nu vin». 
<Să mi duc la foc, să-l! zic, să vină, să ț-o ardă drăjiua». Băltia zisi : adu-ti». i 
Li.: «Ai foculi, să I'-0 ars drăjatia la băltia». 
Focu zisi: «Nu vin!» 
Li: <Să mi duc sa vichi'i6s valăa, să ti stingă. 

Fă
 

10 

15 

Basmul vulpei. 
1. Traducere.—Işi avea o vulpe un clopoțel şi zise unui pin: «Na, ţine-mi-l clopoţelul, (ea) eu să mă duc să fur găini, să-ţi 

dai şi ţie.» 
L-a prins de pin clopoţelul şi se duse să fure găini şi le mincă !) Cind veni lingă pin, era crescut (crescuse) înalt şi nu putea să-l iea clopoţeiul. 

5. Zise vulpea: 
<Dă-mi-l clopoţelul, pinule !» 
«Nu ţi-l dai.» 
(0) să mă duc să-i zic toporului, să vie să te taie.» 
Pinul zise: «Du-te.» 

*10. <AY, ioporule, să-l tai pinul.» 
Toporul zise : «Nu vin.» 
«(0) să mă duc la foc, să-i zic să vile, să-ţi ardă coada. 
Toporul zise: «Du-te.» 

„_1) Aci trebue să fie; să le manince: si le mancă, ear nu cum repruduce D-l Weigand. -
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locu zise: «Ducti.» 
Li: <Ai, vali, să la stins focu.» 
Valea zise: «Nu vin» | po | 
Li: «Să mi duc, să la vichii6s bou să ti be» 
Valea zisi : <Ducti.» 
Li: <Ai, bâuli; să o bei valâa.» 
“Bou zisi : «Nu vin.» 
Li : Să mi duc, să-l! zic la lupu, să ti mănancă.» 
Bou zisi: «Du-ti.> . . Li: «Ai, lupuli, să -la mănanț bou.» 
Lupu zisi:. <Nu vin.» 
Li: «Să mi duc, să-l! zice Ja lovac'u, să vină să ti tălc'escă.» Lupu zisi: <Du-ti.» 
Li: <AY, luvaciuli, să la tăle'6ş lupu.» 
Lovaciu zisi: «Nu vin.» - Li: «Să mi duc, să la vichiiâs săaricu să st-li răadă urceliili.» Lovaciu zisi: «Ducti.» 

40, 

Li: «Ai, şOariculi, să li mănânţ urccl'ili la luvac'u.» 
Şăaricu zisi : «Nu vin.» | 
Li: «Să nă mi duc, să vich'is maţa să ti mănancă.» poricu zisi : «Du-ti.> | | 
i: «AN, maţă, să la mânânţ șăaricu 1» | 

- Maţa zisi: «lundi ie ?> 
Maţa după şăirie, șăâricu dupu lovâc'u, lovac'u dupu lup, lupu dupu boi, bou dupu drăjăuă, băltia dupu pin, şi la tal'6 pinu, şi lisița aş la lo giangărașu și si dusi casă. Și io vinii di cola. 

(1Veigand : Vlacho-Meglen p, 74). Stavro Christo din Lunzi. 

15. 

20 

30 

Traducere, — Vulpea: «Ai, focule, să-i arzi coada toporului.» locul zise: «Nu vii ?» . Vulpea: «0 să mă duc, să chiem valea să te stingă.» Focul zise: «Du-te,» 
Vulpea :' <A vale, să stingi focul.» 
Valea zise: <Nu vii.» 
Vulpea: <O să mă duc, să chiem boul, să te bea.» Valea zise: «Du-te.» 
Vulpea: <A“, boule s-o bet valea.» 
Boul zise: «Nu vi,» . Vulpea: <O să mă duc, să spuiti lupului, să te măntnce.» Boul zise : «Du-te.» | 
Vulpea: <AY, lupule, să măninci boul.» 
Lupu zise : «Nu viii.» 
Vulpea: <O să mă duc, să-i zic vinătorului,. să vie să te o- | moare ; (impuşte). Lupu zise: «Du-te.» 
Vulpea: «AY, vinătorule, să impuşti lupul.» 
Vinătorul zise: «Nu vit.» 
Vulpea: <O să mă duc, să chiem şoarecele să-ţi roadă urechile.» Vinătorul zise : «Du-te.» 
Vulpea: «ai, şoarece, să-i măninci urechile vinătoruluț. - Şoarecele 'zise: <Nu vii.» 

- Vulpea: <O să mă duc, să chiem pisica să, te mănince. Şoarecele zise : «Du-te.»
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Li: <AI, pisică, să măninci şoarecele.» 
Pisica zise : «Unde este ?» 
Pisica după şoarece. şoarecele după vinător, 'vinătorul după, 

lup, lupul după boii, boul după vale, valea după foc, focul 
după coada toporului, toporul după pin şi-l tăfe pinul, şi 
vulpea işi luă clopoţelul şi se duse acasă. 

Şi ei venii de acolo. 

- Alta 

« Dusi un ficior si li pască boil' și vut-aii un elsput: lăsat-ai, 
Ja zăcăciot-aii elsputu-l di un spin ţi mbotă şi zis-ait: «ţon-la 
tu, joi s-mi duc si beii âpu di la izvorcă.» 

Zdus-au, că biut-aii apu și turnat-aii şi la flat-ai spinul 
criscut. Zis-ai la spinu : do-n! la cloput. «ier iel! zis-ai: «nu 
st-la dai». 

— S-ti spân la băltia di s-ti tail'i? 
— Spini-mi. 

„— Băltie, ai câluo si tail' un spin. 
— Nu voi. 
— S-ti spin la focu di aţ ardă coda. 
— Spăni-mi. 
— Fâculi, ai să arsi ună codă. 
— Nu voi. E 
-— Seti spin la vali di s-ti stingă. 
— Spuni-mi. 
— Vali, ai să stins un foc. 
— Nu vin, 
— S-ti span la boil' di s-ti be. 
— Spăni-mi. 
—.Boi, aidiţ s-u beţi val&a. 
— Nu vrem. 

Alta 

” “= 
. Traducere. — Se duse un băet să-i pască boii şi avut-aă un 

clopot; lăsat-aii, attrnat-ati clopotul de un spin ce pute şi 
zis-a: «ţine-l tu, eii să mă duc să bea apă de la isvor». 

S-a dus, a băut apă şi s-a întors şi l-aflat-a spinul crescut. 
Zis-au spinului: <dămi-l clopotul.» ear el zis-ai: «nu ţi-l dati.» 
— O să te spun la topor de o să te iaie. 
— Spune-mă. 
— Toporule, ai colo să tal un spin. 
—- Nu voi. : 
— O să te spuiii la foc de-ţi va arde coada. 
— Spune-mă. 
— Focule, ai să arzi o coadă. 
— Nu voi. 
— 0 să te spui la vale de o să te stingă. 
— Spune-mă. : 
— Vale, ai să stingi un foc. 
— Nu vin. 
— O să te spuiii boilor de o să te bea. 
— Spune-mă.



20, 

25. 
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co 
35, 

(Com. 

20. 

30. 

FORMULETE COMULATIVE | 29 

— Si va spânem la lupu di z-va mănâncă. 
— Spini. - : NE 
— Lupuli, ai să mănanţ niști boi. 
— Nu voi. | 
— S-nă dăţem să spânim la luvăc'u, di z-va tălc'ască. 
— Spuni-mi. e 
— Luvâc'uli, ai să uc'idi un lu p. 
— Nu vin. | . 
— Va s-ti spunem la șdariți di si st-li mănanca urselili. 
— Spiini-mi. j 
— Roariți viniţi să mâncaţi urâclili la luvaciu, 

u vinim. , E 
— Să va spin la maţa di z-va mănancă. 
— Spiâni-nă.! | | 
— Maţă vin să mănanţ şăariţiii, că. rbasiră traţa. 
— lundi-să şariţil!. . 
ȘI fictoru ail! spusi şi căn si zălăgă maţa dupu şăariţi, Şdari- Hi! dupu luvacti, luvac'u dupu lup, lupu dupu boi, boili dupu vali, valăa dupu foc, focul dupu csdă, băltia dupu spin, 

tan-tin, 
tan-tin, 

Lu tăla spinul și lu lo clopotul. 
de elevul -din cl. I-a a liceului romîn. din Bitolia: D. Noe din Lunzi), * 

Traducere. — Boi aideţi să o beţi valea. 
— Nu vrem. 
— O să vă spunem lupului de o să vă măntnee. 
— Spune. ” 
— Lupule, ai să măntnci nişte boi. 
— Nu voi. " 
— O să ne ducem să spunem vinătorului,.de o să te impuşte. — Spune-mă. - 
— Vinătorule, ai să ucizi un lup. 
— Nu vin. 
— O să te spunem şoarecelor de o să-ţi măntnce urechile. — Spune-nă. 
— Şoarecilor, veniţi să mincaţi urechile vinătorului. — Nu venim. | — O să vă spunem miţei de o să vă mănînce. — Spune-nă. 
— Miţă, vin să măntnei şoarecii, că roaseră tăriţe. 
— Unde sunt şoarecii ? 

3. —- ŞI băetul îi arătă şi cind se repezi miţa după şoareci, şoa- vecii după vinător, — vinătorul după lup, —lupul după boi,—boii după vale,—valea după foc, focul după coadă, toporul după spin, - 

tan—tin, 
tan—tin, 

Il tăle spinul şi-l luă clopotul.
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Alta. 
1. — Mi lo făamăa, 

— Ve-smicăm ? | 
— Nă pită di useati. 
— Cu ţe va u cuțem? 

5. — Cu parlu aţă! strimbul ? - 
— Parlu aţel strimbul iu &asti-l? 
— Lo-arsi foclu. 
"— Foclu aţel iu &asti-l ?. -- 
— Lo-astăasi ploaăa. 

10. — Plăa&a ţăa iu &asti-u ? 
— U biură boil'i. | 
— Boil' aţe!! iu suntu ? 
— Facu agru. 
— Agrul aţel iu &asti? 

19. — L-micară pulii. 
— Puli ațel' iu suntu-l'? 
—. Tu ciciula (sati ciciua) pretului. 

bam bum, 
scati fum. 

1. Zraducere—Miă luă foamea. (m'a apucat foamea) 
Ce să mincăm ? 
O plăcintă de uscate 1). 
Cu ce o'vom coace? 

5. Cu parul. cel strimb. 
Parul cel strimb unde-i? 
L-a ars focul. 
Focul acela unde este ? 
II stinse ploaea. 

10. Ploaea acea unde este ? 
O băură boii. 
Boii acei unde sînt? 
Fac ogor (=—ară). 
Ogorul acela unde este ? “ a 
Il mincară păserile. 
Păszerile acele unde sint ? 
In căciula popei. 
Bam-bum, 
“Scoate fum, 

. Alta. 
1. Elisa. 

Curbelisa, 
Pullu tru amare, 
Amarăa-n! deăde sarta, 

5. Sar&a u ded a dâilei, 
„ Gaga-n! dăade ni'elu, | 
„Nelu e-a luplui, 
Luplu-n' d&ade ch'al&a, 
Ch'al&a u ded a fâvurlui, 

10. Fâvurlu-n' d&ade stimniciă 

1) Uscate sînt nişte urzici de munte, cari după ce se usucă la Soare, servesc la făcut placinte.
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Stimnicia e a fintinil'ei, 
Fintina-n' d&ade apă, 
Apa u ded auşlui, 
Auşlu-n! d&ade urăc'unta, 

„ Şi d&atumţăa escu c-alghi'na. 

(Adunată de Papazi (Nijupulean).: Revista Macedonia, No. s, p. 104. 

. Traducere.— Elisa, 
Curbelisa, 
Paserea în mare, 

- Amarea îmi dede sarea, 
5 

10. 

15. 

10. 

Sarea o dedel oii,: 
Oaea "mi dădu mielul, 
Mielu! îl dedei lupului, 
Lupul imi dădu pielea, 
Pielea o dedei ferarului, , 
Ferarul îmi dădu ulciorul, 
Ulciorul îl dedei fintinei, 
Fintina îmi dede apa, 
Apa o dedei bătrinului, | 
Bătrinul tmi dede binecuvintarea, 
Şi de atunci sint (fericit) ca albina. 

Alta. 

. Micâş pini ? — micăi. 
Nlisâş an'ia ? — ţ-alisâi. 
lu u bigâș? — pri ugăâg. 
Mutrii, nu ă-aflâi. — u mică citușa. 

. Ci'uşa iu e? — sun l&ăamni. 
l&âmnili iu sundu (suntu)? — l&-arsi foelu. 
Foclu iu &asti-l ? — l6-astăasi plăaăa, 
Plăa&a iu &astă-u ? — u biură puli. 
Pulii iu suntu? — triş tu cupăciii, 
Cupacilu iu &aşti-l ? — l-micară căpirli. 

„Căpirli iu suntu-li? — li mică luplu. 
„Lupu iu &asti-l? — Spingurât ai păarta-l dispoti. 

10. 

. Traducere.:—Mincaşi ptne ? — Mincaj. 
Imi lăsaşi mie — Iţi lăsai. - 
Unde o băgaşi? — Pe cămin. 
Căutai, nu o găsii? — O mincă pisica. 

„ Pisica unde este ? — Supt lemne. 
Lemnele unde 'sint ? — Le arse focul ? 
Focul unde este? — II stinse ploaea. 
Ploaca unde este? — O băură păserile. 
Păserile unde stnt? — Tocmai pe copacii. 
Copacul unde este? — Il mincară caprele. . 
Caprele unde sint ?. — Le mincă lupul. 
Lupul unde este ? — Spinzurat de poarta arhiereului: 

s 

Alta. 

„— Cum t&-acl'amă ? Traducere.— Cum te cheamă ? 
— s6arbi Qamă. — soarbe zeamă.
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15. 
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— Cum ţi strigă 
— Bubulică,. 
— lu ti duţ? 
— La furniţi. 
— 'Ţe cafţi 
— Si-ni lau saţii ? 
-— Ţe-l' vrei saţiii ? 
— Tra z-bag nuţii. 
— Te li vrei nuţii? 
— S-cresc pâtili ? 
— “Te Ii vrei pâtili ? 
— S-păartă Isâmnili. 
— Te li vrei lăâmnili ? 
— S-ardu ciireaplu. : 
— Te-l vrei clirăaplu ? 
— Tra si-ni cov pina. 
— Te u vrei pina. 
— S-u mic. 

* 

— Si+ţ miţi caplu ș-cielilu. : 
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— Cum te strigă ? | 
— Bubulică (cărăbuş) ? 
— Unde te duci? 
— La furnici. 
.— Ce cauţi? 
-— Să-mi lea 'săcii. 
—.Ce-i vrei sacii ? 
— Să bag nucile. 
— Ce le vrei nucile? 
— Să cresc rațele. 
— Ce. le vrei rațele ? 
— Să poartă lemne. 
— Ce le vrei lemnele? 
— Să ard coptorul. 
—Ce-l vrei coptorul? 
— Să coc pinea. 
— Ce o vreipinea? 
— Să o mănine. 
— Să-ţi măninci capul şi falea. 

Copiii cintă, ca să depărteze negura. 
. Negură, 
Pegură, 
Lia-ţ timbarăa 
Ş-fuqi d&-acii 

„ — Citră iu si-n' plec ? 
Țe-si-n! mincu, 
Te si-n! băai ? 
— "nu giliină chipitasă, 
"nu cucât viirmin6s . 
— Stre ţe și-l tală? 
— Stre un cap di strop. - 
— Stroplu iu-l. &aste ? 

» — L-arse foclu. 

15 

20. 

— Foclu îu-l &aste? 
— LO- ast&ase ploaea. 
— Ploa&a ț&a ju taste ? 
— U biură boil'i. 
— Boil'i aţel! iu suntu ? 
— Li-mincară hăşciili. 
-— Hăşciile ju-le suntu ? 
—- Tu guva al Carosi. 

- Mor Tamtareso, 
Mor. bucarese, 
Viniră j-văsle, 
Sarba n! vin'e 

10. 

. Șiclăapa nu-n' vin'e. 
Pri iu-n' ț-aligâş, 
— Prin gim-gim, 
Prin căast-arao, - 
Țe ţ-afliş? 
Un pul'ii de-aiâoni 

1. 

10. — Pe ee să-l tai? 
— Pe un cap (vif) de prăjină. 
— Prăjina unde este? 
— O arse focul. 
"— Focul unde este? 

15. — Il stinse ploaea. 

20. 

“ Alta. 

4, 

Traducere. — Ceaţă, 
Pegură, 
Iea-ţi mantaua, 
Şi du-te de aci. 

„ — În cotro să plec? 
Ce să măntne ? 
Ce să beat? 
—. O găină ciupită, 
Un cocoş vlermenos. 

— Ploaea unde este? 
— O băură boii, 
— Boii acei unde stnt?" 
— Li mincară coţofanele. 
— Cojofanele unde stat? 
— În gaura lui Carosi: 

Traducere.—Fă Tam tareso, 
Fă bucareso, 
Veniră şi vacile, 
"“Oarba veni, 

. Şchioapa nu veni. 
„- Pe unde alergaşi? 
„— Prin gim-glm 

10, 

Pe costişe rele. 
— Ce aflaşi? 
— Un puii de privighetoare,. - 

.
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Ş-un di maradoi, 
"— Stre ţe si-l tal'i ? 

"-— Ste un cap di strop. 

15. 

20. 

10. 

20. 

30. 

— Stroplu iu-l easte ? 
— Lă-arse foclu | 
— Foclu iu easte ? 
— Lă-asttasi plăa&a. 
— Plata. ţ8a iu &aste ? 
— U biură boil'i;; 
— Boil'i aţel' iu suntu ? 
— Facu agru. 
Agrul aţel ju-l gaste? 
L-mincară hăşciile. 
Hăşciile iu suntu ? 

. Tu guva al Caroii, 

. A brâe, a brâee! 
— E! 

şi unul de maradoi (sticlete?) 
— Pe ce să-l tai? (0 să-l tai?) 
— Pe un cap (virf) de prăjină. 
— Prăjina unde este ? 

„ — 0 arse focul, : 
— Focul unde. este ? 
— II stinse ploaea. 

__— Ploaea unde este? 
— 0 băură boii, . 

20. 

2%. 

Alta 

1, 

— Tricu un Iepuri pr&-acl6 ? 
— Tricu. 

„— Lb-aciţâşi ? 
— Lă-aciţăi, 

— Letilași? 
— Letilâj, 

— L-biliş? 
L Ci L-bilti. 

— L-fripsişi ? 
— L-fripşu. 

— L-micâşi ? 
— L-micâi. 

„ — Am aniia nu-n! alisăși ? 
„ — Toalisâi. 

— Îu-l. bigâși? 

10, 

15. 

'— Tu cuşuglu di dighios. 
— Am nu ari, ţe s-l&aţi ? 

— L-mică citușa. 
— Cituşa iu e? 

20. 

„=> Se-alină pri pâtane. 
_ Pâtan&a ţe s-fâaţi ? | 

— O-arsi foclu. 
„ — Foclu ţe-s-făaţi ? 
„= Lă-astimsi plăaăa. 
«— Plăata ţe s-făaţi? 

— U biură boil'i. 
— Boili'i je s-făâţiră ? 

Cidură tu amari : 
“ Giumba-bababâaa. 

Coe Adam 

. 

- Fripsişi carni ? 
Fripşu. 

- 25, 

30. 

Alla 

— Boii unde 'sint ? 
— Ară (fac ogor). 
— Ogorul unde este ? 
— Il mincară coţofanele. 
— Coţofanele unde sint? 
— In gaura lui Carosi. 

Traducere.—Măi, măi, (bre, bre)! 
— El (auz). o 
— Trecu un Yepure p-acolo ? 
— Trecu. - 

„ — ÎI prinseşi? 
— Il prinsei.” 
— Il tălaşi? 
— | tăiaj, 
— Il jupuişi? 
— Il jupuii. 
— Il tripseşi? 
— II fripsel. 
— Il mincaşi? 
— Il mâncal. | 
— Dar mie nu-mi lăsaşi? 
— ţi lăsai. ” 
— Unde o băgaşi? 
— In dulapul din (rindul) de jos. 
— Dar nu e, cesse făcu? 
— Il mincă pisica, 
— Pisica unde este? 
— Se urcă pe grindă (mare). 
— Grinda ce se făcu + 
— O arse focul. 
— Focul ce se făcu? 
— U stinse ploaea. 
— Ploaea ce se făcu? 
—'0O băură boii. 
— Boii ce se făcură? 
'— Căzură in mare: 

Giumba-bababâaa. 
” Ohrida, 

. Traducere.—Ai fript carne ? 
— Am fript. | 

3
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. Boil'i iu sun? 

Lunzini | 

lu u bigâşi ? | 
Tu. sinduchăa cu năaăă cl'ei. 

. Nu-ari, ţe s-f&aţi ? 5 
U mică” cituşa. 
Cituşa iu e? 
Ea-ă pri grendă. 
Grenda iu e? 
O-arsi foclu. DR 
Foclu iu e? - 
L5-ast&asi valea. 
Val&a iu e ? 
U biură boil'i. 

L!-mică'. luplu: 5 
“Luplu'iu e? 
Avină capra. 

20. 
Capra iu e? 
U til'€m 
Ş-utri chăal&a I-5-adră'm. 

Alta 

1. Virte găbu, găbu,)) 
toati vațli viniră 
Pusta cusă nu-ă ari. 
lundi-i s-u ubidim ? 

5, La fusu di moră, 

10. 

20. 
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-— Unde ai băgat-o ? 
__— In lada cu 9 chef, 
— Nu e, ce s'a făcut? 
—:0 mincă pisica. 

» — Pisica unde este? 
— Iată-o pe grindă. 
— Grinda unde e? 
— O arse focul. 
— Focul unde este?: 
— Il stinse rtul (valea), 
—: Valea unde este ? 
— At băut-o'boil. 

„ — Boii unde sunt? 
— l-a mincat lupul. 
— Lupul unde este ? 

Vinează capra. 
Capra unde este? 
Am tăiat-o, 

şi burduf pielea i-am făcut-o. 

lundi-i fusu di moră ? 
la iuă vale. 
lundi-i vale ? 

| Au biiu bou. 
10. Tundi-i bou ? 

La mînc6 lupu. 
Iundi-i lupu 
La ucisi luvac'u. 

1. Traducere.—Invârte 
Toate vacile veniră, 

" Stavre Hristu. „ 

şte gabu, gabu,): : 

Pustia cusă, nu este (n-u venit) . > 
Unde-i să o căutăm ? 

5. La fusul de moară. 
Unde-i fusul de moară? 
Il luă valea, 
Unde-i valea? 
O bău boul. 
Unde-i boul? 
Il mincă lupul. 
Unde-i lupui ? 
Il ucise vinătorul! 

10. 

1. Virti gâbu-gâbu, 
lundi-i fusu di măară, 

1) Vezi dicționarul la sfirșit,
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La turii an apu; 
Apu iundi-i tusu di măară ? 

5. La duș an Vardâr 
Și flai un păltă di gâigur 
i la friș an foc 

Şi la moncâi. 

Noe Demetru, elev, cl. 1 liceala, 

1. Traducere. — Invirteşte, învirteşte gabule, 
Unde-l fusul de moară? 
L-am. aruncat.în apă, 
Apă, unde-i fusul de moară? 

N 

5. L-am dus la Vardar, 
Şi aflai o pasere de gâigur, 
Şi o-am fript în foc, 
Şi-o am mincat, 

35



JUR ĂMINTE 

  

Multe din formuletele copilărești nu sint de cit «supravieţuiri sau reamintiri de principii sau practicări juridice, pe care copiii le ai păstrat in jocurile lor.> 
” 

Melusine, t. III, p. 156. 

Multe oglindesc credințe existente saii rămăşiţe de credinţe. Așa _jurămiîntul copilărese : 

«Tali carni, Taii carne 
“<b&ai sindi 25 bei singe ? * “unde, cind un judecător este lovit pe mină sai fața, pe care adică nu se consideră lovitura și nici nu 'iese cel atins ca arsu, scos, dacă cel care pretinde, că l-a ars sai scos, nu bea singe. 

bea singe de om se consideri ca mare păcat şi copiii cred, că numai jidanii (uvreilz) beat ast-tel de singe, de unde în contestările generale, că o ast-fel de lovitură nu se prinde, cel atins'mai întăreşte aceasta prin : - 

atalii carni, - tajii carne, 
„«<băai sinqi ? bei singe ? 

Dacă se întimplă ca cine-va să zică că el bea, se caută un ac şi un copil mai îndrăzneţ îşi înțapă talpa piciorului niţel şi scoate cite-va picături de singe. Nelegiuitul e constriîns, dacă nu-și intoarce gindul, să bea singele chiar de pe talpa piciorului, ceea-ce nu se în- timplă mai niciodată. 
Dacă cine-va bea, toţi îl numesc uvrisă—jidovit—şi vai de el, căci nici la joc nu mai e priimit, ci arătat la toți cu degetul, că u avut curajul să bea singe omenesc, 
Cazul in care așa ceva se face, este cind o bandă de copii nu poate să scape tiinp mult de rolul nefavorabil, pe care îl joacă. Lăsăm să urmeze aci jurămintele cele "maj obicinuite priutre copii, lăsînd la e parte cele obicinuite și de cei vristnici, ca să vorbim la locul lor despre acestea. Ă 
Va urma după jurăminte neințelegerile copiilor la joc, cum pro- cedează ei, cind găsesc un lucru: tovărășia la copii, cari ni se par, că parte, dacă nu toate, sint amintiri de rămăşiţele unui drept vechii, păstrate în literatura copilărească. 

«G'uratlu a lepurilui» 
Jurămîntul iepurelui.
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Există expresinnea, pentru cine depune jurămînt fals, că a făcut aarimintul iepurelui (g'uratlu a lEpurilui), adică, ca şi cum n-a jurat e loc. 
La copii jurămintul iepurilui se face ast-fel : 

Pe cărarea formată de policar şi arătător se aşterne o parte din haină, pe care se pune un pal (paiii). Pentru copilul, care a minţit Ja joc, care n-a jucat, care în sfărșit a făcut ceva, ce, ca să fie crezut, trebuie să jure, jurămintul cel mai obicinuit ce trebuie să facă este «g'uratlu a lepurilui» şi deci el trebue in prezenţa tuturor celor- l-alţi copii, să tea cu limba paiul ce s-a pus pe haină între degete. Dacă reuşește, el a spus adevărul; dacă nu, a spus minciună. De multe ori însă cel care prezintă paiul, pe cind copilul iş pune limba ca să-l iea, i-o prinde cu degetele şi toți rid şi strigă, zicind : dovadă, că a spus minciuni (semnu că disi minc'uni). 

<« Bişarea cruţilei» 
„ (sărutarea crucei). 

Tot pentru aceleași motive arătate la guratlu a lepurilui, copilul părit de minciună, ca să fie crezut, că spune adevărul, trebuie să - 
başe (sărute) crufea. Unul dintre. cei-l-alți copii face din degetele ară- 
tătoare ale celor două mini o cruce şi o prezintă băiatului părit, cu 
să o sărute. De sigur că copiii consideră păcat a săruta crucea pentru minciună, cu toate că o sărută adese ori. Uneori însă, acela care oferă 
crucea acuzatului pentu a o săruta, pe cind acesta e gata să o să- 
rute, il loveşte cu unul din degetele cari servesc de cruce, peste nas.. 
Aceasta, pentru că văzind, că copilul acuzat va sărută crucea, e de 
prisos să o mai sărute, căci e păcat. Une ori insă şi pentru a face haz. 

- G'uratlu că-ascuchiăț. 
(Jurămintul cu scuipat). 

La unele din jocurile copilăreşti, cel care se aţi se cere să nu se uite de loc, pină cind cei-l'alți jucători nu s-aii ascuns şi pină 
cind nu i s-a dat semnalul, să-și deschiză ochii. 

Fiind-că se poate întimplă ca micul ştrengar să se uite pe furiş, 
unul dintre jucători, cel mai cu -vază de obiceiii, pășește în faţa lui, 
ca să-l sprigură (să-l leagă prin jurămiînt), că nu va vedea. | 

Aci el intinde palma minii stingi, scuipă intr-insa şi apoi cu tăişul minii drepte, loveşte în scuipat [ascuch'ăt), cruciș de două ori, 
zicind una din formuletele următoare : a 

a) Cari s-mutrești, 
s-ţi cr&apă ocl'il! îm patru, 
cum cr&apă ş-ascuchiatlu. 

Traducere.—Dacă te vei uita, 
să ţi crepe ochii în patru, 
cum creapă şi scuipatul, 

Tot așa găsim şi la Rominii din Rominia, jurămîntul următor, 
„care prezintă mare asemănare : 

«Inainte de <ascunse> (p, 195, Poezii populare Gh..Dem. Țeodorescu),
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I, 

Cin' s-o uita, 
să-i sară ochii 

mă-sei. 

II. 

Cine s-o uita, 
să-i sară ochii 

'm patru, 
cum sare 
scuipatul! 

! 
* 

. „n Alta, 

b) Cari s-mutreşti, Dacă vei privi, 
videari ai, ___ Vedere ai, 

-  vidăari s-nă-ai. vedere să n-ai. 

c) saii simplu de tot, i se zice : 

Care s-mutreşti, Dacă priveşti, . s-urghi'ești. să orbești. 

A scuch'atlu 
(scuipatul) 

, Copiii jură prin scuipat, că spun adevărul. Ast-fel copilul părit „Venind în faţa celui ce-l acuză de ceva, scuipă jos şi zice: 

pliu, cart s-nu hiibă acşi. a ptiu! dacă nu o fi aşa. 

Jurămîntul acesta stă de sigur în legătură cu credinţa copilă- rească, că cine scuipă m zadar, vine dracul şi culege scuipatul acela, care nu se usucă și-l duce cu sine; ear copilul, care a scuipat, se face din acel moment omul dracului. ” . 
Melusine III, p. 158. 

«Les enfants jurent en crachant neut fois par terre. Le diable suportera le parjure.» _ 
Tot de scuipat se servesc copiii, ca să afirme că cine-va e mincinos: 

ptiu ! minc'inăase! 

i se zice celui care minte. 
„. în cazul din urmă scuipind, imediat copilul șterge scuipatul cu piciorul, 

|
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La Rominii din Lunzin' (Meglenia), copiii obicinuiesc a jură pre- 
cum urmează : Prezintă indexul adunat în forma de măi jos şi zic: 

„aşa si-n' si fâcă zeiztu. i 

  

Traducere : aşa să mi se facă degetul, 

Duplicitate copilărească 

Cind un copil priimeşte ceva cu gindul de a nu se ţine de cu- 
vint, ca să nu fie inţăles pină să-şi ajungă scopul, jură. că va fi de 
bună credinţă, însă la sfărşit adaugă un nu mai incet. Crede atunci, 
că jurămintul n-a avut loc şi că nu-i nici un păcat, dacă nu se ține 
de cuvint. 

Cind fură ceva arşice, ca să nu fie constrinși să jure fals, se în- 
voiesc doi și procedează cum urmează: 

Cel care le fură, le dă tovarăşului.Cind e apucat de scurt, furul 
jură, că nu le are dinsul; apucat tovarășul, care le are, jură că nu 
le a furat dinsul. ăi 

E) cred, că jurămintul nu se prinde. fiind-că aii jurat pe adevăr 
in modul acesta. . 

4 

Neînţelegerile la joc. | 

Un proverb arominesc sună : 

Aţia =-bat, ația s-agăacă, ca niști ficuriţi. 
(Aci se bat, aci se Joacă, ca nişte băeţi). 

Intr-adevăr, motivele pentru cari copiii se ceartă.și se împacă 
sint foarte neinsemnate şi caracterizează perfect natura vioae şi me- 
rei in dezvoliare'a copilului. 

Pentru cel mai mic cuvint înjurios adresat lui, pentru cea mai 
mică nedreptate, pentru un neajuns ori-cit de mic, dacă esigurel, că se 
poate folosi de «la raison du plus fort», sare imediat asupra adversa- 
rului şi-l inhaţă, iar dacă nu e loc de bătăe ii răspunde țanţoș, etc. 

Foarte adese-ori el nici nu aşteaptă să i se dea motiv de neînţe- - 
legere, ci dă el, aşa din plăcere, ca să se certe cu cine-va. 

In micele lui neințelegeri se conduc și ei de anumite dizpozi- 
țiuni pentru regularea şi aplanarea lor. 
la i Noi. vom da cite-va din ele referitoare la neînțelegerile copiilor 
la joc. a a 

Cind părţile nu convin, apelează la un al treilea,
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Inainte de alegerea unei a treia - persoane, care să se pronunțe, partea care se simte nedreptăţită şi care stăruieşte pentru consultarea unei, așt-fel de "persoane indiferente, întreabă partea adversă, dacă va consimţi la ce va spune această persoană. În cas afirmativ, persoana aleasă este arbitru. 

Alta | 

Altă dată, la joc,'se începe d-a capo, spre a se constata in partea cui e dreptatea. Dacă rezultatul n-a- fost acelaşi, se zice: 
„Vegdi cum işiră minciunli tu padi ? 

Traducere.—YVezi cum sat dovedit minciunile ? 
In caz de neconsimţire şi de astă dată din purtea unuia, se repetă pină la trei ori şi a treia oară este” hotăritoare!. - 

Stricarea jocului 
Distracţia copiilor la joc, cina jocurile sunt 'dintre cele plăcute lor, nu se poate descrie, Ambiţiunea dea se distinge, în arta jocului, în puterea de resistenţă, indeminătăcie, ocupă un loc însemnat la dinşii, Ar dori une ori ca jocul să nu aibă slirșit, aşa de mare este regretul lor cind trebue să-l strice. Dar necazul lor se revarsă cu desăvirşire, cind vre-un jucător este causa încetărei jocului. Atunci încep să-i cinte, pe diferite tonuri, înjurături mai mult saii mai puţin satirice, dacă toate intervenirile de a-l determina să intre în joc, nu ai avut nicio trecere. 

Cine strică jocul. 
Dacă un copil, fără nici un motiv, strică jocul şi cei l-alţi îl gă- sesc vinovat, incep să-i cînte (cîntă) spre a-l necăji : 
Cari: asparsi gioclu, Traducere.— Cine a stricat jocul, gioclu dit Murăaiiă, ! "Jocul din Morea, Sa , misa-l' calugrăaăă. mamă-să, (să dovie) călugăriţă. 

a (Avela) 

sau : 
Cari asparsi gioclu, Cine a stricat jocul, si l-u dăm cu cioclu; să-i o dăm (lovim) cu ciocanul ; (s.) si-l aspargă cioclu. s. să-l strice ciocanul. . * 
Caracota N. 

| 
(Nijopule) 

sau: 
Cari asparsi gioclu, Cine a stricat jocul, gioclu din Murăaii, jocul din Morea, mis-armasi greătiă măsa rămase grea Şş-f&aţi nă puricauă, ŞI născu o cățea, tu mesta di n&auă. în mijlocul zăpezi. 
Crușova, 

T. Şunda,
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! Grirea tu miră. 
(vorbirea în mină). 

“Dacă, în momentul cind un copil joacă, un altul grăaște tu mână 
adică vorbeşte într-adins, ca să-i detragă atenţiunea spre a-l încurcă, 
acesta, nenimerind, pretirde să dea pentru a doua oară, [iind-că Zi gri 
tu mână =i se vorbi în mină. 3 

Amăi=vrăji 

Spre a face pe cina-va să nu căştige la joc (cu arşice, nuci ete.), 
i se face amăi. Amăile se fac ast-fel : | 

Un copil iea un beţișor și sgăriind pămîntul în formă de cer- 
curi, de asupra cărora descrie dilerite linii neregulate, dorește jucă- 
torului” nesimpatic nereușită. 

Ahulirta = aburire 

„Se iea norocul «s-la hiir&a», cind arșicele, nucile, etc., ale unui 
copil se ahulesc, adică: cînd un alt copil, venind pe lingă cel care 
căştigă, îi abureşte cu gura «hu, hu» arşicele, nucile, etc. 

Anvarligalui. 

La jocurile cu <soir»,care sejoacă cu arşice, sfurle, sfirleze, cind 
un jucător vine jur împrejur de soir şi se codește, nedecis de unde 
să joace mai cu folos, cei-i'alţi îi zic: 

Anvarligalui tut viin' 
ŞI viră nu va scoţi. 

. 

Traducere.—Vii jur imprejur şi nici un arşic, (sfirlează), nu o 
să scoţi. 

Starea. 

„__<N'ista» se zice, cind jucătorul crede, că dacă nu ciştiză, de 
vină este vre-un băet care azistă la joc și pe care il consideră de ne- 
favorabil pentru dinsul. 

Să cîştigi la joc 

1. 

s-aminţi la joc, arşicele. nucile, bani) etc., pe cari Ca să ciştigi = 
pui în buzunar, ci să-i ţii in mină, liind-că se duce îi căştioi, să nu- 

norocul alt-fel. 

i 
i 

e 2, 
Dacă n-ai căştigat la inceput să te bucuri șisă nu desperi, fiind- 

că cine căştigă la inceput, pierde cu siguranță la sfărșit. 
Tot aşa are să peardă cui vine rindul să dea întiiul, cind în- 

cepe jocul, de unde: 

«protă dari, irtie dare, (incepere), 
bună chird&ari.» bună perzanie, 

ngr.: protu smati 
Cald xipuluma,
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Cind, nu-ţi merge la Joc. 

Cind nu-ţi merge la joc, fiind-că se poate ca cine-vă să-ți (i fă- cut ceva amăi etc., (vezi mai sus), ca ele să nu mai aibă putere ne- favorabilă ţie, prinde-ți c... sai dă-ți-o (lovește-ţi) posteriorul, 

Minciunli=minciunele 

Ca să se constate, că un copil nu spune minciuni, e pus la probă şi anume: un alt copil. ti apasă cu cele două policare nasul în spre rădăcină şi dacă nu ies pe nas nişte purici albi, se zice că a spus adevărul, din contră i se zice, că minctiună=—minţi, de oare-ce min: ciunele i-ai eşit pe nas=t îșiră minctun li pri nari. 

canurzirea tră minckinl» 

„__ Cind un copil ie bănuit deculpabil pentru ceva şi perzistă intru a negă, i se zice: 

stăi s-t&-aniurzescu 

Traducere. — stăi să te mirosese 
şi e mirosit la nas, la gură, mini, haine etc. spre a se constată cul- pabilitatea. - | 

Copiii crezători şi culpabili sai nu se supun la această incercare sau se trădează lesne. 

Lucrul găsit N 
1. Drept pentru lucrul găsit are cine pune mtna și cine-l vede. Dacă cel care a pus mina pe lucrul găsit refuză împărţirea, i se răs= punde: ş io-l vidui=şi et l-am văzut. 
2. Inainte de a deveni cine-va stăpinul unui lucru găsit, întreabă, dacă cine-va a pierdut vre-un lucru ŞI cum era. Dacă se constată, că lucrul găsit are stăpin, i se zice acestuia: 

țe dai a cui lă-află'? | “ 
Traducere. — (ce dai, cui l-a găsit?) 

şi după convenire, se restitue lucrul persoanei, care l-a pierdut. 3. Impărţeala se face ast-fel: | 
Cine impărţeşte, alege în urmă şi anume, dacă sint obiecte, cari - încap în -miini, ascunde mitnele și zice: din stinga sati dreapta ceri? sau: unul dintr-inşii e intors cu ochii să nu vază, și cel l-alt desem- nind cu degatul spre unul din obiecte zice: 

A cui s-hibă aestă? 
| A cui să fie aceasta? 

şi după răspuns este şi posesiunea. 

Notă. —La Aromini acest fel de împărțeală se face ori de cite ori membrii unci familii, cari pînă acum ai trăit împreună, se despărțese şi trebuie să-şi împartă în mod frățesc tot ce posedă în comnn, oi, cai, haine, ete. 

4. Cind un copil află un lucru, de care nu este pe deplin sigur, că-l va stăpâni în pace, face schimb pentru mai mare siguranță,
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aptul acesta dă motiv lao mulţime de neinţelegeri printre copii. 
Adevăratul stăpin al lucrului găsit, îl pretinde la cine-l posedă. Acesta-l 
trămite la cine i l-a văndut sai la cel cu careu făcut schimb. Natural, 
ca acesta să se lepede şi să nu vrea să ştie de nimic. De aci apoi certe 
şi neînţelegeri. Adevăratul stăpîn pindeşte atunci pe ori-cine din po- 
sesorii lucrului săiă, ca să-și facă dreptate, răpindu-le un obiect identic 
sai de altă natură, foarte des: căciula. 

Dacă şi-a făcut dreptate pe socoteala ultimului posesor, acesta la 
rindul săi uzează identic în contra răpitorului şi în contra vinzăto- 
rului de lucru străin, şi aşa se mişcă în cere viţios, pină se uită de 
lucrul găsit sai pină cind unul cedează. 

5. Aflind un iucru oâre-care un biet şi întrebind: cine l-a: pier- 
dut ? dacă nu se prezintă nimeni, zice citre toţi copiii prezenţi : 

s-hibă amei.? să fie al mei? 
şi dacă i se respunde şi de păgubaş: 

| a tăi s-hibă! al tău să fie! 
îl arată şi devine stăpinul lucrului găsit. 

Li 

Căpătarea darului. 

. 4, 
Cind un copil capătă un dar: zice: 

— Amâu s-hibă? să fie al mei? 
— a tău! al tău! , 
— s-nu-n! lu cafţi? să nu mi-l ceri? 
— s-nul. să nul . 

In cazul acesta, un ast-fel de dar, nu se poate relua; şi chiar 
dacă se pretinde, cu tot dreptul se refuză. 

| 2, 
Une-ori, cind se pretinde un lucru “dăruit odată, acela care-l 

posedă, de necaz, îl aruncă fie în apă, fie pe casă, zicînd: 

na ș-tini, na ş-to = na și tu, na şi ei. 

Tră custură. 
(Pentru briceag). 

Cind un copil vrea să tate un pom şi împrumută de la un alt 
copil briceag, acesta, imprumutindu.l, după ce pretinde o parte din 
pom, fiind-că i-a dat briceagui, mai pretinde şi pentru briceag = ră 
cîstură sau tră cuţit. 

Ne tu miîseauă. 

Un copil nefiind. tocmai mulțumit cu bucățica de pom cei s-a 
dat, pretinzind şi alta zice: 

pr aestă ne tu mîsăaiiă nu-n!' intră, 

Traducere. — Aceasta (aşa de puţină a fost) în cit nici în măsea 
n-a Intrat (nici pentru măsea n-a fosţ destul),
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Suţata. 

a) Tovărăşia = sufata între copii se face ast-fel : se prind cu degetele arătătoare și stringind în semn de strinsă legătură, zic: 
him. soță = sintem soţi 

sau n-aciță'm soț = ne am prins soți. 
Dacă tovărăşia se face în obiecte (arşice, nuci, etc.), se cere să le amestece toate la un loc şi să le depui la: unul dintre dinșii, de obiceiii într-o traistă, și ori de cite ori se duce unul să iea arșice pentru a se jucă, se cere să fie Şi tovarăşul prezent. Cel care păzeşte arşicelele jură, că nu se va atinge de. dinsele în lipsa tovarăşului său. 
b) Altă dată se apucă de mini și un al treilea îi despirțeşte, tre- cind mina'sa prin minele ler. 

Ruperea tovărășie! = A <suţâtăl'ei» 
Ruperea tovărăşiei la copii se face; luind o sfoară, o aţă sau un păr de pe dinșii și apucind fie-care de cite o parte, il rup, de unde ŞI expresiunea : . 

«0 arupsim cara», 
tr. am rupt sfoara. 

pentru a arătă ruperea relaţiunilor cu cine-va. 

"
a
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SATIRA LA COPII 

Qaintilian a zis cind-va: Satura 'quidem tota nostra est. Cu toate ucestea copiii tuturor popoarelor din lume, cu multă dreptate pot pretinde, că nu tota romana est, ci tota puerilis est. Intr-adevăr ia nici o virstă omenească dorinţa “de a ride de altul, de a petrece 
păcălind pe altul, nu apare cu atita învederare ca în virsta copilă- rească. Il ride de toate, fiind-că pe toate le consideră ca obiecte de joc. El ride şi de ce este bun şi de ce este rău, fiind-că stă în firea acestei etăţi, să simtă necesitatea de a petrece, de a se distrage. 

Şi este aşa de generală această notă antropologică de batjocorire în tot felul, in cit o întâlneşti în literatura copilărească a tuturor po- poarelor, lipsită, bine înţeles, de nota moralizătoare a satirei culte, artificiale; ea păstrează cu stricteţa neseriozitatea amestecată cu oare- care răutate, singura notă caracteristică și potrivită etăţii copilărești. 

La.un băet fricos. 

Băeţii. cind găsesc vre un copil, care se teme de ciini sai i-e frică de ori-ce, îl batjocoresc, cintindu-Y viersurile următoare, cintate Şi grecilor, cari trec in ochii Arominilor de oameni foarte Îricoși. !) 

1. Lai fic'6r | 
c-un ciic'6r, 
vin'i greclu tu ubor (var.: aţăl ch'or), 
ciltă pini, ciftă caş, | 

. disi: e<nv&a vois-u baş» 
iși auşlu cu ţupata, 
işi Gama cu lupata, 
săaspir€ greclu ş-fudi, — 
inimă de lepuri. 

o
 

Avela, Epir. - Tache Papleacu. 

1) In privinţa aceasta, Aromiînil au proverbul următor: greclu ă-ari stricătăarta 
aruptă, vrînd să-ințăleagă că-i lipsit cu totul de curaj.
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1. Traducere. — Măi băete, — cu un picior, — veni grecul în curte (var. : acel chior), — ceru pline, ceru brinză, — zise: «nevasta 5. voii s-o sărut. — Eşi bătrinul cu securea, — eşi oama cu lo= pata, — se temu grecul şi tugi, — inimă (curaj) de iepure. 
Notă. — Oamă se numeşte femeea care: împlineşte un secol de traiă (nă elă), 

> Celui care plinge 

Cind plinge un băet, cei-l-alţi, ca să-l necăjească și mai mult, il batjocorese, cintindu-i - viersurile următoare. Une-ori copilul, care plinge, văzind că cei l-alţi îl necăjesc, ca să nu facă pe placul lor, tace. 

1. Azgh'ară, azgh'ară “umariu, 
că-l cidu sumarlu, 
după casa-l hogii, 

- „treți plân'dr i-l scăală, 
Nijopule, Macedonia. , Bitaracu Tache, 

1. Traducere. — Zbeară, zbeară măgarul, — căci ti căzu samarul, — după casa lul hoge (preot turc),—treci plingătorule şi scoală-l (rădică-l). 

Xolă. — Cuvîntul plin'dr din plingindr, Se mai aude în senz batjocoritor : clapsumira din gr. vhavournipa şi clapsa de gr. Zda, cari însemnează : plingitor, 

Alta, 

“Aurlă, aurlă luplu, . 
dupa casa al Papuli. 

"Samarina, Epir. Diamandi Giogea, 

Traducere, — Urlă, urlă lupul, — după casa lui Papuli. ” 

„Notă. — Când plinge un copil, cet-l-alţi se string în jurul lui şi presupu- nînd, că aud pe un măgar zbierind, încep să-l necăjască, adresîndu-se unul altuia,. cam în felul următor: * - 

Le-ari jumarlu di pling, „(azehard)? Fr 
(De ce plinge saii zbiară măgarul?) 

Nacă va tirţi ? nacă va poli? -nacă va adăpare ? (Nu cum-va . il trebuie tărițe? nu cum-va îi trebuie paie? nu cum-va trebuie adăpat 9) ” | | Apol făcind ca şi cum in poală ar avea tărițe sau paie, se duc în apropierea plingătorului şi i se adresează prin apelativele urmă- toare, prin care se chiamă măgarul la mincat ;- 

rici-c'i, pricti-c'i “umiric'ă, ; 3
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, Plingătorul une-ori se Supără și mai mult, iar cel-l-alți îl necă- jesc şi mai mult. Dacă tace, copiii schimbă tactica şi-i zic: De ce nu mai plingi ? Plingeai aşa de frumos, ean mai plinge! sai imitează, cum plingea plingătorul. | 

Alta. 

1. Bre fic'âr. | 
c-un ciic'âr, 

- paşti oili ghiini, 
„senu t&-acâţ di minică, 
di t&-aruc tu f&ărică, 
fSărica ti şuiră,; 

" Boilu tă-ambiiră, 
ghi'iftul ti mp&âtică, 

ghiifta ti dispăâtică. 
A'vela. . 

5. 

Tache Papleacu. 

1. Traducere. — Măi băete --cu un picior, 
5. nu te apuc de minecă,—de te 

boul te împunge cu coarnele, 

— paşte oile bine,— ca să 

desctpeşte. 

arunc în ferigă, -feriga te îlueră,-- 
— ţiganul te cirpeşte, — țiganca te 

Alta 

1. Fic'âr, lai fic'âr, 
c-un ciic'6r, | , 
ca s-t&-acâţ di minică, 
va s-tă-aruc tru. ferică. 

5. Ferica șteră, 
cupularlu triiră,. 
br5asca firmintă 
cu cic'ula dă&-âlică, 
cu mirqăaăa Vinită 

Rev. «Macedonia» p. 167, Argintin, Gopeşi. 

1. Traducere.—Băete, măi băete.—cu un 
minecă, te voiii aruncă în ferigă. 

picior, — dacă te apuc de 

5. broasca frămîntă—cu căciula ro 
—Feriga şueră,—şopirla treeră,— 
şe,—cu mărgeaua vinătă, 

. Alta. 

1. Am nă sapă ş-un tupsr, 
va-n! li vindu j-va-n! mi-nsor, 
laili măași mor di dor, 

5. 'lail'i auşi g'Bacă n-eor. | 
Rev. «Macedonia» p. 167, Argintin, Gopeși. 

1. Traducere. — Am o sapă şi un topor, — mi le voii vinde şi mă voiii insura, -— bietele fete nu mă iubesc (vor), — biletele bătrine 5..mor de dor (iubire), sărmanii bătrini joacă în horă.
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Adresate lui Constantin 

4. Custantin, ! - 
țe paşti gilin | 
tu livada țea cu schiini, 
cu un tastru di bișin, 

5. triș tu traplu di gilin', 
nipâi si nu-ţi viin', 

Cuţufleani, Nijopule etc. a 

) 

1. Traducere.— Constantine, —care. paşti găini—in livedea cea cu spini 
(mărăcini),—cu o trăastă de b...„—tocmai în părtul de găini,—să 
nu mai vii îndărăt, 

Notă.— rap propriă înseamnă o vale, pării puţin adinc şi pe unde nu mai 
curge apă. - | 

Alta 

Celor cari se numesc Constantin 

1. O lai. Costa, Costa, 
țe stai aţia? 
Nu, nu grescu aţia, 
că grescu a yumarlui; 

5. vumarlu mică palii 
Și io micu n'el'i 
şi Costa ciţălii. 

1. Traducere.—Mai Costa, Costa (Constantine),—ce stai acolo?— Nu, 
5. nu grăesc ţie, (Nu te chiem pe tine),—ci chiem, — măgarul; — 

măgarul mănincă pale—şi ei măntnc mieii — şi Costa căţeii. 

Alta, | 

Unui băet, care se numește Toda (Teodor). 

1. 'Toda, Boda, 
ch'ali laie, 
cap di gaie, 
oile la mâăară, 

„ cicirădi-n &ală, 
dala cripă, 

- 'Toda l&-aştiptă' 

1. Traducere:— Toda, Boda 
piele neagră, 
cap de gale (cloară), 
olle la moară, 

5. căcărezi în oală, 
oala crepă, 
Toda (Teodor) le aşteptă. 

c
r
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Alta 

Băetuluă, care. se numeşte Nicolae 

-1. Cola, lai Cola, 
Cola, Bacola, sa: mangola, 
țe-n': furâşi piștola, | 
'di'u bigăși tu minică 

5. di u .micâși Duminică. 

1. Traducere.— Cola, măi Cola— Cola; Bacola, sau: mangola, — Ce-mi 
5. furaşi” pistolul, — de-l băgaşi în minecă, de-l mincaşi Duminecă. 

Notă. — Cola este prescurtare din Nicola. 

Celui numit Dometru. 

Mitri, 
caţitri, , 
pipirviauă aroşi, 
cur discât, 

| tu mesea di c..., 
Samarina . - D. Geogea . 

Traducere. — Mitre, — caţitre, — ardeii roş, — c.., despicat,— 
în mijlocul c..... e 

Aolă, —- Caţitri nu înseamnă nimic. 

Alta 

Celor cari se numesc: Jon. 

1. O lai. V'ane, cac'u-V'ane, 
țe va mcăm astară, 
pită di păspală, 
lurtă di clinuşi 

5. cu zm&ana di guși, 
spindurât: di uşi. 

1. Traducere.— Măi tu Jane, cîeiu Jane, 
ce vom minca de.sară.: 

“plăcintă de. păspală, Ă 
turtă de cenuşe, — . * - 
cu izmenele de git, 
ativnate de” uşe. 

[d
A 

„Nolă.—Ciciu, cacău, este un epitet aplicat măgarului. Corespunde, aplicat o- 
mului, cu: măgar, Ex. cadu Viane = măgaru-Jane,, | 

Păspală este o plăcintă de făină de porumb. Păturul de pe deasupra plăeintei 
este înlocuit cu făină pispălită, de unde ş-iea numele, 

- 

Alta. * 

1. Nachi, Nach' 
baba Nach', | 
Lia-ţ niv&asta si ţ-d adich', 

doi boi,
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5, dinîpoi, 
d5auă oi diniinti, 
cu băliga pri cîrinti. . 

“ Gopeşi. 

1. Traducere.— Nachi, Nachi, 
baba (tată; voinic) Nachi, 
iea-ţi nevasta să o adăpi, 

doi boi, 
5. de înapoi (îndărăt), - 

două oi pe de nainte, 
cu baliga pe cărinte. 

! | ” Ă . Alta. 

4, Nai Milu&ane, 
Gh'anlu al cildiruși, 
cap di cituşi, - 
spindurât di uşi. 

Avela, Epir, - Tuliu A, 

1. Traducere.— Nai Milueane,—loan al căldăruşei,—cap de pisică,— 
spinzurat de uşe. 

Alia 

Celui mumit Nasta. 

1. Nasta, 
hirhasta, 
oili la mâară, 
cicărăqi im. poală, 
tastrul di guși, 
plin. cu cinuşi. 

Ohrida. Diamoane M. 
- Ă “t 

1. Traducere.— Nasta, 
coţofano, 
oile la moară, 
căcărezi în poală, 

5. traista de git, 
plină cu cenuşe, 

Alta. 

Felei numite Tasa. 

Tasă, 
carasă 

pistrimălu a viifților. 
Selia, _- D. Ciumetti. 

„.. Traducere.—Tasă, — carasă (de culoare neagră-roşe) —pastrama 
țiganilor.
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La un moşneag 

Unui moșneag, care bate pe copii, i se adresează de aceştia vier- 
- surile următoare: 

1. Tatăl a nostru din er, 
mică. pini cu piper, 
tatăl a nostru din Sărună, 
mică pini cu sipuni, 

5. “Tatăl a nostru din cupăctă. 
mică pini placi, placi, placi. 

1. Traducere. — Tatăl nostru din cer, 
mănincă ptine cu piper; 
tatăl nostru din Salonic, 
mănincă pine cu .sapon, : 
Tatăl nostru din copac, 
mănincă pine placi, placi, placi. 

o
 

Notă.— Placi este cuvint imitativ, du pă modul cum mănîncă pîine cei bătrîni, lipsiţi de dinți. 

Către un moşneag. 

1. Pap, lai pap, 
s-tă-acâţ di cap, 
s-t&-aruc tu trap. | 

Avela, Epir. Tache Papleacu, 

1. Traducere. — Mo şneag, măl moşneag,—să te apuc de cap, — să te arunc în vale. 

La o bătrină. 

„_„ Copiii, dacă ai a face cu o bătrină, cu care nu se impacă,. 0 sa- -  tirizează în modul acesta : 

1. Baba măasi | 
cu doi băaşi, 
died moş, 
cu un boș. 

Luuzini, 
Hrista Stavre, 

4, Traducere.—Babă bătrino » — cu două boaşe, — moş, moş cu 
un boş. ' | 

Alta 

1. MOaşe 
gigăaşe, 
dă-!! pini al Tase, 
z-v'ină astară s-ti bașe; 

5. cu.ţe va-l filipseşti ? 
c-un îivă' di pești,



22 - SATIRA LA COPII 

Traducere. — Bătrino, — (ca 0) 'gogoașe, — dă-i piine lui Tașe, 
— să vie de seară să te sărute; —cu ce o să-l ospătezi? — cu o tavă 

de peşti. 

Alta 

Măaşe, 
“ Cucăaşe, 
pistrimălu a viifţilor. 

Selia (Veria) ” ! I. lota 

Traducere. —Batrino, ca o nucă ghfeboasă, — pastrama ţiganilor. 

Alla. 

Unui om cu capul chel îi zic copii: 

1. Curcubetă-betă, 
-caplu-ţi cirifetă; - 
curcubetă-betă, 
curcubetă hi'artă. 

Cuţufleani. 

1. Traducere.— Dovleac, vleac, 
capul tăi cheleş, 
dovleac, vleac, 

„__- dovleac fiert. 

Alta. 

Plac'e, Plac'ucă, 
tăarţi ş-arucă, 
după casa-l Mucă, 
Costa zghiilăaşti, 
Plac'a s-hirisăaşti. 

Nijopule. 

Traducere. — Place, Placiucă,— toarce şi aruncă,—după casa lui 

Mucă.—Constantin zbeară, —placea se înveseleşte. 

“Notă.— 'Toarce şi aruncă sc. întrebuințează, ca să arătăm, că după ce se toarce 

fivul de lină, se adună pe fus, jur împrejur, după care fapt, se continuă mai de- 

parte a 'se.toarce altă lină: Ie - - 

La niveste. 

Se cintă fetelor şi navestelor, cind se duc sâra“să care apă de la 

fintină : ăi ” 

1. 'Tăacă, mori toacă, 
“ trei nvă&asti g'dacă 

Riţă, mori Riţă, 
trei pirecl'i di: cusiță, 

s
.



SATIRA LA „COPII 53 . 

5. distimeli âlică, 
ch'iper.di bis&ărică. 

Avela, Epir. . 

| Traducere. Toacă, fă toacă,—tre! niveste joacă, —Riţă, fă Riţă,— 
trei perechi de cusiţe,—năframă roşe,—piper de biserică. 

/ Alta 

Cind un biet nu ascultă pe mamă-sa, ie ameninţat ca să pă- 
țească ca băetul din viersurile următoare: | 

Ş-irâ un fici6r 
ş-ul feţe dadă-sa călugăriță 
şi-l tăl'6 daăle cusiţă, 
I'-li băgă sum nă puliţă, 
ş-li mică la&a muliiţă. 

Gopeşi. . Joan Papahagi (Institutor romîn). 

„ Traducere.—Era-un băet —-şi-l făcu mamă-sa călugăriță, — şi-i: 
tăte cele două cusiţe,—i le băgă supt o poliţă — şi le mincă o biată 
molie. | 

Pormuleta porcului. 

Şi era nă mbaşe 
şi un auș, 
ş-avăa un părţael; 
îl tălară şi-l fripsiră ; 
Şi z-dusiră-m pădure, 
ca să tale sule; 
ş-află un ghiiftu: | 
n'ardim îm pădure, 
ca s-tăl'6m sule; 
aflai un părțel în căpistere 
și il-ea este tu firidă. 

Gopeşi. - Ioan Papahagi. 

Traducere—Era o bătrină—şi un moşneag; — ş-aveaii un pur- 
cel ;—il tăeră şi-l fripseră ;—şi se duseră la pădure,—ca să taie sule, 
(jepuşele) ;—şi găsesc un țigan : —mergem în pădure, — ca să ţăem 
sule ;—ailai un purcel în căpestere—şi eată-l este la fereastră. 

Notă.— Această. formuletă nu este complectă. i 

Ă Alta 

La un scurt de talie. 
Şcurtu, şcurtabecu, Trad.—Scurtule, scurtabecule, 

şcurtâabecu, * scurtabecule, 
becu, becule, 

şcurtabecu j scurtabecule 
maimun, „ -măimun, 

şcurtabecu __* scurtabecule 
jabecu. jabecule,
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" Nolă.— Șeurtabeeu înseamnă un individ scurt de tot. Se întrebuințează numai 
pentru deridere, şi cînd voim să insultăm pe cine-va, 

- Jaee se numese. soldaţii turci aduşi de prin Asia şi cari sînt de statură scurtă 
și umblă cu picioarele goale pînă la genuchi. 

Alta 

La unul care se uită șașiii, chioriș. 

Altu mtr&aști 
ş-altu v&adi. 

mini mtrești, 
ş-cu el ti ngaci. 

Apiri, ntunică, 
trapsi, arupsi, “mpitică”, 
vini furlu, 
lo pigurlu ; 
vin'i vifta, 
arupsi pita ; 
vin1 moaşa 
lo cucăaşă ; ; 
vini aușlu 
lo cundușlu ; 
vini niiclu 
lo pur'iclu. - 

(arom., strîdacliș). 

Alt priveşte 
și alt vede. 

la mine te uiţi 
şi cu dinsul te cerți. 

Alta 

Trad —Se făcu zi, se făcu noapte, 
trase, rupse, cărpi, 
veni fur 
luă, păgurul, 
veni ţiganca, 
rupse Blăcinta ; 
vine bătrina, 
luă nuca; 
veni bătrinul, 
luă scurteica ; 
veni micul, 
luă. purecele.
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Tendinţa copiilor de a petrece pe socoteala celor simpli Şi naivi, 
păcălindu-i în tot felul, îşi are origina în spiritul lor de satirizare: 

Scuiparea-n gură. 

Supt diferite pretexte, unul mai ștrengar provoacă pe băetul 
naiv să deschiză gura, ca să-i vază limba sau cerul gurei etc. ; dacă 
naivul o deschide gura, cel ştrengar îl scuipă frumos într-insa ȘI O 
rupe la fugă, pe cind cei-lalţi rid de simplitatea celui” păcălit.. 

G'uf. 

Pe cind un băet se uită în dreapta, un alt băet se pune în par- 
tea stingă lingă dinsul; apoi indreptează degetul arătător în direc- 
țiunea nasului celui cu capul întors şi îi zice: 

La mutră, mutrăă, 
ze vini d&-acata. . 
(Ean te uită, te uită, ce vine de acilea). 

Băetul se întoarce să vază ce-i. Cel alt atunci îl izbeşte pe nas: 
guf! şi zice: 

agalea s-nu ti nch'adiţi. 
(încet să nu te impedeci). 

Citi suntu? 

Un biet, prezintind două degete, arătătorul şi degetul mare, — 
unui alt băet, îl întreabă: 

— Citi sun aesti?  — Cite sunt acestea? 
— Dâauă! „— Două. 
— S-ţi scot dolii. — Să-ţi scot cei doi (ochi). 

In același timp face cu cele două degete o mișcare, ca și cum 
ar sceate ochii băetului naiv. | 

Cum crește barbă, mustăţi | 

Copiii ai mare dorinţă să apară mari. Li își fac barbă și mustăţi 
cu cărbunele sai își pun lină une-ori, Dar tot știii ei, că acestea nu
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țin mult şi tot se întreabă, cum creşte barbi și mustăţi.? Cei cu 

barbă şi mustăţi le spun, dacă vor să le crească şi lor, să le prăşască 

_cu glinat, găinaț. . 

  

Cum staii ? 

Unul dintre copii se laudă, că poate să ghicească, fără să vază, 

cum stă cine-va. Neincrezătorul se oferă să easă din cameră, ca să 

fie ghicit, cum va sta. | | 

Pe cind el întreabă, după ce iea o pozițiune oare-care : Cum staii? 

şi se așteaptă să i se răspunză, ghicind cum stă, cel din cameră îi zice: 

Stai-ca ţel dit:plăae...(c...) 
"(Stai ca cel din ploae...) | 

Intrîud în odae, toţi.il primesc în ris şi batjocură, ba unii îl 

miroase şi apoi: își prind nasul, cași cum ar vroi să: oprească mirosul 

cel urit, ce răspindeşte cel venit din ploae. 

  

Di ntailă. - , 

' Un copil invită pe cel lalt să zică, de ex. : 

— Di năaiă, _— Zi zăpadă (nea), 
— N&aiă. — „Nea. E IE 

— Mi-ta rmasi gr&auă, — Mamă-ta rămase grea (deveni 

, , sarcină), 

7 ș-iSaţi nă cițauă şi născu o căţea 

_s. nă purțâauă. s. 0 purcea. 

lu va şed io? 
- 

su 

Jarna, cind toate locurile din jurul căminului sint ocupate, dacă 

un biet nu găseşte loc de șezut lingă foc, tot vine in 'jurul celor l-alţi 

şi zice: Pi - 

lu va şed? Unde să şez? 

cei l-alţi îi răspund: | 

iu nă-ari năaiă, unde nu-i zăpadă. ” 

s. Pri cumaga al dispoti. Pe ciumagul arhiereului. 

Indiscreţia 

1 1 

— 'Ţe hibări?  - Traducere.—Ce ştiri (noutăţi)? 

— Miniţi di timpări.  Mineci de mantale (ad.nimic). 

— Cum tă-acliamă ? — Cum te cheamă? - 

— S6arbi-qamă. — Soarbe zeamă. 

3. 3 

— Cum ţi strigă? — Cum te strigă? 

— Bubulică. — Bubulică.
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4 pp 4 
— lun'erdi? | — Unde mergi ? 
— lu s-intreghii — Unde să întrebi 

(5. lu-csusun). (s. Unde-xusun). - 

. 5 | 5 

— Ţe faţi? - — Ce faci? 
— e, s-ți crâapă. — Ce să-ţi crepe (ochii, capul) 
sait : e s-ti pitixeşti. 5. Ce să te miri. i. 

6 | G- 

— 'Ţe-i — Ce-i? 
— Țeapi (s.|âapi ntr -ocl'i) — Cepe (s. cepe în ochi- ți). 

7 | „7 

— '|e? : — Ce? 
— "Ţeca. — 'Ţeca. 

8 8 

-— lu ti duţi? „ — Unde te duci? 
— lu s-ț ansară; „ — Unde să-ţi răsară (ochii) 
s. Iu s-ţi cr&pă. s. Unde să-ţi crepe (ochi). ' 

9 7 i 9 , 

— Citi ori suntu? — Cite ore sint? 
— Citi eră ş-acri ahtari — Cite era şi eri la ora asla. 

“ dară. 

| 10 10 
— Citu-i Gara ? — Cit e ora? 
— Cit nă ţ&apă.. „— Cit o ceapă.. 

U Hi 

— Cindu? — Cind? 
— Cindu m'caşi un sac — Cind mincaşi un sac 

di clindu. de clindu. !) 

18 e MR 
— Cum? . — Cum? 
— Cumari?). „2 — Cumare?) 

13 13 

— Cum? — Cum? 
— Cum s-intreghi — Cum să întrebi 
s. Cum s-ţ-ansară. . s. Cum să-ţi resară. 
s. Cum s-ți crapă. s. Cum să-ți crepe. 

14 | 14 
— Cari? — Cine? 

1) Clîndu este.lină scărmănată bine. 
.2) Cumari este un fel de fruct, care se produce în Tesalia,
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— Cari-ai di Mboli!) — Pe cine ai din Constantinopol. 

| 15 15 
— Cari mică: pita? — Cine a mincat plăcinta ? 
— Care ghiftu. — Care cel ţiganu. 

„46 i 16 
— Cum hiii? Cum eşti ? 
— Cum mi vedi. . Cum mă vezi. 

47 17 

— Cum eşti? - Cum eşti ? 
— Cum escu? . .  — Cum sînt? 
Ca un pescu. Ca un pește 

| 18 

Congedierea. 

Gară bună „+ Oară bună 
Cu coada tu mină. Cu coada-n mină. 

| | “ 19 . a 

Aspuni-n' plitărli. Arătă-mi dosul, 
s. Aspun-n' cilcînili. Arătă-mi călciile. 

20 

Urare. 

S-ţi crăască ureclili. Să-ţi crească urechile. 
2 | 

Cind cine-va șede în picioare. 

— edi de! Şezi | 
— Voi s-crescu — Vreaii să cresc. ” 

| | 22 

e nu şedi împadi ? Ce nu şezi jos, RI 
tai îimbrostu, cindu va Stai în picioare, par-că o să neiei | 

ni. Vai suflitlu 2) sufletul. 

a 23 

Celui care fixează. 

Ţe mi mutrești ? Ce te uiţi la mine? _ 
e: mi mutreşti canda Ce mă priveşti parcă o să mă 

[va m&-acumpiri | [cumperi ? 
Bi, nu hiii tră vindăari. Ei, et nu-s de vinzare. 

Cite odată i se dă cu arătătorul și cu degetul mare în faţa o- 
chilor ca şi cum i-ar scoate. , 

1) Carăat aci poate fi luat şi ca nume proprii: Careat. 
3) Se crede, câ "venind charul (moartea), ca să iea sufletul cuţ-va, nu stă nic 

un moment jos, pină nu iea suflețul ca să zboare,
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24 
ă Pentru cine se laudă. 

Muri ghifta ţe tă alivda. 
(Muri ţiganca,. care te lăuda). 
Alavdă-mi, gură, că ti bat. 
(Laudă-mă, gură, că te bat). 

25 

, - După mîncare. 

— Micâşi 9 ! — Mincaşi ? 
— Micâi. 3 — Mincai. , 
— Ua-ţi linguric!a — lea-ţi şi linguriţa 

Ş-mică-ți ş-cicitic'lu. Şi măniîncă-ţi c...., 

| 26 
Alta 

— Ţe micâşi ? | — Ce mincaşi ? | 
— lo micâi pini cu carne — Ei mincat piine cu carne | 

ş-iini s-miţi ch'etri ș-l&amni. şi tu să măninci pietre şi lemne. 

27 | 
Une ori părinţii inșală pe copii lor, spunindu-le, că în genuchi se 

găsesc bani. Aşa cu cele două mini incleştate, lovesc genuchiul de mai 
multe ori consecutiv, ceea ce produce un zgomot asemenea ălui produs 
de bani. Apoi li-se spune, că aceşti bani nu-i pot obţine de o cam- 
dată, ci cind ver crește și dacă se vor sili să fie vrednici, 

28 

— Ficor!/ 
— Bl 
— Cum împarţi trei pali la doi pumâri ? 
— Nu știi. Ma 
— s-ți aspun io? 
— Aspuni, | | 
— Un pată îl dai la un “umar, alantu la alantu şi... 
— ș-alantu? 
— Alantu aţia. 

Traducere.—Băete, băete !—Poftim 1—Cum impărţeşti trei paie la 
doi măgari ?—Nu ştii.—Să-ţi spun et ?—Spune. —Un pai îl dai la 
un măgar, celalt la cel alt,,.—şi cel alt?—Cel alt ţie. 

29 . 

Cînd n-aude cine-va. 

— 0% nd-avdi? Mai, n-aui ? , s. Li mprumulăşi ureclili?  s. Le ai imprumutat urechile? 
s. Le-at împrumutată Le ai dat cu imprumut? 
s. tiui grești, tini avgi, 5. Tu vorbeşti, tu auzi,
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30 

Cind cine-va nu vede, nu observă. 

dişelidi-l 1 sai : disfă-l' (oclil!). 
(deschide-i ochii). 

saii : disfă-li pilidirii ; 
" (desfă ferestrele). 

sai: Apiri; sai: al pană la ocli _ 
(s a făcut zi; ai iutunecime la ochi). 

sai : urghişă ! 
(ai orbit). 

| | 31 

Cind. cade:cine-va. 

Vrâa cadi ninga puţin! — (Era să cazi încă puţin). 
Puțin lipsi s-ţi mişti nărli! — (Puţinatrebuit să-ţi rupi gitul) 

. P&-agalăa s-nu caqi | -— (Incet, să nu cazi). 
sai : Ţ&-ai cu loclu? — Ce ai cu pămintul ?) 

sai: se duce copilul şi se uilă lung in locul, unde a căzut: cel l-all 
şi zice: | 

Miratlu di loc! mutrăă ţe guvă l-adrâşi. 
(Bietul loc! ean te uită ce gaură i-ai: făcut). 
Uu copil dind brinci celui l-alt zice: 
Nu-ţi aridi cu loclu! 
(Nu-ţi bătea joc cu pămintul). 

32, 

Cînd trece un cerşetor : 

Aţia ți, prindu armatli: | 
Tastrili şi dicanich'li 1) ai 

Traducere. — 'Ţie îţi stă bine armele: 
traiste şi ciomege cerşetoreşti. 

33. | 

Când trece un sdrenţeros, copiii caută să se păcălească. Unul se 
adresează citre altul şi-i zice: 

— 'Ţe-ai pri ciciulă ? 
“(Ce ai pe câciulă) ? 

1 

Acesta crezind că doar căciula este murdărită, o scoate să vază 
ce-i ; atunci cel l-alt îi zice, arătindu-i pe zdrențeres: 

s-ai urăciunea a pap-tui s.a lală-tui etc. | 
(să ai bine-cuvintarea bunicului-tăă, unchiului-tăă etc). 

“1) Sicanichi este băţul cerșşetorilor greci, cari cutreeră Tesalia şi Epirul,
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94. 

Alta. 

Țe-ai pi nari ? 
(ce ai pe nas)? . 

dacă acesta se şterge pe nas, remine păcălit şi cel l-alt îi zice: 
Ciuncşi, ciuncşi, apelativ întrebuinţăt pentru măgar. 

92. | 

“Cînd vre-un măgar este în apropiere, cel care-l observă, prefă- 
cîndu-se, că a găsit ceva, întreabă: | : . 

Cară ch'iru, ţiva.? (cine pierdu ceva)? Dacă se găseşte vre-un co- 
pil, care din dorinţa de a căpăta ceva, se propune ca păgubaş, i:se zice : 

du-ti caftă yumarlu, că nis lă-ari. 
(du-te caută măgarul, căci el îl are (lucrul pierdut) 

36. 

Cind un măgar se pișe 

A cui l'-u s&ati? 
(Cui i-e sete ?). 

Dacă cine-va spune: mie, mi-e sete, e trămis să bea de la şipo- 
tul măgarului. 

37 

Urare 

Ș-cu nvăastă di viră Gură. 
(și cu nevastă la anul). 
— Tut acşi-n! diţiți şi nv&asta tot la mă-sa taste). 
(Tot imi spuneţi aşa și nevasta tot la mamă-sa este). 

38 

— Ţe-ai, le lata măa? — Ce ai, fata mea? 
— Nu pot. — Sint bolnală. 
—.Nu vrei s-ț-adră'mțiva ? — Nu vrei să-ți gătim ceva. 
— Nu-n' si mică. — N-am poftă. | 
— Nu vrei s-act'imă'm Vatrulu?— Nu vrei să chemăm pe doctor? 
— Nu-l! baqi laăa! — Nu-l dai dracului. - 

cu voce mai înceată: | 
— Nu vrei un g'one,. — Nu vrei un “bărbat (mire) 

Fata rizind: - | 
— Taţi, că mi faţi s-ari'd,  — Taci, că mă faci să rid, 

citi ori zburăști acși. “cind vorbeşci aşa. 

39 Si | | - 
Cind e chemat cine-va şi drept răspuns, că a auzit zice, e! ot, 

sau a!, în loc de avqii, orsi (poftim), i:se răspunde: Sia
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40 
— Bl] 
— «E! «la oi s. după oi 1) 
sau: «e «csusun 

. —— O! + 

— «Ob la boi. 
s, «0 !»-csusun 

—a?) _ 

— a ca. sai: 
— ca I»-csusun 

! Mm 
Cind un copil vrea să măniînce de dulce, in zile de post, i sezice: 
Nu, că vini preftul di-ț tale limba cu făartica «crîșt b 
(Nu, căci vine popa şi-ţi taie limba cu foarlecele «crişt 1»). 

Un băet intălnind pe altul îi zice: 

42 

— Ei cuşuri! — ki neică (vere). 
— D-iu pin iu? — De unde pină unde? 
— Cum d-iu pin iu?  — Cum de unde pină unde : 
Tată-n'u și tată-tu: Tatăl mei cu tatăl tău: 

damin'; oameni ; 
Mamă-măa cu mamâă-ta: mamă mea cu mamă ta: 
| „__muleri; , - femei; - 

Şi io cu tini licidri. Bar ei cu tine: băeţi. 
edi că him cusurin!' . Vezi, că sintem veri? 

43 

Duduuu, duttu.... 
“t 

Cind un copil se urcă pe un pom străin, să culeagă poame, cei 
l-alţi, dacă nu sint învoiţi cu dinsul să impărţească, încep să strige: 

duduuu-duuuu 
pri pomlu al A 

Tot acelaș Incru îl fac, cind văd pe cine-va pişindu-se pe lingă 
casa cui-va. | 

dh 

Penura 
(Cuiul). 

-1) Cînd se mînă oile, se servesc păstorii de interjecţia «e/, e!», sai dee 10 /» 
cu care se mînă şi boii, de unde'se consideră ca ofensat cel căruia drept poftim i se 

„zice e, sai o. | 
2) «a» exprimă mai mult durere și după credința poporană, cine după cum face, - 

după cum se tingueşte sai: doreşte, așai se întimplă. Dacă mereii te plingi că-ți merge 
răi, rău îți va merge cete, Deci acel <a !> e nepotrivit ca răspuns şi cel cărui îl adre- 
sezi, ţi-l intoarce și mal obraznic ţie.
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Copiii, cite o dată și cei în virstă, ca să facă să veştejească un 
pom, un arbor, îi înfig un cuiă. 

Aceasta o fac ei mai ales, cind ai necaz în contra stăpinului acelui pom, pentru diferite motive, dintre cari cel mai de căpetenie, Si e că nu-i lasă să culeagă și ei poame. 

45 
Măniosului 

“Te aciţă!' vinatăa "Dacă te-ai miniat, , 
— Bâa puscă s-ţi tr&acă Bea oțet să-ți treacă minia 

1: , 

i > vu La «cach'os»=supăratuluă. 
Cind cine-va face pe supăratul la masă şi nu vrea să minince 

„ce i se dă, părinţii nu-l mai roagă, ci dă celor l-alţi porţiunea lui, sau cite o dată o dă la cine, ca să-l facă să nu.se mai supere, să nu cichiusăască, să nu se niirtască. Atunci i se zice: 

—. Vrei i nu vrei — Vrei sau nu vrei. 
— Nu voi! — Nu! 
— Na cut Caramân, — Na cut Caraman (nume de cari nu vrei. cîne), dacă nu pofteşti. 
Notă, — Expresiunea «Na cut Caramân» se întrebuinţează, cînd vrem să 

arătăm, că nu vom mai ruga pe cine-va, că nu ne pasă de refuzul cui-va. . 

dl 

Cînd flueră cu gura 

Cind cine-va șiiiră cu gura, cei l-alți copii îl întreabă: | Citu-l vingi șuiratlu? Cum îl dai, vinzi flueratul?. ca să-] facă să- nu mai fluere aşa din senin. 

48 
Cînd se sărută copilul 

N'i ti bași mama tu guși, i 
Ta s-nu ti niirești dupu uși 

7 

Iraducere. — Mi te sărută mama la git, 
Ca să nu te superi după uşe. 

49 
Cînd, doui copii se ceartă. 

cei l-alţi, ca să facă haz cum se bat, işi prind, doui cite doui, dege- tele arătătoare şi-i întărită prin interjecţiunile : 

sii sii 

azmuţire ce se obicinuește si cind vrem să ațițăm ciinii. Copiii cred, că dacă fac aceasta, cei înhăţați la bitae, se vor bate mult timp și cu aprindere. . 

50 
. Mişcă-ţi limba | 

„Cind cine.va spune un lucru, nu tocmai la locul săti, cei l-alţi 
ii zic: Mișcă-ţi limba=mușcă-ţi limba, ca cele zise nepotrivit, să nu 
e prinză. 
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D. Neniţescu') se exprimă cu privire la cultura Arom nului ast-fel: 

«Dar nu numai curăţenia?), hărnicia şi buna stare se văd în casa 

Arminului, ci şi vădite semne de cultură. Mulţi dintre ei sint cunos- 

cători ai literaturei elene şi franceze, se țin în curent cu mersul po- 

liticei în' imperiul turc şi în Europa, își dai destul de bine seamă 

de relaţiunile dintre state, cunosc cu de-amănuntul relaţiile comerciale, 

ca unii cari sint foarte inteligenți comercianţi şi; nu în puţine case 

armineşti, se găsesc bibliuteci de valoare. Chiar in oraşul Părleap se 

află- un Armin băcan, care a -urmat şapte clase liceale ale liceului 

romin din Bitule, şi sint în cite-va case fete, care ai terminat cu 

succes cursurile azilului «Elena Doamna» din Bucureşti. Dar şi acei 

dintre Arminii cari nu ai făcut un curs regulat, totuşi sint deschişi 

la minte, priimitori de cultură şi se poate sta la vorbă cu ei, căci toți 

sint oameni dezghieţaţi, şi mai toţi ai călătorit.departe.de casa lor 

şi ai văzut şi ai auzit multe: Şi nu numai acum, ci şi mai de de- 

mult Arminii ai reprezentat stratul cult al Peninsulei-Balcanice, şi aul 

făcut mirarea călătorilor străini. Incă de la inceputul veacului F. C. 

II. L. Pouqueville, consul al Franciei la lamina, pe lingă tiranul Ali- 

Paşa, vorbind despre.Armini, în - cartea sa: Voyage en Grăze, zice: 

Valachii, cari ai călătorit, ceea-ce fac cei mai mulți dintre ei, vorbesc 

mai multe limbi și ai biblioteci, destul de asortate cu cărți franceze 

şi italiene. Ei posedă bune ediţiuni din Clasicii Greci, şi un străin 

“giiseşte la ei: cărţi pe care nurnai cu greutate le ar purta cu sine în 

călătorie. Dar ceea-ce e mai surprinzător este spiritul de ordine ce 

domneşte în familie şi în orașele lor». - 

"Aşa vorbeşte d. Neniţescu. 
In adevăr rar se întîmplă să intălneşti Aromin, care să nu ştie - 

„citi, scrie şi calcula. Cu multă dreptate N. Popilian se exprimă cu 

privire la cultura Arominului in modul următor: 
«Invăţămintul este înapoiat; abia există clase primare; totuşi tre- 

buie să spunem în interesul adevărului, că rar întăinim Romin casă 

nu aibă cunoştinţe elementare de citit, scris și calculat. In treptele cele 

“mai: de jos ale societăței romineşti, găsim cunoștințele mai sus pome- 

nite. Este necesar să mai adăugăm, că în imprej urările cele mai grele, 

în restriștele deosebite prin cari au trecul populaţiile din Peninsulă, 

ă 1) 1. Neninescu; De la Românii din Turcia europeană, Bucureşti, 1895, p. 65. 

2) Puqueville vorbind de curăţenia romînilor din Pind, zice : Dacă ar fi să ju- 

decâm civilizaţia unul popor după cnrăţenia ţinută în casă, ar fi să considerăm pe 

Aromiîni printre cei dintii. ! e
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-Rominii ai fost cei mai-zeloși şi devotați apărători ai conservării bi- : : - 
sericii și” şcoalei şi ai drepturilor acestor așezăminte, pe cariei le pri- .- 
vesc ca -cele mai insemnate. locașuri de scăpare: în vremuri rele Do 

.. Setea Arominului pentru cultură nu trebuie: pusă la îndoială ci- 
- tuși de puţin. Noi aci ne. vom -mărgini a arăta intru ce conzistă în- 
vățămintul în trecut in şcolile satelor. aromineşti.. Me iai 
„> Arominii. în fie-care: sat plătea. cite un învăţător, pe, unul din- tre ai lor, cite o dată: pe însuşi popa. -Bineficiile de cari se bucurat 

“dascălii 'în satele aromineşti . întreceaii: cu mult „valoarea reală .aces-. 
tora, totuşi aceasta arată însemnătatea “ce se acorda celor culţi.: 
___- Bogat și darnic, Arominul resplătea cu-prisosinţă pe învățătorul 

„său, plătindu-i pe lingă un modest salarii din venitul anual. al bise-.. | 
„ricilor,: nutrimentul, îmbrăcămintea Şi. locuinţa. .-. 

Considerat intelectualicește;- invăţătorul se bucura de cea: mai per- 
" fectă atenţiune; in toate! 6caziunile. solemne ale sătenilor - lua -parte,: 

fiind: ospătat în tot felul, şi nu mici erai darurile, pe cari le căpăta 
cu 'ocaziunea-aceasta.. :-.. i: E | 

„>. Spre deosebire” de satele greceşti, unde instrucţitinea se făcea. în 
"trecut: în biserică sai in pridvorul—hăiat&a—bisericei, Arominii—ex= 
cepție .făcind pe Fărşeroți—ș'ai avut localuri. aparte pentru -şco'i, în 

" fie-care'-sat. Şcoala și biserica sint cele două instituțiuni, cari aii con- 
tribuit în trecut la fixarea lor.2. Nu puţin rid ei de vre un sat aro- 
minesc, cînd ar îi lipsit de biserică şi şcoală, intii de biserică şi apoi: 
de-școală. . în cc a | . 
„. Fărşeroţii, singurii intre: Aromini, carii nu. posedă satul lor, ci 

se: duc «unde-i poartă oile cu. nevoile,—de. nu-$ mai lasă oasele, unde-şi 
fuc., ei casele», cum.. se “exprimi un poet aromin, duc'cu dinșii pe 

"învățătorul lor,. cate mai în tot-d-auna este unul dintre dinşii, . obici- 
„nuit cu viaţă lor: nestatornică, 

*  Instrucţiunea-ce' se făcea 
„” începeaii cu Alfa-vita,-abe, scrisă: pe o bucată de hirtie (pi mă frână) 
“de insuși învăţătorul.. Une ori, in lipsă de hirtie, se seriea ' pe niște 

în şcoli era foarte mărginită. Şcolarii ” 

„pinaţi, (table de lemn, avind: pede asupra lipită o..hirtie albă), care” Sai "servea. tuturor elevilor, să invețe în comun. Aa 
: Mai-tirziu s-a introdus şi pinaţi cu litere de tipar. :-: 
".:Toţi copiii, cari învăţat aceeaşi lecţiune, erâă așezați in aceeași 

-* bancă, aviad-cite un monitor, Cind spuna lecţiunea, se stringeati toţi + „în jurul învățătorului. şi incepea întiiul să citească; cei l-alţi -repetau -. 
după „diusul şi aşa se :urma pină lacel din armă. Une ori prin deasa! 

".repetare-a lecţiunti,. ştrengarii o învăţa pe de rost şi deşi nu ştia 
deosebi literile, spuneai: în mod mecanic lecţiinea fără nici o. greșală. * Cine. învăța Alfavita, căpăta ftuihea (Grzoi/=0) apoi bradat că-. 

“pătă spăltirea (Wztipiav), * Gpohinov, apostolul și evangelia. ..* 
- Cine trecea prin: toate acestea, se credea: desăvărşit și era bun de „preot sai dascăl... AR - “Arominul mai practic însă se ocupă mai mult cu.cititul;, scrisul “-şi“socotitul. Mai ales socoteala era principala preocupare a şcolarului.. 
.aromin, ea. fiindu-i. indispensabilă in' toate daraverile sale. Chiar dacă . 

1) Romînii din :Peninsula Balcanica, cercetări de .N. “Popilian, Bucureşti, 1895, 
“p. 15, 16. : 

| 2) Îndată ce un trib arominesc: nomad își aranjază colibele- pe un munte, ce şi-a - - ales ca-loeninţa văratică,-. își improvizează şi o biserică, :în care-și transpoarta icoa- : nele. Daca gindeşte sa se reîntoarcă -şi.anul viitor în acelaş miiute, el își cladeşte o. biserica de. peatră, și încetul cu încetul 'se obicinuește: şi-l vine grei sa_se “despartă de „.. *locașul sfânt, în care-și depuse sfinţit.
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_din diferite împtejurări nu-frequenta nici o şcoală, socoteală şi carte - 
cît să poată să-şi zgirie numele, învăța neapărat de la particularii cu 
cari venea în contact. | 

Maj tărzit Arominii, mulţumită stării lor economice bogate, au 
introdus îmbunătăţiri însemnate în şcoli, întroducind programele sta- 
telor apusene, pină cind elenizmul nu influențase cu nenorocita ten- 

dinţă de deznaționalizare a poporului Aromin, tendinţă condamnabilă 
din toate puntele de vedere. Ce e mai mult, in Muscopole şi Vosco- 
pole, arom. 'Museupolie, oraş căzat în ruine, patria atitor vestiți Aro- 

mini, în diferite ramuri ale vieţei, încă din veacul trecut a existat 

inprimerie unde se tipărea cărți şi in limba aromiînească!). 
Chassiotis G., în cartea sa cu tendinţe eleniste: Lfinstruction pu- 

blique ches les Grecs, se exprimă în modul următor despre colegiul 
din Mascopole: | 

<Muschopolis, en Epire, ville nouvelle et florissante par son com: 
merce et son industrie, cultiva de bonne heure .les lettres. Nous Yy 
voyons en 1700 un college dirige par Chrysanthe, Epirote de Zitsa, 
qui possedait bien le grec et le latin; en 1724, le grammairien Nicolas 
Stignis de Janina y professait. Cette dcole appelce en 1741, Nouvelle 

Academie, sous la direction de Sebastos Lâontiadis, fut bientot re- 

nommee. Sâbastos, €leve d'Anthrakite, avait acheve ses 6tudes ă la- 

cadâmie de Padoue, et devint un orateur distingug; un protesseur 

adjoint, Grâgoire Moschopolitis, y faisait des lecons 6lementaires. Le 

succeseur de Sebastos, en 1760, tut 'Theodoritos Cavaliotis, 6l&ve d'Eu- 

gene Boulgaris. et auteur d'une grammaire greeque, et d'un diction- 
naire grec, valaque et albanais; il cut beaucoup d'eleves et fut rem- 

plac& par Constantin Moscopoiitis, 6leve de Academie athenienne. On 
Gtablit encore une bibliotheque, et, en 1710, une imprimerie dans le 

monastăre du Saint-Naoum, sous la direction de Gregoire Constanti- 
„nidis et ensuite sous celie de Constantin Moscopolitis. Les ouvrages 
des professeurs de Pecole, et un certain nombre d'autres livres furent 
publi6s par cette imprimerie. L'influence qu'exerga le college de Mos- 
copolis aux environs fut donc considerables.» 

Puținele monumente rămase în limba aromincască din trecut se 

Gatorese în mare parte, nu culturei grecești, ci unor capete. distinse 

şi luminate de influența spiritului ncesclusivist din Austria şi Italia, 
unde mai ales se adăpaii creştinii din Turcia în veacurile trecute. 
Elenizmul cu secolara sa înriurire directă şi indirectă asupra pPopo- 
rulvi aromin, n-a influențat decit negativ, tinzind la distrugerea 

“unităţii neamului arominesc, la nimicirea limbei și naționalităţii sale. 

În schimb multe şi nepretuite au fost foloasele căştigate de 
elenizm din partea Arominului bogat și luminat. Din singele lui a 
resărit îndependența Greciei, ear din dărnicia lui, instituțiunile cul- 

turale de tot felul, cari fac mindria grecilor. De le ar [i meritat cel 
puţin și de s-ar fi ficut demni de nişte asemenea sacrificii | 

Pedepse ce se aplicaii şcolarilor în trecut. 

| Pinaclu e | 

“ Cind un elev altă dat. nu se purta bine in clasă, spre pedeapsă, 
se punea în genuchi în prima bancă =(cu arină 2) şi i se dea să poarte 

în mină un pinac = un fel de tablă albă. 

1) Daca nu găsim nici un document scris în limba aromîneasca și publicat în 

Moscopole, cauza este, că aceste publicaţii ai fost urmarite și distruse de clerul grecesc. 
Vezi Nota de la p. 65. .
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arâp 

Dacă pedeapsa era ceva mai gravă, vinovatul se făcea negru = 
arap la faţă şi aşezat pe lingă uşa şcoalei, ca toți elevii, cind sfir- şenii, să-l scuipe în rind pe faţă. Spre complectarea descrierei acestui scii bos mod de pedeapsă, vom mai adăuga şi ambiţiunea elevilor de a- nu reminea mai pe jos decit dascălul lor, cînd treceaă in faţa ne- norocitului ardp, dăruindu-l răi şi îndesat. 

De cînd cu introducerea limbei romineşti în şcoale, toat» aceste pedepse, menite să indepărteze pe elevi de la carte, aă căzut in de- zuitudine. | 

Fâlangul saii sfâlangul 
“Cea mai usturătoare pedeapsă pentru elevi era însă falangul Se luaii două lemne tari, egale şi bine lustruite, de vre-o 5U ctm. în lungime. 
De fie-care din cele două capete se lega. cite o sfoară tare de tot, Nenorocitul elev condamnat să supoarte această pedeapsă, era trintit la pămint, descălţat frumos, şi apoi răsturnat cu picioarele în sus; în această poziţiune, i se introduceau picioarele intre cele două lemne, cari apoi se stringeati tare prin ajutorul sforilor. 
Urma apoi o bătae straşnică pe talpele picioarelor. Bătaea se făcea cu nişte vergele de corn, pină cînd bietul elev leşină. 
Cu ceasurile după aceasta nu mal putea să-şi revie şi să poată umb'ă. Nu descriii aci toată desperarea şi strigarea precum şi încercă- rile și zbă”:ea copilului, tinzind a se scăpa sait a face să nu-i-se a- plice pedeapsa. . : 

y 

Tu basi; chimitiriu. 

In satele romineşti din Peninsula Balcânică, pe lingă fie-care biserică, există o mică clădire, în care se pun oasele morţilor, “după dezgropare şi care se numește: gasi sati: chimitiriu.. 
„„.. Capii cred, că-dacă se duce cine-va acolo şi stă mai mult timp, vin morții şi-l chinuesc, cite o dată il Şi omoară. chiar. . | Dascălii obicinuesc a ameninţa pe elevi cu depunerea lor în oasi, dacă nu se vor purta .bine. - | - 

Depunerea unui elev. vinovat se face de cilre dascăl, ajutat de elevii cei voinici, cari se oferă bucuros în asemenea ocaziuni, simțind o deosebită plăcere, că se bucură de favoarea învățătorului. 

Pe coji de nuci. 

Invăţătorul aducea coji de nuci, sparte şi le resfira pe jos. Apoi - 
descălța re şcolarul vinovat, şi-l silea să stee cu genuchii peste ele. 
Cite o dată i'se mai da să poarte în miini Şi o greutate. 

Fudirăa de la şcăală. 

Ingroziţi de nişte ast-fel de pedepse, de bătăi strașnice, elevii, cind 
credeai, că n-ai învăţat în destul de bine lecţiunea şi ştieaii ce-i aş- 
teaptă, în loc să se îndrepteze în spre școală, o tuleată prin păduri și munți, după ce aveai grije să-şi iea de-merinde pentru toată ziua. 

Dascălul, cum vedea, că vre-unul din ai celor cu obraz subțire din sat, absentă, imediat trămitea să intrebe acasă de ce n-a venit.
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Cum i se spunea,-că'a fost trămis -la “şcoală, - dascălul alegea. vre:0. 

“ciţi-va din. elevii nai: mari, i sfătuită. cum să procedeze şi-i trămitea 

să prinză pe. ştrengarul, care n-a venit la şcoală, ED 

Aceştia răscoleai toate ascunzătorile. cunoscute lor şi cum prin-. 

deaii- de veste, că în cutare parte se găseşte, apoi să mi te ţii. Oade- 

: vărată 'goană, ca să-l puie la mină. Urmăritul fugea. disperat şi per- .. 

zecutorii săi alergaii după dinsul, arzind de dorinta dea bine meriti din 

partea daşcălului, care-i menaja „ori de cîte ori nu știeuii lecţiunea şi. 

““ care nici chiar nu le damult de.invăţat! . 

O zi întreagă une ori nu era de ajuns, Munţi şi văi -le străbă- 

tea şi dăcă “reuşeaii să puie mina. pe dinsul, il ducat pe sus la - 

scoală şi une-ori, dacă prizonierul era redutabil, îi legati: miinele şi 

"picioarele, ca să nu. poată fugi... . E II 

“La: şcoală“ după un.mic interogatorii ce se lua elevului;-trebuia - 

să. urmeze pedeapsa, care plăcută nu putea fi; - . - IE 

Spre răzbunare elevii pedepsiţi, se întovărăşeau mai mulţi şi.cind 

trecea dascălul, îl aşteptai şi-l alungati cu pietrele pină acasă. 

Nu arare ori s-a întimplat, ca dascălul să plătească scump pedep-. 

-. sele aplicate elevilor săi! Te a - 

„ Satirizarea  dascălului. 

": Adsrale - ” 
2. pirdăscale,- | 
c-un ciic'or. di, lemnu; 
„pita di-untulemnu, - 
e tradă-arina,  - 

- “"b&a bişina. ai 
- a “Avela Epir. * 

* 

"0 :"Traducere.—Invăţătorulej—pirăaseale,—cu un picior de lemn, — ? 

ie plăcintă "de .unt-de-lemn,—trage riisipul,—bea b.... 

*,. Notă.— Pirdaseale ca şi pirtuscule, cum âpare în viersurile. satirice, câri urmează, 

“-“este.*Q “corupţiune. din ngr. zimoshişină și Digehog Da 

i Ci un picior de leinn, se face, aluziune la” obiceiul lascălului de a purta abas- - * 

-. ton, 'e6ea-ee -părâa foarte curios atunci, cind nimeni nu puria.. ! N 

„-"Tradi. arina, bage nisipul. Am spils maj sus, -cumi - începeaii, şcolarii. să. în- . 

” veţe; casă citească prin ajutorul pinaților, tăbliţelor de lemn, pe.caii- se. serica Alfarita. 

"Cind -şeolarii începeail să învețe a: serie. pe Alfazita, din lipsa de hărtie,. prima 

„hancă era destinată în acest scop începiătorilor. Ea “eră plană și plină cu nisip fin; . 

-- încăput în pereţii unor :scinduri. 
2... -.- Prin, ajutorul unul” disc binie potrivit de - pereţii 'scîndurilor, .ce opreait ca-ni- : 

- sipul șă. se resipească, se „da, o formă. netedă nisipului. Dascălul. punea “atunci pe : 

_şcolani săi; scrie. diferite litere- din Alfavita, cite odată silabe întregi. Indată ce banca 

“se! umplea .de, scris, dascălul dă drumul, discului de. la -un .capăt al băncii la. cea-l- 

„altă; în cit'toate literile se ştergeaii. și nisipul îşi lua forma heledă. Apoi carăşi urmati 

„exerşiciile. mai. departe cu "diferiţi şcolari. începători.- La puțina seriozitate. a acestui 

"mod: rudiinentar. de predare, ajutat. de. mijloace. şi mai elementare, face aluziune vier- 

sul de mai: sus: brudi arina, adică :. netezeşte, prin ajutobul discului, nisipul., - 

“Alla 
„a Aăscale, 
E “Pirtăscale, :--. -
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Nu- -n' ti du ca mânră,- - 
Să Că bălili-n' ti -lGară, 2 

MR Di s-nu-ţi udi şi poalile, 
. | “Cu a băile, « ca bătile, 

69. 

“Perivole, Erie 

Traducere, — Dascălule, — pirtaseătule, —nu mi te du ca moara. 
(a vorbi fără şir),—căci balele mi te luară (căci începură balele să-ţi 
curgă) — şi să nu-ţi .uzi şi poalele — cu balele, cu balele: 

a Alta. 

_Dascale, 
pâscale 

_ p îcăsţă căzură edâstele, 
căastele și zm&inele, 
țradunară gliimele. 

“ (Macedonia), . Gopeși, Cruşova, etc, 

Traducere. — Dascălule, — pusea?ule, — îţi căzură coastele, — 
coastele şi izmenele, — tţi adunară ghiemele. 

Aolă. — Piscule este format din : pirtascale, format asemenea din pirascale. 

Simte! dumnidale ! 

Simte dumnidale, 
„simte f6ârtică, 
simte gug'ufoârtică, 
n'lusa-nă pi noi! 

"Apos & 0zâs. 

”A:hos 6 Us6s 
cu caplu dighi'os, 
epos Daye ps. 

"un cin&-arin'6s,. 
- Xmpos GOdvaros 

fâ-te sinitos. 

”Atoq 
”Afros ă&oe 

"dă-l' curlu digh'6s; 
toc 70 mană, 
turta, v'inlu agon'a daţi; 
gramati -s-nu Știbă, 
măasa bună s-h' ibă, 

Vlaho-Clisura - : 

Traducere. — Demn, demn, — dă-i c... de 
preot, —turtă şi vin curind să daţi; ;—carte de 

“să. fie (masa să trăească). 

Nolii.—Cind un şcolar sfirşea o carte, ca să ica 
ce jeste azi, cînd treci: o clasă. Aceasta se tăcea- cu 

şcoală cît şi în casa vrednicului copil, cra o adevărată 

Traduccre.— Sinte. Duranezeule, 
sinte foarfece, 
sinte urechelniţă (D, 
milueşte-ne pe noi. 

Sinte Dumnezeule, 
“cu capul în jos, 
sinte tare, 

„un. cine rlios, 
sinte fără de moarte, 
tă-te sinătos. 

Simo Nesa.- 

pămint ; — demn şi de 
nu va şti,—masa bună 

altă, aceasta echivala cu ceea : 

o pompă deosebită. Atit la 
sărbătoare, Părinţii şeolarului
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preparaii mincări şi invitati pe cunoscuți la masă; car scolarul, pus într-o velință, 

era purtat de la şcoală la casa părinților, săi de cei l-alți şeolari, “cari, pe lot par- 

cursul drumului, striga : tos 49: zazăs, demn şi de preot. Odată ajunși aci, li se 

da copiilor diferite fructe, cite odată şi parale. | ' 

Dascălul însă remînca la masă, ear cind pleca la sfirşitul petrecerei, î-se tră- 

mitea acasă o turtă preparată bine, niseai pui fripţi, cite o dată un miel fript şi o 

ploscă cu vin. E 

Satirizarea lui alfa-vita, abc. 

Alfa-vita, Alfa vita, 
s coapsi pita; - se coapse plăcinta ; 
vini v'ilta i veni țiganca, 
arupsi pita; _ rupse plăcinta ; . . 
vini furlu veni furul 
lo pivurlu ; - luă păurul ; 
vini paplu veni moşul, 
ş-mică' caplu. . îşi mincă capul. . 

Notă.—Pâţur este un vas făcut de plumb saii de argint de - argintarii aromini 

şi serveşte numai pentru pus rachiii într-insul.: ” - 

Alta 

Plasticizarea alfabetului, ca mijloc mnemotehnir, obicinuit altă dată 
în școlile deprin Turcia, unde cultura se. tăcea în limba greacă. 

Alfabetul se cinta de copiii pe aria doxologiei. 
a alfa ca 6ală, (oală) 
8 vita ca piştăală, (pistol) 
“ama ca cirlieu, (cărlig) o 
& delta ca bindiricu,  . (cocoş de rasă bună) 
e epsile ca pulidițăară, (figură de ceară cu o pasert) 
ţ zita ca hing'ară, (hangear) 

„mita ca mișicu, . (arşic) 
0 Gita ca suvaliță, (suveică) 

-u-tota ca. cumbură (pistal) | “ 
+ capa ca c'ingh'eliu, -(cinghe!) 
) lamda ca nă zisă, (cîntar) 
p Mi „ca lupată, (lupată) 
ni încusurată,  (gheboasă) 
& xi i  încirşilată,  (iîncreţită) 
o omicron ca guvă (gaură) 
= pi ca dumată  (pătlăgea roşe). 
p TO ca fupuzgană,. (buzdugan) - 
o sima ca mic'ucdizigă (daraoa cintarului) 
z taf ca 'ţupată, (secure) 
o ipsile ca cuvată, (covată). 
e li ca f6ârtică, (foarfece) - . 
7 hi ancilicată, (incălecată) 
Y psi ca minali, : (sfeșnic împărătesc) 

o omegălo ca nărli al Halckă (ca nasul !ui Halciu lui Galo). 
“(al Galo . 

> Auzită de la D-nii T. Şunda şi Dimoane M.



JOCURILE COPILAREŞTI 
ALE 

AROMÎNILOR



  

JOCURILE COPILĂREŞTI ALE AROMÎNILOR 

“JOCUL. 
“D-l Groos Karl în excelenta sa operă <Spicle der Thiere», în pri- 

“mul capitol despre «die Erklărung des Spiels dureh Krattiiberehuss» 
dovedeşte, că teoria lui [H. Spencer, dezvoltată după principiul stabi- 
lit de poetul Schiller, care explică origina jocului, cauza care i-a dat 
naştere prin «prisosul de putere», nu este îndestulătoare şi trage con- 
cluziunea următoare, unde instinctul formează fundimentul : . | 

«So hat sich denn die Erklărung des Spiels durch Krattiiberschuss 
<als ungeniigend erwiesen.. Natirlich — das mâ.hte ich noch einmal 

" «uachdricklich betonnen — ist die iiberschiissige Nervenkraft stets 
ceine besonders ginstige Bedingung fir das Spiel; aber sie ist nicht- 

„eseine eigentliche Ursache und, wie ich glaube, auch keine nothzeen- 
«dige Bedingung fur sein Zustanderkommen; daher.bleiben als wir- 
«kliches Fundament nur die Instinete ubrig. Als Pundament: denn 
«nicht alles Spieles ist reine Instincthandlung; im Gegentheil, je hâher . 
aman steigt, desto.reicher und feiner werden die psychologischen krs- 
«cheinungen, die zum einfachen Naturtrieb hinzutreten, ihn veredeln, 
<erhGhen und unter Unstânden fast verhillen. Aber die Grundiage, 
«von der man ausgehen muss, ist der Instinct: Meine năchste Aut- 
«gabe wird daher in einer Erorterung dieses Bergilfes beştehen miussen, 
<und erst nach einer lăngeren, abrr wie ich holfe, nicht ganz unin- 
ateressanten Auseinandersetzung, werde ich den eb-n beriihrten Ge- 
«danken wieder ergreilen und nachdrăcklicher verfolgen kommen» |). 

Aşa dar, cel puţin la origină, instinctul în primul rînd și pri- 
sosul de puteri ai dat naştere jocului. Neapărat, ca ori-ce lucru, a 
trebuit să fie la început simplu de tot,'o pregătire, preexersare, care 

- treptat, treptat s-a dezvoltat, contribuind la această dezvoltare diverse 
imprejurări şi felurite cause. ” a : o 

“Imporanţa jocurilor copilăreşti. a 

Importanţa jocurilor: copilăreşti este mare. In ele găsim remiășiţe 
ale timpurilor celor mai primitive. - 

Multe din ele nu sint decit” imitarea unor lucruri mai serioase, 
practicate altă dată :: - 

“ «En nos temps civilises, nos enfants jonentă la dinette, aux che- 
vaux, ă la chapelie; de mâme les enfants des sauvages ont pour prin- 
cipal amusement d'imiter ces occupations qu'ils auront ă prendre au 

1) Groos Karl, Spiele der Thiere, p. 21.
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sârieux, qnelques annâes plus tard, et leurs jeux devionneit ainsi de 
vraies lecons». !) | 

„D-l tdward 'Tylor în monumentala sa operă asupra ecivilizaţiunei 
primitive» t. I; 80 sqq., în capitolul despre «Supraveţuiri» în civiliza- 
țiune, ne dă o mulţime de exemple in această privinţă. 
, D-l Floru in «Convorbiri literare» explică cite-va supraveţuiri in 
Jocurile copilăreşti romire, inspirat de studiul sus pomenit al lui-Ed. 
Tylor. 2) E 

Peizistenţa unor rămăşiţe in timpuri străvechi şi importanţa ce” 
rezultă din acsst punt de vedere este cu prisos dovedită şi constatată 
mai în toate genurile literaturei poporane. o 

„___ Iată cum seexprimă în această privinţă D. Tylor in opera sus men- 
tionată : ai 

«Quant un usage, un mot, une opinion a fait, ă son heure, entre 
dans le monde, des influences contraires peuvent, pendant longlemps, 
le combittre si faiblement que son cours ne s'en poursuit pas moins 
d'âge en âge — comme un ileuve qui, s'âtant une fois creus€ un Lit, 
coulera pour des si&cles. C'est lă, â proprement parler, ce qui constitue 
la permanence de la civilisation. Et ce dont on a droit de s'ctonner, 
C'est que les changemenis et les vevolutions des affaires humaines aient 
permis un si long cours aux plus faibles ruisseaux. | 

«Il y a dix-huit. si&cles, Ovide mentionne VPaversion genârale che 
les Romains pour les mariages celâbrces au mois de. Mai, et qu'il est 
fond6 ă expliquer par Pincidence en ce mois "des cerâmonies funeraires 
des Lemuries : a 

Nec viduae taedis 'eadem, nec virginis opta. 
Tempora. Quae nupsit, non diuturna fuit. 
Haec quoque de causa, si te proverbia tangunt 
Mense malas Maio nubere volgusait. 

. Ovid. Fast, v. 487. 

“«Le dicton, que les mariages au mois de Maisont malheureux, a 
cours aujourd'hui encore en Angleterre, exemple frappant de la per- 
sistance d'une idee, dont le senș c'est perdu avec le temps, mais qui, 
ne subsiste plus que par la simple raizon qu'elle avait existe. 5) 

«Grâce ă la tenacite de ces survivances, on peut dâcouvrir si la 
civilisation du peuple qui les fournit est derivce d'un tat enterieur, 
-0u ces choses ont leur .juste place et leur sienilication propre; en 
arrive ainsi ă colliger tout un ensemble de faits, susceptibles d'âtre 
exploilces pour histoire â la facon de veritables minez.> 4) 

Două. elemente principale predomină şi în jocurile copilăreşti ca 
în întreaga literatură poporană .:' un element antropologic, al cărui 
principii de universalitate a naturoi umane, a fost de mult enunțat de. 
lilozoful italian Giambatista Vico : «La mente umana e natutalmente 
«portata a dilettarsi del! Uniforme. Idee uniformi nate appo întieri 
«pepoli tra essi loro non conosciuti, debbon avere un motivo commune 
adi vero», in <Scienza Nova», Firenze, 1847 p. 48; şi un element etnic, 
datorit condiţiunilor locale : unor reminescenţe istorice, obiceiuri locale, 

1) Tylor, Civil. primit. p. 84.1. - 
1) -Convorb, lit. XXXVII, p. 1009 sqqg. 
3) Tylor Ed., Civil. prim. p. 80, 1, 
4) Idem, p. 82. 1.
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credințe, mitologie, “superstiţiuni, ete., copilul nepulind a se sustrage 
mediului ambiant ce-l împresoară şi fiind supus de o potrivă consi- 
deraţiunilor psihice şi etnice. , 

Pretutindeni copilul va imita : «Spiritul de imitaţiune este primul 
şi principalul caracter al copilăriei și acest spirit e consemnat intr-însul, 
cum e necesitatea -de a: minca și bea «zice Pitr6 p. XXII, în opera sa: 
dei Giuochi fanciuleschi». N ” 

Aşa în cit un joc ca «de-a baba oarbă» se va putea naşte pre- 
tutindeni, unde se vor găsi orbi, în cit el poate îi universal, după cum - 
şi este. El ne intimpină la toate popoarele aproape; la grecii vechi 
ubivăa,, la franceji: colin-maillard, la italieni, la germani : Blindekuhspiel, 
la slavi, ete;, avind drept cauză a producerii sale elementul antropo- 
logic comun tuturor copiilor : imitarea-și satirizarea celor, cari nu văd. 

Nu pretutindeni insă se poate vorbi în jocuri de Basarabi, de Greci, 
Italieni etc., după cum se vorbeşte în jocurile copilăreşti romine Aceasta 
rămîne să fie prepriă Rominului, și să ne arăte note particulare din 
viaţa lui naţională. Cite nu ne poate vorbi cite o dată despre istoria 
unui popor un singur joc! cArmaşul», un jos răspîndit şi la alte po- 
poare, a căpătat la Romini o notă etnică proprie, botezindu-se supt 
acest nume şi oglindind prin modul'acesta o instituțiune de tristă me- 
morie din epoca fanariotică. !) 

Elementul dramatic în jocurile copilăreşti 

D. Hasdeu în cursul universitar -al D-sale 2) pune dreptrorigină a 
„dramei, natura omenească. Analizind cite-va din. jocurile copilăreşti. 
găseşte in ele primele începuturi de acţiune dramatică ; așa că în pri- 
mele manifestaţiuni omeneşti, a stării celei mai fragede, se datoreşte 
origina celei mai superioare creațiuni din cite genuri literare există ;. 
fie că singur se joacă copilul, lie că joacă cu alţii,cu lucruri insufle- 
țite ori neinsuflețite, el face o piesă de teatru, în cit drama este înăs- 
cultă naturei omenești. : 

După D-l Hasdei, D. D Dem. Constantinescu în Revista Nouă 
anul VII 1894 p. 268: a tratat elementul dramatice mai pe larg. 

Reproducem uci partea care tratează elementul dramatic în jo- 
curile copilăreşti la Aromini. 

«La Macedo romiîni, zice D-l Constantinescu, mulțumită colecţiu- 
„mei D-lui P. Papahagi-Vurduna (Jocuri copilărești culese de la Romi- 
nii din Macedonia), găsim de asemenea jocuri copilăreşti, cari cuprind 

„un element dramatic și cari îşi găsesc echivalente în jocurile Daco- 
Rominilor. Așa sint: Ano-Chirchir-Ano, sai chira-chira culi apro- 
priat de al nostru da fe ele; cu cheatra a'scunderi=d'a v-aţi ascuns 
din Daco-Rominia; cu viraclu=d'a baba gaea. Există insă tot la Ma- 
cedo-homini jocul: Barba mea de asime, in care găsim o mare pro- 
funditate. Jocul se petrece cam ast-fel: Un copil, care e cel mai în 
virstă, face pe bacul, adică pe bătrinul, simulind, că sapă un puț şi 
avind lingă sine un vas alb — vasul de argint — şi in vas o lingură. 
Cei l-alţi copii formează ceata, în care unul face pe căpitanul şi altul 
mai mic jea numirea. de coadă. o 

Copiii se învirtesc în jurul bătrinului, cintind cu toţii 

«Barba mea dă-asime 

1) După cursul universitar al D-lui Hasdeu: despre literatura poporană, 
3) Anul 1892—93, ” |
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“apoi se opresc şi căpitanul. întreabă pe bătrin, ce face acolo. Bătrinul 

răspunde, că sapă un puț. Copiii încep earăși să se învîrtească în 

marş în jurul bacului se opresc din noi şi căpitanul îi cere vasul să 

bea apă. Bacul îl. dă şi vasul trece din mină în mină, de la căpitan 

la “toată ceata pină la coadă, care-l ascunde. Bacul îi cere; căpitanul 

și fie-care spune, că-nu e la dinsul, ear coada adresează ' bacului ci- 

“te-va cuvinte insultătoare. Acesta indignat le răspunde cetașilor, că 

le va arăta el, să baljocorească pe acela, care le-a făcut bine și caută 

să-i prinză. Căpitanul se opune. Incepe o luptă și cind întreaga ceată 

6 prinsă și pusă la inchisoare—intr-o odae—de bătrin, căpitanul cade 

“mort. Bacul omoară apoi pe toţi copiii şi, după ce-i caută pe limbă, 

spune; că numai căpitanul se va duce în raii. e 

In jocul întreg e ideea de dreptate: .la sfirșit dreptatea resplă- 

teşte pe unii şi.pedepseşte pe alţii. Virtutea principală e recunoştinţa. 

Căpitanul intră în paradis, fiind-că mai întii n-a ascuns el vasul şi al 

“doilea, fiind-că a apărat pe cei l-alţi ai săi; deci aci e indicată şi so- 

lidaritatea. Un joc aşa de profund şi cu o tendinţă aşa de moraliză- 

toare nu ne află nu numai la Daco-Romini, dar la nici un alt popor, 

In el ne intimpină- două resorturi principale: 1) Resortul dramatic şi 

2) Resortul elic sat moral. S-ar putea zice, că jocul întreg alcătueşte 

o dramă în 4 acte: 1) Săpatul puţului, sosirea cetei, distribuirea apei, 

II) Furarea vasului de aigint, revendicarea lui din partea bătrinului, 

insultele cetaşilor ; 11) Lupta între bătrin şi ceată, învingerea şi ro- 

birea cetei, moartea căpitanului şi 1V) judecata, iadul și paradisul.
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| ” Sa 1 Lă:am bun, bun?; A cui casti. X.... E 

"= Copiii de multe ori, iarna mai cu seamă, cind se adună in jurul | 
focului la vatră, se intovărăşese doi câte doi, şi se intrec să laude - 
saii să satirizeze pe. cei l-alţi, după cum cred ei de cuviință şi după: 
cum sunt micele lor simpatii şi antipatii. . lată cum se.face jocul a- 
cesta : Fie.cei doi tovarăși copii A. şi B..Unul întreabă pe'cel l-alt:! 

“A. L-am bun, bun pri (eutiure:) „L-am bun, bun pe (cutare) : - 
"B. Pri-ţe-l badi ? ..... „.. Pe ce-l bagi? -: 

A. Pri nă cipistăari. --- “+. Pe o căpistere.. . 
„B. Cari s-cadă ? . -. -: + :: "De va cădea?..- 

9. A. S-mică nă turtă di ni'ari. 3). Să mănince-o turtă de miere). - i 

A. Lăam bun, bun: Xuu...- + L-am bun, bun pe X. 
„ B. Pri ţeal badi:? -  Pece-l bagi? - 
-A..Pri nă casă, o Pe o casă.. 

„7 "Bi Cari s-cadă 2:  .  -". Deva cădea? a 
* 10. A. -S-mică nă căţaiă grasă. . Să mănince o căţei grasi. 

Atta 
"A. L-am bun, bun X.... .: - L-am'bun, bun pe X... 

„BB Pricţe-l bagi? . .:* ““Pecel bagi? 
. A. Pri un mişe . "= Pe. un cleşte, 

„„. B. Cari scadă? . - .:..  . De va cădea? . 
19. A. Si-s-facă pişe "Sa se facă paşă. _ 
E E ete, ete, 

"1) Cea mai mare'pirte din.jocurile copilâreşti de faţa, 'aii fost publicate în cA- . ..: 
- nalele Academiei Romiîne» sub titlul: «Jocuri copilăreşti culese:de la Romiuii din. 

Macedonia, de P.. Papahagi-Vurduna>, Bucureşti, 1893. ..:: - Di 
”  Colecţiunea prezentă însă este complectata cu: mult. . a a 

„2, Sg cauta ca raspunsul cel din urma al-lui A:să rinieze în.tot-deauna cu cu- 
vintul din urmă al răspunsului ce da la întrebarea : Pri fe-l bat? (Ex. cipistăari=n'ari, - 
casa—grasă, etc.) şi cînd un copil n-a găsit bine riina, Cei -l-alţi îl batjocorese şi-l. - 7 
zic: Cilcaşi ti pită adaţi (aci al călcat în placinta), adică: ai scrîntit-o -:  - .. 

- 

a.
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Altă dată, în loc să înceapă cu: L-am bun, bun, se începe în 
modul următor: 

A. A cui easti X..,.? . "Al cui e X....9 
B. A mei (a mel). Al mei. 
A. lu ld-aflăși ? Unde l-ai aflat ? 
B. N-d&ană. | | In geană (pe colină). - 

„20. A. Ţe fiţea? Ce tăcea ? 
B. Ş-aunqăă faţa cu nă pâană. iși ungea fața cu o pană. 

Alta. 

A. A cui 6asti X..9 | Al cui este N... 
B. A mei, AL: meii. 
A. Lu J&-a lăzi ? | Unde l'ai aflu? 

25. B. Tu gridină. - In grădină. 
A. Ţe tațăa? Ce făcea ? 
DB. Bil&ă ună gil'ină. Jupuiă o găină. 

NE Sau: 

A. Ţe l-ai x? 2 „ Cesl ai pe X...2 
B. Frate. LL „Frate, 

30. A. Lu l&-aflăşi ?. Unde l-ai aflat? _ 
B. După casă. “După casă. 
A. e fila? : - Ce făcea? 
B. Neilică pri nă iapă ariîn'Gasă. Incălecă je o iapă riioasă. 

IL)
 

Z _
 

9 =
 Ş pe tonul acesta caută care mai de care a se satirisă sati a se 

lăudă. Jocul este foarte răspindit printre copiii mici Și pe la toți Arominii. - 

2. Cu dica. 

- Copilaşii, cind 'se string iarna în jurul focului, între alte diferite 
jocuri_pe cari le obicinuese, ati şi jocul: Cu dica (Cu zicala). 

Unul dintre copilași, adiesindu-se către un altul, ii spune să zică 
„un cuviut oare-care. Zicind acesta, el. caută să-l păcălească sait nus . 
printr-o dică (zicală). Fie cei doi copilaşi A. şi B. - 

A. (către B) Di: şapte! Zi: şapte! 
B. Şnpte. Sapte. 
A. S-miţi turtă cu lapte. Să măninci turtă cu lapte. 

Ala. o 
A. Di: ci'c'orl Zi : picior! 

„5. B. Cicior, - Picior. | | 
A. Mi-ta fâaţi un (iciâr. - Mamă-ta năseu un fecior. 

Alta. 

A. Di: Armitulă”! | i : armatol | 
B. Armitulă. - Armatol. 

„A. 'Tată-tu s-fâaţi pipă. -. Tatăl tâu se facu popă. 

ze



JOCURILE COPILAREŞTI ALE AROMÎNILOR 70 

- Alta. - 
10. A. Di: gurgul'ut6s | Zi : rotund! 

). Gurgul'utos. Rotund. E 
A. S-miţi un porcu gros. Să măninci un pore gros, 

| | Alla. 
A. Di: cap! Zi: cap! 
B. Cap. | Cap. 

15. A. S-ti başi un arap. - Să te sărute un arap. 

Ii Alta, 

A. i: chiin! Zi : pin! 
B. Ch'in. Di 
A. S-miţi un nel cu stilidi plin. Să măninci un miel cu slalide plin. 

Alta. 

A..Di: los! - „Zi: loel 
20. B. Loc. | Loc. 

Si tăagudă-ască ghiiftul cu uncioc. Să te loviască țiganul cu un ciocan. 

A ha. 

A. Di: minăl Zi: minăl 
B.- Mină. Mină. 
A. "Ține sţi dai ună pri. mină. Ține să-ţi dai una pe.mină.. 

, llta. 

25. A. Di: nidri! - „Zi: nori! 
B. Nidri. | Nori. 
A. Cu fată di uvrâi s-ti nsori. Cu fată de Ovreii să te insori. 

Alta. 

A. Di: muşăt! Zi: frumos. 
B. Muşât, - Frumos. 

90. A. S-ti ved ca ghiiltu mbităt. Să te văd ca țiganul beat. 
Şi tot pe tonul “acesta continuă mai departe. Altă dată, în loc să-şi adreseze unul altuia păcălelile acestea, le adresează unui al treilea, care este esclus din dialog. Ast-fel: 

A. Di: prun! Zi: prun! | 
B. Prun. - Prun. e ss 
A. X....mică un cine di Lăsun. X... mănincă un cine de Alasona. 

[etc., etc. , 

3. Pului vedi? - . 
Doi, trei şi chiar patru băcţi, se apucă de dosul palmei cu cele doui degete, fie-care apucind dosul palmei altuia.
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| Apoi se ciupese din « ce în „ce mai tare, iicind în” gură mare, în - 
repeţite ori: i - a : . 

i pară. vegri 2. ed pasere 9 
puli vei? vezi pasere ?- 

pină cind unul din, ei vi ăzind o pisore zburind, strii igă ă plin. da buc urile: 

puli: vel; Sa pasăre văd, 
„puli, ved. pasere văd. 

| “Toti trebuie $ să. se lase atunci şi inicep alt joc, dacă ș s-ait Stara” 
de acesta. _* 

“Numai copii pină la, virsta: “de 9-12 ani se joncă cu i acest joc. 

" (Comunicat de ai Dimoane Mihail. protesor). 

Tabu m. Ii 

“Copiilor celor mici, intre alte distrâri, li se facă Şi următoarea: 
“Pe.cînd cine-vă ii. ține. în braţe, sait se găsesc. după un scaun,. | 

masă, elc., unul dintre cei :mai. măriccă, - aplecind - capul spre capul " 
a copilului, care. se. ascunde; cum. îl vede, îj zice: 

2 . - a. HI -. -. R . ? a 

a ! -tceea.. 

-adică : te. an văzul; copilul atunci își intoarce! capul in cea l-altă parte 
-"î rizind, gar. cel care- |: distrage, iute caută să-l vaz i-şi in cea: l-altă par le. . 
 Dackel vede: cam:  increțeşie, din sprincene $ Şi-i zice : ERIE AR 

A “ biata, bauu Ma 
„ceea ce: în limbagiul copilaşiloe: exprimă lrică,. spaimă: " 

larăşi îşi. duce opilaşul- capul in direcțiunea cea altă; şi carăşi N 
--“i'se fade: tea, după. care- urmează buuu; pină ce 'se. plietiseşte de a 
DR cest mod, de petrecere. - Si Sia 

"5 Țe: lingură dai! La iu ta? 

, “Jocul acesta, conzistă, ca un: copilaș s să pina pe. altul de areche” 
şi să intrebe: * ...: 

[e lingură dat la nuntă ? (Ce: liagură dai la nunti RI 
Dată copilaşul spune amare», cel l-alt 1-0 suceşte, zicind :: 

- - Slăă s-u fite ma mică: (Sti să 'o facem. măi mie îi 
dacă spune «mică», cel lalt i-o suceşte, zicină: - 

în -Slăi. s-u fitâm: ma, mari: (Stai să o Îucem mai mare); 
și dacă spune ; 

Te. lingură va: lipstastă (Dupi- lingură. ce va trebui); - 
41 lasă în pace,. şi la rindul, săi pringe pe cel. L-alt-de, ureche, vepetină n 
"acelaşi lucru.. „- 

| a La: + Rominii din Meglenia jocur se face aşt- -tal: n . - 

:Cu. ți s-la: dap magaru. la nuntă ?' ) | 

"Un ficâri la. trazi. di ur&aciii şi-l ziţi:. 
„Cu fi s-la dap magăru. la nuntă ? 

E: deseris char în: îiraba Rominilor din. “Meglenia. 
-
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AŢ6I' ţi nu ştii îl' spun: | 
Cu ăpu caldă, 

şi tunțăa lă trazi di ur&aci'i pină ziţi: 

cu ăpu raţi. 

La Ohrida se face ast-fel : , 
Un copil prinde pe cel-lalt de ureche şi-i zice : 

"— (e apă îl dăadiși a “pumarluă ? 
(ce apă i-al dat măgarului ?) 

— Araţi, (rece). 
— Ni lo-arițiși vumarlu 

(Mi l-ai răcit măgarul) 
și-l trage de ureche. ” 

Băetul tras de ureche imediat schimbă şi zice: caldă, crezind 
că scapă. 

Dar cel l-alt îl trage de ureche şi-i zice: 

N-ul upurişi “rumarlu. 
(Mi l-ai opărit măgarul). 

Tot așa se face și la Samarina, Epir. 

Te Vai tini? 

larna, cind copii! cei mici se adună în jarul tocului la vatră, işi 
pun diferite intrebări, dintre cari una este și: le Lai tini (Ceici tu)? 
la care copilaşii răspund, numind un lucru, care să conțină in sine civ se poate mai multă materie. De obiceiii jocul se face între doi co- 
pilași, cari răspund pe rind: 

A. 'Ţe lai tini? Ce iei tu? 
B. lo la, cit tradi amarăa. Ei jeaii cit conţine (trage) marea. A. Io lau, cit tradi arina. Ri Yeaii cit conţine nisipul. 
B. Io, cit tradi fărina ş-amarâa. Fă cit conţine făina şi marea. 

„A. Io, cit tradi frinda. arina și Ei, cit conţine frunza, nisipul şi o [stâălili. - (stelele. 
_B. Io, cit tradi dă-aăă pină la  Eă, cit conţine de aci pină la Dum: 

Dumniqă'ă !) - nezei 1). 

A. Io, cit z-văadi pri lumi. Li, cit se vede pe lume, 
B lo, cit v&adi s6arili... Eu, cît vede soarele, etc... 
şi pe tonul acesta continuă, şi după ce zice fie-care tot ce a crezut: el că conţine cea mai multă materie, se întreabă cei l-alţi, cine a spus. 
mai mult (cari luă ma mult) şi copiii intre ei se pronunţă, sai că amindoi aii fost egali, sai că unul dintre ei, spre a supără pe cel-lalt. 

7. Ptiucici, 

Iarna, cind copiii se string în jurul vetrei şi fac zgomot mare, 
așă în cit mamele lor nu pot. să lucreze, acestea îi ieati cu binele și 

Au . 1) Copiii, numesc cerul Dumnigdă îi» şi ori de cite ori vorbesc despre cer, îi dai această numire, . 

6
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le spun să se joace Ptiv-cicî. Băeţii atunci se invoesc să tacă toți și 
pentru aceasta, cine va vorbi, după ce scuipă unul dintre dinşii şi zice: 
Piu-cici, adaogă : 
AȚ6l ţe va gr&ască, - - Cine va grăi, 
Şi va zburască, Şi va vorbi, 
S-mică nă cupanie di viernii, Să mănince o copaie cu viermi, 
Şi si-l' bagă draclu -n gură.. Şi dracul să-i bage-n gură (cutare 

(lucru) 
Tru. Gară ţe va s-avdă d-iu işi Indată ce va auzi de unde a eşit 

[boațăa [vocea. 

Și toți in timpul acesta scuipă în tenuşe, şi zicind: PHui-cici tac. 
fie-care copilaş tace ore intregi și se teme să vorbească. Cind ci- - 

ne-va uită şi rupe tăcerea, chiar pentru moment, toți cei lalţi într-o 
voce îi spun: Li mîcâși toati, ș-cu sînătati; cum &arâ? (Le ai min- 
cat toate şi să-ți fie de bine; cum erai ?) şi însoțesc aceste cuvinte Și 
altele pe cari i le adresează, prin semnul dezgustului şi al scirbei: ai 
tătă-ta, tătă-ta. Copilul de multe ori protestează și zice, că cutare mo- 
tiv l-a făcut să vorbească, şi dacă motivul invocat de dinsul pare ce- 
lor-lalţi bun, toţi declară că nu să acaţă grirea (nu se prinde grăirea), 
şi jocul reincepe. 

Motivul adus decopilaş este mai cu seamă, că un altul l-a făcut 
să vorbească (altu mi zburi, altul m-a tăcut să vorbesc) sai că vre- 
unul dintre cei-lalţi, cari nu joacă, spune ceva care provoacă risul 
copilaşului. 

8. Cî-că! cîcă! lu lăai mîn'li. 

Jocul, acesta se joacă de copii mici, mai cu seamă iearna, cînd se 
adună în jurul vetrei. Işi pun toţi copiii minile una pestealta pe ge- 
nuchiul unuia dintre ei, care ştie diferite recitative. Acesta, atingind 
la fie-care pronunțare de silabă a recitativului mina copilaşului, cind 
termină recitativul, j-o apucă cu cele două degete şii-o ridică în sus, 
strigind : cîcă, cîiiică! (cutcurigu!) Copilașul ascunde mina aceasta 
spre a nu fi văzută de copii, căci cum i-o vede cine-va, se repede şi 
i-o ciupeşte. După ce toate minile copilaşilor ai: fost ascunse de fie- 
care, cel care făcea (care pronunţa recitativul şi ridica minile copii- 
lor, spunind in momentul ridicărei : cică, ciiică!) după ce-şi ascunde - 
şi el mina pe care o avea la joc, pecea cucare făcea o mușcă cu 
gura şi după asta o scoate ţinind -o lingă gură, şi întreabă pe. fie-care 
copilaş: Iu l&-ai mînli? (Unde ai miniie?) Fie-care copilaş intocmeşte 
o minciună, înșelind pe cel care-i intreabă. lată mai multe răspun-. 
suri, cari se obicinuesc mai cu seamă a se da la intrebarea, ce li se 
face şi cari de obiceiii sint tipice: 

Intr. lu l&ai min'li? Unde ai minile? 
Cop. Mi duș întră l&amne Mă duseiii să car (intru) lemne 

Și aflai nă măașe-n cale. Şi aflai o bătrină-n cale. 
Me-aciţă, mi dipiră, - Mă prinse, imi zmulse părul, 

5, Minili n' tilie- | Minile imi tăie, 
Ş-tu puț în' l&-arucă. Şi-n puț mi le aruncă. 

Sau: Se 
Intr. Inle-ai min'li ? Unde le ai minile? 
Cop. Lă-arcâi în toc. Le aruncai în foc.
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Intr. Tri-ţe l&-arcaşi în foc? Pentru ce le aruncaşi în foc? 
10. Cop. Că plindăâm | Pentru că plingeam 

Şi zghilăâm, Şi zbleram (strigam tare), 
Şi mă&-avdi mumăa, Şi mă auzi mama mea, 
Şi vine, ni'-li til'e “Şi veni, mi le tăie 
Şi-n foc n'-lă-arucă', Şi-n foc mi le aruncă, 

Sau: 
15. Intr. lu le ai min'li? Unde le ai minile? 

Cop. Mi duşi la oi „Mă dusei la oi 
Cu cirliglu dinăpâi, Cu cîrligul dinapoi (indărăt), 
Şi aciţâi un n'el: Şi prinseiti un miel 

| Cu dinţi! di hier, Cu dinţii de fer, 
20. Ş-cum il hiris&âm, Şi cum îl mingilam, 

Hap! nii l&-aciţă! Hap! mi le prinse (cu gura) 
Şi n'i le mică, Şi mi le mincă. 

După ce toți termină cu cauzele, pentru „cari ai perdut minile, 
toți încep să le scoată încetul cu incetul din haină și din sin cîntind 
într-un glas: 

Ja-le, ia-le, Jată-le, jată-le, . * 
lu-şi viin, Unde (iși) vin, 
lu-și vin ca la pinighir, Unde vin precum (ar veni) de la bilcii) 
Ancircat' di muşiteţi, Incărcate de frumuseți (lucruri frumoase) 
Di muşitâţi şi di gh'nâţi. De frumuseți şi de bine (lucruri bune). 

Sai: 

lea-le laile iu și viin, - Iată-le bietele unde vin 
Dit pădurili cu chiin, “ Din pădurile cu pin, 
Di la stăn'li cu găltati | Dela stinele cu găleată, 
Albi, albi ş-siturati Albe, albe şi săturate, 
Cu alcă dulți şi cu lapti. Cu zmintină dulce şi cu lapte. 

şi scoțindu-le toți, le amestecă unul cu altul și se pişcă cu degetele, 
imitind din gură lătratul cinilor: ham, ham, ham! După asta re- 
începe jocul. 

9. Altu-Maltu; Birbec, birbicuş. 

Jocul acesta se joacă de copilaşi după ce se fac. Cine riimine îşi 
pune capul în poala unui alt copilaș, numit mumă, cu trupul in sus. 
Cei l-alţi copii îl lovesc pe corp cu palma minilor, însoţind fie-care 
lovitură cu una din silabele cuvintelor următoare : 

Al-tu, - | Altu, 
Mal-tu, : Mai mult (Maltu e şi nume), 
A-cui mîn' s-a-nal-tu ? Ale cui mini sint inaltu ? 

Sau: 

* Birbeec, Berbece, 
bir-bi-cuș, „berbecel, 
A-cui q&a-dit &a-sti pus? al cui deget este pus ? 

Sau: - 
La Avela (Epir) se. zice:
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Pan, pan, - | Pan, pan, 
Culupân, Scutece, 
A cui dăadit mini am ? Al cui deget ei um? 
După aceasla, unul, dintre copilaşi işi pune mina de-asupa bă- 

gatului. și muma intreabă.: Cari &esti ? (cine este?). Dacă băgatul ghi- 
ceşte, scapă, și cel care şi-a pus mina peste dinsul, îi iea locul. Dacă 
nu ghiceşte, tot dinsul rămine să se bage. - 

Cfr. Floru : Educaţ. ia greci p. 34: 
KoMafitew Kohazonss ; unul îşi acoperă ochii cu faţa minilor, cei 

l-alți îi dă câte o palmă și-l întreabă: cu ce mină te-am lovit? (Po- 
lux, IX, 119). 

Mai multă asemănare prezintă acest joc, cu cel obicinuit în Ro- 
mănia. Vezi: Poesil populare de Gh. Dem. Teodorescu, p.197, col. Il: 

— Ineluş, 
învirteguş, 
p-al cui deștii 

l-am pus? 
— p-a lui (cutare). 

"40. Amestecarea picioarelor. 

Copiii se aşază jos şi-şi întind picioarele, pe cari le face unul 
dintre ei, atingind, la fie-care silabă de recitativ, cu mina, piciorul fie- 
cărui băet pe rind. 

Piciorul, unde isprăveşte silaba din urmă a recitativului, se as- 
cunde de copil cu haina dulamei sati a gornei. ') Tot aşa se face, pină 
cînd toți copiii iși ascund picioarele, după care fapt se întreabă, ca 

„şi la jocul de mai sus, unde le sint picioarele. Potrivit răspunde [ie- 
care copil și Ja sfirşit teţi dintr'o dată, le arată în cintarea lui: 

a-le, &a-le iu și vin, etc. 

şi le umesteciă, care cum poate, pină cind lie-care: loveşte picioarele celor l-alţi zicind : , 

se-amăâstică. 
z-dizmăâstică, 
si mp&âtică, 
z-dispăâtică,. 

Traducere.—Se amestecă, se desamestecă, se ctrpesc, se desctrpesc. 

11. Ambîturlarea callor. 

Un singur copil, şezind, prin atingerea succesivă și regulată, cînd a pieptului, cind a pulpelor cu cele două miini, produce un zgomot, care imitează foarte mult tropăitul cailor. 
Jocul acesta se numeşte : ambiturlarăa sai : ambitrularăa callor de la ampătruleg, care inseamnă, fac ca calul să meargă cu.cele patru picioare, iute de tot. 

1) Copilașii pină Ia virsta de 10—12 ant, îmbracă gornă, haină facută ca o fustă 
de fata. E fâcuta de lina, une-ori neagra, de obiceiii roşe,
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„42 Bruticarta 

Băeţii obicinuese si imiteze zgomotul broaștelor. Pentru această 
işi umilă fălcile și după ce pun mina stingă în . formă, de pumn la gură, cu degetele de la cea l-altă mină, impl'eunate prelungit, dezumilii: falcile, lovindu-le de mai multe ori in continută şi producind! ast-fel.. o bruticare, o orăcăire, identică cu a broaștelor.. . | Da 

18. Cu mutrirea 
(Cu privirea-n och3) -. 

Se apucă copiii și se uită-n ochi, fără să închiză de loc pleoupele. 
Cine rabdă mai mult, se zice, că este mai voinic. 

14. Cu arîdăarta 
(Cu risul) 

Sint unii copii, cari se laudă, că pe dînșii nimeni vu-i poate face 
să riză, aşa de'mult pot să se stăpinăască şi fac prinsoare cu diferite 
obiecte, dacă-i aride, dacă le provoacă risul, cine-va. 

Cine priimeşte prinsoarea, incepe să facă diferite strimbături cu. 
miinile, gura, ochii etc., zicina îel de fel de glume mai mult sai mai puțin licențioase, d. e. cum a trecut cine-va prin livede şi a gasit o 
cățea moartă, a apucat-o de coadă și trecind prin lața lui (X) cel care nu ride, l-a intrebat, «de ce stai aşa ca: un mut?» şi fiind-că X nu i-a răspuns, i-a trăntit una cu căţeaoa la căpăţină, in cit bietului X " i-a trecut de ris etc. a Se observă, că cei din jurul celui care nu ride, jea mai mult 

„parte în contra lui, tinzind a-l face să riză. _ 
Une cri jocul acesta stirşeşte cam tragic, de oare-ce disperind de a-l mai face să riză şi nevrind să remie păgubaș, ii cirpeşte o pulmă - seriosului şi nevăzut se face. | 

15. Cu pâlmili * 

Doi copii se pun unul în faţa celui l-alt. 
lie-care îşi izbește palmă cu.palmă, apoi lovește în palmele ad- 

versarului, urmează să-şi atingă fie-care pieptul, să-şi izbească earăşi . 
palmă cu palmă şi să lovească cruciş in palmele adversarului ŞI earăşi 
să-și atingă pieptul, ete. - | 

Toată dibăcia acestui joc conzistă în a face mișcările cit mai re- 
pede, ceea ce presupune oare-care atenţiune și exersicii. . 

Plezniturile ce rezultă din atingerea a palmă cu palmă în mod. 
regulat, produce haz la copii. o 

Jocul sfirşeşte de obiceiii, prin cărpirea unei palme a unuia din 
jucători. | 

Aceasta se face cu oare-care dibăcie şi anume, in loc să caute să 
atingă palma celui din fața lui, îi trage o palmă şi o şterge. 

__Băeţii se aşteaptă la una ca aceasta în totdeauna Și nu .rare ori 
vezi, cum abia cărpind unul o palmă, a și căpătat la rindul săi ime- 
diat răsplata printr-una şi mai zdravănă. 

16. Cu avinarea. 

Doi băeți spre a vedea cine aleargă mai mult, îşi propun să joace 
cu avinarea (cu vinătoarea). Pentru aceasta se fac mai intii, și cine 
rămine, trebuie să alerge să prinză pe cel l-alt.
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„Acela care va fi vinat (avindt), spune celui l-alt să prezinte palma 
şi el; lovind-o cu a sa, el zice, la lie-care lovitură, cite un cuvint 
din vorbele următoare: 

ini | merlu | ţe-n' | dideşi | june mărul ce-mi ai dat,. 
Tăjle-ţ-lu, aie-ţi-l,: 
Milci-ţ-lu, Mănîncăţi-l, 
Ş-alăgă | tra s-măl-acâţi | Ş-aleargă să mă prinzi. 

Şi cind termină, fuge iute in cotro îi place, iar cel l-alt se silește 
să-l prinză. După ce-l prinde, jocul se continuă prin schimbarea ro- 
lurilor. 

17. Cu antrițtarta. 

Copiii fac prinsoare cine poate să alerge mai iute pînă la un loc 
anumit, numit semnu. 

Pentru aceasta pornesc amindoi dintr-o dată, silindu-se fie-care 
si alerge cil mai repede. 

Cel care ajunge întiiul, încalecă pe cel rămas de la semnu pină 
la locul de unde ai pornit. . 

18. D&-a ncalâr. 

Doi copil staii alături unul lingă altul, prinși pe după spate cu 
cite una din miini, pe cind cu cele l-alte fac tot pe după spate două 
scări, a | 

Al treilea băet eșit la numărătoare incalecă pe cei doi copii, căl- 
cind pe scări şi călăreşte ast-fel pină la un loc hotărit de comun acord 
şi numit semnu. . 

După aceasta se numără, s-fac iară, și cine iese intiiul, acela 
încalecă. ” 

Dă-n' foc. 

Jocul acesta îl joacă copiii cei mici, doi cite doi. Unul lipește 
virfurile degetelor de mini, fie-care deget dintr-o mină cu corespon- 
dentul său din cea-laltă, şi după aceasta deschide degetele ast-fel lipite 
şi face prin modul acesta să fie oare-care spaţiii intre fie-care păreche 
de degete. Toate perechile de degete se numesc scară. Cel-lalt băiat, 
atingind cu degetul arătător al minei sale drepte prima treaptă a 
scărei, formată de cele două mici, zice: dă-n' foc (dă-mi foc). Acesta 
ii răspunde: Du-te ma-nsus (dute mai sus) sai : asună ma-nsus (sună 
mai sus), și băiatul se urcă pe treaptă imediat superioară a degetelor 
mici, unde face tot aşă, pină ajunge pe treapta formată de arătători. 
Aci mai zice băiatul: Dă-n' foc! și cel-lalt îi răspunde: Du-ti nauntru 
(Du-te inăuntru.— Va mi mâșcă cînili ! (Are să m& muşte cîinele!) — : 
Nu ti mâşcă că-t legat. (Nu te muşcă căci este legat). Atunci băiatul 
se încrede în cuvintele celui-lalt şi viră mîna în deschizătura formată 
din impreunarea arătătorilor și. degetelor policari. Atunci cel-lalt îi 
prinde mina cu amindouă minele sale şi imitind pe cîne, i-o aduce 
la gură ca şi cum l-ar muşcă. Cel-lalt, făcind mare haz, rizind, se 
preiace că se sperie și strigă, după cum se strigă cinilor, cind vin să 
te muște: oști, oști, ti-ia, tit]! Apoi jocul reincepe prin schimbarea 

“ rolurilor,
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La Ohrida !) se petrece dialogul, după cum urmează. 

— Cliuc, cliuc! Cliul, cliuc ! 
— Cari este aţia? -Qine este acolo ? 
— Mini c'iliparu. Eu brutarul. 
— ţi câfţi ? Ce cauţi ? 
— Foc. i Foc. 
— Alin-ti cama-nsus „Suie-te mâi sus. 

___ Cind ajunge la poarta cea mare, păarta mare, formată din po- 
licare și indexuri, intreabă | - 

— Are cuc'i-maci 
— N-are. 
— Are vulpe ?. 
— N&-are. - 
— Are ursă ? 
— N6-are. 
— Are boi ? 
— N are. 
— Nu mă&-a îzi tini? 
— Nu. .* 

Atunci copilul introduce încet mina și cel cu focul ii faco': 

ham, ham, ham. 

Nolf.— Cuci-cucli se numeşte cîinele în limbagiul copiilor; car maci, înseamnă, 
care mănincă, care muşcă. 

20. Ticna! 
. Bâeţii obicinuesc a se adună mulţi la un loc şi, șezind toţi jos, 

incep a spune la basme. Cind e să plece, toţi se scoală de odată în 
picioare, strigind : țicna ! şi cine e foarte distras, în cit întirzie a se 
sculă în picioare în același timp cu cei-lalți, îl prind cei-lalţi unul de 
mini, altul de picioare şi-l dai trei ori di padi (il trintesc de trei ori 
la pămint). 

Tinca se numesce şi cind se afumă mincarea. 
La Rominii din Meglenia, cind copiii se fac ca să joace, dacă unul 

întirzie să jea parte la joc, cei-lalţi ii cintă : 

Aidiţi Trad.— Haideţi 
ca biţi, ca nişte tauri, 
nu staţi nu staţi 
ca vaţi, ca nişte vaci, . 
ca z-va lau di maţi, căci o să vă, ieaii (apuc) de maţe, 
z-va turesc an carnâţi. o să vă arunc în cărnaţi. 

Hristu Stavre. 

21. Pecea. 

Se zice simplu: ai si nă-ag'ucăm «Pecea» (hai să ne jucăm d-a 
Pecea). 1) Jocul acesta constă in a se face băeţii mai intii, şi cine ră- 

1) Com, de D-l Dimoane Mihail, profesor, 
2) La Ohrida în Macedonia, '
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mine, trebue să alerge să prinză pe unul din ceilalţi. Toţi băeţii se string în jurul celui rămas şi la un semna toți se depărtează de din- sul, care în cotro îi place. Cel rămas se pune în goana lor, şi cel prins . trebue să-i. iea locul. a 

22. Dai mamă pate? 3) Cu chitriţăada 2). 
Unul dintre băeţi, care dă peatra se numeşte mumă. Muma iea o chi'itrifăaiiă (petricea), şi după ce toţi jucătorii se aşază in picioare în jurul săi, le dă -peatra ca la jocul: Cu chiitrițăaăa (vezi mai de- parte) cu singura escepţie, că muma nu poate să o ascunză asuprăi, ci trebue să o dea unuia dintre jucători. Acela care a primit-o, pe cind cei-lalţi nu-l observă, o rupe la fugă și se duce la un loc deter- minat de mai înainte, la o depărtare de 30 de paşi de unde se dă. ch'itrițăada, și care se numeşte semn. Cei-lalţi jucători aleargă după dinsul şi, dacă-l prind, acesta trebuie să se întoarcă îndărăt și se dă. chitrițăasa de noi. Dacă nu e prins, toţi cei-lalți se întorc, şi el ră- mine la semnu. a - . In timpul acesta, fie-care dintre cei-lalți jucători la un lucru, adică spune la urechea mumei: ro lasi lucrul X.... (ei iai, aleg cu- tare lucru), şi numeşte un lucru. De obiceiii copiii numesc lucrurile cele mai puţin comune în viața de toate zilele, ast-fel : ochit de fur- „nică, nisip, solqi, drac, înget', grăuute din marginea locului, etc. După ce toți aii spus cite ceva, cel de la semn intreabă pe mumă: 

—. Dai mumă paie? Dai mamă zestre? Muma : Daă. Dau. 
— de dai ? Ce dai? - - Muma : Cunditu și cilimăr. Condei şi călimări. — e gr&aşti, ţe scrituști ? Ce grăeşte, ce scrie ? Muma: Grăaşști şi scriăaşti. .. Grăește şi scrie. , . 

Şi aci muma numeşte diferite lucruri, între cari şi ucele spuse ei de jucători şi adaoge: a o a 
— e lai, Ce iei, 

'Țe alăşi ? Ce lași? 
şi acela de la semn numeşte numele unui lucru din cele spuse,de mumă, şi dacă nimereşte numele unui lucru din cele luate de unul. din jucători, jucătorul acelui lucru se duce la semn pentru a (i incă- lecat de la semn pină la mumă; iar dacă nu nimerește, trebue să vie cu limba scoasă afară de la semn pină la mumă, căreia ii dă chitri- feada,. şi jocul incepe. 

La Arminii din Albania, cind se incearcă jucătorul cu chitrifăaăa si o tulească la fugă, ca să ajungă la semn, cei Yalţi jucători, cari toţi stai cu căciulele în gură, caută să-l atingă cu căciula ŞI dacă-l nimeresc, înapoiază chitrifeada şi jocul reîncepe. 

23, Ano-Chirchir-Ano; Chirchira Culi, 

"Jocul. se joacă de o potrivă de biteţi ca și de fete. 11 vom descrie, aşa cum se joacă de băeţi. 

9 La Arominii Grămusteni e cunoscut acest sub nume. 3) La cei-lalţi Aromîni, şi mai cu seamă la cel din Epir.
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Se prind copii de mină in form vază se pun unul la înce 
se numește cap, între 
dialogul următor se naște între ej 
Capul : Ano-Ch'irchtir-A no ! 
Coada : Orsi, chiitare. | 
Capul: Ai gtoni tră-nsurari ? Coada: Am. - 
Capul: Cari îl! dai? 
Coada : L'-daui (cutare). 

put şi cel 
abă pa cel de 

Sa 
Capul : Chi'irchiira-Culi. 
Coada : Orsi, chitare. 
Capul: Ai gioni tră-nsurari ? 
Coada: Am. 
Capul : Cari îl! dai 9 
Coada: L! dai! (cutare), 

Sai cînd se j 
Capul : Ano Chi'irch'ir Ano. 
Coada : Orsi, chi'itare. 
Capul: Ai făată tră mirit 
Coada : Am. 
Capul: Pri cari u dai? 
Coada : Pri (cutare). 

ari ? 

şi coada numeşte aci pe unul dintr in gură mare numele celui numit plăcute, ca ciripăr (brutar), 
etc., ceea ce face să se supe 
După aceasta, coadă trece 
pului și. a celui de al doilea față în faţă, fără 
trebările şi trecerea coadei pe sub 
lea, ca să vie iarăși al doilea cu 
continuă pină ce se formează un |] față în faţă. 

După asta ce 
dea mînă ') şi | 

cu toţi 
„ ast-fe 

apul cu coada las 
a un semn al lor, 

lanțul format, trecînd în sens inve nile fie-cărei părechi, se duc s-a acesta se fac două b 
pe la spate, unul du 
devenit cap), dup 
pară bandele, se 
de mini, incep s 
șeşte să tra 

ă ce trag o linie 
pun in fruntea 

ă se tragă din toa șeşte gă pe capul celei l-alte 
INIMIC să treac 
la banda urmă 

1) Vezi pentru <darea mînel> la jocu 
1) Vezi acelaşi joc. 

gănusdr (spoitor de vase), 
re numitul şi cei l-alţi să 

a se lăsă de mină. 

mână, (să 
ande. Toți dintr- 
pă altul, şi (cei doi 

bandelor, 

ă peste semn, copilul de | 
toare şi jocul continuă, 

89 

ă de horă. Doi dintre cei mai cu 
l-alt la line. Cel de la început, care 
la fine, care sa numește cadă, şi 

Ano, Chirchir An 
Poftim, chitare. | 
Al flăcăă pentru însurătoare? 
Am. " 

0! 

- Care (fată) ii dai? 
Ii daii (cutare). 

u: 

Chirchira-Culi. 
Poftim, chitare. 
Ai flăcăi pentru însurătoare? 
Am. , . 
Care (fată) ii dai? 
Ii dlaă (cutare). 

oacă de fete: 

Ano-Chirehir-Ano. 
Poftim, chitare. 
Al fată pentru măritare? 
Am. Ma 
După cine o dai (0 măriţi)? 
După (cutare). 

e jucători, iar copiii cei l-alţă strigă 
de coadă şi-i adresează cuvinte ne- 

gh'iftu (țigan), 
facă mare haz. 

„ ținuți de mină, pe supt mina ca- 
! că capul și al doilea copil să vie 
După aceasta urmează jarăşi ine 

minile celui de al doilea şi al trei- 
al treilea taţă în faţă. Tot aşa se 
anț lung și pină ce doi cite doi sint 

ă lanțul format ast-fel şi se duc să 
copiii, doi cite oi, după ce strică 
rs, cel rămas la inceput pe sub mi- 

jean mină, :) şi prin modul 
o bandă se prind de haină, de 

capi (căci “coada acuma a 
în mijlocul distanţei ce se- 
faţă în faţă, şi apucindu-se 

te puterile lor. Dacă o bandă reu- 
bande in partea sa, ast-fel că capul 

a finele bandei învinse, trece 
pină ce unul din capi rămine 

(semn) 

îi 

| «Pri un cicior».
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fără copiii, şi atunci, după învoiala ce ati avut la începutul jocului, 
trebuie să facă diferite liguri caraghiouse, pe cari le ordoani cei l-alți 
copii, şi să treacă pe sub mina fie-cărui jucător (trecind mai intii pe 
sub mina capului invingător) spre semn de dezonoare. 

La fete, cea învinsă umblă într-un picior cu limba scoasă afară. 
Fetele, cari se joacă cu jocul acesta, nu întrec virsta de 10 ani. 

24 Cu scoaterea untulemnu. 

Se alege un zid (muru/ pentru jocul acesta, și băeţii; după 
ce se lipesc de dinsul cu spatele, se string de o parteşi de alta, zicind: 

Puscă-untulemnu (oţet, unt-de-lemn) sai: scăati untulemnu (scoate: 
unt-de lemn), şi cel care ese prin stringerea. ce i se face, capătă cite-va 

“lovituri în timpul acela de la cei l-alţi, dacă nu se zmuncește iute din 
rindul lor, Acesta apoi se duce la fine şi împinge pe cei l-alţi. Așă se 
continuă jocul mai departe. Cind capătă lovitura cine-va, mai aude 
din partea celui :care.l-a lovit şi cuvintul puscă? (oțet). Adică l-a ars 
tare ori nu? | - 

Acest mod de petrecere se obicinueşte foarte mult la Pind. Aci 
bărbaţii, în zilele de sărbătoare, adunindu-se în misuhori, se aranjază 
in lungul zidului unii într-o parte alţii intr-alta şi se împing și din 
cind în cind scot din rindul lor cîte unul pe care-l ustură cu pumnii. 
Cel bătut n-are voie să răspundă lă bătaie, ci iea loc imediat în una 
din părţile, cari se războiesc. e 

XOCUNILIE PE DANI 

Jocurile pe bani sînt foarte puţin răspindite printre Aromini. 
Totuşi se joacă cite-odată, deși foarte rar. 

95. Tura-gh'ază. 

Pentru jocul acesta se cere o monedă turcească. Pe o parte a 
monedei ieste iscălitura Sultanilor — turaiiă, — ear pe cea l-altă ieste 
însemnat locul şi data : Ghi'ază. A 

Ghază vine de la verbul gheazmac, a scrie. Se joacă numai în 
doi băeţi. Unul aruncă banul în sus și zice celui l-alt: . 

Te lat? ce iei 
tură i ghează? | 

„_ Dacă banul cade cu tura în sus, căştioă cine a ales partea acesta 
Şi cel l-alt plăteşte. ” 

26. Tu căciulă 

Jocul acesta nu diferă de cel precedent. Se joacă tot între doi 
băeți. şi se serveşte tot de o monedă turcească cu tură şi ghiază. 

Singura deosebire ce prezintă, stă în faptul, că moneda nu se 
mai aruncă în vint, ci se pune într-o căciulă şi după ce se lasă să cadă 
Jos, fără să se rădice căciula, ca să se vază moneda, fie-care din ju-. 
cători alege unul tura, altul ghează. Apoi se rădică căciula și căştigă 
unul sai altul, după cum moneda acăzut cu tura sati cu gl'ază în sus, 

Are dreptul să aleagă intii, cine nu dă cu căciula, adică cine nu
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lasă să cază banul supt căctulă, de oare-ce acesta ar putea uneori să 
ştie cam cu ce parte a căzut moneda jos. 

Jocurile acestea nu se joacă numai pe bani, ci şi pe obiecte, nuci, 
“ migdale, arşice, etc. 

cfr. La latini: «caput aut navis»; la greci: ăozitew; la italieni: 
«croce o testa»; la francezi: «croix ou pile». 

Vezi Pitr6: Giochi fanciuleschi p. XXXIII, XXXIV, despre ace: 
lași joc la diverse alte popoare. 

21. Cu ficilu. 

Cu fie'lu de peatră se joacă ast-iel: 
Se pune un fic'ă de 'peatră. Se caută să fie rotund. Fie-care jucă- 

tor pune pe /ctă cite un ban și se numără, cine să dea întiiul în fi- 
cial cu bani de la semnu. 

Semnul se pune la o distanță de vre-o 7-—8 paşi de la ficii, ear 
daci jucătorii sint mai mari, distanța este şi mai mare. 

Le la un semn se dă cu un adul în ficii. Cine nimereşte ficiul 
face ca toţi banii să cadă de pe dinsul şi dacă vre-un bun din ghează 
cum au fost puși pe ficiii, a căzut tura, jucătorul îl ciştigă şi dă mai 
eparta. - 
P Darea mai departe se face ast-fel ;: Stringe toţi banii unul 

peste altul cu ghează în sus şi apoi cu adulu caută să-i atingă pe 
margine, ca banii să se întoarcă cu tura, şi ciţi se întorctura, îi ciş- 
tigă şi continuă să dea şi mai departe, tot așa. 

Dacă nici un ban nu a căzuttura, urmează să dea cui ieste rindul 
după acest prim jucător. Apoi după acesta urmează altul, pină se 
ciştigă toți banii. | | . 
„Jocul se reîncepe, fiind întiiul cine a nimerit ficiul cu bani de 

la semn, al doilea cine a căşștigat după acesta etc. 

28. Llu-i cuclu, lu-i vimtul? 

Jocul acesta constă în a ghici cine-va in care mină copilul a pus 
nucile, alunele, migdalele, etc., şi dacă ghiceşte, le ciştigă, iar dacă 
nu, dă acelui care a pus atitea nuci, etc., cite a avut în mină. Acela 
care pune, întreabă pe cel l-alt, prezintînd minile inchise: 

lu-i cuclu, Unde-i cucul, 
lu-i vimtul? Unde-i vintul? 

Copilul atingind mina în care crede, că nu-i nimic zice : 

Ada-i vimtul Aici e vintul 

Apoi, atingind pe cea-laltă mină zice: 

Şasa i cuclu Şi aici e cucul. 

și cind copilul spune pentru o mină, că aci e cucul şi sint nucile în- 
tr-insa, el le ciştigă ; din conta, dacă nucile sint in mina pentru 
care el a spus că este vint, pierde atitea nuci, ”
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29. Vine moara? 

* Se duc copiii la un şipot (șoput) cu copaie ([cu-nan'e) şi după ce-l 
spală, adecă după ce golesc apa din copaia şipotului prin ajutorul 
minei, îş bagă unul dintre ei buzele în şuzcă ((ea- : 
vă) şi inchizind .ochii, strigă -celor-lalţi:' Vine 
moara? vine moara! !) adică s:a umplut copaia, 
ca să înceapă să curgă prin șurcă, și toţi cei-lalţi 
îi spun în gură mare: nu vine! dacănu s-a um- 
plut copaia. Cind se umple -copaia, toţi strigă : 
vine, vine (a venit) şi copilaşul, deschizindu-și o- 
chii, bea intiiul. | | Şipot; 1) cupanie; 2) cu! 

- . pania mare; 3) şurcă, 

  

  

30. Curmarta rîului, 

Copiii se string la un riușor şi-l ccurme» = abat cursul apei şi 
"după aceusta earăşi ii dă drumul în vechea-i albie. 

Cind riuşorul îşi reia cursul, cind vine, copiii cintă în cor; 

ghini - bine 
vini | veni 
tămbura |  tâmbura! 

3|. Zboară, zboară! 

Se string copiii in picioare saii jos stind şi pun toţi cite un de- 
get pe masă sai pe genuchiul unuia dintre ei, şi unul, cel mai virst- 
nic, devine conducătorul jocului. Conducătorul, 'repelind cuvintul 
«zboară» de cite ori voeşte, numește o vietate oare-care, zburătoare 
sai nu. şi pentru ca să înșele pe ceilalți a spune contrariul de ce 
face vietalea numită, dacă aceasta este o vietate zburătoare, el nu ri- 
dică de loc degetul, pronunţind numele acelei vietăţi, şi mulţi, luin- 
du-se după exemplul săi, îl imitează involuntar şi ast-fel trebue să 
capete cite o lovitură de la toţi cei cari ati jucat bine. 

Cind numeşte o vietate, care nu zboară, conducătorul ridică mina 
de odată, cerind ast-fel a-i amăgi. “ 

Tot așa continuă jocul mai departe. 

32. Cu lepurli. 

“Se pun bieţii doi cite doi în picioare în formă de -cerc şi de- 
parte [ie-care păreche de cea-laltă. Perechea de cite doi băeţi e for- 
mată ast-fel, ca unul din cei: doi băeţi să fie lu spatele celui-lalt, și 
după aceasta doi băeţi se fac: unul iepure lepuri) şi cel-lalt ogar 
(hârtă)?). lepurele poate să alerge în jurul cercului format de pere- 
chiie de băeţi precum și prin faţa lor. Ogarul insă nu poate alerga 
de cit după perechi. Cind iepurele se vede strimtorat u fi prins de 
ogar, se pune in fața unei perechi şi aci fiind trei băeţi, al treilea, care 
este ultimul incepind de la cel care a stat inaintea perechei, pleacă 
iute spre a nu fi prins de ogar. Dacă este prins, devine el ogar şi o- 

1) Vine măara (a venit moara) se întrebuinteaza proprii la mori. Cînd se aduce 
apă la moară și aceasta începe să lucreze, se zice: viu. mara (a venit moara adecă: a 
început să lucreze moara). . 

1) Ogarul, se mai numeşte ; cîne de avinare şi zigăr,
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garul devine iepure, care, dacă este ostenit mult, se pune în faţa unei perechi, şi al treilea de aci se face iepure. E E Fie-care iepure are dreptul să se puie îndată, dacă vrea, în faţa unei perechi oare-care, și neapărat trebue al treilea să devie jepure. Ogarul nu scapă de cit după ce prinde iepurele. 
Jocul se joacă. şi de fete mici; 

33. Stlup: 

Băetaşii, umflindu-şi fălcile, cu amindouă minile, le lovesc spre a se desumila, ceea ce produce zgomotul: ştlup, de unde i-a venit şi numele. 
“De multe ori băiatul, după ce-și umflă fălcile bine, ţinind o mină la gură, cu cea-laltă loveşte o falcă încet şi de mai multe Ori, ceea ce face să producă un zgomot asemenea broaștelor (brăatițlor). 'Tot așa face şi cu falca cea-laltă. i 

314. De-anchidicârtalui. 

Băeţii, cind se găsesc în livede, unde de obiceiii se joacă, se duce unul şi punindu-se ghemuit îndărătul unut alt băiat, care stă în pi- cioare, un al treilea impinge pe acesta, care, împedicat de cel ghemuit,, cade pe spate. Aceasta de obiceiii nu se face decit de cei mai tari. la cei mai slabi, şi mai cu seamă atunci, cind se spune de vre-unul, care „se consideră mai superior celor-laiţi, să stea jos şi aceştia nu ascultă, De-anch'idicargalui, inseamnă : de a impedecarea .  .. a 

39. Cu băgar&a caplul în şoput. 
(Cu bagarea capului îu şipot). . 

Bieţaşii, ca să arăte că sint voinici, se adună în jurul unui şipot şi se prind, cine poate să sufere mai mult apa. Cei mai voinici işi viră capul sub șurcă (zghiabul) şipotului şi lasă să curgă apa pe din- sul; cei-lalți în timpul acesta numără, și tot așă se face şi cu cei- lalți ; şi cine suferă mai mult se declară căpilăn şi are bun nume printre cei-lalţi.. 

30. Cu ţinirăa mînîl'er în şoput. 
(Cu ţinerea minei în șipot) 

Jocul acesta se face tot ca cel de mai sus; singura diferenţă e că, în loc de a pune capul sub șurcă (zghiab), se“ pune degetul saii mina întreagă în copaia şipotului sai sub şurcă. .! 
Unii, cei cari se obicinuesc, reuşesc a ține mina sai degetul pină la numărul 100, 200, şi une-ori maj mult, ceea ce este o.adevărati. bravură pentru copilașii cei de 4—9 ani; avind în vedere că la Pind, unde mai cu seamă se obicinuește jocul, apa e foarte rece chiar în mijlocul verei. | | ” 

'37. Cu luarea ch'itrițăauli'ei: 
(Cu. luarea petricelei). «. 

Şipolele în comunele 'romineşti sint” prevăzute cu cite o mică al-: „bie, prin care curge apa și care se numeşte cupan'e. 
„Copilaşii, spre a arătă cine poate să sufere apa mai mult, aruncă
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o petricea (chiitrițăauiă) în cupan'e şi unul dintre dinşii, care se dă de 
voinic, inchizindu-și ochii, işi viră capul în cupan'e şi fără să adieo 
bucată de vreme, caută să găsească peatra și apucind'o cu gura, să 
o sceoaţă afară. Cind reuşeşte, îşi ridică capul cu mindrie şi e plin de 
bucurie. De multe ori însă, nereuşind el, spală copaia șipotului şi, 
aşteptind să se umplă, aruncă petriceaua și un altul se oferă pentru 
a o sceate cu gura din copaie. 

Acest joc serveşte a-i deprinde cu apa rece şi a le întări pielea. 

"8. Pataloni. 

„Jocul acesta conzistă în a se prinde doi copilaşi de mină, iarun 
al _îreilea să se puie de-a curmezişul pe minile lor ast-fel prinse, și 
aşă să fie dus dintr-un capăt al curţii pînă într-altul, cintindu-i: 

Pataloni-loni Pataloni-loni. 
In le-aţăm (aduţem) aestu... Unde-l ducem pe acesta... 

Nu este complect. a 
- Cind sfirşeşte cintecul, se dă jos al treilea băiat, şi prinzindu-şi 

minile cu unul din cei-lalţi, cel care rămine de astă dată, se pune 
pe minile lor să fie dus pataloni, aşă se numeşte ducerea pe mini 3). 
Și după ce şi acesta a fost dus pataloni, vine rindul celui care n-a 
fost dus de loc, şi tot așă se succed pe rind fie-care. 

39. Cu, ch'atra pri apă. Cu bîşarăa apăliei. 
(Cu peatra pe apă), (Cu sărutarea pe apă). 

Se iea o peatră netedă şi subțire şi se aruncă peapă cu latulei. 
Băiatul, a cărui peatră face mai multe salturi pe apă şi merge mai 
departe, se consideră invingător. Pentru fie-care atingere a pietrei pe 
apă, se zice că peatra bişe (sărută) apa, de unde şi numirea jocu lui / 
cu Vițarea apilei. : 

_In Germania jocul acesta are mai bine de 40 de nume. 
Cfr, Floru: Educaţ. la Elent, p. 30: Jocul d-a lipiile CEzosraatsuos) ; Polus, LX, 119 

. 
“ 

40. Cu vîrvura. 

Se iea couje de pin şi, după ce se netezeşte bine cu o custură 
(briceag), se rotunzește şi i se tac două găurele, prin cari se trec cele 
două extremităţi ale aceleași sfori (c'ăară/. După aceasta, se leagă aceste 
două extremităţi. Apucind cu amindouă minile extremităţile A și B 
ale sfoarei indoite, se învirteşte virvura de 

„mai multe.ori, pină ce distanţa dintre A şi > B 
B devine foarte mică. Atunci băiatul, prin A 
depărtarea şi apropierea minilor sale, face 
să se întoarcă virvura în jurul sfoarei foarte Vîrvura. 
iute, în cit nici că se distinge une-ori dacă se intoarce sai nu. 

Cfr. Jocuri şi jucării de P. Ispirescu, p. 8: sfirleaza. 

1) La Farşeroţi, pataloni se numeşte lerghia.
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4. Cu ascuchiatlu. 
(Cu seuipatul), 

Băeţii, scuipind intr-una din mini, lovesc cu dunga celei-lalte 
mini în scuipat, şi în care parte a sărit scuipatul mai departe, se 
zice, că doarme norocul băiatului pentru care s-a dat în scuipat. In 
partea aceea încă va fi mireasa, cu care se va căsători dinsul. 

42. Cu pliscînirea frîndilier. 
(Cu pleznitura frunzei). ' 

Copilaşii, impreunind virfurile arătătorului şi policarului, ast- 
"fel ca se formeze un cerc, aşează bine o frunză de nuc, de tag sai 
de ori-ce alt arbore, destul să [ie largă, şi cu cea-laltă mînă lovind-o, 
frunza se găureşte, şi în timpul acesta produce şi un zgomot. Cu cit 
se produce mai mult zgomot şi se găureşte mai mult trunza, cu atit 
copilașului ii pare mai bine, căci ştie să dea (să lovească) cu dibăcie. 

Acest joc, probabil, stă in legătură cu jocul. Ilzzozowov. 
Era oracol de iubire, scos din zgomotul petalelor de şi arătă torul 

mac şi nemone (Polux, X, 127. Puneai frunza pe degetul 'mare și 
miinei stingi şi loveai : apoi cu mina dreaptă, iar zgomotul era tăl- 
măcit, ca arătind sai nu iubire. 

La noi se întrebuințează mai mult deteiii, de nuc sati de dud 1), 

43. Tilistră 3; Ziza 5%. 

Se scobeşte o rămurea de sov (usi), lungă cit două schioape şi 
jumătate. După aceasta se alege un lemu tare, de obiceiii alun, şi se 
face un fif, adecă un lemn care sâ încapă in una din găurile socului - 
scobit, zizei sai ţilistrei, după ce insă se găureşte frumuşel cu un 
ac sau cu o undrea supțire. În gaura liberă a Hlistrei se introduce 
un piston, numit sul, care la extremitatea ce se introduce in gaură e 
invirtit cu ciup (fire supţire de cînepă) spre a se lipi bine de păreţii 
țilistrei. După aceasta se duc şi trag apă, pe care o asvirle în aer, 
sai trag cu ea la ţintă. De multe ori băeţii își încarcă, țilistrele şi 
asvirlă asupra fetelor şi nevestelor, cari sunt p-acolo, zicind, că le do- 
resc binele, cu toată protestarea lor, Şi cu această ocaziune ei reci- 
tează diferite formule mai mult sai mai puţin convenabile. 

Cfr. Isp. op. cit. p 12: Puşcociul cu apa. 

MM. Piîsşpacă 4; Pleofcă. 
Pişpaca se face tot așă ca şi ziza, cu singura deosebire, că aci nu se pune fiful. In schimb insă se fac două dopuri de cilţi, cari se nu- mesc ciuchi sau plumbi. Cu ajutorul pistonului (șulului) se impinge unul pină la marginea pişpacei şi punind şi pe cel-lalt, prin presiu- nea ce se face aerului, tace ca primul dop să izbucnească cu zgomot: pac: | 

| Băeţii se întrec cu pispacele, cine aruncă ctupul (dopul) mai sus in aer sau cine trage mai bine la ţintă, etc. 
La greci puşcociul de soc se numea: 7ăsțoâpa 5), 
Vezi Ispirescu, op, cit; p. 10: Puşcociul de soc. 

1) Floru, op. cit. p. 26. 
3) Aşă se numeşte la Ohrideni, Farşeroţi, 
2) La cet-lalți Romîni din Macedonia. 
+) Pişpacă se numeşte de obiceiii în Epir. 
2) Grasberger, 1, 97, 98 ap. Floru op. cit,
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MD. A ţibăra; A murara. 

Se face ca la jocul Pri ch'atra a-scundire, şi cine rămine este 
incălecat de mumă. Toţi cei-lalți şed în formă de cerc pe pămint, 
unul de altul în depărtare de ciţi-va pași, şi cel călare conducecalul 
In jurul celorlalţi, şi la fie-care se oprește şi întreabi: gumdr (mă- 
gar) ori sumăr (samar). Dacă i se răspunde : m'-adâr mâara (imi dreg 
moara) ori alt-ceva, călăreţul trece la un alt băiat, unde pune aceeași 
întrebare. Dacă i se răspunde: gumar, călărețul devine măgar şi mă- 
garul călăreț; dacă i se răspunde sumar, bîiatul care a răspuns de- 
vine călăreț şi călăreţul şade pe pămint în locul lui. Totul în acest 
joc stă în faptul că băeţii indată ce văd, că măgarul le este lor anti- 
patic, îl chinuesc și fac ca să lie încălecat mai de toţi, din carecausă 
pînă la urma urmelor se ieai și la ceartă. 

"Numele de ţibară probabil că vine de la: cuvintele albaneze 
ci bară (ce cauţi). 

Murara este femeninul cuvintului murar (morar). 

45. Afumarăa, 

Băeţii, cînd sint adunaţi mai mulţi într-o casă, caută să păcă- 
lească pe necunoscăterul jocului acestuia și să-l facă să-și înegrească 
fața şi minile cu fum. ! 

Pentru aceasta se prepară de mai nainte două farfurii, dintre cari 
una se inegrește (se afumă) cu fum pe dos. Această farfurie se dă 
naivului copil in mini și i se spune să stea drept, să nu se mişte de 

„loc şi să nu privească decit în ochii celui l-alt băet, care luind far- 
furia cea l-altă stă la oare-care distanță de primul. | 

In farfuria acestuia (în cea năafumată) se pune o monedă şi se 
spune naivului copil, că dacă va face tot ce va lace şi el cu farfuria 
bună, moneda printr-un mod miraculos și fără 'ca nimeni să știe, se 
va transporta in larfuria sa (in cea afumată). Copilul increzîndu-se, 
sai curios de a vedea, dacă este sai nu posibil, primeşte. 

Cel cu farfuria cea bună, ducind mina re sub dosul farfuriei 
sale ca şi cum s-ar şterge, o duce şipela faţă. Cel-lalt, făcînd tot aşa, 
işi înegreşte fața cu minile. După ce s-a inegrit bine, îi spun săse» . 
uite in farfurie, nu cum-va va fi venit moneda. Dacă nu s-a simţit şi 
cu aceasta, îi spun să se ducă în vre-o parte, unde sint oameni mai 
virstnici adunaţi și prin modul acesta se distrează pe socoteala, păcă- 
itului. E 

4]. Cu cheatra a-scundere)). 
(D'ascuusele). : 

Jocul se face în modul următor: 
Se adună toţi băeţii cari -vor să iea parte la joc, şi se numără 

cu una din formulele date mai în jos sati își da peatra (iși-da chea- 
tra), adecă: unul dintre ei iea o peatră in mină şi, după ce o ascunde 
într-una din mini, se adresează către unul din jucători, prezintindu-i 
minile închise, şi îi zice: iu-ă cheatra (unde-i peatra). Dacă nu ghi- 
ceşte acesta, scapă. Dacă nimereşte, scapă cel care a avut peatra, şi 
același lucru trebue să-l facă al doilea cu un alt jucător, şi se ur- 
mează in modul acesta pină la cel din urmă. La cine a rămas peatra, 

1) La Cruşova jocul aceata se numeşte sa pusti cu ascundere, iar la Ohrida, Cucu. 
3) ;
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acela se face sai z-bagă (se bagă), adecă își inchide ochii cu miînile 
ori cu poala hainei, pe cind cei-lalţi se ascund, fie-care pe unde poate. 
Făcutul strigă din cind în cind: noapte! sai (la Ohrida): cuăcu 7 Şi 
dacă îi se răspunde ndapte, nu trebuie să se disfacă (să-şi deschidă 
ochii), iar dacă toţi tac sai îi răspund : guă / (la Ohrida: aida !), atunci 
işi deschide ochii şi aleargă să alle pe băeţii ascunși. Indată ce vede 
pe vre-unul, il numeşte: îi vidui X..:. ascumtu aclo... (te văzui, as- 

„cuns în cutare parte) şi aleargă să scuipe la semnu, adecă la locul 
unde s-fețiră (unde şi-a dat peatra), ca nu cum-va să-l prinză vre- 
unul dintre jucători sai cel văzut, inainte dea putea ajunge la semn. 
Dacă vre-unul dintre jucătorii ascunşi il prinde, îl ţine forțat pină 
vin toţi cei ascunși z-da di niîs (să-l atingă cu mina), Dacă nimeni nu 
l-a prins, cel văzut a ars (să-arsi) şi nu mai ure voie să jea parle îa 
joc pină nu se isprăveşte jocul. “Lot aşa se petrece și cu cei-lalţi 'vă- 
zuți, şi dacă toți jucătorii ai fost arși, fără ca făcutul să lie prins de 
vre-unul, primul văzut trebue să se bage şi jocul reincepe. lar dacă 
cel făcut e prins, se face tot el. | 

Se mai face jocul acesta şi în modul următor: | 
După ce băeţii işi da peatra saii se numără, cine rămîne, nu-și | 

ascunde ochii, dar aleargă să prinză pe jucători, cari caută să scuipe. 
la semn. Dacă prinde pe vre-unul, acesta trebue si se facă şi jocul 
veiucepe. lar dacă toţi ai reuşit să scuipe la semu, trebue să se tacă 
tot fostul, şi jocul reincepe. Si 

cfr. Ispirescu : Jocuri şi jucării p. 53 ; "Teodorescu: Poezii populare p. 192. 

La cei vechi jocul se numea: azoââgasrivâz. |!) 
Formulele ce se obicinuesc la jocul: Cu cheatra a-scundere şi 

la alte diferite jocuri sint acestea : 

l $) „IL (5 II IV (4) 

Unumina- Udlu . Unumina Unumido 

Dudumina Dorlu ” Dudumina Dadumido 

Tutalama Terlu Tricău „ Trialoni 

Câtalama Părlu Ciuciura: Câcialoni 

Jalijuli Mila Pena Jăli, Juli 
Pânaglriţa Şarlu Lânga Pânighiiţa 

Oema Şăbirlu | Sâdi Stineantona 

Docma Oburlu Midi , Cacararda. . 

- Câlişti Năturlu Dilii sati: Dăli Ficiur cu ficiur. 

Malişti Dărlu _ Pl'a-şcus 5) Ş-eşi 1 „ 
. : 

1 Polux, C. IX, 117. 
*) Din formula aceasta, afară de unu şi du din unu-mina, dudu-mina, cari at 

sens de unul şi doi, afara de tria din frialama, care corespunde lui trei în limba 
greacă, şi afara de cuvintele de oraşe : Neaguşti, Hrupişti, precum şi de chirchines, 
care înseamna un fel de pasere, cele-lalte cuvinte n-ai un sens în limba Aromiînilor. 

3) Singura particularitate ce observăm aci, este că fie-care cuvint începe cu su- 
netul corespondent al primelor numere de la unul pînă la zece. 

“) Aci, afara de eşi, care este imperativul verbului a eși, nu găsim cuvîntul cu 
vre-un sens, 

2) Un nume propriii arominese (Pleaşcă; Ș-eşi înseamnă : să eşi )
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Ncâguşti Gopeşi: Zurlu Ş-eşi ! 

Hripişti Ohrida : Cutorlu. 

Chirehinez | 

V Varianta 1) v „NI2) VII 3) VI 
Milica " Auszăhllied: - Unumina  lririţa Ililița 

Bubulica Tlelika Dădumina — Bibilița Pirpiliţa 

'Tă cutare _ Bubulica SE Trialama Dămagâră, Tă matali 
Ti mutare Tu kutâre Cătalama Ducutâră, Tu catali 

eh Ti mulâre „"Oema Ciâcli Clţum 

Bichir Ikir Docma Macli Belţum 

'Tăra .  Bikir ” Şibişti Ndupli ; Gop. Doplin Ciifetie 

„ Vesichir Tâtă vezikir Carâbişti Plascus; Gop. Pleseacin Dăculiţa 

Jelemâna Gela mana Cari i ațelus 

Bâşi Turchi Beş turki 5) Didicus 

IX 6) - x?) „15 XII 9) 

Elelem Unumi : Unumina " Unumina 

Belelem Didumi Dudumina o Dădumina 

Ştunşum Triaranii Trei Stri Trialama 

Calelem , Câtarauii „Cărabiri Cătalama 

„_Orma o Sid pânghipânghi Ichir 

Dorma - Măidu Chiicanela Bichir 
Teşiu Tale Zdafni ' Tărta “ 

Ptşiu- Deca Zdutni Deşichir 
Cicirăţi îm poală Grăpsi | Şancu Ghiemada 
Masca tu a dală.  Mhafa. - Mângu - Beşi 

' Cucot, Turchi Jabechi 

1) Aci găsim numai pe bubulica, care înseamna un fel de scărăbuș, 2) Aci numai cari i ațelus înseamnă cine e acela, deşi are la fine un s, care nu se întilneşte nici o data în vorbirea obicinuita a-Aromiînilor. . 
*) Nu găsim nici un cuvînt cu vre-o însemnare în limba Arominilor, 4) De asemenea. - 
:) Weigand: Sprache der Olympo-Walachen p. 118: 
Der inhalt (des Auszăhiliedes) ist volistindig sinlos; die Worter lika, ikir, bi- kir haben Keine Bedeutung. . 
) Aci găsim numa! pe cicîrăți îm păală, care înseamna căcărezi în şorţ, și Musca lu dală, care înseamnă : musca-n oala, 
7) Aci găsim pe grapsi, care înseamnă în limba greacă : scrie. *) Aci găsim pe frei seri —trei seri și pe cucăt = cucoş. 
?) Nu găsim nici un cuvînt cu vre-un sens, 

V



JOCURILE COPILAREŞTI ALE AROMÎNILOR 99 

XI XV xY XVI 
Ala d), . | Ala, _ Ala-ala, | Apa-epi, 

Fala ?), Bala, Bucuvala 2), o Epiipi, 

Bucuvala 2), Portocala 4), | | Fiictur - Dapai-do, 

Liciu 5, Do-madară -. Piclur, , „Dapai-di, 

Piclu,5%) Do-catară Gilinât 5) | Azdriviş 

— Buvilic'hu.5) Ciniţul'a Ciniţul'a | | Tripufiş 

“Tecăza ! Ti tixil. Azdrivani, 

Comm. de d. Taşcu. 'Țicura, în munţii de “Tripufani, 
„ [Şunda, [Mirihuva. 

| *Morscaco, 

Scacole, 

Stăi-stăi 

Pin apă, . 

V'inu, vinu, 

Pin la noy | 

S-ii başă dinipoă. 

” Gopeşi, Macedonia. | 

Traducere.—... Stăi, stai,—pină apoi,—vino, vino,—pină la noi,— 
să mă săruţi înapoi. (Cele lalte cuvinte n-ai sens.) 

Notă.—Cuvintele a căror însemnare a fost notată într'una din notele precedente 
nu se mai notează în cele următoare. Aşi de exemplu, cînd spunem la No, 12 că 
„găsim nici un cuvint cu vre-un sens, facem abstracțiune de umăne, ducdumăna, asu- 
pra cărora ne am oprit mai sus. 

In ce priveşte aceste formule de eleminare, că sint lipsite de 
sens, mai acelaș lucru îl găsim și la alte popoare. | 

. La Romini se obicinuese următoarele fortau le de elaminare, la 
jocurile «de-a mijoarca> saă «de-a mija.» €) 

Una mara, - Socodon, 
două para, | socodiţa, 
treia ruga, podobiţa, 

_ cocioruga, gheorghieş, 
solomon !, clanţ! 

Une ori în loc de socodița, podobiţa, se zice: șindilița, împo- 
dobiţa. | 

1) Ala-fala, n-ai nici un senz; 
1) Bucuvala, este un fel de mîncare preparată cu piine, unt şi zahăr. 
2 Licilu, nume proprii; ear ficilu, cel piciă, mic; buvilicilu bourelul, 
1) Numai, portocala însemneaza : portocală. ” 
2) Gilindt, însemnează : gainaţ. 
€) Șezatoarea, p. 199, 239, 240, vol, III, de d-l Artul Gorovei,
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Alta | 

Una gana, - Bursucan. | 
ciştigana, umflă-te, bursucule, 
panaita rachiţa, Şi de c... ardică-te; 
corcodel lişiţa: . __terevenchi 
avram, tenchi | 

| Alta | 
Ana mana, | De la moara pruncului 
şodrogana, c-un cojoc 
Ş-o popiţă de motoc, 

- mărgăriţă ca o pară stricătoare, 
de unde focul te luară ?' țanc lată mare. 

Alta. 

Uni lichi, 
fiştilichi 
liişti pana, Panaite, 
lichiţaua, cucuveaua, 
tată-tu bojoacele, (sai: cojoacele). 
mă-ta but. 

Alta. 

Unca, donca, 
trinca, ponca, 
cinca, rinca, 
oghir, poghir . 
țibilichiă pichiiă. 

18. Pri un ciic'6r. (T-a cuțandăchi)) 
Toţi băeţii, cari iaii parte la joc, se fac perechi, perechi. Pe: echea 

cea mai mare da mînă, adică cei doi fruntaşi ai jocului din perechea 
aceasta se întorc cu spatele către cele-lalte perechi, sai se duc mai 
intr-o parte și unul dintre dinșii, A, prezintă cele două degete cama- 
radului său B, şi-l intreabi : ce deget lei? B jea de ex. degetul arătă- 
tor şi degetul mare rămine a fial lui A. lie-care pereche vine cu rin- 
dul, separată, la perechea mumă numită, unde unul prezintă vele 
două degete, cu care atingind puţin pe cel mai mic din perechea ve- 
nită și zicindu-i: cari liai? (pe care deget iei) iși opreşte degetele pe 
pieptul celui mai mare zicindu-i: cari aldșt ? (pe care deget laşi). Dacă 
acesta alege arătătorul, devine tovarăşul lui B şi cel-alt al lui A. 

Tot aşă se face și cu cele-lalte perechi. Prin modul acesta se fac 
două cei?) (bande) egale. După aceasta se tace un cere mare numit Soir 
sau ferclu şi aruncă peatra spre a se vedea, cine trebue să intre in soir. 

Se iea pentru aceasta o peatră mică şi netedă şi după ce se 
scuipă pe o parte, o iea unul din cei doi fruntaşi ai cetelor şi intreabă 
partea adversă: Ce luati ? săare (partea nescuipată) ori: plăae (partea 
scuipată ?) Presupunind că banda A a luat săare, se aruncă peatra 
în aer şi dacă cade cu partea nescuipată în sus (săare), a invins banda 
Ă, şi cei din banda B trebue să joace partea neonorată a jocului, a- 

„1) La Avela, Epir.
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*decă intră în soir toţi sai numai cite unul—dupăi învoială;—iar cei 
din banda A, pe rind cite unul intră în soir şi cată să-i atingă cu pi- 
ciorul saii, dacă s-aii învoit, şi cu mina ; pe ori cine l-a atins, se arde. 

Se consideră arsu şi. ori-cine a eşitafară din soir. Tot așa se 
arde şi cel care se dă pe un picior, dacă cum-va a eşit din soir sat 
a atins pămintul şi cu piciorul cel-alt. Dacă cei din soir ati fost scoși 
(arşi) toţi, jocul se reincepe și banda B are un sumâr (se mai zice 
pe alocurea : bis) și tot ea trebue să joace partea neonorată a jocului.. 
Dacă însă cei din banda B n-ai fost toţi scoși, n-are nimeni sumdr 
şi jocul se reîncepe prin schimbarea rolurilor. | 

Numele t-acufandăchi vine din cuvintul grecesc cuț6s (schiop). 
Aci t nu e de cit d inmuiat, după cume şi T-abușala în loc de 
D-abușola. | 

Cfr. Prezintă aseminări cu sărita gr. aorohâtev, aorohatuie. 
Trebuia să meargă într-un picior, pe cind cel-lalt picior răminea li- 
“ber şi ridicat în aer. | 

Cite odată se alungaii și învingător era cel ce ajungea şi lovea 3 

cu piciorul liber pe cel d-inaintea sa. ?) 

49. Cu nuţțli tu guvă. 
(Cu nucile în gaurâ). 

Se face o gaură (guvă) citsă incapă un pumn, şi la o depărtare 
de ciţi-va paşi se pune semnu, ca de acolo băeţii să arunce în gaură 
nucile. 
„Spre a se vedea cina trebue să stea la gaură, băeţii aruncă de 

la semn nuci în gaură și ale cui nuci întră pereche într-insa, acela 
are dreptul să stea. Ast-fel se începe jocul. Cei-lalţi băeţi aruncă de 
la semn şi cind nucile intră pereche in gaură, le ciștigă cel ce șadi 
(care stă lingă gaură); iar cind intră nepereche, cel care șadi cedează . 
locul acestuia, după ce-i dă atitea nuci, cite ai intrat în gaură. 

Une-ori, in loc a se luă nucile cari intră în gaură, se ieait ace- 
ea cari nu intră. In tot casul, trebue să se învoească de la inceput. 
De multe ori băeţii inlocuesc nucile cu migdale ori simburi de prune, 
de cireşe et., care se numesc: 6asi. 

Jocul acesta este foarte răspindit. 
“Cir. Polux, IX, 193: zp5za, joc, care conzista în a aruncă nuci 

etc., intr-o gropiţă, ca să nu iasă afară. ' 

50. Da c'ap. 

Tot cu nuci, oscioare etc., se joacă cu jocul «de-a cap.» 
. Jocul conzistă dintr-un beţișor numit: ctap, în lungime de un 

decimetru. a 
Acest c'ap se infige în pămint niţel și pe partea de pedeasupra 

pămintului, care este netezită, se pune un ban. 
Se alege un semn la oare-care distanţă de ceap, zece, două-zeci de 

pași,—depinde de jucători, după cum sint mai mari sau raai mici— 
Şi apoi, după ce se fac cine să dea întiiul, se duc toți la semn şi dă. 

A da insemnează, ca acela cui iesterindul, cu o nucă mai mare, 
pe care a ales-o de adul, să caute a nimeri banul depe Cap şi a-l da 
Jos. Dacă a reuşit, toţi jucătorii cei-lalți trebnte să-i plătească cite o 

1) Polux, IX, 121, op. Floru op. cit, p. 27,
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nucă, două etc., după cum s-aă învoit la inceputul jocului. Dacă n-a reuşit, dă altul şi aşa continuă jocul, pină daii toţi de la semn. 
Dacă au dat toţi şi nimeni n-a nimerit, se dă şi de la cap, a- 

dică, se caută al cui adul a mers mai departe de cap, cind a dat de Ja semn și dă și de aicea. De astă dată unul dintre jucători trebuie să nimerească, fiind adulurile foarte aproape de cap :) 

5. Cucupili. | 

Cu cupili se joacă numai cu nuci. 
Fie-care jucător iși pune o cupă, adică trei nuci una lingă alta 

şi peste dinsa una a patra,—cite odată se fac şi cupe de cite 5 nuci;— 
„ciţi jucători sint, atitea sint și cupile. O cupă e depărtată de cea-laltă 
cu cite-va centimetre şi toate sint așezate în lormă rotundă. " 

Apoi se fac și dă, ca in jocul de mai sus, de la-un semn cuun 
adul. Cine cite cupi atinge, atitea ciștigă. 

52. Cu arcar&a. 

, Copiii in şcoală, pe băncile din urmă, unde sint mai scutiți de 
privirile dascălului, obicinuesc a juca cu nuci, țingifi etc., cu jocul: 
acă-arcarăa.» 

De pe partea. superioară a băncii unul dă drumul nucei. Tot 
din acelaş punct, cel care-i urmează lasă să se rostogolească o nucă. Dacă nuca aceasta nimereşte pe cea-laltă, jucătorul care d-află nuca, 
o căştigă. Dacă nu d-află, se lasă nucile acolo, unde s-au. dus și ur- mează să arunce întiiul cu altă nucă. Tot aşa urmează pînă ce unul 
din ei află cu nuca lui una din nucile tricute, şi atunci le ciştigă 
pe toate. e ă 

Jocul se joacă şi cu trei și cu patru chiar. 
Se dă în totdeauna pe rind. Aa La începutul jocului fie-care doreşte să fie ultimul, căci, fiind mai 

multe nuci tricute, este mai cu ușurință a nimeri. 

93. Cucu-dan 9; Cucili-Vicili5); Cucu-mpadi$) 
Se adună băeţii, cari doresc să joace, şi se fac ca şi la jocul: Cu chiatra a scindire, şi cine rămine, trebue să alerge dupe vre-unul din cei-lalţi, cari îl necăjesc prin diferite gesturi şi strinobături de gură precum și prin cuvintele satirice ce-i adresează, numindu-l cînd : prostuţ, cind cioară (gae), cind bufniţă (cucuvae) etc. Așă băeţii îi sar Înainte și îi zic: citcu, cuicu, sati cucili, vicili ; p-alocurea cucu-dan, cucu-dan. N 
Nu poate scăpă acesta decit, dacă poate să atingă cu. mina pe vre-un băiat, cind stă in picioare, de oare-ce băeţii,. spre a-i face mai mare necaz şi a-l supără, se mută des dintr-un loc într-altul. Dacă băiatul este atins în momentul cînd stă jos şi a zis cucu (sai cucili- vicili, ori cucu-dan) nu se iea în consideraţie. 
Acel care aleargă să prinză pe, cei-lalți se numeşte: cucu sai. cucili-vicili, sa cucu-dan. - 

1) Com. de d-l Dimoane Mih., profesor. 
3) Cucu-dan se numeşte la Arominii din Avela, Avela-Nouaă şi Xirolivad. 3) Cucili-vicili se numeşte la Aromiînii din Bitolia, Cruşova, Magarova, Tirnova, *) Așă se numeşte pe la cet-lalţi Aromini, |
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Cind locul, unde se joacă copiii, conţine mai mulţi pomi, băeţii. 
se învoesc, în loc să stea jos pe pămint, să se agaţe de pomi, ast-fel 
ca picioarele să nu atingă pămintul. Ori-care băiat e atins de cucu- 
dan pe cind nu e agăţat de pom, ii iea locul. De multe ori, cînd 
cucu-dan nu poate să prinză pe nici unul şi s-a ostenit mult, observă 
cine e mai prost agăţat de pom şi stă acolo de-l păzeşte pină atinge 
cu picioarele pămintul, cînd îl şi atinge cu mina, suferind în schimb 
toate tachinările ce-i fac cei-lalţi băeţi, cari voesc să scape pe cel a- 
menințat a deveni cucu-dan. Ori de cite ori cine-va se agaţă de pom, 
trebue să spue: cucu (sau: cucili-vicili, cucu-dan), căci aitmintrelea 
se face el cucu-dan. - 

Dh. A selata 1); cu Sclavi; cu Sclavlu; T-u Sclavachia 2). 

„La jocul acesta toţi băeţii se împărțesc în doua tabere, A și B, 
ca la jocul Priun c'icior. Cele două taberese pun faţă în faţă una de 
alta, în depărtare de 30—40 de paşi. Locul, unde e reşedinţa fie-cărei 
tabere se numeşte semnu. Jocul se incepe în modul următor: 

Șefii celor două tabere, numiţi mumă, fie-care în parte, înain- 
tează în mijlocul distanței ce le separă, şi aci muma taberei A de 
exemplu, intinde palma celei-lalte mume din tabăra B, care o lovește 
şi prezintă la rindul său palma. Muma taberei A la rindul ei lovește 
palma întinsă şi se întoarce spre semnul săii, urmărită de muma B, 
care voeşte să o prindă sau să o atingă cu mina. In timpul acesta, 
unul din băeţii taberei A sare în scăparea mumei şi urmăreşte pe 
muma B, care, văzind că a eşit un jucător din tabăra adversă, se 
întoarce în grabă spre semnu la tabira sa. Unul din tabăra B sare 
în goana celui care urmăreşte pe muma lor şi il vinează pină ce a- 
cesta ajunge la tabăra din care face parte, de unde un alt jucător se 
pune în urmărirea inimicului, care e nevoit u se întoarce la tabăra B. 

Scopul jocului e si prinză pe inimic, înainte ca acesta să aibă 
timpul a se intoarce la tabăra din care face parte, și a-l face prin 
modul acesta sclav; rob. | 

Dacă cel care urmăreşte pe un inimic, pe care ar voi să-l facă 
sclav, n-a plecat dela semnu (nu luă semnu; aci se mai zice şi: nu 
ari semnu) ci dela oare-care depărtare, prinzindu-l, în loc să devie 
sclav cel urmărit îndată ce s-a probat de spectatori, că nu luă semnu, 
devine el însuși sclav. A 

A avza semn sau a lua semn, însemnează a plecă un jucător 
de la semn în urma inimicului pe care doreşte să-l facă sclav. 

Dacă unul dintr-o tabără este ajuns de unul din tabăra cea-laltă, . 
inainte ca el să ajungă la semn, sezicecă tabăra aceea a luat întîn'lu 
semnu (intiiul semn) şi fiind-că pentru prima dată un inimic e făcut 
sclav, se graţiează. | | 

După ce o tabără a luat întînlu semmnu, pe ori-cine prinde din 
tabără inamică după aceasta il face sclav. | 

De multe ori, după invoiala ce ze face la începutul jocului, nu 
se duce sclav cel prins, ci in locul săi să trimete de mumă unul mai 
puţin alergător şi indemănatic în acest joc. Muma nu se duce nici 
odată în sclăvie, ci trimite pe altul în locul săi. 

1) Se numeşte aşă jocul la Vlaho-Clisura (Macedonia), Moscopole (Albania) şi Vlaho- 
livade (Macedonia). - 

3) Se numeşte așă la Avela (Epir); La Farșeroţii din Țicura, munţii Mirihuva, jocul 
șe numește: Wa zdar-zdir. i ie La Ia
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Sclavii se pun în picioare, în linie paralelă cu tabăra din care 
face parte şi la o distanţă de la semnul taberei ce i-ai făcut sclavi, 
cit poate sări col rai bun tovarăș al sclavilor în trei sărituri. Dacă 
sint mai mulţi sclavi, se ţin de mină unul de altul. Dacă o tabără a 
pus sclavii la dreapta, cea-laltă îi pune tot așă, ca să nu fie sclavii: 
faţă în faţă, ci tu artchi, în aripele taberilor. 

Indată ce se face un sclav, muma nu mai ese în goana iniimi- 
cului, ci rămine la semn pentru a păzi sclavul, sărind contra celui 
care s-ar încercă să-l libereze. | 

Sclavii se pot liberă, ori de cite ori unul din tovarășii lor ar 
reuși să ajungă în inchisoare, înainte ca cei din banda adversă să 
reușască a-l opri. Dacă sint mai mulţi sclavi, şi unul din tovarășii 
lor a reuşit să ajungă pină la dinşii, nu poate libera decit pe unul 
singur, de ordinar pe cel mai noii sclav saii pe cel mai voinic. 

Cind toţi dintr-o tabără ai fost reduși în sclăvie; rămiind nu- 
mai muma, care tot-deauna e ultima redusă în sclăvie, acesteia i se 
permite să prescurteze distanța, mutind semnul la */, distanţei prime. 
Dacă devine şi muma sclavă, cei învingători iîncalecă pe cei învinşi, 
de la un semn pină la cel-lalt, unde şi rămin, spre a reincepe jocul; 
invinşii trebue să meargă de aci la semnul învingătorilor într-un pi- 
cior şi cu limba scoasă afară. Jocul după asta -reîncepe. 

De obiceiii, ca la toate jocurile, mamele sint alese printre jucătorii 
cei mai distinși. - 

Cind se ivesc neințelegeri, spectatorii sint arbitri. Jocul acesta se 
face în tot-dauna în loc deschis. a 

Cite odată, unul dintr-o bandă iese. | 
A ieşi insemnează a trece pe lingă jucătorii din banda inimică 

Şi a-l provocă să-l prinză dacă pot. Atunci se pune în goana lui unul 
mai jute la picior din cei deslidaţi. In contra acestuia fese altul din 
partizanii primului, care earăşi este- urmărit de unul din banda con- 
trarie. Aceştia une-ori străbat depărtări pină ce unul este atins şi se 
întorc toţi, rămiind ca acel atins să devie rob. 
„Altă dată, dacă numai o pereche se urmăreşte şi nu s-a putut 

şi în goană alţii, jocul continuă între cele două bande, ear cei eşiţă 
se lasă in pace, pînă ce unul cade rob, sati scapă. 

“ , 4 “ 

99. Chichir-michiir; cu cîmila bigată; dea biîgăâtalui. 
(Cu camila băgată) ; - (De-a băgatele), 

Se fac două bande toţi jucătorii, precum la jocul: Pri-un cicior, 
„Şi se fac, spre a'se vedea cine trebue să se bage. Băeţii din banda 
care a rămas, se pun unul lingă altul, cel d-intiiti cu capul pe ge- 
nuchiul unui copil, care se numeşte mumă şi care nu se joacă, iar 
cei-lalți cu capul fie-care la șoldul celui din naintea sa, şi se face 
ast-fel un fel de cămilă întinsă. Cei din bunda adversă, luind vint, 
dela oare-care depărtare de unde s-a pus cămila, se aruncă unul după 
altul de-asupra lor călare (cîvală), și după aceasta, şeful lor, care se 
aruncă la inceput sai la fine, numără într-o singură respiraţie pină 
la 20, 30, după cum -aii convenit la inceputul jocuiui, şi la urmă 

„zicind «lălia», !), se dai jos spre a se mai aruncă. 
"Dacă şeful n-a putut să numere pînă la numărul convenit intr-o 

singură respiraţie, sai dacă vre-unul din tovarășii săi nu, s-a aruncat 

1) P-alocurea, în loc de tălia se dice chichir-michiiiirrrr, de unde şi numele jocului.



JOCURILE COPILAREŞTI ALE AROMÎNILOR 105 

„bine călare, aşă în cit haina sa atinge pămintul, saii chiar a căzut 
Ja pămint, atunci banda sa devine cămilă şi cei din banda cămilă ai 

-să joace rolul lor. 

506. Cu pirustia !); Cu cîmila-mproastă 2; Dă-a cîmâra 3), 

(Cu pirustie) ; (Cu cămila în picioare); (De-a camara). 

Și aci băeţii se fac două bande, şi după ce se fac, cei din banda 
câre rămine se pun în picioare unul lingă altul în formă de cerc şi, 
prinzindu-se de brațe, işi lipesc capetele, formînd ast-fel o cămilă. 
Şetul lor, care se numește mumă, ii păzeşte ca să nu lie incălecaţi 
de cei din banda adversarilor; dacă muma reușește' a lovi din picior 
pe ori-cine din banda adversă, bandele iși schimbă rolurile; devenind 
cămilă (pirustie sau cămara) cei din banda adversă. 

. 

v 

57. Cu ficorlu; cu fic'uriclu,. 

(Cu feciorul). 

Toţi jucătorii şed in formă de cerc pe livadi (luncă) depărtaţi 
unul de altul cu vre-o trei putru paşi. Dintr-o haină se face un fic'or; 
se fac, şi cine rămine trebuesă vie in jurul băeţilor, cari sint aşezaţi în 
formă de cerc, ca să prinză fictorlu (copilul) pe care băeţii il aruncă 
dela unul la altul foarte repede şi, după cum le vine lor mai bine, 
la cel din stinga sai din dreapta lor. 

Toţi rid şi fac haz mare cind aleargă alergătorul după ficior şi 
nu-l poate prinde. Nu-i este permis a trece prin faţa băeţilor nici a 
străbate cercul prin mijloc. 

Dacă alergătorul a reuşit să prinză ficiorul, acela in minile că- 
ruia l-a prins, devine alergător, iar el îi iea locul. 

58. Cu castrului 

Băeţii, cari ieaui parte la joc, se impărțesc în două bande, ca la 
jocul: Pri un cicior, și după aceasta se face, cine să intre in castru. 
Castru se presupune 0 groapă mare, în care să incapă toţi jucătorii 
dintr-o. bandă și imprejurul cărui castru se face o mică brazdă cu o 
peatră sau cu ajutorul unui lemn ascuţit la virf. | 

Cei cari se găsesc afară din castru îndată ce l-u disiră (a înce- 
put jocul) lovesc cu mîinile pe cei din castru pe corp şi mini. Nue 
permis a lovi cine-va pe cap şi pintece. | 

Dacă cei cari sint in afară de castru reuşesc a scoate pe vre-unul 
din castru afară, ii dai toţi cite una şi-l liberează în castru. Cei din 
castru numai atunci vor putea să scape şi să joace la rindul lor rolul 
adversarilor, cînd vor reuşi să introducă în castru pe unul din banda 
contrarie. 

Acest joc se joacă de băeţii mari, în virstă de 10—15 ani. 

1) Cu pirustia se numeşte la Aromiînii din jurul Bitoliei. 
2) Cu cămila-mproastă, se numeşte lu Xirolivade, Selia, Gramaticova, ctc. 
3) Cîmără se numeşte ori-ce bolta în forma celei formate de curcubeii . 
4) Castru se numește un loc întărit, tabără, meterez,
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99. Dă-a capra); acri-macri?); Papaditța? 
La jocul acesta pot luă parte ori-ciţi băeţi. Un băiat se pune jos 

şi se zice, că e capră. Un altul il păzeşte de mineca dulamei. Inainte 
de a incepe jocul in toată seriozitatea sa, băeţii cei-lalţi vor să vază, 
dacă carneu (adecă capra se consideră ca carne friptă, din care tre- 
bue să mănince cei l-alţi băeţi) are sare; vederea de sare se face, lo- 
vind cu mina pe capră insă încet. Toţi ciţi l-aii văzut de sare, se con- 
sideră in numărul jucătorilorilor, şi jocul incepe în toată seriozitatea. 
Cel care păzeşte se numeşte pipă' (popă). Pipălu vine în jurul ca- 
prei şi o păzește de loviturile ce voesc să-i dea jucătorii, terindu-se şi 
pe sine tot de odată. Dacă pipălu loveşte pe un jucător cu talpa pi- 
ciorului sai cu mina (după cum s-a învoit) pe haină, acesta iea lo- 
cul caprei, şi capra devine pipă. Lovitura pe carne, (pe mină saă faţă) . 
nu se iea in consideraţie, pentru motivul arătat la Jurăminte: «falii 
carni, bea! sîndi?» - | | 

Jocul mai poate fi şi.cîvală pri pîpă (călare pe popă) şi in cazul 
acesta, cind vre-unuia dintre jucători îi vine bine,se aruncă călare pe 
popă, care nu trebue să se strimbe spre a cădea călărețul (cîvala), 
căci aşă nu se prinde (nu se acaţă) și atunci pipălu trebue să stea a 
fi încălecat de băiat pentru a doua oară, şi în cazul acesta îl încălecă 
și mai bine, de oare-ce incalecă în linişte. Popa deşi iîncălecat conti- 
nuă a păzi, pină loveşte pe cine-va şi scapă. 

| Jocul mai este și cu ședearăa (cu șederea), adecă unul dintre băeţi, 
dacă a reuşit să se puie lingă capră şi să o apuce de haină, inainte 
de a putea fi atins de popă cu piciorul sati cu mina (dacă s-a în- 
voit aşă) se găsește de o cam dată la adăpost; și cînd popa se uită în 
altă parte, el loveşte una sati mai multe lovituri pe capră şi se duce 
în grabi. Cind şede cine-va, popa le spune celor l-alţi băeţi să dea pe 
cel şidut, că nu le face nimic şi toţi încep a-l bate. Cel șezut n-are 
ce să facă şi tace; dacă vede insă că mănincă multe, el se decide şi 
pleacă. Atunci pîpălu care ii păzeşte momentul plecării, se repede şi 
de cele mai multe ori îl atinge cu piciorul, și ast-fel atinsul devine capră. 

Une-ori băeţii reuşesc a despărţi pe popă de capră și atunci îl 
bat cit vor, de oare-ce popa fără a ținea capra de mineca dulamei, 
sau de haina copilului, chiar dacă ar atinge pe cine-va cu piciorul, 
nu se iea în consideraţie. . 

Nu e permis a lovi de cit pe trup. 
Pe alocurea capra se numeşte prifleasă (preoteasă); tot așă şi 

preotul se numeşte picurar (păster) saii hisap (măcelar), | 

60, Lasă-spată 

Acest joc se joacă de băeţi mici, şi doi cite doi de odată. Se în- 
tore amindoi cu spatele şi se lipesc. Unul dintre ei, ast-fel stind, își 

„aduce palmele celor două mini la piept și le ţine tare lipite, pe cind 
coatele îi es puţin în afară spre spate, prin cari trece cel l-alt cele 
două mini ale sale, pe cari după aceasta le lipește și dinsul pe piept. 
Unui, A, se apleacă cu capul în spre piept, rădicind pe tovarășul săi 
pe spate şi zice: lasă, iar cel l-alt, B, spată. După aceasta se rădică, 
A şi se apleacă B, care repetă aceleaşi cuvinte, şi tot ast-fel continuă 
jocul, cind unul rădicind pe cel l-alt pe spate, cind altul. 

1) Se întrebuinţează termenul acesta la Farşeroţi. 
1) In Macedonia (Vlaho-Clisura, Gramosta, Bitolia etc). 
) In Epir. a ”
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61. Cu sch'inar&a la cur. 
N 

Băeţii se fac, şi cine rămine se bagă, adecă îşi pune capul in 
poala unui alt biiat numit mumă, care nu jea parte activă la joc, şi 
se determină un loc !a oare-care depărtare dela mumă, — de obicei | 
vre-o 10—20 de paşi, — care se numește semnu. 'Toţi cei l-alţi băcţi 
vin de se așează la semmnu. Pe cind cel băgat stă aplecat cu capul în 
poala mumei, unul din băcţii de la semnu, vine pe virful degetelor, 
ca să nu facă sgomot, şi-l sch'ină cu degetul (atinge) la c..... După 
asta ținindu-şi respirația, așteaptă răspunsul, ce cel băgat va da mu- 
mei, care l-a intrebat: cari &asti? (cine este ?). Dacă cel băgat ghi- 
ceşte, scapă, şi ghicitul ii iea locul; dacă nu, este incălecat de cel de. 
care l-a schiinat pină la semnu, de unde se întoarce într-un picior 
şi cu limba scoasă. 

Jocul acesta distrează foarte mult pe copii și cei cari nu iai parte 
la joc, rîd şi fac mult haz de cel băgat, mai cu seamă cînd e incăle- 
cat şi cind se întoarce într-un picior şi cu limba scoasă. 

| La Fărşeroţii din Țicura, în munţii Mirihuva, jocul acesta se nu- 
meste: Chiitavlaa, vlaa-viîţ. Se duce un băiat și-l trage de poala hainei 
din dos pe cind cel băgat stă cu ochii ascunși în miinele «fetei», aşa 
se numeşte mama la dinșii; apoi într-o fugă revine la semnu, unde 
sint inşiraţi cei-l-alţi jucători pe rind și stă printre, dinşii. Cel băgat 
vine la dinşii şi intii le miroase miinele; apoi îi miroase la gură, 
haină, se uită la picioarele lor, la cinee mai aprins la faţă şi în 
sfirşit se pronunță pentru unul dintre dinşii. 

Dacă nimerește, îl incalecă de la semn pină la «feta»; ear de 
nu, el este incălecat. In tot timpul cit durează ducerea și întoarcerea 
băeatului, ca să atingă pe cel băgat, cei l-alți jucători strigă : 

Chiita-vlaa, vlaaa-uliţ | 

62. Chisa cu parădislu. 

(Infernul ev paradisul). 

Se iea un lemn lung, cit o schioapă și gros cit un deget şi se 
infige în pămint pe jumătate. El se numeste moașe (bătrină). Locul 
ales pentru acest joc trebue să fie moale. Toţi băeţii ciţi jeai parte 
la joc se adună în jurul moașei şi şed jos. Unul dintre ei numără de 
la moașe cite trei-patru palme spre fie-care băiat şi inseamnă depăr- 
tarea. Fie-care băiat iși are sula de lemn, pe care o înfige la punctul 
însemnat. După aceasta se aduce o custură (briceag), care să lie în- 
semnată pe o parte a lamei, avind saii o sgirietură, sai data cind s-a 
făcut, şi pe partea cea-l-altă să nu fie nimic însemnat. Partea custu- 
rei însemnată se numeşte ch'isă (infern), cea netedă se numeşte para- 
dis. Unul dintre băeţi iea custura în. mină şi, aruncind-o În sus, O 
lasă să cază. Dacă cade cu partea chisă în sus, custura o ea un băiat 
care urmează imediat după acel care aruncă custura, şi care-şi perde 
dreptul de a mai arunca pină să-i vie rîndul. Ca să-i vie rindul tre 
bue să arunce toţi cei-l-alți băieţi. Cind custura cade paradis, el o 
prinde de la miner, şi o dă în pămînt cu virful lămii. Cită parte din 
„lamă intră în pămînt, cu atita acesta-și apropie sula de moaşe; și ia 
răși mai aruncă custura, şi dacă cade paradis, face tot ca mai sus, 
mai aruncă pină cade chisă, cind custura trece la cel-l-alt, Aşă se 
continua jocul pină ce toţi, afară de unul, şi-ati apropiat sulili de 
moașe. Acela care a rămas, mai aruncă de trei ori cusțura și*dacă în
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trei aruncături n-a reușit să aducă sula sa pină la moașe, toate su- 
lili celor-lalţi băeiţi se infig în pămint, lăsindu-sejafară numai o mică 
parte spre a putea fi prinsă. Cel rămas trebue să le scoală cu dinţii, 
pe cind cei-l-alți il tachinează prin cuvintele lor cele mușcitoare. : 

63. Cu sulili.: 

Se alege un loc mai moale, unde cuțitul să intre cu înlesnire 
în pămint. | | | 

Apoi jucătorii se aranjază ca la jocul de mai sus și se aduce 
un cuţit cu virful ascuţit saii o furculiţă.: Fie-care jucător pe rind 

„aruncă cuțitul sai furculița in pămint. Se cere ca pe rind să reu- ? 
șască a infige cuțitul în pămint cel puţin trei ori. Dacă nu reuşeşte, 
il aruncă cel care urmează după dinsul. 

Aruncarea cuţitului se face în felurile următoare: o 
Fie-care jucător se cere, ca să înligă cuțitul de trei ori în pămiînt 

apucindu-l de la miner și înfigind virful direct în pămint. Cine a 
făcut aceste trei infigeri, face alte trei, apucind cuțitul de miner Și 
înfingindu-l în pămint, după ce cuțitul se intoarce odată în ju- 
rul săi în vînt. 

Reuşind şi la aceasta, aşază cuțitul pe palma minei şi apoi caută 
să-l înfigă în pămint. 

Tot aşa urmează o mulţime de alte: moduri dea înfige cuțitul 
în pămint, ceea ce reclamă oare-care dibăcie. , 

Cine rămine în urmă, se cere să scoată cu dinții un ţepuș, care 
a fost bătut cu cuțitul în pămint de fie-care jucător cite trei ori. 
Dacă sint jucători mulţi ţepuşul se înfige tot in pămint, rămiind o 
mică parte afară, de care cel rămas trebuie să apuce cu dinţii. 

64. Dare a drimbală. 

„(Scrinciob). 

Se infige in pămint un par de mărimea taliei copiilor cari iai 
parte Ja joc. Une-ori parul e ceva mai mic. După ce se ascute puţin 
la viri, se aduce o prăjină mare, (grendă), mijlocul căreia este pe ju- 
mătate găurit, şi se pune cu pariea semi-găurită pe virtul parului. 
La cele două capete ale prăjinei, care se numește drimbală, se pun 
doi băeţi, şi prin vintul ce-și dai fie care pe rind, drimbala, cind se 
rădică în sus, cind se lasă în jos, rădicind şi scoborind ast-tel pe rind 
pe cei doi copii, cari se dai a drimbală. Cind e să se dea jos cei doi 
copii, ca să nu cază vre-unul dintre ei prin dezechilibrarea drimbalei, 

"cînd unul in momentul ce se găseşte jos ar părăsi-o, cei l-alți jucă- 
tori se răped la par și opresc drimbala. 

„Pe la comunele rominești de la Pina, jocul acesta este foarte res- 
pindit şi se joacă numai vara ; drimbala se face de pin tinăr de obi- | 
ceiii și găurirea ei se face prin ajutorul cărbunilor. 

La Ohrida, Lunca, drimbala, se numeşte virticoniţă. 

65. Cu tîbaclu 

„Jocul acesta se joacă numai intre doi băeţi. După ce se fac, cine 
rămîne prezintă celui-l-alt mina în formă de pumn ; cel-l-alt se preface 
că iea tibăc din puranul întiiului şi după aceasta se prefacecă-l trage 
pe nas și cind ii vine la socoteală loveşte cu mina pe pumnul. băgat.
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Acesta, ori de cite ori simte, că va fi lovit, îşi trag mina, şi dacă nu 
e lovit, scapă şi cel-lalt bagă pumnul sati: vinde tibăc, cum se mai zice. 

Cind e să iea tîbăc din pumn, jucătorul, după ce loveşte într-o 
parte şi alta pumnul, ca și cum ar lovi pe o culie adevărată şi plină 
cu tabac, îl întreabă: de unde l-a adus, cum îl vinde, ba că-i scump 
şi nu-i cam vine lu socoteală, ba că tabacul adus din culare loca- 
litate este mai bun etc., şi cind il loveşte tare pe pumn, il tachinează : 
e! frate n-ai să te plingi, că nu-ți plătesc bine etc., Și alte multe de astea. 

66. Cu scoaterea carne, 

„La Pind se obicinueşte, că adunindu-se flăcăii în câdur (misuhori) 
'), unde se aduce de vinzare și carne crudă saii friptă în ţeapă, se 
prind, cine poate să taie o bucată oare-care de carne, picior, coaste, 
cap, etc., intr-un număr oare-care de lovituri, după învoială. Operația 
aceasta se numeşte: scoatere carne. Se fac prinsori pentru. aceasta, Şi 
dacă nu reuşeşte cine se angajază să scoată carnea, pierde prinsoarea. 

Prinsorile sint de obiceiu, carne friptă, vin, cite o cinste la cei 
cari ieai parte la prinsoare, etc. | | - 

„Cu carnea cind s-a făcut prinsoarea, se string cei cari s-aă prins, 
o frig, mai cumpără ceva vin și apoi petrec, cintind şi jucind. 

Modul acesta de a se juca se face printre bărbaţi. Băeţilor nu le 
este permis. 

67. Tu suvă cu adunarăa. 
(În gaură cu adunarea). 

Fetele obicinuesc a jucă şi ele cu simburi de roşcove numite: 
țințifi, etc. Pentru aceasta se face o gaură cit o nucă de mare şi după 
aceasta, dela oare-care depărtare de acolo, se duc de aruncă, în gaură 
cu țințifi, etc. lie-care caută să arunce ținţifa, sa în gaură, sai cit 
se poate mai aproape de gaură. Cine a putut aruncă fințifa in gaură 
saii mai aproape de gaură decit cele-lalte, acea are dreptul să adune. 

Adunarea se face ast-fel: cu unghia policarului caută să pue in 
gaură toate ţințifile. Pentru fie-care jinţifă are dreptul să o adune în 
gaură din trei lovituri cu policarul. Dacă în trei lovituri n-a putut 
sii o adune, fata a cărei finţifă eră mai aproape de gaură după acea 
a primei lete, are dreptul să adune. Aceasta adună insă numai țințifile, 
pe cari nu le-a putut pune în gaurâ prima, aşă că lucrarea devine 
mai lesnicioasă pentru dinsa. o 

Gine a putut să adune toate ținţifile in gaură, le suflă cu gura, 
Şi cite scoate afară din gaură dintr-o singură sullătură, le cîștigă. 
N-are dreptul să sufle decit o singură dată, și după dinsa va sullă 

„acea care urmează in ordinea depărtării ținţifilor dela gaură. Aşi se 
continuă, pină ce ciştigă toate ținţifili. 

De multe ori în loc de ţințifi, joacă cu gazeti (monedă falsă cu 
coloare aurie), aspri, pirdiți (părăluţe purtate de obiceiii la git), etc. 

66. Tu guvă cu adunarăa diprisupră. 

_ Jocul acesta, pe care-l obicinuesc numai fetele, se joacă tot ca şi 
cel precedent, cu singura deosebire, că în loc de a aruncă de la oare- 

:) Codur (Clisura, Gopişte, etc.) şi misuhori (grec.) înseamna mijlocul satului, 
unue de ordinar e piaţă. Aci se string sătenii şi staă de vorba. Aci se fac adunarile 
pentru ori-ce privește satul. Aci se fac vinzările şi cumpărările şi se găsesc toate bă- 
căniile, magazinele, măcelăriile, şi cîrciumele,
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care depărtare cu finţifili sai cu cele-lalte obiecte cu cari joacă, a- 
runcă chiar de pe deasupra gaurei, adecă iși pun fetele miînile în 
cari țin țințifili deasupra gaurei, la oare-care înălţime, în mod per- 
pendicular, şi de acolo, pe rind, lasă fie-care să cază [ințifa. Fata a 
cărei țințifă este mai aproape de gaură, adună cea întiia. După a- 
ceasta urmează, cum am spus în jocul precedent. . 

69. Cu ţara. 

Fetele cele mici obicinuesc a se jucă pe gizeti, aspri, pirdiţi, etc. 
cu jocul țara. Pentru aceasta se aduce nisip, și după ce fetele se fac, 
cine rămine, amestecă în nisipul cel subțire atitea gizeti, cite sint şi 
fetele,— cite una de fie-care fată, — şi după aceasta face fara (nisipul 
cel subțire) ast-lel amestecată atitea tocuri 1) (grupuri) cite fete sint. 
Apoi spune fetelor să-și aleagă fie-care cite un toc (grup), rămiind 
ca dinsa să iea tocul cel din urmă ce-i vor lăsă fetele. Fie-care. fată 
după aceasta iși dezveleşte grupul săi şi ciştigă cite gizeti s-or allă 
intr-insul. De sigur că se intimplă de mulle ori ca într-un grup să 
fie una sait mai multe, şi. intr-altul de loc. 

10. De-a eși. 

Jocul se joacă: numai de fete şi anume de trei perechi. 
Două perechi A și B se pun faţă în faţă la o distanţă de vre-o 

20—30 paşi, cite odată şi mai mult, a treia pereche C se pune la mij-. 
Jocul distanţei dintre cele două perechi şi așteaptă, uitindu-se una 
către o pereche, alta către cea-laltă, ca acestea să easă. 

Kşirea se face ast-lel: 
In strigătul de indemnare: d&-a eși, cele două perechi extreme 

A şi B, se despartă lie-care de tovarășa sa şi caută să dea mină re- 
ciproc, adică, fie-care din cele două fete din perechea A caută să se 
intilnească cu una din fetele perechei B, cari urmăresc acelaș lucru. 

„Cele din mijloc caută să prinză pe ori-care din cele patru fete, 
inainte ca acestea să ajungă la semn. . 

Dacă una din fetele, cari compun perechile A şi B, este prinsă 
de una. din cele din mijloc, cea, care a prins-o, scapă din mijloc de 
rolul nefavorabil de a prinde şi-l iea cea prinsă. 

În momentul, cind perechile A și B pornesc de la semnele lor, 
ca să dea mină intre ele, strigă fie-care, către cea care la care se in- 
dreptează, in gură mare: | 

De a eși hai da eşi, 
| de aeși, hai da, eşi, 

pe cind cele din mijloc: 

acaţ-u, prinde-o 
acaț-u, - prinde-o. 

Jocul îl joacă fete mai mari şi niveste în locurile unde se string 
femeile Duminica, ca să petreacă şi unde bărbaţii nu sînt admisi. 

Azistentele ai ocaziunea să vază cine este mai vioae, indemi- 
natică şi sănătoasă cu această ocaziune. 

1) Tocurile se mai numesc și surați. 
N
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Se întimplă une-ori ca o fată să lie cerută de nevastă fiind-că 
i-a părut ei la joc, — că fată -e bună pentru casa ei. , , 

Jocul se joacă iarna şi, după nume, pare a i grecesc, de a eşi 
fiind o derivaţiune poporană din ngr. Ta î, care insemnează cele şase 
(fete, jucătoare). . | 

TI. A pri ndi:n' ţ&ara, 

Se joacă numai de 5 fete, patru se pun în formă pătrată in de- 
părtare de 15:-20 de pași de la una pînă la alta, iara cincea, cu un 
băț în mînă, vine în jurul lor saă stă în mijlocul fetelor şi intreabiă, prezintind beţișorul : 

— Aprindi-n' ţeara aprinde ceara mea. 
— Du-ti mă nelo, du-te mai încolo, 

sati: du-ti la vițina-n! sa: du-te la vicina mea, 
ii răspunde fie-care fată.. * 

Cind cele patru fete socotesc oportun, îşi schimbi locul, căutind 
[ie-care să ocupe locul vecinei sale. 

Tot acelaș lucru caută să-l facă și a cincea şi dacă reușeşte, cine 
rămine fără loc, aleargă cu făara=ceara, luminarea. ' 

Jocul continuă pină cind fetele nu mai vor să joace. Se joacă 
atit de fetele mici cit şi de cele mari. - 

72. Anghilu şi draclu)) 
Se adună fetele toate in picioare şi se orinduesc în formă de 

cerc, una lingă alta. Una dintre ele se face mamă şi le întreabă : 
țE lia, ce iea fie-care. 

" Una spune, că vrea'o rochie, alta o floare, un fruct, cutare. 
pom, etc.; etc. | 
"După ce toate aii ales cite ceva, se chiamă ingerul, dnghilu, 

care, împreună cu dracul, a stat ascuns mai lao parte, ca să nu auză 
ce alege fie-care fată. El ţine două pietre în mină; pe cari le sună, ciucuteaşte, tac-tac-tac, venind şi apoi ie întrebat de mamă: 

Mama : Cari asună ? Cine sună ? 
Ingerul : Io ânghilu. Ei, ingerul. 
Mama : Ţe calţi ? Ce cauţi ? 
Ingerul: Vo: nă lilic'e Caut o floare, 
Mama : Ţe lilicie Ce floare. 
Ingerul : (Atare). (Cutare). 

şi aci numeşte el o floare oare-care. 
Dacă nici o fată n-a ales o ast-fel de floare, ingerul se duce şi vine dracul. Şi acesta vine tot ca îngerul sunind întii și vorbind ca 

mai sus, | 
Dacă nimereşte 'si numească un lucru ales de vre-o fată, fata aceea se duce cu dracul şi devine a lui. 
După drac, vine earăși îngerul şi tot aşa se continuă pină cind 

toate fetele sint luate, unele de drac, altele de inger. 
După ce s-ai impărţit in qouă tabere, începe lupta între drac și inger. Pentru aceasta toate fetele cari aparţin ingerului, se prind de 

haină de pe la spate una dupi alta, fiind îngerul în frunte ; tot așa 

1) Com. de D-şoara Tasa Beza, elevă în clasa IlI-a gininaziala în Bitolia,
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fac şi cele-lalte cu dracul. Dracul se apucă de miinile îngerului şi 
trage. - 

” Din cele două tabere trebuie una să fie mai puternică şi ori de 
cite-ori reuşeşte să tragă in partea sa tabăra cea-laltă, îi iea o fată. 

"Aşa continnă. pina cind dracul saii ingerul rămine fără fete. 
Ingerul saii dracul rămas, ie apucat de toate fetele, pus la pămint, 

şi i se face o inmormintare închipuită. 
Pe cind mortul stă liniştit, se duc fetele şi-l clupesc, care de 

unde poate, zicind : 

Aşi ti mâcă vernil 
- (Așa te mănincă viermii). 

Mortul atunci se scoală și le bate, dacă le prinde. 
Jocul se joacă și de băeţi mai mici. 
Vezi Ispirescu op., cit., jocul: de-a feţele. 

713. Cu funta; orbu-ghiani; cu oclil ligâţi. 
(Cu funia) (orbu-lani) (cu ochii legaţi). 

Asu tu fune 2) 

Se aduce o fune (fringhie) ale cărei extremități se leagă, şi în- 
tr-insa intră toţi jucătorii. Se fac, şi cine rămîne îşi leagă ochii şi caută 
după aceasta să prindă pe vre-un jucător şi să-l recunoască. Dacă-l 
recunoaște, el scapă şi recunoscutuli se leagă la ochi. "Ochii se leagă 
de obiceiii cu o batistă. - 

Pe cînd cel legat caută să prinză pe vre-unul dintre jucători, 
cei-lalți îl ciupesc de braţ, saii îl trag de minecă, şi îi fac lel de fel 
de şicane. : 

La Gopeşi, după ce i s-aii legat ochii celui făcut, cei-lalţi dă 
semnalul, că poate să prinză, prin cuvintele: Agul 

Acest joc e cunoscut in Rominia supt numele de «de-a baba 
oarba» şi | găsim la toate popoarele. 

74. DE& a oclil ligari. “ 
Pentru jocul acesta se alege un loc plan, o livede, și se face un 

cerc. Se fac băeţii, cari joacă şi cine rămine, se leagă la ochi. 
Fie-care din cei-lalți băeţi alege un loc și îea în mină două pietre, pe cari din timp în timp le ciocneşte, ca şi cel legat la ochi să le priceapă unde sint jucătorii, după sunetul pietrelor și să-şi in- 

drepteze pașii intr-acolo. 
Nici un jucâtor nu poate să se mişte din locurile prinse la în- ceput, după legarea lui orbu-ghiani, cum se numeşte cel legat, afară dacă orbu-ghiani a dat peste unul din ei şi după ce l-a pipăit la cap, 

nas, corp, după ce l-a mirosit, şi totuşi n-a nimerit cine este, acesta are dreptul să-și schimbe locul cu un altul. 
Jocul continuă pină cînd cel legat prinzind pe unul din jucă- tori, ghiceşte şi cine este el. In cazul acesta, cel ghicit se leagă la ochi. 
Fie-care din jucători, cum se“ vede, că orbu-ghiani se apropie de dinsul, încetează de a mai lovi cu pietrele, ear cei-lalţi de cari orbu- ghiani este departe, sună tare de tot, ca să ducă după dinșii. 

1) La Gopeși, Muloviște, Bitolia.
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Cel prins, după ce s-a pronunţat orbu-ghiani, trebuie să-și spuie 
„numele, ca orbu-ghiani să recunoască după vocea lui, dacă a ghicit 
sau nu. a 

Une-ori băeţii ghiciţi işi prefac vocea şi dacă orbu-ghiani s-a în-. 
crezut, a rimas păcălit, continuind'a [i mai departe tot el cel legat. Ori 
de cite ori n-are incredere în vocea prefăcătoare, orbul ghiani: are voie 
să se deslege la ochi, ca să se convingă, dacă nu cum-vaa ghicit. 

| se leagă din nou ochii și toţi jucătorii îşi schimbă earâşi locul. 

| 75. Pri c'eflă, | 
Bieţii joacă jocul acesta cu vase de prune, cu migdale, nuci, etc. 

Pentru aceasta se iea un par (băț mic lung cit un deget şi subțire) şi 
se inlige puţin in pămint. Altă dată in loc de par se pune un cui. Pe 
par sau cuiu (penură) se pune jumătate din migdală, după ce i se 
scoate simburele ; “aceasta se numeşte ceflă (coajă), ca şi toate oasele, 

“nucile, migdalele, etc., stricate. Dela oare-care depărtare de acolo .se 
determină un loc, numit semnu; după ce bieţii se fac cine să rămiie 
la ceflă, cei-lalţi se duc şi aruncă dela senmnu pri ce[lă, cu nuci, mig- 
dale, etc., adecă cu ce joucă. De obiceii se aruncă cu cite o singură 

„nucă pe dată, şi dacă uruncătorul nu loveşte cefia așă ca să cadă 
jos, nuca cu care a aruncat i-o ciştigă cel care șade la c'eflă. Așă se 
continuă pină cind unul dă cefla jos de pe par sai cuii; în cazul 
acesta el şade la ceflă, după ce i se dă din partea fostului la ceflă 
două nuci, migdale etc. E 

16. Cu arucarta ch'atra. 

Jocul acesta este obicinuit de băeţi ca şi de flăcăi și de bărbaţi in zile de sărbători. Pentru aceasta se determină un loc, numit semnu, de unde trebue să arunce peatra. - | 
Jocul e de două feluri: cu loc sati fără loc.. Fără loc se face 

ast-lel : toți jucătorii trebue să arunce peatra dela semnu fără să-şi dea vint. Cu loc: toţi jucătorii se duc la oare-care depărtare - dela semnu, în partea opusă aceleia unde ai să arunce peatra, şi de acolo 
dindu-şi vint (luinda loc), adecă in juțeală mare, ținind peatra pe mina dreaptă şi rădicată mai pre-sus de umăr, ajung la semnu şi de aci o aruncă cit pot mai departe. a 

Altă dată, se convine de mai nainte, să arunce peatra cu amin- două minile. : ă 
Cine a putut să arunce peatra mai departe dela semnu, acela se declară învingător. | a 
I, de observat, ci une-ori, cind sint vre-o zece tineri mai de a- ceeaşi putere, şi care mai de care ambițios să arunce peatra mai de- parle, lumea vine cu grămada să aziste. 

71. Alumtarăa. 
îȘ Băeţii, de multe ori, spre a se ști cine este cel mai voinic, se 
leail la trintă doi cite doi şi cine e trintit, e mai puţin voinic decit | cel-lalt. | 

Trinteala (arcarăa sai mai bine zdupunirăa) se face prin luptă, alumtare, cu piedecă (chiadica) şi fără piedecă. 
De obiceiii, cînd băeţii se ieai la trintă, se apucă sai de gulerul dulamei sai de mijloc. Cind se apucă de mijloc, unul dintre ei trece 

. 8
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una din minile sale pe la subţioara minei contrarii a celui-lalt, iar a 
_” doua mină o duce pe umărul băiatului, şi ast-fel îşi unește cele două 

mini, Ja spatele adversarului, care face tot așă. După ce se apucă așă, 
unul dintre băeţii „spectatori dă semnalul luptei (alumtăril'e:) prin 
cuvintele următoare: pliu 7 Z-u disim (ptiu, i-o zisem) şi băeţii caută 
să se trintească, Fie-care dintre ei, după ce se începe lupta, are drept, 
dacă-i vine la socoteală, să apuce pe adversarul săi cum poate mai 
bine, mai cu seamă cînd se învoesc dela inceput, ca să se lupte cum 
vor putea. e 
„Spre a se consideră, că unul din băeţii cari se luptă a fost trintit, 

trebue să fie trintit pe spate, ast-fel ca plitarăn.sai căusta (omoplatul) 
„Să atingă pămintul. De aci se vede că a rămas și zicătoarea cu care 

se laudă de obicei cei voinici, băeți, flăcăi sai bărbaţi: nu-n!' mâncă' 
coasta țară pute (nu mi-a mincat (atins) coasta . țărina niciodată). 
Copiii cei mici trebue'să se lupte de trei ori, căci așă este bine, spun 
ei, de oare-ce dacă nu se vor lupta de trei ori, îl mâncă cîn'lii di la 
oi. (îi mănincă cinii dela oi). Cine cade la a treia oară, acela este în-! 
vinsul și cel-lalt e voinicul (g'onili). 

18. A valma; vîlîmă, 

Jocul acesta se joacă de obiceiii de flăcăi și bărbaţi. Numele-i 
provine de la vilmă (păstor de iepe, ierghelii). Se face în modul ur- 
mător : a 

Toţi ciţi vor să iea parte la acest joc se prind unul de altul de 
dulamă de pe la spate, şi doi mai glumeți se pun, unul la inceput 
și cel-lalt la fine. Cel dela început se consideră stăpinul (domnul) 
iepelor, căci toţi cei-lalţi dela cel dela început pină la ultimul se con- 
sideră ca iepe. Cel dela fine este vilimălu (servitor al domnului). 

Domnul pune diferite întrebări vilimăluă și prin răspunsurile 
lumeţe ce ştie să dea acesta, provoacă risul publicului spectator. 

| Cite odată vilimălu se dă de Grec, şi în cazul acesta vorbeşte stricat 
romineşte, ceea ce provoacă și mai mult risul in public. Mai cu haz 
e însă, cind domnul se dă de Grec şi servitorul (vilimălu) de Romin, 
căci la întrebările ce-i pune domnul, cind întrebarea nu-i convine | 
vilimălui, acesta se preface că nu pricepe grecezte şi-i vorbeşte romi- 
neşte, ceea ce face să se supere domnul, care aleargă după vilimă cu 
o veargă ca să-l bată și se intoarce cind într-o parte, cind intr-alta, 
şi rid' oamenii de se prăpădesc de ris. | 

Jocul se face la sărbători, după ce se termină hora (corlu).. 
La băeți, întimplarea cea mai obicinuită a jocului este puţinul 

interes al servitorului pentru iepele stăpinului. Anume, stăpinul în- 
treabă pe servitor cam în modul următor:. 

Dom. Qi vilmă ! 
Vilm. (Indemnind epele să meargă și prefecindu-se, că nu aude), 

zice: 1i,iu! 
(Și aci urmează vre-o înjurătură la adresa stăpinului şi 

mai ales la adresa stăpinei lui). 
D.  Năavqivre? . -: N-auzi. măi. 
N... "Traqi măara nu pot s-avdu. "Trage moara de nu se aude. 

"D. - "Ță-ari apa ţea di şcliăâpică. Din ce cauză şchiopătează 
| , i | „___ leapa ceea. 
(In timpul acesta unul, dintre băeţii consideraţi iepe, schio- 

* pătează), 
4
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V. : Delştiiiio? z-dusiz-băaapă  Delceştiileii ? s-adussă bea 
* şi u mișcă un br&atic. apă și a muşcat-o o broască. 

D-nul. (Se supără şi înarmat cu.o vargă se repede să bată pe vilmă, 
| care tot prins de coada iepelor, caută scăpare in partea 

opusă, de unde vine stăpinul): 
Cum bre! cine, tine va-n! Cum, ciine, tu o să-mi omori 

psuseşti !) &ăpili tutil  - toate iepele. 
După ce se liniştesc, incepe ear stăpinul. | Ma 
D. Am aţea bala, iu Dar cea breaza, unde ieste. 
„0 &astă-u 
V. Dusi s-pască si u mişcă' un S-a dus să pască şi a muşcat-o 

| (șarpi di ur&aclii ș-psusi un şarpe de ureche şi a. murit. 
Din noi se înfurie stăpinul şi din noii caută să-l bată cu ver- 

geaua. Servitorul se păzeşte, cit poate şi continuă a indemnă iepele 
“să meargă, înjurindu-le de stăpin şi stăpină. “D. 

Am ch'al&a ţe l-5 Dar pielea ce-i ai făcut-o. 
adrăşi. | 

V. Li-ă adrâi ună a Am făcut-o blană soţiei tale. 
mul'ari-tai | 

D. Cum bre, cine, - Cum, ciine, n-are soția mea blană, 
nă-ari mulari-m&a că să-i faci tu? 
ună, di-va-l! adari 
tini? | | 

La fie-care răspuns stăpinul caută să bată pe servitor. 

D.-  C'arli ţe-l' li adrâşi Ce i-ai făcut picioarele? 
V. Li ded a mutlari-tai Le am dat soției tale să facă piltii. 

s-facă plc'âți , i 
D. Petali ţe li f&aţiși Potcoavele ce ie ai făcut: 
Vil. Li ded a mul'ari- Le am dat soţiei, tale, să facă far- 

tai s-facă lingh'eri, - furii, căci n-are în ce minca. 
că nă-ari tu ţe s- E a 
mică. " 

D. - Urecliili ţe li făaţişi? Urechele ce le ai făcut? 
V. Li ded a mulari-tai  Leam dat soţiei tale, să facă lin- 

s-facă linguri, s-aveţi guri, ca să aveţi cu ce minca. 
cu ţe s-micâţi. | 

Tot așa continuă stăpinul a se interesa de soarta iepei moarte 
şi de fie-care parte a corpului săii. Răspunsurile une ori se deosibesc, 
după cum cel care face pe vilmă ieste mai mult sai mai puţin deştept. 

După ce se isprăveşte cu soartea iepei moarte, începe cu alta. 
La Hominii din. Meglenia jocul acesta se numește: Cer. 

19. Căcada Mâcada.. - 

vu 
Jocul se. joacă de băeţi saii de flăcăi. De obiceiii se joacă la pe- 

treceri. Se prind toți jucătorii de mînă în formă de horă, şi după ce 
se pune în fruntea. horei cel mai glumeţ ca să-i conducă, jocul se în- 
cepe,  cintind toți și venind în jur. Cind se joacă de bieţi, se cîntă 
ast-lel : | 

1) Din ngr. Ywyg, se întrebuințează pentru animalele ; numal oamenii mor,
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Câca-da 
Măca-da | 
Şi purdâşi anâpuda. 

Cind se joacă de flăcăi,. aceştia improvizează diferite cintece, mai 
mult sai mai puţin licenţioase și la adresa celor uriţi de. popor în 
genere. După ce se cintă de vre-o două-trei ori, conducătorul (caplu) 
se opreşte de odată.și toți îl imitează. Acuma el, prezintind spre cen- 
trul horei, cind piciorul drept, cind pe cel sting, la fie-care prezentare 
de picioare care trebue să fie imitată de toţi jucătorii, zice iute: an- 
dreptul (dreptul picior), astîngul (stingul sub. inţ. picior). Pe cînd 
țoți fac această mișcare, caplu, numind cu vocea mai apăsată şi brusc, 
care picior să prezinte toţi spre centrul horei, saii,=— dacă crede el,—. 
care picior să fie pus călare pe cel-alt picior, el face contrariul de ce 
spune spre a induce in eroare pe cei-lalţi. Cine a făcut contrariul de 
ce a spus caplu, se pune în centrul horei. După ce mai vin de două- 
trei ori în jurul lui, cei-lalţi se opresc de odată și caplu, adresindu-se 
lor, le zice: a „i 

Ia lirgdiţi-vă s-ni videm ! (lan lărgiţi-vă să ne mindrim, lit. să 
ne vedem). '- | 

Hora lărgindu-se, el continuă: 

— "Țe s-hiibă aestu?. Ce să [ie aceasta ? adică cel 'din mijlocul 
_ horei). | 

Nacă-i Vurgar? Nu cum-va e Bulgari ? 
Nacă-i Grec? Nu cum-va e Grec? 
Nacă-i lup? etc... Nu cum-va e lup? etc. etc. 

și după ce-și exprimă indoiala ast-fel, adaogă, că oare după cutare 
parte a corpului seamănă a cutare, ba că după cutare seamănă a 
cutare, etc... Na ă | 

„La urma urmelor se pronunţă definitiv pentru una din cite a spus, 
Și toți jucătorii îl aprobă in gura mare: | 

Acși &astil ai ndreptu / (aşă este! ai dreptate! etc). | 
Caplu după ce a fost aprobat, că a nemerit,şi după ce face cite-va 

caraghiozlicuri spre semn de satisfacţie, sati își iăsuceşte mustăţile 
sau se strimbă, cind într-o parte, cind într-alta spre publicul specta- 
tor, mişcind din sprincene şi voind să arate: aţi văzut ce deştept am 
fost, etc. etc., — se întoarce spre tovarășii săi şi le zice: 

fe-li lipsăaște? (Ce-i lipseşte ?) Aceştia daii din umeri şi lasă să 
răspundă tot el, şi după cum e grec sai vurgar sai lup saii ori-ce 
altă viețuitoare sai lucru, capul găseşte de cuviinţă, că-i lipseşte un . 
lucru şi adresindu-se către cei-lalţi, le zice: CR 

L'lu dăm? (Il dăm ?) (lucrul ce-i lipseşte ad.) şi.toţi în: gură 
mare aprobă: L-dăm, l-dăm! (Il dăm, îl dăm) şi toţi apropiindu-se 
de dinsul, îi dai lucrul trebuincios. Dacă este lup, caplu zice să-l go- 
nească. de acolo şi toţi.strigă : Duuă, lupe! (Huideo, lupule!). 

Dacă este grec, caplu zice, că nu ştie sărâcul si vorbească bine 
cutare limbă şi toţi sint de părere să-l înveţe a vorbi. și încep.a de- 
clamă diferite viersuri mai mult sai mai puţin satirice, pe tonul stri- 
cat cu care vorbește Grecul limba străină ce e numită, şi ride publi- 

„cul de se prăpădeşte de ris. . 
După aceasta continuă caplu a prezintă” iarăşi picioarele, după 

cum am arătat mai sus, şi cine greşește, iea locul celui care stă în 
mijlocul horei şi care scapă. Dacă nimeni nu greșeşte, arăși continuă
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a veni în jurul celui din mijlocul horei şi iarăşi se repetă scena de 
mai. sus, Ă | 

Jocul acesta esta foarte răspinâit printre Aromiîni, precum şi jo- 
cula vâlma.. e. . Da o 

80. Cu tudinili. 
| (Cu taciunele) . 

Băeţii, cind se string iarnasîn jurul focului, obicinuesc a jucă! 
cu tuciinile (tăciune). Unul. dintre ei-iea din foc un tăciune, care să 
aibă flacăre şi prezintindu-l celui de lingă dinsul îi zice: 
Di: tim-tim-tim (Zi: tim-tim-tim). a ” 

— Tim-tim-tim. 
„— "Ţine sti. bişim (Ţine să te bişim). 

Şi zicind: aceste cuvinte, dă acestuia tăciunele şi-l trage puţin de 
“urechie. Acesta la rindul săi prezintă 'tăciunele la un altul, cu care 
se petrece aceeaşi scenă, şi tot aşă se continuă, purtind tăciunele pe! 
rind la toți băeţii, de la dreapta spre stinga și vicevers. Acela la care 
se stinge flacăra tăciunelui, e tras de ureche de toți cei-lalţi, şi jocul - 
continuă mai departe, dnpă ce se aprinde iarăşi tăciunele. Cel tras de 
urechie, se crede, 'că va trăi mai puţin ca toţi cei-lalţi. 

Jocul acesta prezintă asemănări cu jocul, care se-practică în Oc- 
cident sub numele: «Petit bonhomme vil encore» 1)... - -: 

81. Cu viraclu?)! 
(Cu uliul) 

Se prind băeţii unul după altul ca la jocul a vilma, și un băiat, 
care-şi insuşeşte prin. consimţimintul celor-lalţi calitatea -de pirâc 
(uliu), aleargă cînd intr-o parte, cind într-alta, ca să. prinză vre-un 
băiat de la :coadă.: a E 

“Toţi băieţii cari s-a prins ca la jocul & vilmă afară de întiiul, 
se presupune, că sunt pui, iar intiiul se presupune a fi clâcie (cloşcă). 

V'iraclu, alergind, cind într-o parte cînd într-alta, vede că clocia 
îi sare totdeauna in faţă şi i se opune straşnic, imitind cu vocea sa 
strigătul ce. adevărata cloşcă îl scoate, cind cine-va: voeşte să-i ră- 
pească vr-un pui sai cind vre uncine:o urmăreşte să o prinză. Atunci 
el i se adresează şi îl zice: | - a 

Dă-n' foc (Dă-mi foc) 
| Du-te la hile mea. (Du-te la fiica mea), | 

îi răspunde cloşca, și scuipă imediat în ceva, presupunină, că scuipă 
intr-un pahar..: V'iraclu, după ce simulează, că a căpătat foc, se pune 
Îarăşi să alerge după prinderea vre-unui 'pul. e Pcine dintre pui pune 
mina îl iea şi-l duce intr-un anumit loc, de unde nu mai are voie să 
plece. Aşă face el, pînă reuşeste să jea toţi puii de la cloşcă, afară de unul. 

Cloşca rămasă cu un singur puii, se duce intr-o parte, unde se 
presupune, că este și grădina ei, și aci pune capul în poala puiului 
său, care o caută la cap. In acest timp, viraclu trămite pe unul in 
puii răpiți la cloșcă şi-i spune să-i ceară cheile, cu care să deschidă 
mama sa lada, ca să scoată hainele cele noi, de oare-ce vrea să în- 

1) Mâlusine I, 170; JI, 429. - ” Ia 
2) Comunicat de. Gheorghe Cica, elev la liceul din Bitolia și originar din Ca. 

live. (Selia). : . - 
1 | | ,
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soare pe unul din copii. Cloșca, dindu-i un oare-care obiect presupus . 
ca chei, îi zice: - - 

Du-te cama-nv'ie (du-te mai curind). 

Acesta în loc să plece, pişcă puiul cloşcei de braţ, de picior, etc. 
şi puiul începe să strige: ţii, ţii, ţii. Cloşca atunci se minie şi în- 
furiată se repede asupra venitului care speriat pleacă în grabă mare 
la vtrăc, căruia îi spune cele întimplate. V'iraclu irămite pe altul 
să-i ceară de astă datii ghetele cele.noi, cu care să mărite pe o soră 
a sa. Venind puiul la cloșcă, se petrece aceeaşi scenă ca -şi cu prece- 
dentul.: Scopul pentru care se trimet diferiți pui sub diferite pretexte, 
este ca să vadă dacă pniul rămas la cloşcă e bine păzit sai nu. Intre 
acestea cloşca se preface că adoarme şi îndată ce află virăclu aceasta, 
imediat trimite pe puii săi să-i aducă şi pe ultimul puii rămas la 
cloşcă. Aceştia luindu-l, după ce se depărtează întru cit-va dela casa 
cloşcei, încep să strige: brum, brum. | - 
_ Cloşca, rămasă fără nici un puiă, caută în sus caută în jos, strigă, 

“se vaetă, cheamă pe puiul săi, şi după ce vede că nu vine, iea o furcă 
cu un fus şi se duce să caute pe la. vecini, nu cum-va s-o fi dus 
p-acolo. În drum întilnindu-se cu virdclu, îi spune: 

— Viirdc, virăc, nu-n' viduși singurlu ameii hi?" 
(Uliule, uliule, nu văzuşi unicul mei fit?) E 
— Ţi-l vigdii (Ţi-l văzul). 
— Iu feaţe? (Unde s-a dus ?) 
— Cum era? (Ce fel era puiul?) : 
— Aroș. (Roşu). - 
— Calea roși lo (Calea roşie apucă). - | 

„Şi cloşea, după ce caută în partea arătată, se intoarce iarăşi la 
virăclu şi îi spune că nu l-a găsit. Viiraclu îi arată alt drum, zicin= 
du-i, că p-aci trebue să fi apucat. După ce cloșca caută în cite-va 
drumuri, pe care i le arată viraclu, se întoarce și îi zice: 

„_ Piirdc, virăc, scăate si-ţi ved pulii. (Uliule, uliule, scoate să-ţi 
văd puii). | - 

“Viraclu se opune ; cloşca atunci îi trage una cu furca și ii zice:: 
Scăate puli (scoate puii). Viraclu iarăşi se opune şi cloșca îi mai 
trage una. Dacă vede aşa viraclu n-are încotro și îi. scoate pe toți, 
afară de puiul căutat de cloşcă. Cloşca îi observă mai întii la limbă, 
apoi la picioare, la aripi (mini) etc. «Mai lipsește» zice ea. — «Nu lip-. 
seşte» răspunse viraclu, Ba că lipseşte, ba că nu lipseşte, cloşca în- 

e furiată mai trage una viracluă. | N 
Acesta de frică mai scoate ultimul puii şi zice: 

— la vedi, nu-i a tăi, (lan vezi, nu-i al tăi). 
„— Z-videm (Să vedem). 

Şi cloşca căutindu-l, după limbă, după picioare, aripi, . etc., îl 
cunoaște, şi luindu-l cu sine pleacă în grabă mare, simulind a fi bu-. 
curoasă. Ast-fel se termină jocul. | 

82. Cu pullu. 

Intr-un loc șede baba cu un puli şi pullu caftă în cap pe mu- 
mă-sa; ceva mai incolo stă grupul de fetele jucătoare în jurul mumei; - 
toate fetele :sint considerate de puli, pui. 

Muma trămite o fată la baba cea cu un pulii, ca să-i ceară o 
rochie, fustani, cu care să mărite o fată. Fata puli vine şi-i cere:
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„.— N! disi mumea si-n! dai 
[ni fustani, trasmirităm sor-măa. 

— Cindu dadă- ta mică, cl- 
nile aţ€l friptul, an'ia nu-n 'didă; 
fudi şi surpi-te d&-aţia. 

zice : 

— In! qisi mu-m&a si-n! dai 
fluriile, că va miîrtă'm sor-mă&a. 

— Cindu dadă-ta micâ ci- 
nile aţel friptu, an'ia nu-ni! didâă, 
fudi şi arupi-ţ-u d&-aţia. 

— Imi zise mamă mea să-mi 
Gai o rochie, ca să mărităm 

[pe sora-mea. 
— Cind mamă-ta minca cîinele 
cel fript, mie nu-mi da ; fugi şi 
cară-te de aci. 

Faţa se duce şi muma trămite alt pulii, care, venind la babă, 

— Imi zise mamiă-mea să-mi 
dai galbenii, căci vom mărita pe 
sora mea. 

„— Cind mamă-ta minca cii- 
nele cel fript, mie nu-mi da, fugi 
și rupe-ți (gitul) de aci. 

Aceasta se duce de asemenea şi 'vine alta, cate capătă un răs- 
puns identic. 

Apoi vine fie-care puiu şi cere cite-ceva, pină ce zestrea fetei de 
măritat “ieste aproape terminată. Dacă vede muma că nici una nu 
capătă ceva, se duce în persoană, urmată de toate fetele, ca să ceară, 
machi iduniş mărar, fiind-că-i trebuie pentru bucate: 

— Si-n' dai nă h'am di ma- 
ch'iduniş zbigăm tu micari. 

— 'Ţini claâa ş-l'a „din gră- 
dină. 

. 

— Să-mi dai niţel mărâr 
să bag în mincare 

— "Ţine cheea și jea din gră- 
dină. 

zice baba de frică, cînd o -vede venind cu așa alaiii după dinsa. 

Mama pretăcind, că merge-n grădină, se » intoarce in dosul vabei. 
Puiul babei îi zice atunci: 

Nel'idi mamă oclil', şi civ- 
ținăâ-l' dinţii, că b- -u. foame ami: 
rălui. 

Inchide mamă ochii Şi scriş- 
neşte dinţii, căci îi ieste foame 
impăratului. 

Baba auzind una ca asta, se culcă şi se preface că. doarme. In 
timpul acesta i se fură pul'lu de către muma cu pul' mulți, care- 
lasă un puii din ai săi. 

Dormind, babei i se face sete, şi cere apă să bea. Puiul îi dă 
apă (presupusă) upărită. Baba bea şi se upăreşte, ceea ce o face să 
tresară din somn. De aci, înţeleve, că puiul, acela nu poate fi ul ei. 

Pentru aceasta îl gonește: cu o vargă și apoi se pune să caute 
pe al său. 

Vine la mama cu pui mulți şi intreabă : : 

— Nu-n' viqut voi pullu ? 
— Ţe turlii eră ? 

> 

„— Nu-mi vazurăţi puiul ? 
— Ce tel era?
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— Ar6ş |! | — Roș 
— Aroşa cali lo. — Roșa cale apucă. 

Baba îl caută pe calea roșe şi nu-l găseşte ; se întoarce îndărăt şi se roagă eariși. . a | 

— Nu-n' vidat voi pul'lu ? — Nu-mi văzurăţi, puiul? — Cum &ara ? | -— Cum era ? 
— V&ardi. - - — Verde. 

-— Văardăa cali lo. „.— Verdea cale apucă. 

După ce tot aleargă „Mihnita babă pe tot felul de căi galbene. negre etc., se reintoarce şi-i zice. mamei cu pui mulţi: 

— S-mă-alâşi s-ți ved pulii. — Să mă lași să-ți văa puii — Im v&adi-l. | — Hm, vezi-i. 

Se duce baba și se uită la- mitnele, picioarele, limba puilor etc., apoi ii mirosește pe la haine şi zice: | 

Aeşti nu-s amei! Aştia nu-s al mei. 

Dar cind ajunge la al săti, exclamă plină de bucurie: 

„Aestu-i, aestu-i | - Acesta-i, acesta-i | 

După oare-care simulație de luptă intre baba şi muma, în care lie-care susține, una că-i aparţine, alta că nu, baba învinge pe mumă, dupa ce-i omoară toţi puii, Şi recapătă apoi puiul, şi se duce acasă, Aci dinsa-l întreabă: -. i 

- — un erai, lai pullu a mei? — Unde-mi ierai, puiul mei ? — La teta — La mătușa. 
— Țe-ţi dăadi s-miţi ? — Ce ţi-a dat să mâninci ? — Ciireaşi —Cireşe - | e _— Aniia ţe-n' adusişi ? — Mie ce-mi aduseşi. a Ţivă. | — Nimic | —.Ama ţivă, surpă-tedă-adă.  — Dacă nimic, cară-te de aci. 

Şi luind un băț îl bate şi-l gonește de acasă. Se duce apoi la mumă, care stă alături de pui, răsturnată, ca şi cum ar fi într-ade- văr moartă, se preface că o plinge, îi pune la cap băţul, cum ar pune o lumănare aprinsă și căutind pe fie-care puiii mort supt limbă, îl apucă de urechie și-i dă drumul în raiă, zicind: 

«Du-ti tu paradis, tu zahari ș-tu licti.» 
Traducere.—Du.ti în paradis, în zahar şi în flori. 

Cind să se ducă, se scoală, muma din groapă şi apucind băţul ii trage două babei și ast-fel se sfirşeşte jocul "). 

1) Gomunicat de d-şoara Tasa Beza, elevă în clasa II-a gimnazială în Bitolia..
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85. Lună săare, 

Mumânli dai mină, ca la jocul «pri un cticor» şi se fac două 
bande A, B. Fie-care bandă îşi are o mumă Şi toţi băeţii se prind de 
după haina mumilei, mamei lor. - . . | 

„Se trage o linie orizontală și cele. două mumi .venind faţă in 
faţă pe linia orizontală, numită 'semnu, se apucă de mini. 

Toţi cei apucaţi în urma mumilor unul de altul de după haină, 
trag cu putere, cercind să tragă peste semn pe muma cea-laltă cu - 
sau fară vre-unul din tovarăşii mumi!lei. Ra 

In acest caz, cel din urmă din banda trasă peste semn se des- 
prinde şi se prinde la banda învingătoare. Apoi incepe lupta earăşi. 

Așa se face pină ce. toţi dintr-o bandă trec în banda cea-laltă şi 
rămine o mumă, singură fără nici un jucător. 

Aceasta, asemenea unei cloşce, care işi pierde puii,. aleargă în- 
coace şi incolo să-i găsească și cind vine pe lingă cloșca cu pui, a- 
ceasta-i tale drumul, opunindu-i-se cu o vargă şi întrebind-o. 

— Te tut cafţi pri la noi? 
"(ce tot cauţi pe la noi?) 

— Puli caftu, -am [e voi. 
| (puii caut, da ce să vreaii). ERE 

ŞI se-repede să-și răpească vre-un puiii, pe: cind mama cu: o: vargă 
viță) o arde una şi toată coada ci de pui se dă în partea opusă, păzin- 
du-se să nu fie răpiți. - 

Jocul se sfirșeşte cind mama reuşeşte incetul cu încetul să a- 
tingă rind pe rind cite un pui, care devine al săi şi apoi, cind și-a 
împlinit numărul de puiii ce a avut, reîncepe jocul, insă se dă mînă 
din noi, ca să nu fie mumile cu aceeaşi tovarăși. 

Jocul se numește lună-soare pentru-că în darea mină mumânili 
se servesc numai de lună şi de soare. | | 

Inceputul acestui joc variază din localitate în localitate. In Epir 
de pildă incepe aşa: 

Cele două mumi se prind de mină și stă una în faţa celei-lalte. 
Apoi cei-lalţi copii în cor cintind un cintec oare-care, - pe cind sfir- 
şeşte, se opresc în faţa mumilor şi le întreabă, dacă e permisă tre- 
cerea. Li se răspunde, că da şi toți trec, afară de ultimul, care este 
oprit cu de asila, apoi je întrebat, ca să nu auză nimeni, ce fea, lună 
sail soare, După cum ceea ce jea bieatul aparţine unei mumi sat 
alteia, el se prinde de haina din dos la una sa la alta. Tot aşa se. 
face pină cind toţi băeţii sint distribuiți intre cele două mumi, însă 

„în mod neegal, ceea ce ușurează. lupta dintre mumi, cea cu mai mulţi 
partizani. învingind mai in totdauna. . | a 

Jocul se mai numeşte punti, sai hani, mumele prinse, .prezintind 
Dunieu pe unde trec cei liberi şi hani, unde unul trebuie să se oprească. 

cu sfrunLa 

(Sfirleaza) 

Jocurile cu sfurla se fac vara. Sint mai multe feluri de sfurle: 
cicricăane, care se face de lemn dela cicric şi care faje, face, (se în- 
toarce în jur) mai bine de cit toate şi doarme in tacere; adică ţi se: 
pare că nu se invirtește parcă de loc; &adirișe, pizarișe de eadire sai, 
pixare (edere), cari pe lingă că fac bine, maia avantajul de a fi ina-
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tacabile loviturilor ce primesc în jocurile cari urmează ; pirnirișe fă- 
cute de părnare, un fel de arbust tare, acestea sint tari, dar nu fac 
bine şi mult, pentru aceea se obicinuese mai mult la jocul analtu, 
unde nu se cere să facă mult sturla.: 

In ce priveşte forma lor, ele sînt de mai multe feluri: gurgulii- 
toase (rotunde) ; spirlungăase (lungărețe) ; cuculate (cu cucul. 
Vezi (ig.); dardare se numesc acelea, cari cind se intorc în jur, nu 
stau într-un loc, ci se mișcă şi fac zgomot. Sint unele 
însă cari fac zgomot, dar cari cu toate acestea fac 
bine, şi copiii cari vor să aibă ast-fel de sfurle, le gău- 
resc prin mijloc. Acestea se numesc: zvingînoase. 

Toate sturlele trebue să aibă cite un sul de fer pe 
care se invirteşte sfoara, numită- sfurnoschil, şi în ju=: 
rul căruia se invirteşte sfurla. Sfurlele mai pot fi adu- 
nate (învirtite cu sfurnâschilul) şi dela cuculi. Cu- 
cullu tot-deauna e de lemn şi se face odată cu sfurla. 
Sulul se face din cuiii, pe care îl pun băeţi sai ŢI. 

.ganii, cari lucrează ferul. . 
Sfurlele şi le fac copii înşişi; sint insă şi sfurle Sul 

cumpărate, dar acestea sint mai proaste. ” 
La grecii vechi, sfurlele după numirile, pe cari le aveai, ne lasă 

să înțelegem că se obicinuiaii foarte mult. Ast-fel ele se numesii: 
Bewfn8 grpâuios orpolioc păuios, 1idvos.. 

La Romini sfurla se numeşte: sfirlează)) 

Cuculiiă. 

  

84. Analtu; Pri sfurlă 

Se face mai intii un cere mic, avind o rază de cinci centimetre 
care se numeşte simnic. Toţi băeţii, cari voesce să joace, trebue să 

"aibă fie-care sfurla sa, cu care aruncă să dea în simnie. Ori-cine nu 
poate să ninierească la întiia dare in simnic, mai are dreptul să mai 
dea încă de două ori, pină la trei. Dacă toţi băeţii ai dat în simnie 
in una din cele trei aruncături, mai incep să dea din noii pină ce 
uuul nu va nimeri. Dacă insă sint mai mulţi cari n-aii dat în simnte 
în cele trei aruncături şi o parte dintre dinşii ai dat, aceștia nu mai, 
aruncă, şi rămine ca cei ce n-ai dat să incerce din noi, pină cind 
toți vor da, afară de unul singur. . | 

Acela care rămine, pune sfurla jos şi cei-lalţi, pe rind, caută să 
o lovească și să-i facă zvundi, (aiurea zocuri,; găuri făcute prin sulul 
de fer al sfurlei pe sfarla cui-va), însă loviturile să fie analtu sa pri 

“miâsă (inalt, pe dinsa) adecă în momentul cind'se aruncă sturla şi nu 
după ce cade jos: sfurla pusă să fie lovită mai întiiti de sfurla jucă- 
torului și pe urmă aceasta să cadă pe pimint; cind-cade la pămint 
şi apoi atinge sturla bigată, nu se prinde ast-fel de lovituri, de oare- 
ce se zice: mica ţară, a mincat pămint. | | 

Cine nu e poate lovi, pune pe a sa, şi cel băgat își iea sfurla 
de jos şi dă la rindul săi. Așă se continuă jocul ma departe. 

" Dacă cel care dă cu sfurla sa pe cea băgată şi lovind-o nu-i mai 
face de loc sfurla, (adică nu vine în jur), se zice, că sfurla aceasta 

') P, Ispirescu, op, cit, p, 10,
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ist (a eşit) scufus, şi se procedează ca şi în cazul cind n-ar fi lovit-o 
“de loc, adică cadi şi e băgată. ! 

Dacă sfurla face (se întoarce în jurul săiă), însă zbirniind, se zice, 
că z-duţi dirdără, şi lovitura se prinde. 

85. Cu simniclu; Cu trăaţirăa semnului. 

Ca şi în jocul precedent, după ce se dă.-în simnic, acela care 
rămine pune sfurla jos, şi cei-lalţi caută să o lovească, atit analtu, 
ca în jocul precedent, cit şi cu mîtulii, în direcţia unui loc numit 
semnu şi care este depărtat. de locul unde s-a pus sfurla cu vre-o 
10—90 de paşi. - i . 

Mitulii se numeşte lovirea ce se face sfurlei băgate, nu în mo- 
mentul cînd aruncă cine-va cu sfurla, ci după ce aceasta, căzind 
jos, stăpinul săi, pe cind dinsa- se întoarce încă în jur (faţi), o pri- 
meşte în palma sa întinsă şi, după ce-i dă oare-care vint, loveşte sfurla 
băgată în direcţia în care trebue să fie dusă, spre a trece semnul. 

Cind cine-va face o ast-fel de lovitură, se zice că lia mituli, 
sai numai 16 (a luat mitul'i, a luat). După ce iea cine-va mîtulii, tre- 
bue, ca sfurla să facă. Dacă cine-va nu reuşeşte să lovească sfurla 
băgată, analtu sai să iea mitul, sau că lovind-o ori luind mitulă,. 
sfurla sa nu fați, trebue atunci să puie sfurla în locul celui băgat, 
care la rindul săit scăpind de jos, continuă a jucă în rindul celui care 
cădai, căci fie-care jucător dă pe rind.la acest joc. Aceasta e pretinde 
cel care a băgat sfurla, fiind-că alt-fel ar jucă numai cei cu sfurle 
bune, cari ar duce sfurla bigată cu uşurinţă la semnu și n-ar cădea 
prin modul acesta nimeni altul. Pină să ajungă la semnu de multe - 
ori se schimbă mai multe sfurle. | 

Cind sfurla cui-va a trecut de semnu, unul dintre jucători o 
iea și o pune într-un loc bine netezit, şi ca fie-care jucător trebue 
să dea de trei ori pe rind analtu sai cu mitul'i pe sfurla bigată. Acest 
fapt se zice: S-la aradă (să iea rindul). Dacă cine-va nu poate să dea, 
cel băgat scapă şi jucătorii trebue să iea aradă de trei ori pe sfurla 
celui ce n-a putut să dea. Dacă toţi băeţii reușesc să iea aradă de 
trei ori, fie-care dintre dinşii dă cite trei zvundi, pe sfurla bigată, şi jo- 
cul reincepe, punindu-se tot sfurla azvundită (dată cu zocuri). 

Une-ori o ast-fel de sfurlă nu mai ie bună de nimic, într-o ast- 
fel de stare i-o fac jucătorii. : 

86. Cu bîşarea. 

Jocul acesta constă în a luă mitul“ numai. Cine, aruncivd cu 
sfurla, n-a lovit pe sfurla bigată analtu şi n-a putut să iea nici mitul, 
trebue să puie jos sfurla sa şi cel bigat scapă. 

Bișarăa (sărutarea) se numeşte, cînd se aruncă sfurla pepămint 
şi pe cînd încă fați (se intoarce), vine in contact cu sfurla bigată- 
mpadi; această bișari nu se prinde, adică cu aceasta jucătorul nu-și 
trece rindul, ci trebue, dacă n-a lovit analtu să tea mitulii. Bișarea 

“nu se prinde şi la jocul precedent. 
Sint băeţi, cari aii-măestria să ea sfurla pe unghia degetului 

fără ca dinsa să înceteze de a se întoarce. Aceștia se consideră printre 
cei d-întii jucători, | |



124 JOCURILE COPILAREŞTI ALE AROMÎNILOR 

87. A sdirlui; T-asoira. 

"Jocul a sdirlui cu sfurla se face precum urmează : 
Se împărţese băeţii în două bande, ca la jocul Pri un cticor. 
După aceasta se fac, cine să între . 

în  soir.-Banda, care rămine intră în 
soir, adecă pune sfurlele tuturor ju- 
cătorilor din cari se compune în soir, 
și cei din banda adverșă trebue să 
dea asupra lor, şi caută să scoată cel 
puţin pe una afară: din soir. Se dă 
tot-deauna de pe soir, sai cui ii , 
place, poate să dea și afară din soir,. 
însă nici o dată nu.i se permite a da 
din soir.: 

Dacă toți din bandăaă dat şi 
n-au scos nici o sfurlă din soir, banda 
aceasta” cadi (cadre) şi trebue să intre - 
în soir, adecă să puie tate sfurlele ju- N 
cătorilor cari fac parte din bandă în soim, şi foştii” în”soir es afară 
adecă joacă rolul adversarilor lor. E 

Dacă unul chiar dintre cei cari joacă din afară scoate cel puţin 
o sfurlă din soir, se string iarăşi sfurlele în. soir şi taţi daii încă cite: 
odată. Dacă iarăşi unul dintre ei scoate o sfurlă afraă din soir, iarăşi . se string sfurlele în mijlocul soirului şi jarăşi mai dau toţi. - E 

Dacă vre-unul din. cei cari jocă din afară loveşte sturlele fără a puiea să scoată pe vre-una afară, ci numai le răreşte în soir, sfurlele nu, se string la mijloc, ci se lasă așă rărite, şi jucătorii trebue să le lovească de acolo unde sint, ceea ce e mai dificil pentru jucători, de oare-ce cînd toate sfurlele sint strinse la un loc, se pot lovi mai uşor,. 
şi din toate cel puţin una poate eşi din soir afară. Rolurile bandelor se schimbă cind, dind toţi din banaă, nu scot nici o siurlă. Soirul se mai numeşte pe alocurea tricol și fercl'u. 

  

CU FICILU 

Jocurile cu fic'lu se fac in tot-d-auna într-un loc neted şi deschis. “* 
Se joacă şi în Rominia 1). Fetele nu joncă nici-odată ast-fel de jocuri. 

_Asmădile se fac de obiceii netede şi pe lu margini rotunde, fiind că. 
se prind mai lesnicios ast-fel Și cind se dă cu ele,alunecă mai bine. 

Ficlu sai fiflu, cum se mai zice, se face dintr-o peatră rotundă în forma unui glob. - 

_ 88. Cu fic!'lu; Cu fi flu 

Se alege pentru acest joc un loc neted. La joc nu pot luă parte 
decit cel mult cinci băeţi, căci cu mai mulţi devine complicat. Fie- 
care băiat işi are şi peatra sa netedă, care se numește asmadă *). Se 
pune o peatră mică și rotundă pe pămint, numită fici sai fif. La o depărtare de 10 saii 20 de picioare de la ficii se face o gaură. şi i se 
dă numele de semnu. “ ae 

. P. Ispirescu op. cît. p. 46; jocul de-a putul, . 
3) Asmada se mai numeşte pe alocurea amadă şi madă,
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Toţi ciţi se joacă, se fac, cine să acaţă loc la semnu mai inainte. 
Facerea se face ast-fel: Unul dintre ei iea toate 'asmădile în mină şi, 
puniridu-le una peste alta, le rostogolește inaintea lui. A cui asmadă 
se duce mai departe, acela acaţă (ocupă) loc la semnu mai intii. După 
dinsul va urmă acela a cărui asmadă e mai departe după aceea a 
intilului, şi totașa urmează şi ceilalţi. Si acaţă loc la semnu înseamnă, 
ca fie-care să arunce asinada sa de la ficii la semn, cit se poate mai 
aproape: - 
"După ce toţi aruncară la semn, a cui'asmadă este mai aproape 

de dinsul, acela dă întiiul, adecă cu asmada sa loveşte mai întii asmada 
fie-cărui jucător, numarind. la fie-care lovitură, una cind loveşte pe 
intiia, două lovind pe a doua etc. După aceasta trage de acolo ca să 
lovească ficiul, şi dacă-l nimereşte, numără cite picoare încap din locul 
unde a tost ficiul pină unde s-a dus, socotind și loviturile de pe asmăţi. 
Dacă numărul este tocmai acel învoit de la începutul jocului, acesta 
scapă şi continuă cei-lalţi; dacă nu, el continuă, şi după ce a datpe 
ficiă trebue să dea pe asmădi. Cind nu nimereşte pe ficiti sati pe 
asmădi, dă al. doilea. Acelaşi lucru se întimplă şi cu acesta; | 

Dacă toţi ai putut să facă numărul convenit și numai unul sin- 
gur n-a putut, acestuia i se permite să dea incă odată, și dacă şi de 
astă dată nu le face (aşă se zice), rămine să fie incălecat de fie-care 
jucător.: : : 

Incălecarăa se face aşă : Da 
Cel care rămine stă cu picioarele deschise, iar între ele se așază 

„0 asmadă şi pe dinsa ficiul, Unul dintre jucători, mergind pe la spa- 
tele lui dă in ficiii cu asmada sa şi apoi fuge în partea opusă de. 
unde s-a dus ficiul, anapoda, cu călciile îndărăt. Cel rămas se repede 
iute la ficăzi, îl apucă cu mina şi în grabă mare se intoarce să prindă 
pe acel care merge pe călciie anapoda ; de unde-l prinde, cel rămas 
este încălecat 'pină .la ficiii. Același lucru se repetă și cu ce-lalţi ju- 
cători, şi după ce termină toţi, jocul reincepe.. . 

89. Glucii. 

„Acest joc se joacă de trei. băeţi. După ce se fac, cine rămine se 
face cal şi unul din cei-lalţi doi il incalecă. Cel liber iea trei pietre, 
două le pune in mina. stingă şi una în mina dreaptă.. Stind într-un 
picior, cu cea din mina dreaptă loveşte pe cele din mina stingă, și 
citeşi-trele cad pe pămint. Trebue ca in distanţa de la o piatră la alta 
să încapă cel puţin odată talpa piciorului, căci altminterea se zice, 
că s-a făcut gluciii, şi cel care a lovit pietrele devine cal, iar fostul 
cal călăreț. Dacă nu s-a făcut glucii, jucătorul caută în trei sărituri 
intr-un picior să lovească cu una din. cele trei pietre pe cele-lalte 
două. Dacă reuşeşte, incalecă dinsul pe cal şi fostul călăreț trebue să 
dea cu pietrele. Jocul continuă, și dacă cel care dă cu pietrele le dă 

“gluciii sai nu reușește în trei sărituri să .le lovească, . devine calul 
fostului cal şi al treilea dă cu pietrele. - | 

90. Dâ-a gr&asca. 

| Copiii, cari ieaii parte la joc se împărțesc în dovă tabere. Fie-care 
tabără îşi alege un semn în depărtare de 50: de paşi, unde așază trei 
plăci, numite papi, cari vor trebui să fie date jos și anume se fac, care 
tabără să înceapă întii să dea. i
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Darta se face așa: e 
Fie-care jucător dintr-o bandă dă de la semnul lor de trei ori 

cu cite o mică peatră în papili din tabăra adversarilor şi după ce toţi 
dintr-o bandă dă, încep să dea şi cei din cea-laltă tabără. 

Dacă şi deo parte și de cea-l-altă papili se surpară, (aii fost date 
jos), jocul reîncepe din noi .in aceeaşi ordine. . - ' 

Dacă însă numai papili dintr-o parte s-aii dat jos, pe cind în cea- 
l-altă parte au mai rămas, acei de la papele rămase, vor fi declaraţi 
învinşi și prin urmare spre pedeapsă incălecaţi de la semnul invingă- 
toriler pină la-semnul celor invinşi, unde şi rămin învingătorii. 

După aceasta jocul reincepe de-a capo. 

JOCURI CUANŞICE 
] A - - “ 

+ Arşicul la Aromini are diferite numiri: miște, îp, nip, așic, îșic,: 
vişcie visil'6. Se 

Arşicele sint de mai multe feluri: anvilic'ăase, fripti, băali, cari sînt 
cele mai prețuite; &arci, arşice mici şi frumoase. Tot așa sint cele nu- 
mite amigiic pl. amigiţi. Apoi cele mai puţin preţuite sint: arşicele ari . 
n dasi, riioase şi gigin'oasi, cingin'dasi. Mijloci iipreţuite sint cele h'arte, 
ierte. i | a 

Numirile diferitelor părţi ale arşicului sint următoarele : ?) 
Arom.: Dută, duda, (Ţicura, munţii Mirihuva); adapi (Samarina, 
Rom.: om. Rom.: gaură, hoţ. Arom Lachi saii Alâchă 2). 
Rom. : siciii, armaş. Arom. Cazaca.sai cajaca (Țicura), Cată, 

(Selia, Veria). = 
Hom.: beiii, domn. Arom. Curla, cura (Ohrida). 
Rominește: ţuţ. Suingalus, dungalus, (Samarina), curdincu (Selia), 
| scunda (Ţicura). a | N 
Jocurile, cari urmează, le vom descrie aşa cum se joacă la Avela, 

Epir, de oare-ce mai toate aceste jocuri se joacă diferit din localitate in 
localitate. 

9. Duti î lachl. 

Jocul: acesta se joacă de cite doi băeţi, cari, după ce se așază jos; 
fac alumaţii (ichiurile 3), adecă : alumalu care stă cazaca (armaş, si: 
ciu), sau ciurla (domn, bsiii), dă drept posesorului săil să arunce în- 
tii arșicele. Se pune cite un arşic la-joc, și dacă arşicele se duc a- 
mindouă duti (om), ori lac! (hoţ, gaură), ori cazaca (armaș), ori curla 
(domn), băiatul care le aruncase ciştigă. Dacă n-ai căzut arşicele după 
cum am spus, aruncă cel-lalt, și tot aşa se continuă jocul. Cind a- 
runcă jucătorul arşicele, se zice că: le dă. e 

1) Denumirile obicinuite în Rominia, sint extrase din opera lui Ispirescu: /o- 
curi şi jucării copilăreşti de copii, Sibiu, 1885, p. 74 75- 

3) D-l Weigand în opera sa: Die Aromunen, II, p. 283, T. 2, Vr. 5 da pentru diitz 
şi lachi două denumiri obscene, pe cari le-a auzit la Ochrida. Interesîndu-mă am aflat, : 
că şi la Ohrida se zice tot duti și laciăă şi că d-l Weigand a fost, de sigur, indus în 

eroare de către un oare-care glumeţ G. Moc, cum mă asigură d-l Dimoane Mih. | 

3) Alumăhe (ichiul) se mai numește : anumă, amadi, made, madă, psaltu, saltu, 

cocan, Aceste două numiri din urmă se obicinuesc la Vlaho-Clisura, Ohrida, unde nici 

- una din numirile cele lalte nu există, 
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%, Heca. , 

Pot lua parte la joc ori-ciţi băeţi vor voi. Se aşază jos în formă 
„de cerc și-și fac alumațili spre a se vedea cine trebue sii dea întii. 
Alumălu care l-u disi (a stat) cazaca saii c'urla, dă drept posesorului 
său să dea întii. După el va da acela-al cărui alumăl'u disi c'urla, 
sait cazaca după întiiul, şi in aceeaşi ordine.va urma fie-care să dea. 
După aceasta se aşaşază jos, în ordinea în care trebue să dea, în formă 
de cerc. La joc se pune, după invoială, cite unul sai mai multe ar-: 
şice. Nu se primeşte la joc ori-cine n-are minimum cinci arşice. 

Acela care trebue să dea, după ce depune lie-care jucător partea 
ce se cuvine, stringe toate;arşicele în mină şi le dă în mijloc.. Dacă 

„dintre toate arşicele date, stă unul sai mai multe cazaca, fără a (i 
nici un arşic curla, el ciștigă toate arşicele cari sint cazaca, precum 
şi cele în duti şi tot dinsul continuă a da. Pierde dreptul de a da, 
dacă n-a stat nici un arşic cazaca, şi atunci dă cel din dreapta sa. 
Dacă se intimplă ca, pe lingă arşicul sai arşicele cari staii cazaca, 
să mai stea unul sau mai multe c'urla, atunci se zice, că s-a făcut 
heca şi ciștigii toate arşicele acela care are dreptul să dea după din- 
sul, adică cel din dreapta lui. Aşa se continuă jocul, şi indată ce se 
isprăvesc arşicele, [ie-care pune iarăși la joc partea cu care s-ai în- 
voit la începutul jocului. Dacă cui-va nu i-a rămas de cit un singur 
arşic şi dinşii joacă cu cite două sai mai multe,i se dă dreptul să puie 
la joc numai unul, dar nu i se permite să joace, dacă, după ce i s-a 
cîştigat şi acesta, mai scoate din buzunar şi vre-un alt arșic, pentru 
că de două ori nu poate să joace cine-va cu curtus (aşa se numeşte 

“cel din urmă arșic ce posedă jucătorul). 

. 

9%. A cazaca. Pişti». 

Pot lua parte la joc ori-ciţi băeţi vor să se joace. Se fac alumă- 
Ali cine să iasă întii. -Fie-care doreşte să fie cel din urmă în eșire la 
acest joc. -Dupi ce s-aii regulat cum trebue să iasă, fie-care 'pune,. 
după invoială, cite unul sai mai multe arşice în linie orizontală, ca: 
zaca saii c'urla, şi de acolo cine-este întiiul, iese, adică aruncă la oare- 
care depărtare, după cum i se pare lui că este mai bine, alumălu 
său. După dinsul ese cel care a fost al doilea la facerea alumăţilor, 
şi aşa mai departe. Cine ese mai departe de cit toţi, adecă al-cărui 
“alumă e-mai departe de unde s-au aşezat arşicele, dă întiiul în arşice 
„cu alumălu săi, şi dacă le loveşte în cit vre-un arşie sait mai multe se 

duc, după cum se duce şi alumălu săi (insă duti ori lachi), ciştigă 
arşicele acelea și cu cele-lalte procedează ca la jocul: Dutid lachi, cu 
singura deosebire, că aruncă și alumălu cind aruncă arșicele şi dacă 
alumălu săi l-u gi.i (a stat) cazaca ciştigă toate arșicele. Asemenea 
în lovirea ce a făcut arşicelor, dacă alumălu a stat cazaca şi unul 
sau mai multe arşice s-au dus duti saii lacliă, le ciştigă pe toate. 

Dacă alumălu se duce c'uria, cind a lovit arşicele, sati cînd le-a 
aruncat impreună cu alumălu, nu ciştigă nimic, şi cel care u fost mai 
departe de arșice cu alumălu, după dinsul, are areptul să arunce ar- 
şicele, şi tot așa se face şi cu următorii. Jucătorul aci nu ciștigă de 
cit, arşicele cari se duc după cum se duce şi alumălu să, — afară: 

1) Acest joc la Ohrida se numeşte Pişti şi prezintă oare-care deosebiri în mo- 
dul de a fi jucat, 
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dacă se duce ciurla, nu ciştigă nimic, — cind se duce cazaca, el le cîştigă. pe toate. 
Dacă şi la jocul acesta toate arşicele s-aii dus după cum s-a dus alumălu sai şi numai unul singur nu e aşa, atunci şi acest arșie s6 ciştigă, căci se zice: a/el dit soni ciipi si faţi (cel din sfirşit se face căipi, nevăzut). . | | După ce toate arşicele cari s-a pus la joc se ciștigă, jocul re- incepe. | 

' 94. T-a cucoşa. 
Pot să iea parte la joc ori ciți băeţi. 
Jocul acesta nu se joacă de cit cel puţin cu cite două arşice de fie-care băiat. Arşicele se pun unul peste altul, două cite două şi a- ceastă suprapunere se numeşte apaie. Punerea se face ast-tel: Unul din arşice se. pune c'urla sati cazaca şi pe de-asupra acestuia se pune un alt arșic tot c'urla sati ca-aca. Apăile se pun una lingă alta în formă de cerc sat pătrat şi în mijloc,—dacă sunt mai multe apăi, — se pune una sai două. Fle nu trebue să fie lipite. După aceasta se fac alumaţilii!) cine să dea intii, al doilea etc. Lotul de unde se dă, este la oare-care depărtare de unde sunt apăile, de ordinar e distanţă de vre-o 10 paşi, şi se numeşte semnu. Fie-care caută să atingă prin aruncarea alumălui ăpăile, şi pe cite le 'dă jos, le ciștigă. După ce aruncă cine-va cu alumălu de la semnu în apăi, n-are voie să rădice alumălu pănă ce n-ati dat toți. | . Dacă după aruncarea tuturor: jucătorilor de la semn, n-aă fost cişiigate toate apăile, dă intr-însele acela â cărui alumă, cind s-a a- - runcat de la semnu,s-a dus mai departe de apăi; după acesta va da un altul în ordinea depărtârei alumălui. Dacă și după această dare nu s-a ciştigat teate apăile, se determini un loc la o mică depărtare de apăi, care se numeşte simnicu şi fie-care, în ordinea din urmă, dă pină ce se cîştigă toate apăile. Pe urmă se reincepe jocul. „Toţi ciţi joacă (aceasta se cere la ori-ce joc) trebue să aibă cel! Puțin cinci arșice. Cind cui-va i se ciştigă toate arşicele şi nu-i ră-: mine de cit unul singur, i se permite să joace, şi acest arşic se pune siingalus, adecă pe coârnele de pe dinainte. Dacă jucind nu ciştigă de cit un arșic, iarăși se primeşte la joc. | 

95. Cu c'imecl'irăa, 

(Cu atingerea). : 

Se aranjază . arşicele în linie orizontală, unul lingă altul, ca la jocul a cazaca. După aceasta băeţii es tot ca la jocul a cazaca şi tot ca acolo, cel eşit mai departe dă întii in arșice, și dacă le atinge puţin, le ciştigă pe toate. Cind cine-va le atinge, se zice că le cimcei, de unde și numele jocului: c'imctirăa. 

9%. A turnava. | 
Se aranjază arşicele precum am spus mai sus şi, după ce se fac alumaţiii în ordinea cuvenită, -ese fie-care dintre jucători ca la jocul a cazaca, cu singura deosebire că aci, în momentul de a eşși l-u diţi alumăluă, ii surchideşte (ii o zice, îi cintă, alumălu)), adecă îi șueră 

1) Vezi mai sus jocul : Hca,
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(flueră cu gura) şi zice: vinu marilus | (adecă : vino (stăi cazaca) mari- 
lus). Dacă se întimplă că alumălu eșituluă să stea cazaca, el cîştigă 
toate arșicele. Dacă nu stă (cazaca), se continuă ca la jocul a cazaca. 
Pot lua parte ori ciţi băeţi. E 

97. Cu-avinar&a, 

Acest joc se joacă de doi, trei, sai mult patru băeţi. Nu e jec . 
prin care să caute băeţii a ciştiga arşice. ' . 

Unul din băeţi, cind se joacă numai doi, iese, iar cel-lalt caută 
să-i lovească alumălu cu al săii. Dacă-l loveşte, se zice că posesorul 
alumălui lovit are o zdirtă:) şi continuă a da tot dinsul, pină ce nu 
nimereşte. Atunci dă cel-lalt, și așa se continuă mai departe jocul. 

Tot așa se joacă cu trei şicu patru băeţi, dind fie-care în ordine: 

9%. Tatafehia. Bet) Na Plăac'a?) 
La joc se pune cite unul sait mai multe arşice.: 
Arşicele se pun unul peste altul (stog), regulat, cele de jos cazac 

saii ciurla şi cele-lalte tot așă pe de-asupra lor. După aceasta se fac 
alumăţili, cine să iasă la inceput. Fie-care caută aci ca să fie ultimul, 
şi pici o dată intiiul. Intiiul iese la oare-care depărtare și caută să fie 
un loc, unde să nu-i poată lovi următorii alumălu. Acela care-i urmează 
caută, dacă poate să lovească cu alumălu săi pe alumălu întiiului şi 
dacă reuşeşte, ciştigă arşicele ce a pus lovitul (aguditlu), care pierde 
dreptul de a mai. continuă jocul, de oare-ce se zice, că a fost mincat 
(l-mâcară). După aceasta al doilea continuă a dă în arşice, de undei 
s-a dus alumălu şi dacă le loveşte cite arşice se duc duti, le ciştigă și mai 
dă in cele rămase, cari nu se mal pun în ordine, ci se lasă aşă pînă 
se cîştigă toate. Dacă n-a lovit alumălu întiiului, sai după ce l-a lovit 
n-a nimerit arşicele saii le-a nimerit şi n-a ciştigat nici unul, continuă 
să dea al treilea, cu care se petrece același lucru ca şi cu cei prece- 
denţi. Cind la eșirea cuiva, alumălu s-a dus cazaca saii ciurla, acesta are 
dreptul să dea in arşice sau pe alumaţil'i jucătorilor, dacă ati eşit şi, 
dacă, după ce a tras cu alumălu, n-a nimerit, şi alumălu său a mai stat . 
cazaca sai ciurla, tot el continuă a maia. Dacă se intimplă ca cine-va 
lovind pealuimă sai pearşice, loveşte atit alumălu cit şi arşicele, se zice, 
că cingirșiră (s-au lovit arşicele) şi jocul reincepe, iar toţi jucătorii tre- 
bue să puie la joc toate arşicele ciştigate,. 

9%. Primâînă. 

La jocul acesta băeţii se aşează ca la jocul Heca, şi după ce-şi fac 
alumălu *) dă cine este întiiul, adecă iea toate arşicele ce a pus fie-care 

“la joc şi, aruncîndu-le în sus cu mina, caută să prindă cu dosul mi- 
nei un număr de arşice păreche. Dacă prinde arşice păreche, ciştigă 
cite a prins, şi tot dinsul dă, pină nu prinde nici unul sai prinde 
arşice în număr nepăreche. . 

După întiiul urmează a! doilea, după al doilea al treilea, în or- 
dinea stabilită prin facerea alumaţilor. După ce prima depunere de ar- 
şice s-a ciștigat, incepealt joc cu băiatul l-a care s-a terminat primul joc. 

1) Pe alocurea se zice: sumâr, bis. 
3) Bel se numește la Selia, Veria, şi se joacă la fel; La Ohria: a bela. 
3) La 'Țincura, . 
4) Vezi jocul: FHeca. 
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"100. Şenc. 

Se pun arşicele pe rind, ca la jocul aturnava şi apoi jucătorii ies, cine să dea. Cine dă și loveşte arşicele, în cit un arşic se duce. pină la cinci paşi depărtare, le ciştigă pe toate. Dacă nu s-au dus la cinci paşi depărtare, se pun din noă şi continuă a da cui ii este rindul. 

101. Cu s6irlul).. 
| Soir se numeşte un cerc făcut pe pămint, mai mare sai mai mic, după cum jucătorii cred de cuviinţă. După aceasta, după invoiala ce fac, pun fie-care partea sa de arșice în soir, în linie orizontală A B. . De o parte şi de cea-laltă-a soirlui, în - 
direcțiunea săgeţilor şi la oare-care 
depărtare de dinsul, se fixează cite un 
loc numit 'semnu. De aci trebue să dea 
jucătorii în ordinea ce le-a fost deter- 
minată de faferta alumaților. Scopul 
fie-cărui jucător e să tragă în arşicele 
din soir spre a le scoate afară. Tre- 
bue să scoată cite unul la fie-care tra- 
gere, şi dacă scoate şi n-a căzut ce] 
scos precum și nici unul din cele ne- 
scoase, nu ciştigă nimic, ci-l pune îa- 
răşi cum a fost, și dă cel care vine 
după dinsul. 

Dacă cad arşicele (s-ai dusduti 
sau lachi) şi nu scoate nici unul, cel 
care vine după dinsul, dă în arşice . | de la soir, adecă călcind cu piciorul pe. soir, trage cu alumălu în arşice, căutind să le scoată afară. - 

După ce jucătorul a tras, dacă ieste de la semnu, şi nu nimereşte arșicele, sait dacă le nimereşte şi n-a ieşit nici unul afară din soir, însă alumălu. săi: iese şi: stă (cazaca sat ciurla], dacă vede el că poate: să scoată de acolo, zice celor-lalţi jucători că o bagă (că consideră ciurla | saii cazaca) şi trage de acolo în arşice. Cei cari vin după dinsul nu mai dau dela semn, ci dela soir. “ 
Asemenea şi cei cari dati de'a soir şi nu scot nimica, dacă alu- maţili lor ies afară din soir și li u sta (stă cazaca sai ciurla), con= tinuă să tragă în arşice. | De multe ori, după invoiala dela inceput, se prind ca curlili şi -cazăchili să le pute (să se iea în considerare) ori unde vor sta. Cind cine-va scoate două arşice de o dată, caută să calce cu pi- ciorul imediat alumălu ; dăcă cei-lalți jucători reușesc să-l calce mai inainte de dinsul, acesta, ori pune cele două arşice ce-a scos şi nu mai are voie să dea pînă să-i vie din noi rindul, ori nu le pune, şi in cazul acesta alumălu săi, împreună cu arşicele rămase în soir, se grupează în mijlocul soirlui, şi acela care a scos două arşice, dă in- tilul intr-insele, avind ca alumă pe unul din arșicele scoase. Gruparea aceasta se numește îngruparea alumălui, de oare-ce alumălu este 'as- cuns de cele-lalte arşice 'din soir. 

“După dinsul daii cei-lalţi, şi indată ce se c'imc'esc (se ating) arşi- cele, unul din jucători iea alumălu şi-l păstrează pină la ciștigarea ar- 

  
1) S6irlu pe-alocurea se numește tircâl şi țercltu,
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şicelor din soir, cind se pune la mijloc, şi începind dela cel care a 
cîştigat cel din urmă arșic, toţi pe rind caută să scoată alumălu. Cine-l scoate, ciştigă dela stăpinul alumălul atitea arşice citea pus la începutul ocului. 
Je, Dacă se întimplă ca un arşic să fiea roape de soir, în cit cel care urmează după cel ce dă, il ajunge cu degetele piciorului, avind călciiul pe soir, se zice că arşicul este fitică, sai fit, saii fităăt. Cine are un fitic'ă, are dreptul să iea arşicul cu mina Şi să-l puie la o de-- părtare mai mare spre mijlocul sdirlui, în apropierea celor-lalte arșşice, Şi să L-u da fitici sai cliți. Modul acesta de dare este un mijloc prin care cine-va poate să ciştige toate arşicele cite se găsesc in soir, pentru că prin felul acesta de a lovi, seopreşte aluămălu tot in soi ŞI în a- propierea celor-lalte arşice, pe cari le face fitici, dacă depărtarea dintre alumă și arşice nu e mai mare decit talpa piciorului aceluia care trage. După ce toate arşicele se scot, se începe jocul, şi dă la început . acela care a scos cel d-intii dela semnu sati u bigă (cazaca sai curia). După dinsul urmează cel care-i urma în jocul precedent. 

. 

102. A scunda. 

- Se pun arşicele scunda (sungalus] şi apoi se dă de la semn în arşicele puse ast-fel şi numite finji. Cine nimerește, le ciștigă. Se ciş- tigă numai cele atinse. a 

103. A șuirarăa, 

Al cui alumă l-u diji (stă cazaca sat ciurla) mai mult în trei şuirături, ciștigă, după învoială. e 

XJOCUNI CU «TOMDULU» 

Jocurile cu tombulu sint foarte mult gustate de băeții aromini; Pentru ca cine-va să iea parte la acest fel de joc, trebuie să fie -ro- bust, ca să poată suferi bătăile pe cari le primeşte în cursul jocului. 
Se joacă, unele din ele, in zile de sărbători, după ce sfirşeşte „hora şi în ori-ce- anotimp.- 

104. Cu parlu. 
(Cu parul), 

Se alege pentru. acest joc un loc plan (padi) şi se înfige in pi-. 
mint un par mic—cam de două decimetre—de care se leagă un brii - lung sai o funie. După aceasta se fac toți băeţii spre a se vedea cine trebue să păzească parul /s-avăngle parlu). Toţi cei-lalţi, afară de păzi- torul parului, trebuie să aibă cite un tombul, !), pe care-l depun lingă par, după care fapt începe jocul. Păzitorul parului vine în jur şi se sileşte a păzi tombulili, căci cei-lalţi caută prin toate chipurile a i le văpi, păzindu-se insă a nu fiatinși de păzitor.cu talpa piciorului saii cu mina (după învoială), cici în cazul acesta, cel atins îi fea locul Și 
păzitorul scapă. Păzitorul, care ţine capătul liber al 'briuiui sait funiei, nu se poate repezi pe cei cari voesc a-i răpi tombulili decit pină unde ajunge funia sai briul. Dacă se intimplă să lovească pe jucător fără 

') Zombulu se numeşte ori-ce brii îndoit după ce e bine sucit, așă ca sa devie tare, şi care servește la jocurile acestea. 
La Arominii din Ţicura și de prin Albania se numeşte : băr, rin, ear nu fombul,
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a ține în mînă briul sati funia, nu se iea în consideraţie această lo- 
vitură. | | 

Dacă jucătorii reuşesc a-i luă toate tOmbulili, incep să-l lovească 
pe corp cu dinsele, păzindu-se a nu fi atinşi de păzitor cu talpa pi- 
ciorului, căci în cazul acesta, după cum am spus mai sus, cel atins 
devine păzitor şi jocul reincepe. - 

105. Cu tombulu di-mpadi 1); a dâlili 3); tistimel&a după cur 3), 
După ce se fac toţi bieţii, cine rămine fea tombulu. După a- 

ceasta toți cei-lalţi se aşază in livede în formă de cerc şi in depărtare 
unul de altul de trei patru pași. Cel cu tombulu, după ce-l ascunde 
sub poala dulumilui, vine în jurul băeţilor şi-l lasă pe nesimţite in 
dosul unuia dintre dinşii. Dacă. acesta a simţit că i s-a pus tombulu 
la spatele lui, se scoală repede, ii apucă şi incepe a urmări pe cel 
care i-l pusese, şi dacă-l ajunge, il lovește pe spale, pină ce urmăritul 
reuşeşte să se aşeze in locul celui care îl urmăreşte. 

Cel care posedă tombulu se numeşte tombularlu. 
» Dacă nu simte, tombulariu indată ce ajunge la tombul, îl iea şi 
începe să loveuscă pe cel după care era tombulul, şi care la rindul săă- 
se scoală şi vine în jurul băeţilor cu mare repeziciune, de oare-ce 
tâmbularlu continuă a-l lovi, pînă ce ajunge la locul său. 
„Ca să devie cine-va tombulariu, trebue să simtă cind i se purie 
tombulu la spate şi să se ridice a-l luă. . 
- „ Nue permis ca cei-lalți băeţi să spue, cind tombularlu lasă tom.- 
bulu la spatele cui-va, căci atunci nu se prinde. 

106. Tombulu cu dar&a,.: 

La jocul acesta se fac două bande, cari se aşază una departe de alta la vre-o 20-—25 paşi. Fruntaşii bandelor ies în mijlocul distanţei 
ce le separă, ca să înceapă jocul. Se lovesc pe rind cite o lovitură cu tâmbulu şi se zice că aliziră tombuli (că ai schimbat tombuli). 

... » Cel carea lovit mai întii, se intoarce la semnul de unde a pornit şi cel-lalt îl mai loveşte de cite-va ori. Cum ajunge în banda sa, ime- 
diat prezintă tombulu unuia din tovarășii săi, care zice că ari (are) 
pe cel din banda adversă, pentru care cuvint îl Şi loveşte, fără ca acesta 
să-i întoarcă lovitura, ci se întoarce imediat la banda din care face parte 
şi face același lucru pe care la făcut şetul cel-lalt. De aci, cel care a luat tombulu, alungă pe cel din banda adversă prin lovituri din ce în 
ce mai tari. Tot aşă urmează pină la fine. Cine iea tombulu mai în urmă, 
acela se zice că are. 

Pe la Pind jocul acesta este foarte răspindit, şi la fie-care sărbătoare, după cor (horă), cărvănarii cu picurarii mai cu seamă se întrec care mai de care să dovedească că sint mai voinici. Loviturile de multe, ori devin periculoase, și ca să se puie un capăt jocului spre a nu de- genera în bătăi adevărate, intervin spectatorii Și jocul încetează. 
„Mai periculos e jocul acesta cind se dă intre Aromini şi Greci, cind se coboară Arominii în Tesalia. Multe certe povestesc Arominii iscate din cauza acestui joc, şi mult rid femeile aromine de Greci, cind îl văd cum o ieaii la fugă, în loc să stea să primească loviturile din 

1) Aşă se numeşte la Avela, Perivole, Turia, Bâasa, Xirolivad, Avela-Noua. 2) Așă se numește la Vlaho-Clisura, Cornu, Pirleangu, la Romînii din Tesalia şi din juru! Bitoliei. N . 2) Așă se numește numai la Ohrida, unde şi tombulu se mai numește şi tistimeli,
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partea adversarilor, după obiceiul jocului. Un caz hazliii este și acesta: 
La Dămaș este un rii anume galugăvra. Dincoace de rii, într-o zi de 
Paşti se angajase jocul Tombulu cu darea între Greci şi Aromini, și cind 
unui Aromin ii veni rindul să lovească pe adversarul săii Grec, acesta 
opărit de 6 lovitură, la a doua o rupe la fugă, şi cum. Arominul îl 
urmăreşte, nici una nici două, Grecul trece prin Galugâvra dincolo de 
rii, în rîsul jucătorilor, şi mai cu seamă al femeilor aromine. 

107. Cu ch'itriţăada 

Se aşează toți băeţii în rînd unul lingă altul, şi după ce se: face 
cine rămine iea tombulu în mină şich'itriț&aca (petriceaoa). Pune tombulu - 
sub-soară şi lipind cele două mini prin palmele lor, după ce întro- 
“duce chitrițtada într-însele, începe dela cel d-intii băiat să dea pe rina 
chilrițăaăa. | ' 

A da chiitriț&ada iînceamniă ce băitaul tombular să treacă minile 
sale lipite în care se află petriceaoa, printre minile a fie-căruia dintre 
cei-lalţi băeţi, cari le inchid indată ce şi le trage tombularul pe ale 
sale, spre a nu vedea cei-lalți jucători că i s-a dat lui sai nu chiitri- 
faca. - Ai | 

Tombularul ori: o dă peatra la vre-unul dintre jucători, ori o as--- 
cunde asupra lui însuşi. După aceasta începe de la cel d-intii, care 
întinzind mina, tombaularul îi trage una cu tombulu şi-l întreabă: Cari 
d-ari ? (La cine e petriceaoa?) Băiatul zice pentru cine i se pare luică 
trebuie să o aibă. Dacă a ghicit, mai capătă o lovitură sărată din par- 
tea tombularului şi devine tel tombular; dacă n-a ghicit, tombularul 
se duce la cel numit de băiatul lovit şi repetă acelaşi lucru. Tot aşă 

“se continuă jocul pină cind unul dintre băeți trebue să ghicească 
peatra, şi prin urmare să devină tombular spre a reîncepe jocul. 

108, Di ţe ocl'u tasti aestu; A ochi!) 

La jocul acesta pot luă parte ori ciţi băeţi vor voi. Unul dintre 
ei, care are renume de imparţialitate, se alege mumă. După ce i se aduce 
mumei tombulu, ea se așază pe un scaun de pietre tăcut în grabă, Şi 
prinzind tombulul de la virf, cu mina dreaptă, lăsind capătul cel-lalt a fi 
apucat de băeți, iea cu cea-laltă mină un fir supţire, din care face un 

„ochiu (o gaură reprezintind un ochii de o fiinţă oare-care; după mă- 
rimea găurei), se adresează băiatului care a apucat capătul liber al 
tombulului, pe cînd toți cei-lalţi jucători stai în jurul lui: 

Di țe ocliu &asti aestu? (de ce ochiii este acesta ) 
Băiatul, după ce observă ochiul în toate direcţiile, întrebă : zboară 

fiinţa cu ochiul acesta? (azbădiră v'aţa cu oclul aestu?) şi alte dife- 
rite întrebări la cari muma îi răspunde mai mult sai mai puţin, după 
cum doreşte. In fine. băiatul numeşte o vieţuitoare, care-i pare lui că 
va fi cea adevărată. Dacă n-a ghicit, un altul îi iea locul. Acelaşi lu- 
cru se petrece şi cu acesta, pînă ce unul ghiceşte. Să presupunem că 
ochiul a fost de oaie. Indată ce băiatul a spus: de date, muma îi răs- 
punde. - e 

Oaies 2) ş-agudes (oaie şi loveşte). 

5 La Fărseroţi se numește așa, Forma ochi în loc de ocli, cum se obicinueşte 
la Aromini, pare a fi aci de formaţiune copilărească. Tot aşa în limbagiul copiilor se 
aude chiem pentru chem, găină şi ghină pentru gălină. 

3) Finala s probabil sa fie este,
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Şi aceasta începe să lovească cu tombulu pe ori-cine dintre ju- 
cători pe cari-i întilneşte, pînă ce aceştia ajung la semnu. 

| Semnul este locul depărtat dela' acela 'unde stă muma cu 20—30 
„de paşi. După ce toţi ai ajuns aci, tombulariu întreabă, pe mumă: 

Citi tombuli nâinti, cîti nîpoi? (ad. de cite ori trebue să măsor de la 
semn cu tombulul inainte spre mumă, și de cite ori în partea opusă?) 

După cum va spune muma tombularul va măsură dela semn cu măsura tombulului inainte sai inapoi de semn, și unde va merge capă- 
tul tombulului la ultima măsură, acolo se va pune tombularul. 

„__ Une-ori muma, dacă crede ea că tombularul -e voinic ŞI aleargă 
iute, îi ordonă să. măsoare înapoi, şi cind vede că este vre-un debil, 
îi ordoană să măsoare înainte de semn. Toţi cei-lalţi băeţistaii în pi- 
cloare la semn în linie dreaptă, distribuiţi de o parte şi dealta, lăsind 
in mijlocul lor un fel de cărare prin care trebue să treacă tombula- 
rul, care este mai încolo de semn, dacă i s-a spus să numere înapoi. 
Tombularul se plinge apoi, ba că-i. impinge la o parte, ba că căra- 
rea nu-i destul de largă ca să poată trece, ba că una, ba că alta, 
cercind prin toate chipurile să treacă prin mijloc şi să nu poată -fi 
prins de dinșii pină să ajungă la mumă. Dacă a reușit să nu fie prins 
el scapă şi jocul reîncepe. Dacă a fost prins, el se zmunceşte din toate 
„puterile, ca să le scape cu de a sila și ţine țeapăn tombolul. Cei-lalţi 
insă, il pun jos şi tot cu dea sila caută să-i iea tombolul. Tombola- 
rul cite odată, cind jucătorii cel-lalţi l-ai prins aproape de mumă, îi a- 
runcă tombolul, şi dacă muma-l prinde, scapă ; dacă nu, îl jeau cei- 
lalţi băeţi cari Joacă. Cu alte cuvinte, dacă tombolul i-a fost luat de. 
jucători, urmează următoarele : Toţi băeţii cari joacă, afară de tom: 
|ularul căruia i s-a luat tombulul, se duc intr-un loc ascuns, unde 
se ascunde tombulul asupra unuia dintre dinşii. Apoi. învirtind toţi: 
băeţii poalele de dulamale, spre a se crede că fie-care are tombulul, se 
întorc la mumă cintind: 

Dusi turcul la agă' . S-a dus turcul la aga 
Di mică un trihină', De a mincat trahana. 

Aci muma întreabă pe tristul tombular: fe vrei si facă, nacă cu- 
năaştim cari lă-ari tombulul (ce vrei să facem, nu cum-va cunoaştem 
la cine este tombolul?) Acesta le spune mai intii să facă cite o colu- | tumbă (îr. culbute), apoi încă cite una, să-rădice minile în sus, să deschidă picioarele, să vie cite odată în jur etc. și după ce băeţii fac toate acestea, vin în jurul mumei lingă care stă la stinga tumbularul, 
şi dinsa-și dă părerea, zicind: aestu mi fură (numind pe un băiat) 
ş-aestu Id-ari (numind pe un altul). Tombularul ţine saă nu socoteală 
de părerea mumei, după cum crede că muma are sai nu dreptate 
şi la rindul săi zice, numind pe un ocare-care băiat dintre jucători: 
aestu mi fură (acesta mă fură) și, numind pe cine crede el că posedă 
tombolul, zice: ș-aestu lă-ari (şi acesta îl are). Dacă n-a ghicit, îşi pune” 
capul în poala mumei și prezintă spatele băeţilor, cari, după ce muma-l 
loveşte încet pe spate cu tombulul, de atitea ori cite haine poartă şi-i 
ciupeşte incet de braț la fie-care lovitură, încep pe rind jucătorii ai 
trage pe spate cite trei lovituri, mui dulci saii mai sărate; după cum 
doreşte fie-care. Dacă s-a intimplat ca cine-va să dea vre-o lovitură mai 
mult, tombularul băgat i-o întoarce. | 

Dacă tombularul, cind a spus: ș-aestu lă-ari a ghicit, el scapă 
şi loviturile le capătă acela la care a fost tombulul. După aceasta, jocul 
reîncepe. |
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La Areominii din 'Ţicura, Maced., muma se numeşte tetă (mătuşe). Cel. 
condamnat la bătae, capătă atitea lovituri, după cum şi vieţuitoarea 
este mai mult sai mai puţin vătămătoare omului. Dacă a fost șarpe, 
fie-care jucător loveşte cite 8 lovituri. 

Cind se dă ocl'u, teta are obiceiul să explice la cererea jucătorului, 
cit de mari sint picioarele, capul vieţuitoarei , cam ce fel de păr are, 
cu 'ce se nutreşte etc. . Ra 

Cei mai îndrăzneţi numai cer aceasta, dorind a se expune şi a 
desfide pe jucătorii cei-lalţi. i 
___? Ceislabi şi neputincioşi se feresc a ghici de ce ochii este ochiul pre- . 
zintat de tetă, precum şi a priimi să devie ascunzătorii tombulului. 

. ț 

109. Cu tombulu sum cic dari 

Copiii se aşază în cerc şi cu picioarele întinse şi lipiţi unul de 
altul. După ce se fac, cine rămine trebue să alerge după tombul. Ast- 
fel acesta stă in mijlocul rondului format de copii şi caută să vază 
la cine e tombulul. Pe cind el este întors cu spatele spre acela care po- 
sedă tombulul, acesta ii trage o lovitură cu dinsul şi iuteîl ascunde supt 
genuchi, de unde îl trece unui alt băiat de lingă dinsul. Toţi băeţii 
țin miinele supt genuchi şi fie-care comunică cu cel de la dreapta şi 
stinga sa prin una din minile sale. Pe cind cel din mijloc caută tom- 
bulu într-o parte, dintr-alta se pomeneşte cu o lovitură, şi pină ce să se- 
întoarcă aci, tombulu iarăşi dispare pe supt genuchi. Jocul durează pină 
cind cel din mijloc reuşeşte să apuce tombulul în mina unuia dintre ju- 
cători, şi in cazul acesta el scapă, şi rolul săi îl joacă acela în ale 
cărui mini s-a prins tombulu. Ast-fel începe jocul noi şi continuă mai 
eparte. . A 

110. Tombulu cu casa 

Jocul acesta se face în modul următor: Băeţii cari vor să iea 
parte la joc se așază in cerc în jurul unei mese, sai dacă sint afară, : 
în jurul unui loc plan, și începînd de la cel mai mare, fie-care aruncă 
un arșic. Dacă arşicul cade cazaca (v. joc. cu arşice), iea tombulu şi de- 
vine domnu, dacă arşicul cade c'urla, iea ochee, sati ori-ce alt lucru, 
destul însă că i se dă numele de chee (cl'ai) şi posesorul săil se nu- 
meşte casă. i 

După ce s-au aranjat ast-fel, se continuă cu aruncarea arșicului 
şi la cine nu cade cazaca ori c'urla, i se dă aceluia atitea pe mină 
cite ordonă casa, căci casa ordonă şi domnul plăteşte, și ca să nu 
meargă pe favoruri la joc, trebue să ordone cavroase-zîhiroăse, ş-an- 
sîrati împipirati», răminind la disposiţia casei numai numărul lovi- 
turilor. | 

Dacă s-o înlimplă să dea domnul vre-o lovitură pe mina incul- 
patului fără ordinul casei, acesta are tot dreptul să i-o întoarcă, lo- 
vindu-l cum i-o plăcea. De multe ori'se aliază in număr egal de o 
parte şi de cea-laltă şi se fac două tabere (fîburi), şi cînd casa în ca- 
zul acesta este într-o tabără, iar tombulu (domnul) în cea-laltă, casa 
nu ordonă lovituri pentru partizanii săi, și ordonind pentru cei din : 
tabăra inimică, domnul le dă «liptăase», în cit în cazul acesta secon- 
tinuă pînă ce atit casa cit şi tombulu trec într o singură tabără. Se 

"convine de mai nainte ca loviturile să nu treacă peste o sută și fie- 
care din partizanii unui inculpat iea parte lu pedeapsa lui și tinde 
mina, ca să primească un oare-care număr de lovituri, altmintrelea
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ar fi imposibil inculpatului să sufere. Nu se permite să dea în locul domnului un altul, nici să se facă schimb între casă şi domn, adecă: unul să iea locul altuia. Intrebările se fac aşă : 
Domnul : Ti întreb casa, cît si-l! plitim ? (Te întreb casierule cite să-i plătim !) 

Casa: ahiti.... - —. Atitea,.. 
— Cum si hibă? — Cum să fie? 
— Liptoase, bimbicoase, — Lăptoase, ca bumbacul, Că deneavra tricu prim pizari, Căci adineaori trecu prin tirg, Acumpiră zahari, „Cumpără zahăr, 
Pitruzahari, (tot: un fel de-zahar), 
Di ni-u mpirţi a năauă. „Şi ni l-a împărţit nouă. 

(Făcînd aluziune că şi inculpatul la rindul săi nu i-a lovit tare). Sai cind e verba să ardă pe cine-va: 

Domnul: Ti-ntreb casa: citi si-l! - — Te intreb, casierule, cite să-i 
” plitescu? . „= plătesc? "Casa: Ahiti..... — Atitea...., 

— Cum si hiibă ? — Cum să fie? 
— Arcuroase, cirțînoase, pravatoase, — Răcoroase, zdravene, tari de tot, Că deanăavra tricu prim pizari Căci adineaori trecu prin tirg, Acumpiră nă grundă dă-albă sari, Cumpără o bucată de sare, Ş-tu loc di zahari . Şi în loc de zahar Ni u deadi di u mică'm, Ne-o dete de o mincarăm, | Di suflitlu ni cutrimburăm. -Că sufletul ni s-a cutremurat. 

Și aşă continuă mai departe, improvizind diferite pricini pentru cari trebue să le plătească intr-un fel sati într-altul. : La Ohrida ) jocul se. numește : cu nelu, cu inelul. Jocul se joacă ast-fel: se aruncă inelul în sus şi se cautăua se prinde cu podul palmei. Apoi jucătorul caută să-l introducă în unul din degetele sale, Dacă-l introduce în degetul mic, scapă şi nu capătă nici bărnul (tombulu), nici ciubuca, ciubucul, care se obicinueşte aci în locul cheii. Dacă nu-l întroduce în nici un deget, capătă bătaie din partea celui cu bărnul, după ordinul ciubucciulai, 
Dacă-l introduce inelul în degetul arătător capătă bărnul, iar dacă-l întreduce în inelar, capătă ciubuca. 
Cel cu ciubuca, ţine în mină un bețişor şi-l ţine la gură ca şi cum ar fumă. | 
In Rominia jocul acesta foarte asemănător cu cel descris aci, se numeşte: Jocul în Armășie *). , ăi 

. XOCURNI CU CiCIULA 

„Jocurile cu căciula se fac tot în livezi, în locuri” deschise, Şi se Joacă numai de băeți. 

1) Com. de d. Mih. Dimoane. 
1) Ispirescu P. op. cit. pag. 84.
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441. Dă-a scăală-scufi; cu dare-a cîciua. 

Toţi băeții, cari vor să joace jocul acesta, trebue să aibă fie-care 
ciciua sa. După ce se fac, cine rămine își pune cîciua pe pămint şi o 

„păzeşte de cei-lalţi băeţi, cari voesc să o lovească cu piciorul. Păzirea 
căciulei constă în a căută să lovească cu talpa piciorului (sati cu 
mîna, dacă ai convenit de la început) pe vre-unul dintre jucătorii ce 
vin în jurul lui, căutind asi lovi căciula şi a i-o duce departe. Dacă 
a putut să atingă pe cine-va, atunci acesta îi iea locul şi pune ci- 
ciua. Cind vre-unul dintre băeţi a putut să-i lovească cu piciorul ci- 
ciua, păzitorul nu mai are voe a atinge pe jucători cu piciorul, ci 
trebue să caute a luă ciciua cu mina şi a atinge cu dinsa pe ori-care 
dintre jucători, înainte ca aceştia să poată scuipa la semnu. Semnul 
este locul: unde se pune căciua spre a fi păzită. Dacă a lovit pecine-va 
cu ciîciua în mină, păzitorul o poate aruncă din depărtare asupra ju- 
cătorilor, ca să-i lovească. Dacă nu-i nimereşte însă, aceștia o împing 
cu piciorul departe, şi nu se intorc la semn de cit după ceai dus-o 
foarte departe, saii dacă păzitorul a reușit să o apuce. Cind o aruncă 
păzitorul, dacă loveşte pe mină nu se prinde, pentru același motiv 
arătat la: Jurăminte pag. 36; iar dacă jucătorul o prinde în mină 

„sau în poala hainei, tot nu se prinde, şi în cazul acesta jucătorul o 
lasă jos și o dă înainte cu piciorul. Dacă jucătorul nu ie păzitor, și 
din greșeală apucă ciciua cu mina, se arde şi se face el păzitor. Cind 
păzitorul, păzind cîciua, stă foarte aproape de dinsa în cît cel-lalţi nu 
indrăznesc să se apropie de ea, se zice că păzitorul u chişe (0 pişe) 
şi, după meserja pe care o are tatăl săii, dacă e păstor, cei-lalți băeți 
il invită să se retragă de la ciciuă şi să tacă ca distanţa să fie mai 
mare, ca să poată trece oile tatălui său, ori îi spun că caii se sperie 
a trece pe o cale aşă de strimtă, şi altele de acestea, după care păzi- 
torul se retrage, căci în cazul contrarii mor oile sati caii, de oare-ce 

„păzitorul nu voește să le facă cale spre a trece şi printr-o cale aşă de 
strimtă nu pot trece de cit puţine oi şi puţini cai.: 

Jocul se numeşte scăală-scufi, probabil de la scoală și scufi (ră- 
dică scufe un fel de cîciuă mai proastă). Ciciua se mai numeşte şi 
cîciulă la Aromini: . 

112. Cu darea cîculilor. 

Fie-care jucător își pune cîciula la un loc, numit semnu. Căciu- 
lele se pun una lingă alta in linie orizontală. Fie-care jucător se duce 
la oare-care depărtare de semn şi după ce iea vanţu (după ce-şi dă 
vint), vine iute şi loveşte cu piciorul cîciula sa cit poate mai tare, 
spre a se duce departe de semn. După ce ai lovit toţi, acelaa căruia 
căciulă este mai aproape de semn, este incălecat de toţi cei-lalţi, și 
anume de fie-care din locul unde i s-a adus căciula, pînă la semn. 
După aceasta, jocul reincepe. 

113. T-abişala. 

(D'abuşelea) 

Se împărțesc toţi băeţii în două bande, A şi B, precum la jocul 
Pri un cici6r, şi tot ca acolo se face un soir. Se fac cele două bande 
şi cine rămine intră în soir şi se dă d-abușala, umblind ca brotăceii 
(broatiţli) pe mini şi picioare. Trebue ca'toţi aceştia să aibă în cap 
cîciuă. După aceasta intră şi banda cea-lalță în soir şi caută prin
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toate chipurile să iea cîciulile - bretăceilor, păzindu-se tot de odată a 
nu fi atinşi de dinşii cu piciorul, căci .ori-cine este atins sai scos din 
soir se arde, adică nu mai are voe să joace, ci stă la o parte pină se. 
va termină jocul acesta, ca să reinceapă altul. Dacă cei din picioare 
au reușit să răpească toate cîciulile brotăceilor, se duc de le ascund 
intr-o parte, și întorcîndu-se, spun celor fără ciciule, di scufuților să 
alerge, ca să le găsească. In timpul acesta; cei învingători cintă la - 
adresa celor învinşi: Di | 

Alagă, alagă păarca, - Aleargă, aleargă scroafa, 
Poarca cu purțelii, :  Scroafa cu purceii, 
Purţelii lăară padăa, Purceii luară poiana, (ai apucat în poiană) 
Păarca lo pidurăa. . , Scroafa luă (apucă) pădurea. 

Dacă le găsesc, jocul se reincepe prin schimbarea rolurilor. Dacă 
însă declară că nu le pot găsi, atunci li se arată locul unde sint as- 
cunse, însă jocul se reîncepe, jucind fie-care banaă rolul de la jocul 
precedent. . | 
Dacă brotăceii ai răuşit să ardă pe toți cei din banda adversă, 

înainte ca aceștia să poată luă toate ciciulile, scapă, şi se fac brotăcej 
cei din banda adversă. - 

” 144. A fl Aţi cloce puli. 
Băeţii cari vor să se joace cu jocul acesta, trebue să aibă cite 

un fes (căciulă). Jocul se incepe ast-fel: Toţi băeţii işi așază fesurile 
ca la jocul dă-a scăală-scufi şi tot ca acolo le lovesc. Al cui fes s-a 
dus mai aproape de la locul unde aă aşezat fesurile, şi care se nu- 
meşte semnu, se face cloc'e (cloşcă). E .de observat că, lovind fesul cu 
piciorul, fie-care caută, în lovitura ce-i face, să-l prindă, căci prinzin- 
da-l il aruncă cu mina pină unde poate, şi în cazul acesta e sigur 
că nu rămîne mai aproape de semn spre a deveni clocie. | 

Fesul clociei se iea de cei-lalți jucători şi, pe cind unul dintre dinşii îi ține ochii închişi cu mina, ei îl ascund şi, întorcindu-se 
-la dinsul, îi zic, spre cutare parte ţi-am ascuns fesul, acuma caută 
să-l găseşti, şi toți jucăterii ţinîndu-se după dinsul ii zic: află-ți 
clocie pulii! (Află-ţi cloşcă puii). Dacă răuşeşte să-l găsească, caută. 
să lovească cu dinsul pe vre-unul dintre jucători, inainte ca aceştia 
să ajungă la semnu (la locul unde s-a pus fesurile), şi lovitul de- vine clocte. Dacă nu loveşte-pe nimeni, tot el rămîne clocie. 

115. Află-ţi cloc'e pullii.. 

Se joacă de obiceiii de copiii mici. 
„Se alege pentru aceasta o masă, scindură, iar cînd se joacă în 

livede, fie-care băet intinde un deget pe livede, pe un loc determi- 
“nat, în faţa lui. 

Se face ast-tel un cerc din degete. Unul dintre ei le face dege- tele cu una din formulele cunoscute de la jocul «cu ch'atra a ascun- 
dere», pînă cind rămin numai două degete, prin urmare doi băeţi. | 

Fie-care din cei cari ies, cînd se fac, îşi scuipă degetul, atinge apoi pieptul cu dinsul și ducindu-l la cap zice: - 

| Chiih'irigu ! 
Chiich'irigu | 
(Cucurigu !)
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Pe cei doi rămași îi face un al treilea, care, punind palma între 
degetele rămase, la fie-care pronunțare de silabă -a recitativului de 
mai jos, atinge cînd un deget, cind cel-lalt, şi zice: 

Aci cara. cara, 
bum bara bara, 
bum bara lachi 

criș, 
miș, 
cucu ! 

Băctul, la degetul căruia sfirșește cuvintul amiș» trebuie să as- 
cundă ochii celui rămas, unde s-a sfirşit cuvintul acucu». - 

Cei-lalţi băeţi iea căciula celui băgăt și-i o ascund; ear dacă 
n-are căciulă, i-ascund alt vr-un obiect, 

Apoi, după ce aii ascuns-o, strigă odată tare acucu 7», ca cel băgat 
să ştie în ce direcţiune să alerge să-şi găsească căciula; cei-lalţi cintă, 
cind el caută: da Și 

Ală-ţi cloce pull 
puili, puili atăii. 

(rad. Aflăţi eloșcă puii, puii, puii tăi). | 

Aşa se continuă jocul mai departe pini ce şi află căciula, şi jo- 
cul reincepe din noii. | 

. (Com. de d-l Dimoane M., Ohrida). 

"116. Cu cîculili. | 

Se aşază în ordinea de mai jos atitea -ciciule, ciţi jucători sint: 

capăt pînă la cel-lalt şi 

vice-vers și acesta a scă- 

pat. Ă 

Apoi cel care-i ur- 
mează face acelaşi lucru, 

şi dacă toți ai reuşit să 

se dea, să ducă pină la 

sfirșit condiţiunile de mai 

sus, jocul reîncepe. 
In caz de unul ră- 

mine, i se iea căciula şi 

i se ascunde. 

Apoi se fac cine să 

înceapă. Se cere ca într-un 

picior să vie In jurul că- 

'ciulelor de trei ori, după: 

“cum arată săgețile. | 

Apoi fără să se o- 

dihnească de loc, să vie 

odată în sensul arătat de 

linia a aa fără cum-va 

să atingă pe vre-una din 

căciule, căci în cazul a- 

cesta, ar arde. N, 
Dacă a reuşit ; mai. . Pe cind el aleargă 

sare într-un picior de- să o găsească, cei-lalţi 

asupra căciulelor delaun îi cinlă : 

  

Alagă, alagă, cloc'a. 
cloc'a s-află pulii, 
puli facu ţii-ţiăi-ţiii, 
află-l cloce, află-l.
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Traducere.—Aleargă, aleargă cloşca, 
cloşca să afle puii, 
puii fac ţiă-ţiă-ţiă, 
află-i, cloşca, află-i ! . 

„Dacă cum-va jucătorul nu poate să-şi găsească căciula, cei-lalţi 
il supără în tot felul, trămiţindu-l cind într-o parte, cînd într-alta, 
pînă cind li se urăște și spun adevărul. ” 

CU:ToOPra. 

(Cu mingea) ” 

Jocurile cu topa, mingea, erai foarte răspindite la popoarele 
vechi. La greci eraii întrebuințate, ca un mijloc pentru dezvoltarea 
agilităţii, grației şi predelecţiunei corporale. Bărbaţi, fete şi femei luai. 
parte şi găseaii mare plăcere la acest joc. 

La gimnazii dascălul îi iniţia în arta jocului cu mingea 1). 
Ele eraii felurite, ceea-ce dovedeşte însemnătatea de cari se bu: 

curai aceste jocuri: oztpfvtis, odpavia, eziouopos saii îpnfizi, etc. 
Jocul cu mingea s-a găsit la toate: popoarele, cari au făcut un 

pas pe calea civilizaţiunei. Mexicanii construiseră şi case, spre a servi 
de loc al jocului şi simţeat plăcere, să-l joace la sărbători. N-a lipsit 
nici in America centrală. 2) 

Jocurile cu topa cari urmează aci, se obicinuese de copiii mari, 
şi anume de cei de la 9—45 ani. Ele. se joacă mai cu seamă în tim- 
pul primăverei şi verei. Mingele le fac copiii inşişi, și ele sint de mai 
multe feluri, după cum sint şi jocurile: tari (streasi), moi (mâali) și - 
săritoare (ansîrităan'e) sint cele mai obicinuite şi ele se fac: cele tari, 
din sfoară, din petece de lină învirtite cu sfori şi bine strinse; cele” 
moi, de .păr, pe care copiii îl zmulg de la vaci şi-l pun în apă spre 
a se întări şi-a luă forma rotundă a mingei, sai de fire de la răz- 
boii ; cele moi pot servi şi ca săritoare, cu toate acestea ele se fac 
mai de obicei de meșin învirtit cu sfoară. ! 

„” Topa se mai numește : topcă, la Ohrida tobă, la Gopeşi șombură ;, 
minge, la Vlaho-Clisura : șucă. 3) , 

117. Topa cu darea. 

Jocul acesta se face în modul următor :- 
Unul dintre jucători, de obiceiii acela care posedă topa, se pune 

în mijlocul celor-ialţi şi aruncă topa în sus cit poate. In timpul a- 
cesta toţi cei-lalţi se depărtează de dinsul, care în cotro-i place. Că- 
zind topa, acela care o aruncă în aer, o iea şi loveşte pe cine poate. 
Topa odată aruncată, jocul s-a început, şi ori-cine poate, iea topa şi 
loveşte. Jocul constă în a se lovi cu topa. Une-ori se fac toţi băeţii 
două bande, și ori de cite ori un băiat dintr-o bandă tea topa, loveşte 
cu. ea tot-deauna pe unul din banda adversă. - 

1) Guhl und Koner p. 379: Griechen und Râmer. IE 
-2) Grasberger 84 şi Polux. LX, 103—107; vezi Floru: Educaţiunea copiilor la 

Greci, p. 31, E | 
- *) Noi am păstrat numele de tofă, cum se zice la Avela (Epir).
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M8 Cu topa ancilicari !). Pirustia 2) ; Toba ncalâr 3). 
La jocul acesta se string toţi băeţii cari ieait parte la joc, şi stat 

in picioare în formă de cerc. Unul dintre ei loveşte topa de pămint ca 
să se ridice sus. Fie-care dintre cei-lalţi băeţi se incearcă s-o prindă 
în momentul cind s-a rădicat topa în sus. Dacă nimeni n-a prins-o, 
trebue să lovească topa de pămînt un alt băiat. Dacă o prinde cine-va, 
acesla încalecă pe cel care a lovit topa de pămînt, şi de călare o a- 
runcă în mijlocul băeţilor, cari staii in jurul călăreţului, căutind să 
o prindă. Dacă o prinde vre-unul, descalecă călăreţul şi încalecă cel 
care a prins-o, care la rindul său face acelaşi lucru. Şi încălicatul 
se incearcă incă să o prindă, şi dacă reuşeşte, călăreţul' devine cal Şi 
calul călăreț. Dacă o prinde însuşi călărețul, nu se dă jos de călare, 
ci urmează. Cind nimeni nu o prinde, toţi fug în grabă în cotro le 
vine mai bine, şi iîncălicatul se repede la topă şi trage să lovească 
pe cine credecă-l poate nemeri. Dacă a reuşit, cel atins devine cal şi 
cel care a lovit călăreț, şi jocul se continuă. Dacă n-a lovit, topa se 
jea de cine poate şi e azviriită de unul dintre jucători pină cînd unul 
va fi lovit. 2 

Dacă topa, lovită de pămint de călăreț, după ce s-a rădicat odată, 
mai atinge pămintul și.se mai rădică odată, nimeni nu trebue săo 
prindă, căci cine o prinde devine cal, Și calul călăreț, de care-ce a- 
tunci se zice că topă mică ţară (mingea a mincat pămint. 
| Nu se prinde lovitura, cind inainte de a fi lovit cine-va topa a 
atins pămintul, căci și în cazul acesta topa mică țară. Tot asemenea, 
cind cine-va e lovit pe carne, adecă pe mină sai față şi cel carea 
lovit stărueşte în a-l incălică, -lovitul ii zice: tal carni, bea sindi 
(taiii carne, bei singe ?), şi numai dacă primeşte să bea singe de om, 
aşă se prinde lovitura. In cazul acesta lovitul se zgirie la picior cu 
un ac și îi zice să bea, dacă pofteşte. Dar lucrul acesta nu se iotimplă 
decit foarte rar, după cum am arătat la jurăminte, p. 36, căci băeţii 
consideră de mare păcat a bza singe de om, de oare-ce atunci se fac 
uvrei, (evrei), în limba copiilor: uvridă (jidan), căci evreii, spun băeţii, 
au băut şi beau singe de creştin. 

Dacă cine-va cind se aruncă topa, reuşeşte să o prinzi, cel care 
a aruncat cu dinsa devine cal şi cel care o prinde devine călăreț. 

Cfr. Ispirescu, op. cit. p. 44: Jocul de-a culda, care este asemenea. 
celui descris aci. 

119. Topa cu merlu. 

Toţi băeţii se fac două bande ca la jocul: Pri un clic'âr. 
După aceasta, cele două bande se pun faţă în faţă la o depărtare 

una de alta de 20—25 pași, după cum sint băeţii mai mari sai mai 
mici. Se alege tot-deauna pentru jocul acesta o livede. După ce fac 
cu arucarăa clatrilei (cu aruncarea petrei) cine să arunce topa mai 
intii, lie-care dintre fruntaşii celor două bande, cari se numesc a parte 
mumă, îşi aşază copiii în ordine pe semnu (locul unde stai cele două 
bande) şi jocul se incepe. Una din cele două mumi aruncă topa ca 
mer (de unde şi numele jocului) la muma din banda'adversă A. Dacă 
a prins-o, se zice, că banda A a luat semnu. Apoi o aruncă muma : 

1) La Avela (Epir) se numeşte Topturdop. 

3) Pe la Arominii din Kuţufiant, Malacași, Aminciu. 
:) La Ohrida.
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bandei A la muma bandei B, care la rindul săii caută să o prindă, 
“şi prinzind-o se zice că a luat semnu. Cind se aruncă topa dintr-o, 
bandă intr alta, nu numai mumile respective, ci toţi băeţii cei-lalți 
caută să o prinză. Dacă o bandă după ce a luat semnu o mai prinde, 
ori de cite ori va fi, va trimite la fie-care prindere pe cite unul din băeţii . 
săi să incalece pe tovarăşul ce a avut la darea mână în banda cea- 
laltă. Şi cel călare mai de curind, cind vede că muma calului săi 
prinde topa, o rupe la fugă spre anu fi lovit de dinsa cu topa. Muma 
n-are voe să tragă cu topa după călăreț decit dela semn, şi dacă-l 
loveşte, acesta se întoarce la banda lui. Pină cind într-o bandă vor fi 
călăreţi, nimeni din această bandă nu poate să încalece pe vre-unul 
din banda cea-laltă, ci caută să se-scape. Cind toţi dintr-o bandă ai 
reuşit a incălecă pe cei din banda adversă, muma învingătoare se 
duce şi încalecă pe muma învinsă și toţi călare işi schimbă semnul, 
adecă cei învinși incălecaţi se duc pînă la semnul învingătorilor, şi 
acolo descalecă călăreţii şi se întorc la semnul invinșilor, după care 
fapt reincepe jocul. - 

120. Tu suvă. 
(în gaură) 

„__ Se face după cum se vede în figură atitea găuri în şir, ciţi copii 
joacă. Fie-care gaură-guvă este destinată cite una pentru fie-care jucător. 
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„La o depărtare de ciţi-va paşi se pune semnu de unde unul 
din jucători, acela care ese întiiul, cînd se fac aruncă o minge în 
una din găurile aci arătate. - 
“Cind aruncă mingea, îi cîntă: 

Dir ma n sus 
, Ă Dir ma ngh'os | 

ca mincea să meargă in una din găurele celor-lalţi şi nu într-a sa, 
„Dacă se duce mingea în- gaura unuia, acesta imediat o apucă şi 

caută să dea într-unul din cei-lalţi jucători, cari imediat o rup la 
*
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fugă.. Nu se poate alerga în contra acestora de cît numai cu doi-trei 
pași pină unde se hotărăşte de la început. Lovind pe vre-unul, i se 
pune in gaură o peatră ; dacă nu nimereşte, se pune în gaură celuj, 
care a dat şi n-a nimerit, ” 

Apoi ear continuă a se arunca mingea în gaure. 
Intemplindu-se ca mincea să nu intre în nici o gaură de trei ori pe rind, aruncătorul işi pierde dreptul. de a mai dă şi lasă la semn, pe cel care stă imediat după gaura lui. Adică find al J-lea, i va urma al 4-lea. , 
Fie-care insă caută să ajungă la semn, căci atunci are maj pu- 

ține probabilităţi de a arunca mincea în gaură, 
. In gaura cui s-aii strins 12 pietre, se string toate pietrile din 

cele-lalte găuri. , 
Stăpinul acestei găuri se pune descăcărat peste pietre cu poste- riorul întors intre semn şi cei-lalţi pe rind îl izbesc întii cite una de la semn ; nimerindu-l se aproprie cu un pas mare de cel care clucește şi-i mai dă una; nimerindu-l se mai aproprie cu un pas și-l mai iz- 

beşte una. 
Dacă însă nu nimereşte cum-va, clocea scapă şi devine cloc'e cel stingaciu. 
Aşa se urmează jocul, pină nu cade nimeni. În timpul cind cine- 

va cloceşte, cei-lalţi îi recomandă ce pui să scoată. “ 
Aşa de pildă unul i se zice să-i clocească găvran, corbu mare, 

altul mălin'i, pasere neagră de mărimea mierlei ; altul girîveli etc,., 
altul gugucii, pulii de rață, de giscă etc. E 

lar cind cel de la semnu dă şi ii cintă mingei viersurile sus pomenite, cei-lalţi răspund : . 

CU Cum. NSUS, 
cu caplu dighi'ios. 

“(Trad. Cu c... în sus, 
cu capul în jos): 

| Cules de d-l Dimoane Mih. Ohrida. 

. 121. Topa Vimbur-Viimbur sait V'im-Viim 1). 
La jocul acesta băeţii se tac două bande ca la jocul Pri un ctic'or. “ Tot-ca la jocul: Pri un ctic'âr se face un soir mare, care se mai numește şi semnu. Se aruncă peatra sai se face ștu-cara, pentru a se vedea cine trebue să intre in soir. 
Ștu-cara se face în modul următor: Cele două mumi se pun 

faţă în faţă la o depărtare de vre-o 7—10 pași şi, punînd prima mumă 
piciorul drept, zice: ștu. Yăcind tot aşă muma a doua, zice: cară. Apoi prima mumă, rădicind piciorul sting şi lipind călciiul de pi- 
ciorul drept, zice iarăşi : ștu Făcind tot aşă muma'a doua, zice: cară, Şi tot așă urmează să facă pină ce se apropie una de alta din ce în 
ce mai mult, și cînd depărtarea e ași de mică, în cit nu mai încape talpa piciorului, așă în cit piciorul maumei căreia este rindul să puie, atinge piciorul mumei adverse, se zice că aceasta cădu şi prin urmare banda sa trebue să joace partea neonorată a jocului, adică a intră 
n soir. 

1) La Ohrida se zice: Cluc-Cluc ; la Aromiînii din Țicura se numește jocul: Cu 
topa a scundeari, - ! , 

=
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Banda cea-laltă se duce mai într-o parte, unde să nu poată fi văzută 
de vre-unul din banda adversă, şi acolo se dă topa unuia dintre ei. Toţi 
apoi se întore la semnu fie-care cu minile in buzunar, sai ascunse in 
poala hainei, cercind a induce în eroare pe cei din banda contrară, 
şi a-i face să creadă, că topa este la cine nu ie. In semnu (soir) intră 
din banda cea-laltă (A), îniiia dată unul singur. Cel care posedă topa, 
îndată ce-i vine la socoteală, loveşte pe acel din semnu, de la soir 
însă tovarăşi! săi (din banda B) trebue să plece care în cotro peate. 
Imediat unul din cei din banda A, îea fopa şi caută să lovească pe = 
ori-cine din banda B. Dacă n-a lovit, cel din soir se arde şi ese afară, . 
iar în semnu intră toţi, tovarășii săi, şi din banda B dă tot cel care 
a mai lovit pe întiiul, şi cînd loveşte pe cine-va din.banda A, tova-. 
rășii săi nu iai pleacă, ci numai el singur. Tot ca mai sus, şelul - 
bandei A se repede imediat să iea topa şi caută să-l lovească. Dacă-l 
loveşte, se arde acesta şi-i iea locul un altul, tot din banda (B), care 
face acelaşi lucru, şi dacă primul intrat din banda A în soir n-a fost 
scos (ars), -adecă n-a fost lovit sai a lost lovit, insă cind fugeau cei 
din banda B, unul dintre eia fost nimerit cu topa de unul din 
banda A, rămine în soir tot acela, și acuma trebue să dea unul din 
banda B, nu acel ars însă, și dacă-l nimereşte, toţi tovarăşii săi tre- 
bue să plece, şi imediat unul din cei din banda A ea topa şi dă în 
cine poate. Dacă-l nimereşte, se arde și trebue să dea un altul. Dacă 
nu-l lovește, cel intrat din banda A e scos, şi intră toţi tovarășii săi 
și se urmează cum am spus mai sus.: 7 

Dacă toţi din semnu aiă. fost scoşi, jocul reîncepe şi rolurile ban- 
delor nu se schimbă. Dacă toţi din banda B s-aii ars (se arsiră) fără 
să poată scoate pe cei din banda A, rolurile se schimbă și jocul re- 
începe. Cei din banda A, care trebuia să intre în semnu (soir) se 
numesc: di năuntru, cei cari trebuiaii să scoată pe cei din soir, se 
numesc : di afară, , | 

Se consideră scos şi cînd cel din soir ese afară din semn. 
Jocul la Ohrida se zice: Cluc-cluc, fiind-ca jucătorii, cind se in- 

torc cu topa ascunsă, cîntă imitind glasul de cloşcă, cind aceasta îşi 
cheamă să-şi ascundă puii: clu-clu, clu-clu. 

492. Cu păpa *); topa semnului 3); topa-n châtră *); topcheri 4, 

Tot ca la jocul Pri un cticâr, şi aci băeții se fac două bande și 
aruncă peatra spre a se vedea cine trebue să şază la păpă ori semn. 
Păâpă se numeşte o piatră mare cit capul unei vite, netedă şi care se 
pune la semn. Să presupunem că a căzut bandei A să dea topa de 
la păpă, şi banda B să joace rolul cel-lalt, care constă în a prinde 
topa dată, -saii cind nu pot a o prinde; a cercă, să loveaecă păpă cu 
topa, din locul unde s-a dus în urma loviturei din partea unuia din 
banda A. lată cum se face jocul acesta. 

Unul din banda.A stă in picioare lingă păpă şi, luind'topa, o 
aruncă puţin în sus ca mer şi, cind topa se scoboară cam în faţa ju- 
cătorului, îi cplică o lovitură în partea băeţilor din banda B, care 
caută să o prindă şi cari se pun lao depărtare mai mare saii mică de 

') Cu păpă se zice la Avela. 
2) Topa semnului la Vlaho-Clisura, Muscopule şi la Faârşeroţi. 
2) Idem, . “ 
4) La Ohrida şi la Aromînii din Lunca, Iancoveţ și Beala,
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la semu (pâpă) după cum cel care e să dea (să lovească) topa, o dă 
mai mult sai mni puţin departe. Dacă topa e prinsă de vre-unul din | 
Banda B, cel care a dat (dâadi) se arde Și trebue să-i iea locul un alt. 
tovarăș. Dacă nimeni n-a prins-o, şeful bandei B tea topa 'şi din lo- 
cul unde s-a dus se incearcă să lovească papa, și dacă a lovit-o, cel 
care a dat s&-arsi, Dacă nu s-a ars jucătorul socotește una şi mai dă. 
In momentul cind aplică lovitura, irebue si zică. şi 'cite lovituri are 
sati simplu cite are. De exemplu cind este să lovească topu pentru a 
doua oară, zice că : am dăaită sai numai : doaiiă / Dacă se intimplă 

-ca jucătorul să nu spuie, cei din banda adversă scuipă și-i zic în 
gură mare: piu, t&-arsiși, (ptii, te-ai ars) şi toate cite a tăcut pină 
atunci nu se consideră de loc. Din causa aceasta se nasc certe printre 
băeţi, mai cu seamă cind jucătorul a făcut multe lovituri. “ot aşă 
se întimplă cind jucătorul. greșeşte cite are, şi in loc să spuie adevă- 
ratul număr, spune mai mult saii mai puţin. In cazul întiii fe cons- 
trins să inceapă dela unu, fiind-că nu i se „consideră cite (lovituri) 
are; în cazul al doilea (cind spune mai puține lovituri decit are) şi 
revine la adevăratul număr, nu i se consideră decit atitea (lovituri), 
cite a spus în gura mare. o i o 

Cind vre-unul din banda B a prins lopa după ce mică' fară (a 
atins pămintul), nu se.iea în consideraţie. Cind topa a căzut peo 
casă sai pe un arbore, și de acolo căzind, vre-unul din binda Bo 
prinde, atunci se jea in consideraţie, fiind-că casa şi arborul nu e fară.. 
“Cind topa fiind prinsă de unul din banda B, se întoarce. bandei Â, 
trebue să o lovească odată de pămint, ca să mănince. fară, căci în cazul, cind li se aruncă ast-fel ca cei din banda A sio prindă în 
mină, jucătorul de la-pâpă i-a păcălit și:nu se arde, de oare-ce.topa . 
nu mică ţară. . 

După învoiala dela inceput, spre a putea să aibă banda A o cî- vală, trebue să facă 10, 20, 30 sati une-ori şi mai multe lovituri, plus 
în tot-deauna încă o lovitură care se numește talie și după care toţi 
din banda A incalecă pe cei din banda B, fie-care pe tovarășul. ce a avut la darăa mînă, de unde s-a dus topa la tale pină la semnu. -Banda invingătoare incepe jocul “fără schimbare de roluri. | ÎN „De multe ori la jocul acesta se întimplă ca jucătorul, cind loveşte lopa, nu o nimereşte bine; dacă: topa lovită prost cade în apropierea: jucătorului, în cit distanța dela păpă pină la topă nu-i mai mare decit! poate sări intr-o singură săritură jucătorul, acesta. dacă vrea poate să nu considere lovitura aceasta şi să mai dea incă odată. Atunci se zice, că banda adversă B are o uchii (pealocurea se zice cufă surdă). Nu i se permite jucătorului mai mult de trei uchii. Dacă şi a treia lovitură a fost tot uchii, el (jucătorul) şi-a trecut rindul (ș-tricu arada). Dacă . 
însă n-a fosta doua sati a treia lovitură cufă, (uch'i) ci a lovit-o bine, - cei din banda B, inainte de a trage cu dinsa pe pâpă, trebue să a- _runce uchi'a. o i 

„lată cum se aruncă uchiile : Unul din .banda B işi prinde cu mina stingă urechea dreaptă şi trece. mina dreaptă, în care ţine şi topa, între piept și mina stingă, şi apoi cit poate, aruncă topa in spre "pâpă. Cei-lalţi din banda A în timpul acesta stai în jurul lui şi caută să o apuce. Dacă ati apucat-o, se zice, că at făcut una. Dacă n-ai 
putut s-o apuce, acela care a aruncat uch'a trage cu topa asupra păpei de acolo unde este topa acum. Dacă a putut să arunce uchi'a ast-fel ca să treacă dincolo de semnu (pâpă], atunci s-a ars jucătorul din banda A. Tot așă se aruncă cind sint Şi două uchii.. _ 

Cind vre-unul' din banda B, în momentul cind dă'un jucător 
in . : 10
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din banda A, poate să lovească cu mina topa, aşă de tare în cit să , 
treacă semnul, jucătorul s-a ars. Se învoesc de la inceput, dacă se! 
primeşte a se da şi strimb ori nu, şi dacă, cind se dă strimb, se per- 
mite a eși drept cu păpa saii a se da chiar de unde s-a dus topa. - 

Cfr. Ispirescu P., op. cit. p. 4: «Jocul de a cărămizioara», pre- 
zintă asemănări cu jocul acesta. 

123. De-ancilicarăâ ; a topa ncalâr; cu pirustia. 

Tot ca la jocul Pri un cicdr, şi aci se fac două bande (A şi B).. 
După aceasta fac cine trebue să se facă cai (cal) şi cine-călăreţi (călări, 
căvăli) prin aruncarea pietrei, sai prin ștu-card etc., şi jocul începe. 
Presupunem câ cei din banda A sint cai, iar cei din banda B călăreţi. 
Călăreţii incalecă fie-care pe tovarășul săi şi se pun în formă de cerc, 
fie-care păreche departe una de alta cu vre-o 10 pași. Unul dintre 
călăreţi iea topa și o aruncă unui alt călăreț din dreapta lui şi strigă: 
una! Acesta caută să o prindă, şi dacă o prinde, o aruncă la călăreţul 
din dreapta sa și zice: două! Tot aşă fac și următorii, şi dacă se fac . 

- Zece, se mai face încă una, care se numeşte talia, şi călăreţii îşi schimbă 
caii, fie-care mergind la calul călărețului din dreapta sa și continuă 
ca mai sus. Dacă se întimplă ca vre-un călăreț să nu poată apucă 
“topa, iute toţi călăreţii o rup la fugă, lie-care in direcţia ce-i place. 

“ In timpul acela unul din banda A iea topa şi caută să lovească pe 
vre-unul din banda B. Dacă a nimerit, cei din banda A devin călăreţi 
şi cei din banda B cai, şi jocul continuă, precum am arătat mai sus. 
Dacă n-a lovit pe nici unul, jocul continuă, păstrind fie-care rolul pe 
care l-a avut. Cind cel din banda A trage cu topa, nu trebuie să se 
depărteze mai mult de o săritură de semnu (aci semnul e cercul pe- 
care staii perechile de cai şi călăreţi). Dacă lovitura se dă pe carni nu 
se prinde pentru aceleaşi motive arătate la.jocul cu topa a-ncilicari. 
Cind o bandă s-a schimbat de atitea ori în cit fie-care călăreț a ajuns — 
la calul săi, indată ce se mai face zece şi.tale, in loc să se schimbe 
caii și fie-care călăreț să treacă la calul tovarăşului săi, se aruncă 
topa in mljlocul cercului şi fie-care călăreț o rupe la fuvă, ca şi în 
cazul, cind cine-va n-a prins topa. Dacă cei din banda A ai putut 
să lovească pe vre-unul din banda B, se continuă jocul prin schim- 
barea rolurilor, iar dacă nu, tot' cei din banda A rămin a fi cai." 

Cir. Ispirescu P., op. cit., p. 46: „jocul de-a craia-ncălecată“ 
ieste identic. A 

194% A topa-n mur; toba murlui. 

Cu jocul acesta nu se pot jucă decit cite trei băeţi. Se alege 
pentru joc un zid inalt şi unul (ori-care) dintre cei trei iea topa şi, 
lovind-o de zid, cînd e să cadă, o aşteaptă în mină. Dacă o prinde, 
se zice, că ari ună. Tot aşă continuă pină să facă 10, 20, 30 etc. după 
cum se învossc, plus tata. Tot așă fac şi următorii doi. Dacă toţi aii 
reuşit să le facă, reincep tot ca mai sus, pină cînd unul din cei trei 

“nn poate să facă numărul cerut și topa îi cade. Atunci acesta e în- 
călecat de unul din cei-lalţi doi, iar ai treilea continuă a face cu topa 
în mur numărul ce se cere; Dacă reuşeşte, descalecă călăreţul și: in- 
calecă dinsul, iar călăreţul trebuie să facă numărul cerut. Așă se 
continuă, şi cînd cine-va nu poate să facă numărul cerut, ci-i cade 
topa, devine cal, şi fostul cal devine călăreț, iar al treilea continuă a _ 
da topa-n mur. | Aa | o -
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12. Tapaa mer. x 

Jocul conzistă în a se aruncă topa în sus cit se poate mai mult ast-fel ca topa să cadă mer, măr, în apropierea aruncătorului pe cînd toți băeţii strinși în jurul lui se sforțează să o prinză. N Cind o aruncă in sus jucătorul se fringe puţin pe spate în dreapta sait în stinga, după cum ie drept sai stingaciiă. - Altă dată jucătorii fac un cere mai mare sati mai mic, după cum sint mai îndeminalici, şi din mijlocul cercului aruncă topa mer îie- care jucător, cercind să facă topa să cază. în cerc. 
Cine rămine,. adică, cine o aruncă topa în ast-tel de mod, că nu . cade în cerc, se-pune în centrul cercului şi fie-care băet jucător, de. la distanță cit sare ceh rămas în trei sărituri, ii dă cite trei lovituri cu-topa. Ca acesta să nu lie lovit pe cap, prezintă spatele cu “capul plecat puţin pe piept. o | 

„ In loc de topă une-ori jucătorii se. servesc de peatră, ca săi o a- runce În sus și ramiind a uză de topă numai la bătaea celui” rămas. . 
N 

196. A tac atuca, 
Se joacă, cine poate să facă mai multe, lovind succesiv fopa de mur cu mina, fără ca să o prinză sai să 0 lase să cază la pămînt. Loviturile se numesc ficiluri, de la taca.:tuca, cuvint imitativ. | Se produce prin modul acesta o mare intrecere printre jucători, cine să facă mai multe ficituri. 

A PULAN A. 

Jocurile acestea se obicinuese numai de băeţi şi se joacă de obi- „ceiil primăvara şi mai cu seamă toamna. Băţul cu care ei „joacă se numeşte puldn, școp, (ăapit, cut, şi se tace de ori-ce lemn. Se. preferă cel de corn; liind-că este mai tare şi loveşte mai bine. Tot așă în ceea ce priveşte țurcele (numite la Aromini: elengi, c'ulică, c'ulengă, tin- găle, fing'e, afing'e), se preferă cele de corn, liind-că merg mai departe cind sint lovite. A pulana se numește ori-ce joc, în care trebuie să te serveşti de un băț. " | ia . 
Jocurile se numesc în general: a pul'ana, a finga, cu c'ulenga. 

127. A bişca (bicica) '); dă-a cotea ); cu păarca î); De alixandra $), 
Pot luă parte la joc ori ciţi băieţi ar voi. Ei fac o groapă mare de un decimetru, care se numeşte biserică 5), toți băeţii ai cite un băț, care se numeşte școp. În jurul bisericei, la o depărtare de: doi, trei metri, fie-care jucător işi face o gaură (guvă) mică, cît să încapă virful școpului săii. Găurile băeților se află departate una de alta cu „2—3 paşi. După aceasta se fac, cine rămine trebue să pască parca. Facerea se face sai ca la jocul : Cu ch'atra a-scundire, sati unul dintre jucători iea toate şcoapele şi, după ce le fuce mănuchii, ţinindu-le din mijloc, le aruncă peste cap, şi după aceasta umblă cu călciile în- 

1) A bişca sai bicica se numește la Avela, unde se da şi scroafel de obiceii nu-. 
"— mele cesta cînd o îndeamnă sa meargă. , . | 

2) Se numeşte jocul aşi la Aromînii Gramusteni, Vlaho-Clisura, ete. 
3) Pretutindent,. i 

4) Numat la Vlaho-Clisura. , ” 
„.2) La Gopeşi biserica se numește : jorhor, |
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dărăt spre-partea, unde a aruncat șcdapele, fără a se uită într-acolo, 
şi stăpinul lemnului pe care il va călcă se tace porcăr. Saii se mai: 
jace şi in modul următor: Toţi băeţii se adună la biserică, unde pun 
virfurile . șcădpelor lor. Unul dintre ei numără pină la un număr con- 
venit de mai inainte. şi cind [inesc, lie-care caută să prinză o gaură, 
aidcă să puie virtul şeapului într-una din găurile făcute, şi fiind-că 
găurile sint ciţi. băeţi mai putin una, unul dintre ei trebuie să ră- 
miie fără gaură. Acesta se face porcăr. : 

- Poarca este un gugucii,!) (cocian), un os de cal, sai de un lemn 
rotund. Ca să se înceapă jocul, se pune poarca pe marginea bisericei 
Şi unul dintre jucători ii trage o lovitură. Porcarul se duce şi o a- 
-dună. cu virful băţului și caută să o pinie in biserică, E 

„N-ai drept, atit porearul cit şi cei-ialți băeţi, s-o apuce cu mina. 
Cind porcarul voeşte să puie poarca în biserică, cei-lalţi .cearcă prin 
toate chipurile să i-o lovească tare şi ast-tel să o depărteze-de biserică. 
Porcarul o păzeşte cu şcopul săi, pe care, in momentul cind cine=va 
voește să lovească poarca, il pune înainte ca acesta să lovească pe şcop. 
Cind băeţii rădică şeopul sprea lovi poarca,se păzesc ca nu cum-va por- 
carul să le apuce gaura mai inainte. In cazul acesta, porcarul, care 
a găsit gaură, scapă, şi devine porcar cel 'scos din gaură. Cind por- 

„carul reuşeşte să puie poarca în biserică, fie-care trebue să schimbe - 
gaura şi să prindă pe o alta. Porcarul, încă, în momentul cind se 
face schimbul, caută să prindă şi el o gaură, şi cine rămine fără 
gaură, devine porcar. Jocul apoi reincepe. 

“La Vlaho-Clisura, cind se schimbă găurile, se strigă de toţi băeţii: 
Alexăaandra, probabil corupţiune din cuvintul grecesc: â4ţo, schimb, 

“ fimd-că jucătorii schimbă găurile. Biserica aci se numește tot: Ale- 
zandra. 

“La Samarina?), cind porcarul aduce poarca în apropierea biseri- 
cei şi jeste-aproape să o puie în gaură, jucătorii cîntă, cercind să o 
depirteze : - 

Ghi'ine vini'ie parca, 
parca al visil'e, 
cu mcări și cu beri; 
cite sun acl6, 
z-v'iină a6ă, 

„_ş-citi sun a6ă, 
z-ducă acl6. 

Traducere.—Bine a sosit scroafa, — scroafa regelui,—cu mincări 
şi cu băuturi; — Clte sint acolo, — să vie aci,—şi clte stnt aci,— 
să se ducă acolo. _ 

Cind o lovesc, jucătorii spun: 

Na ! că-n' mincă firina ! 
(Na! căci îmi îmi mincă făina). 
Na / că-n' mîncă sarta 
(Na | căci îmi mincă sarea). - - 

Cfr. Ispirescu, op., cit., p. 43: «Jocul de-a poarea», care ieste la - 
fel cu al nostru. Me 

1) La Gopeşi se numeşte păarca, gotcă, ear la Ohrida cotcă, 
) Com., de d-l Diamandi Geogea, student în Medicina.
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1%. Cu ţobâpitli. 

Se fac jucătorii cine să păzească colea, (un. gugiii) şi apoi toţi 
cei-lalţi jucători se aranjază la semnul mari. Fie-care jucător ieste 
inarmat cu un fdupit cu care caută să lovească în coctă. Dacă ni- 
mereşte colca, cel care o păzeşte, “aleargă jute să o aducă la loc, pe 
cînd cel care a trus-in cotcă, dacă vede, că poate, se 'duce Şi-şi iea 
/Gapilul şi se intoarce la semnul mare. Păzitorul: coteăi caută in tim. 
pul acesta, după ce a pus cota la locul săti, să lovească cu un cocean 
pe cel venit să-și jea foapitul și dacă-l nimereşte, scapă el şi păzeşte 
colca cel atins. a i 

i! 

i | “ ral 

  

" GOTGA 

z       

FEMNUL MARE 

Cind jucătorul vede, că nu ie chip, că păzitorul a pus imediat 
cotca la locul săă, nu iese de loc de la semnul mare. “oapitul lui 
rămîne ast-fel la cotcă. . i 

Dacă are timp numai să-şi iea făapitul nu insă şi să se poată in- 
toarce la semnul mare, se refugiază la semnic, semnul mic, și așteaptă, - 
cind un alt jucător nimereşte cotca, să -se reîntoarcă la semnul mare, 
înainte ca păzitorul să fi pus cotca. la locul săi. 

Cind cotca nu ie la loc, nu poate lovi pe nimeni. 
Dacă presupunem, că toţi ai dat in cotcă şi nimeni n-a nimerit 

suii a nimerit prost în cit păzitorul a pus cotea imediat la locul său, | 
păzitorul stă și păzeşte și cum vede pe cine-va- că fese din semnul 
mare sau din simnic il lovește cu coceanul şi scapă,. ear fie-cara îŞi 
iea fcapitul şi jocul reincepe. | 
„Distanţa dintre semnul mare şi cotcă, precum şi cea dintre 
colcă şi simmic este mai mare saii mai mică, după cum jucătorii 
sint mai mari sau măi mici !). a - 

129. Cu murminţiit. 

La joc pot luă parte ori-ciți băeți. Fie-care băiat are şcopul său 
"cu care iși face o guvă. (gaură) mică, după ce se așază in vre-o 4—6 
“paşi departe unul de altul și în formă de cere. Locul unde se Joacă 
băeţii trebuie să fie plan (padi). După ce lie-care băiat își iea locul 
lingă gaură, unul dintre ei—cel care a rămas după ce s-aii făcut — 

1) Com., de d-l. Dimoane, profesor,
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aruncă culica celui de la dreapta sa, care o aşteaptă, ca să o lovească 
cu bățul. Dacă a atins-e, toţi, afară de cel care o aruncase, trebuie 
să meargă să puie virful băţului lor in gaura aruncătorului (<-da di 
guvă==să dea de gaură) şi să se întoarcă la găurile lor, unde trebue 
sa ţină virful băţului inăuntru. Aruncătorul în timpul acesta aleargă 
după c'ulică, şi luind-o, caută s-o puie în gaura unuia dintre :ucători, 
inainte ca acesta să aibă timpul dea J | 
se intoarce la gaură, sai cindeine-va - - 
din nebăgare de seamă nu ţine băţul 
în gaură. Dacă reuşeşte la aceasta, 
cel căruia i s-a pus c'ulica în gaură, 
trebuie să o arunce la bătatul din 
dreapta sa. Dacă n-a reușit s-o pule 
în gaură, tot el trebuie să o arunce 
aceluiași băiat. 

Cind o aruncă, dacă cel care o 
aşteaptă să o lovească, nu o nime- 
reşte, trebuie el să o arunce la cel 
din dreapta sa. De multe ori, după 
involala de la început, pe cind unul: 
dintre ei aruncă culica celui din 

  

dreapta sa, cei-lalți—afară de cel care Ss 5 
aşteaptă culica — stă pe lingă arun- 3 35| - 
cător și, îndată ce o aruncase unul şi = 
o lovise cel-lalt, ei încep să-i sape - | 
gaura cu beţele lor, cari sint ascuţite | VI NIN 
la virf. Tot scopul jocului constă în. . „ Păstori, 
a se face prin săpături pe pămini, în- 
cepind de la gaură, o imagine de om. Unde e gaura, se face o mică 
groapă cit mărimea capului jucăterului respectiv ; după aceasta i se 
fac gitul (gușa), mijlocul, picioarele, minile. Atunci se zice că sa fă- 
cut jucătorului mormintul (murmintili), şi cind s-a isprăvit de tot, 
băieţii întreabă pe jucătorul respectiv, ce doreşte să devie în viaţa 
sa: căpitan, păstor, dascăl, armatol, (armâtulă”), neguțător, etc., şi 
după meseria ce-şi alege, băieţii sint datori să facă și trei ustensile 
aparţinind acelei meserii. . . - 

După ce i s-a îndeplinit cea din urmă dorință şi nu mai rămîne 
nimic de făcut, jucătorul respectiv este iinmormintat, adecă aşezat ca 
mort în mormintul ce i s-a făcut, şi în jurul săi băeţii înfing șcăa- 
pele, presupunind că sint luminări, după cum se obicinueşte la mort. . 
După ce vin în jurul lui de trei ori, cintind ca preoţii prin nas di- 
ferite cintece, între cari şi pe: Alison, balison, etc., toți se depărtează. 
în graba cea mai mate, căci mortul iese din mormint, şi apucind 
beţele incepe să le azvirle asupra celor-lalţi, voind 'a-i lovi pe corp, 
dar nu nimereşte mai nici odată, căci toți se depărtează. După ce s-aii 
azvirlit toate șcăapele jocul se reincepe. 

190. Corimboc'-mboc'?—mboc'; corimbiri mboc! ?2—mboc!, 

La jocul acesta toți băeţii se fac două bande (A şi B), precum 
la jocul Pri un cicâr. După aceasta se dă c'ulenga. Daria c'ulengei 
1) se face precum urmează: Cu rindul incepind băeţii dintr-o bandă, 
fie-care apucă băţul (școpul cam dela mijloc cu mina dreaptă şi fă- 

" 1) Darea ctulengiliei se numeşte și corimboci, mbocă,
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cind ca cea-laltă jumătate parte a băţului să-i vie subsoară, ţinindu-l 
“ast-fel in linie erizontală, cui mîna stingă apucă c'ulenga dela mijloc - 
şi, aducind-o asupra băţului, o lasă şi începe să o lOvească de cite 
ori poate. Acela care dă inainte de a lăsă c'ulenga şi a incepe să 'lo- 
vească, trebue să pute celor din banda adversă întrebarea: Corimboci 
sau corimbiri-mbocă, şi numai după ce i se respunde: mboci sai boci 
trebue să inceapă a lovi (se zice la joc: să facă sai z-da) şi dacă 

„cine-va dă fără să puie întrebarea de mai sus, saii după ce întreabă 
nu aşteaptă şi răspunsul, nu se socotesc cite (lovituri). dă şi trebue si 
înceapă de noi. Loviturile trebue să se facă de jos in sus, culenga 
fiind asupra băţului. Cind lovitiira se face de sus în jus, această lo- 
vitură se zice: di pri gh'os (de pe jos) sai (la Ohrida) uohii, . | 

De cite ori loveşte cine-va culenga, atitea lovituri are să dea, 
cînd va incepe jocul. a 

Loviturile se numesc: dări (dare pl. dări). Cei dintr-o bandă țin 
socoteală pentru cei din banda adversă,: adecă socotesc cite lovituri 

„face fie-care din acea bandă şi cite ai peste tot. Banda care are mai 
multe (lovituri=—dări) dă întiia. 

Fie banda A, care are mai multe. Această dare se face în modul 
următor : Fie-care din banda A loveşte Culenga începind dela semn . 
in spre partea convenită dela început, de atitea ori cite dări (lovitur)). 
are. Pe cind aceştia dati, toţi cei-lalţi din banda B caută să prindă 
culenga ori si o lovească cu beţele îndărăt spre semn. Dacă o prind, 
O daii jos s-mîcă fară şi o intorc celui care a dat, ca să dea iarăşi 
de unde a dat, de oare-ce acesta a arscu o lovitură şi trebue să dea . 
restul, dacă mai are; iar dacă nu mai are altele, trebue să dea un 
altul din banda A. Cind c'ulenga e lovită cu beţele îndărăt, jucătorul 
continuă a da restul, dacă are, de acolo unde s-a întors culenga. 
Cind termină unul, continuă a da cel-lalt din locul unde s-a dus 
culenga la cea din urmă lovitură. 

Loviturile di pri gh'os 'se dai ast-fel: Cel care are să dea o ast-. 
fei de lovitură, stă pe piciorul drept şi, ridicind piciorul sting, lovește 
C'ulenga pe sub acest picior. . 

După ce toți din banda A aiă dat, incep să dea cei din banda B, 
de acolo unde s-a dus c'ulenga la cea din urmă lovitură a celui din 
urmă din banda A, în spre semn; adecă, pe cind cei din banda A se 
depărtaii din ce în ce mai mult de semn, cei din banda B caută să 
se apropie din ce în ce mai mult. 

Dacă, după ce toţi din banda B aiă dat, şi culenga n-a ajuns pină 
la semn, ei sint încălecaţi de'cei din banda A, de unde a rămas cu- * 
lenga pină la semn. Dacă însă culenga a trecut semuul, ei incalecă 
pe cei din banda A, de unde: s-a dus c'ulenga pină la semn. Cind. 
distanța dela c'ulengă pină la semn nu e mai mare de cit poate sări 
cel mai bun săritor din bandă, nu se încalecă nimeni, şi jocul reîn- 
cepe. La încălecare, fie-care dintr-o bandă încalecă pe tovarăşul ce a 
avut la inceputul jocului, cind s-a dat mînă. (V. jocul Pri un cticor). 

131. Tu guvă cu azvîrnitarăa. 

Se face o gaură (guvă) lungăreaţă şi mică. , 
Se pot jucă doi saii mai mulţi băețţi; cind se. joacă mai mulţi, 

se împărţesc in două bande, ca la jocul: Pri un ctic'âr. 
Vom descrie jocul, presupunind doi jucători, pentru că ceea ce 

se petrece cu doi se petrece şi cu mai mulţi. Cei doi jucători se fac 
. Şi cine remine, stă la guvă. Fie acesta A şi cel-lalt B. . |
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A pune virful bățului în guvă şi pe de-asupra virfului, pe guvă, pune 
culenga, și apucind bățul dela mijloc aruncă culenga cu viriul băţului 
cit poate mai departe. -B, care stă la oare-care depărtare de acolo, caută 
sau să prindă culenga sai să o lovească cu băţul săii spre gaură îndărăt. 
Dacă reuşeşte să o prindă sai să o lovească aşă în cit c'ulenga să a- 
jungă la gaură, A se arde şi prin urmare trebue să-și schimbe rolul 
său cu B. 7: „ 

Dacă nici o prinde nici o loveşte, Bapucă c'ulenga și trebue să o 
arunce lingă gaură. În timpul acesta, A azvirnigaști (lirăşte) băţul 
şi caută să lovească c'ulenga. Dacă Culenga s-a dus lingă guvă, aşă 
în cit depărtarea de la gaură pină ld culenga nu ieste mai mare de 
cit lungimea biţului, A se arde. In cazul contrarii, dacă încape lun- 
gimea băţului de odată sai de mai multe ori, A socoteşte atitea. A- 

„cest joc se joacă pină la 10, 20, etc., după invoiala de la inceputul 
jocului, şi cind cel care dă a făcut numărul convenit, mai dă încă 
odată cit poate, şi de unde se duce c'ulenga, de acolo incalecă pe ad: 
versarul său pină la gaură. | - 

Lovitura cea din urmă se numește cal. 

132. Pri şcop; pri pul'ân)). 

Jocul se face după cum am arătat mai sus. Diferenţa conzistiă 
în aceea că, în loc de a azvirnii băţul, se aşază cruciș pe gaură, şi 
dacă B aruncă c'ulenga şi nu loveşte băţul, A, așezind culenga pe 
marginea găurei, o lovește puţin spre a se ridică în sus, și cind s-a 
ridicat, caută să o lovească tare,;. spre a o depărta de gaură. Ii mai 
dă o lovitură tot aşă de acolo unde s-a dus culenga, şi după aceasta 
încă- una pină la trei.. Dacă după trei lovituri, B nu poate să sară în 
trei sărituri, de unde s-a dus culenga pină la gaură, A incepe să 
numere de cite ori incape bățul săi de la culengă -pină la gaură şi 
dacă face numărul convenit la inceputul jocului, dă încă odată, după 

-- cum am arătat, şi de unde s-a dus culenga, incalecă pe adversarul 
săi pină la gaură. Această din urmă lovitură se numește cal. 

Dacă insă B a lovit cu c'ulenga băţul așezat pe gaură saii a pu-" 
tut să sară în trei lovituri de la c'ulengă pină la gaură, A se arde și 
rolurile se schimbă, IE . 

„198. Aculenga pri mînă. 

- Se joacă tot în guvă. Aci însă, în.loc să pute c'ulenga în gaură .. 
ca apoi să fie azvirlită cu băţul departe, se apucă băţul dela miner,. 
şi se ține în. formă de luminare cam pe ia inălţimea pieptului aceluia, 
care joacă, | 

Apoi se pune c'ulenga pe mină lingă băț, adică pe unghiuleţul 
format de băț cu degetele minei, cari ţin băţul. | 

Se ridică mina de jos în sus, ca culenga să sară în poziţiunea 
orizontală ceva mai sus de capul jucătorului şi pe cind e să cază, o 
lovește jucătorul, ca să se ducă departe. DI 

Cel-lalt sai -cei-lalţi, dacă sint mai mulţi,.: căută să o prinză. 
Dacă o prind cel care a dat arde și urmează altul. 
d Dacă nu, așază bățul pe guvă şi se urmează ca la jocul prece- 
ent. . . , , 
„„Aşa se continuă a se da pină să împlineşte numărul convenit, 

3) La Muscopule, Albania, jocul acesta se face tot așa şi se numeşte : Tingălea,
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după care unul sait altul rămîne învins şi capătă prin urmare un liș, 
3 N 

(sumar sau zdirtă), după cum se mai zice, sai! se incalecă. 

134. -$ c e.n da. 

Jocul se joacă şi între mai mulţi băeţi, împârţiţi-in două tubare, 
după cum se joacă şi numai cu doi. | 

Pentru mai mare uşurinţă, il vom descrie cum se joacă de două 
persoane. Ş i 

Se fac cine să rămie 'la guvă, de unde se dă șclenda, punind-o 
transversal pe guvă şi impingind-o cu băţul. Dacă adversarul o prinde, 
rolurile se schimbă. : 

Tot aşa cind tăacă, adică neprinzind-o, jucătorul aşază bățul 
transversal pe guvă, cure la Gopeşi se mai numeşte fiju şi cel-lalt a- 

-runcă șclenda şi dacă loveşte bățul se zice, că tucă, a tocat. 
„Dacă însă nici n-a prins șclenda nici n-a tocat, jucătorul, care 

di a făcut un fi] şi ca fijul să fie întreg, trebuie să tacă şi calul. 
„Pentru aceasta se aşază șclenda şi o loveşte peste cap, ca să sară 

în sus, şi atunci o mai loveşte odată în vint. Aceasta se face de trei 
ori. In caz dereuşită de a p bate departecit cel-laltsă nu poată sări de la 
şclendă pină la fiș în trei sărituri, numără un cal.. , 

| După ce face nouă cai, intră în mafe. Mafele se fac din cai nu- 
mai și la sfirşitul fie-cărui cal, se mai dă o lovitură fără nici uncih. 

Ciupurtirile se consideră ca lovituri bune. 
Ciupurlire se zice, cind atingi niţel șclenda şi nu o baţi departe. 
Maţele sint tot nouă la număr. 
Din mațe intri în cofi, cari se fac tot ca maţele. . ” 
Atit la maţe cit şi la cofe, distanţa dintre fiji. şi șclendă tre- 

buie să lie mai mare de cit poate ajunge, dacă se intinde jucătorul 
şi lungește în acelaș timp şi bățul săii şi el are interes să ajungă, 
liind-că atunci are dreptul să dea pentru a doua oară, cind speră să 
o bată mai departe. | | 

După cofi, intră-n mesi, cari sint şase și cari trebuiesc făcute - 
una după alta fără întrerupere, Caii, inațele şi cotile se socotesc, cind 
jucătorul arde, pentru cealaltă dată cind ii soseşte rindul, pe cind 
mesele nu. _ 

Apoi se face ugeacul tot aşa și cine rămine ca calul mare, care 
se face ca primul cul, nefăcut, este incălicat de adversar de unde se 
duce şclenda bătută pină la (ij. Apoi reincepe jocul. Cu mai mulţi ca- 
lul mare: sc face mai curind. | | 

195. Cu lemnulpri dăadit. 

Unul dintre jocurile obicinuite de copii 'este şi acesta. Jocul con- 
zistă în a luă bățul cu care se joacă sait ori-ce alt băț şi, punindu-l 
pe deget, caută să-l ţină cit se poate mai mult. Degetul obicinuit pe 
care băiatul așază băţul vertical, este cel arătător. Pe cînd băiatul se 
mișcă cînd într-o parte, cind într-alta, căutind să păstreze echilibrul, 
ca să nu-i cadă băţul, cei-lalți copii numără, pină-i cade. Cine a putut 
să-l ţie mai mult, acela se declară învingător... -
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CU ANTRISARNIREA. 
- “(Cu sarirea) 

Jocurile cari urmează sînt cele mai mult gustate de băeţii de la 
10—20 ani şi, după cum vom arătă, ele nu sint desprețuite nici de 
bărbaţi. 

Ele se dati de obiceii în zilele de sărbători, şi cel care se dis- 
tinge, are renume şi: trecere printre tovarășii săi... [E destul să amin- 
tesc pe revoluţionarul de la 1578 căpitan Leonida-Hagi-Biră, care tre- 
cea în tot Epirul şi “Tesalia de cel mai bun săritor în jocurile cari 
urmează. Poporul spune, că el putea șă sară peste trei Jepe, aşezate 
una lingă alta în şir, dintr-o singură săritură. E! era originar din 
Samarina, orăşel arominesc de pe coastele Pindului in Epir. Fetele 
încă preferă pe aceştia în locul celor-lalți. 

Termenii întrebuinţaţi pentru a sări sunt: | ” 

ansăr, 
antrisăr, sar. 
arsăr. 

_ 136. Tu una. 

i Se pune un semn şi apoi toți jucătorii dela o depărtare, călcind 
pe semn, sar într-o singură săritură, cine se duce mai departe. 

Se sare cu picioarele unite saii nu, după cum se învoiesc la în- 
ceputul jocului. ie 

Cind se sare cu picioarele unite, se sare mai puţin departe. 

137. An treilâa. 

La locul acesta pot luă parte ori-ciţi băeţi vor vei. E 
Să joacă atit de băeți cit şi de flăcăi şi bărbaţi, de obicei la 

sărbători după terminarea hori. 
Se trage o linie pe pămînt, care se numeşte semnu, şi toți ciţi 

se joacă se aruncă în trei sărituri, călcind pe semn, după ce iea vanțu 
(după ce-și daii vint). e . | a | 

Scopul jocului este a se vedea cine poate sări mai mult (mai de- 
parte), în trei sărituri (an treilăa), şi de sigur acei mai iuți şi mai 
uşori la picior sar mai. mult. - „i 

De multe ori se -fac prinsori de mai înainte între jucători, cari 
“se provoacă, ba că cutare sare mai departe, ba că nu cutare, ci cu- 
tare. Prinsorile constă, în a da o petrecere cine va pierde. Cind se fac 
prinsori se determină de mai înainte, de cite ori trebuie să sară cei 
care au pariat, și numai ultima săritură (antrisiriri) se prinde. Cine. . 
intrece la ultima săritură în trei (an treilea), acela ciştigă, 

135. An treil&a cu artisirta. 

„Se pune, ca la jocul precedent, un semn, şi tot ca la jocul prece- 
dent, băeţii sar în trei sărituri, călcind pe semnu,. Cine rămîne, adică 
cine a sărit mai aproape de semn, se bagă. A se băgă cine-va, în- 
seamnă a sări, călcind pe semn: cu amindouă picioarele, o singură 
săritură, şi acolo unde a sărit, să se aşeze in picioare şi cu capul a- 
plecat către pămint. Cei-lalţi sar peste dinsul, dela semn. 

Cel care a sărit mai departe la începutul jocului, devine mumă 
şi prin urmare este cel d-întii, care sare peste cel băgai. Cind sare
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muma, peste cel bigat, unde s-a dus picioarele mumei, după ce a 
sărit peste dinsul (l-antrisăriri), acolo se pune băgatul spre a fi sărit 
Şi de cei-lalţi. . . " ” 

Cine în trei sărituri dela semn nu poate să sară peste cel băgat, - 
se bagă la rindul sâii, şi muma va deveni fostul băgat și fosta mumă 
devine ultimul săritor. -: | DE 

Băgarea acestuia se face precum am spus mai sus. 
La jocul” acesta caută fie-care să fie ultimul, de oare-ce e mai 

puțin ameninţat a se băgă, fiind precedat de alţii. 

439. An treilta sh'iftăaşte. 

Jocurile de mai sus «An treilea» şi can treilea cu artisire» se 
mai joacă și în felul ţigănesc: agh'iftescu»; - 

An treilea ghi'ifteaști se joace ast-fel : 
După fie-care săritură din cele două ansiriri, dela inceput, face 

şi un pas natural. | | Ă 
a Aceasta da vanţu (vimtu) celui care sare şi-l face să ajungă mai 
eparie. - - 

, 140. Pri un Cic'or.. 

> Se mai joacă: an treilăa pri un ctictâr, adică fie-care săritură e 
face într-un picior,. fără ca să-l atingă pe cel-lalt de pămint. 

„La jocurile de mai sus an treilea tot-dauna distanță străbătută 
de cine-va se consideră cit a putut sări el de la semnu pină la ultima 
săritură şi anume pină unde se cunoaște urma călciilor de picior. Nu 
se consideră virful talpei, pentru că se pretinde, că unii pot să aibă - 
talpă mai mare şi cei cu talpă mică sint nedreptăţiţi prin modul 
acesta. LL 

Dacă jucătorul sare cu picioarele neunite, aşa cum nu se obici- 
nuește la aceste jocuri, se iea drept semnu dă arcare (aşa se zice dis- 
tanța de la semnu pină la puntul unde ajunge săritorul) jumătatea 
distanţei dintre cele două călcie. E 

Nu se consideră de bune săriturile, cari se fac, călcind la prima 
săritură peste semnau, nîinti, cum se zice, fiind-că cari calcă un cticiâr 
nîinti, la trei ma nclo, (cine calcă un picior inainte, se duce cu trei. 
picioare mai departe) de cum s-ar fi dus, dacă ar fi călcat tocmai pe 
semnu. . 

Dacă însă calcă pe semnu analtu saii nîpoi, săriturile sint bune. 

144. An treilăa cu sulili. 

La jocul acesta cele trei sărituri se fac într-un picior. 
Se ieaii trei suli (bețe mici şi ascuţite la virt), şi cel care se a- 

runcă an treilea, la fie-care săritură se opreşte și infige în pimint o 
sulă. Cel care va sări după dinsul, trebue să se oprească la fie-care 
săritură şi si caute să ajungă sulili înfipte în pămint şi să le scoată 
din locul acela spre a le infige ceva mai departe. In timpul acesta 
nu trebue să atingă piciorul rădicat de pămint, precum și haina, căci 
dacă face aceasta, se arde; şi după invoiala ce aii făcut la începutul 
jocului, trebue să vie în jurul sulilor de mai multe ori intr-un picior, 
pe cînd cei-lalţi îi adresează diferite formule batjocoritoare, ceea ce 
rovoacă ris “in public. Aceasta se face mai cu seamă, cind joacă 
ăeţii, :
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Une-ori, dacă s-aii invoit, cel rămas ieste incălecat şi ţinut să 
vie o dată saii de maj mulie ori in jurul sulilor, adică cit ţine de la 
ultima sulă pină la semnul unde calcă cei cari sar într-un picior. 

142. T-amînala; coari a păsărite!. 

La jocul acesta, fie-care băiat- își are și tovarăşul săi, şi după 
“ce părechile se fac, cine rămine se bagă, adecă cei doi dintr-o păreche 
"se aşază jos şi-şi lipesc talpele picioarelor, de-asupra cărora sar păre- 

„chile celelalte, cite unul și păzindu-se a nu atinge cu pictorul sai 
- cu haina, în momentul sărirei, de picioarele celor băgaţi. După ce 
sar toate părechile, cei băgaţi işi pun fie-care cite o mină pe degetele 
picioarelor, de-asupra cărora sar perechile iarăşi, şi dacă toate ai sărit 
bine, fâră să “atingă întru-nimic de minile celor băgaţi, aceştia mai 
pun şi mina cea-laltă pe de-asupra minei băgate, şi părechile iarăși . 
continuă a sări peste ele. Dacă şi de astă dată perechile aii sărit bine, 
cei băgați își ridică picioarele cit se poate mai sus, şi peste dinsele 
trebue să sară toate părechile cele-lalte. Dacă părechile sar şi de astă -. 
dată bine, jocul reincepe dela început, rămiind să se bage tot aceiaşi 
păreche. Dacă insă vre-nul dintr-o păreche, pe .cind a sărit a atinscu 
piciorul sai cu haina de minile sai picioarele celor băgaţi, atunci se 
bagă părechea 'din-care face parte acesta, şi jocul continuă mai de- 
parle. Numele de 7-a 1mînal'a vine dela faptul că se pun minile una 
peste alta. C'ari a păsărite, inseamnă : Picioare a pe sărite. . 

143. T-a scamnach'a. 

„Pentru jocul acesta se alege o livede întinsă şi numărul jucăto- 
rilor trebue să fie mare. Jocul se împarte in mai multe liguri: 

Figura I. Scamnulu. 
(Scaunul), 

Unul dintre jucători se bagă scamnu, adecă stind in picioare, işi 
razemă mîinile de genuchi și işi pleacă capul, intocmai ca cel băgat 
la jocul: an treil&a “cu artisirea, Peste acesta sare un alt jucător, care“ 
după ce a sărit, se bagă scamnu şi el, ceva mai departe de primul. 
Apoi sare un al treilea peste amindoi, şi la rindul său se pune şi el 
scaun. Tot așă se urmează, pină sar toţi. După ce a sărit şi cel din 
urmă, primul băgat scamnu se ridică, şi începind dela cel mai apro- 
piat băgat. scamnu, sare peste toţi, şi imediat cel sărit de dinsul se 
rădică și face tot aşă ca el. ! a Si 

Fig. Îl. Scamnulu cu dăauă cictăare sai cimara. 
(Scaunul cu două picioare saii cămara, bolta). 

După ce primul şi al doilea băgat sar peste toţi, fac -amindoi un 
singur scamnu, adecă intorcindu-se cu spatele, îşi. lipesc mai intii 
corpurile, şi ast-fel lipiți, îşi apleacă fie-care capul în spre dinaintea 
sa. Peste. scamnulu ast-fel format sar cei-lalți băeți, mai întii unul 
cite unul și imediat ce ai sărit doi, fac și ei un scaun ceva mai de- 
parte. Tot așă se-face şi cu cei-lalţi. După ce au sărit toţi, sare şi 

') Se numeşte ast-fel la Ohrida, Lunca şi la Falşeroţi.
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fie-care din părechea care a început figura peste toate scamnele bă- 
gate, incepind cu scaunul cel mai apropiat, şi tot aşă fac şi col ime- 

„_diat săriţi de dinşii. | - 

Fig, III. Cu lăarta-mbraţă saă cimară. 
(Cu luarea în braţe). 

După ce au sărit peste toţi, se pun tot ca mai sus, însă acuma 
sar peste dinşii, doi cite doi jucători. Adecă unul dintre jucători, iea 
pe tovarășul său care este cu capul în jos, în brațe. şi aruncindu-l 
peste scaunul format de cei: doi jucători, acesta cade în picioare şi el 
rămîne cu capul in jos în brațele tovarăşului săi. Ceva mai incolo 
formează la rindul lor un alt scamnu. Peste aceste două scauve sar 
alte părechi lipite (aşă se zice) şi cari, după ce sar, “se pun şi ele 

„scaune. După ce ai sărit toţi, sare şi părechea care a inceput ligura 
aceasta peste toate scaunele bigate, incepind, după cum am arătat și 
mai sus, cu scamnulu cel mai apropiat; tot așă fac şi cei imediat 
săriți de dinşii. 

Fig. IV. Scamnulu cu 3 cic'ăare saă culutumbă.. 
(Scaunul cu 3 picioare saă culutumbă, Fr, culbute). 

Sărind peste toate scaunele, se pun iarăşi tot ca la figura de mai 
sus, însă se atașază la scaunul ast-tel format şi un al treilea jucător 
din părechea imediat următoare. Acest jucător se bagă scamnu lipit 
de cei doi, şi anume își pune capul la incieetura. celor doi și, prin- 
zindu-și minile de picioarele “lor, își întinde corpul spre partea de unde 
so sări jucătorii cei-lalți. Acest al treilea jucător se numeşte alichit 
ipit). iu 

(ip Peste scaunul ast-fel format sare tovarășul celui lipit, făcind o 
culutumbă (fr. culbute), adecă rezămindu-și capul de cel lipit, se in- 
toarce cu picioarele peste cei-lalţi doi şi cade dincolo de scaun în pi- 
cioare. Cum a sărit, vine şi iea locul celui lipit, care la rindul săii 
sărind şi el, vine de se lipeşte un altul din părechea care e să sară. 
Tot aşă se intimplă şi cu acei din părechea aceasta, cari sărind pe 

- scaunul băgat, fac tot aşă ca şi cei cari au sărit inaintea lor. 
După ce sar și cei din părechea care a inceput ligura aceasta, 

cei imediat săriţi de dinsa incep figura următoare. 

Figura V. Culutumba-mbraţă. 

„_ Această figură se face tot aşi ca mai sus, cu singura diferenţă, 
că în loc de a sări cite unul pe scaunul băgat, sar cite doi de odati, 
ca la figura III. Urmează după aceasta fig. VI. 

Figura VI. Prit nelu. 
(Prin inel). 

Aci 0 păreche face din mini un cere, adecă cei doi jucători îşi 
prind minile şi le lărgesc cit se poate. Prin cercul acesta sare fie-care 
Jucător, căutind să fie cit se poate mai elegantă săritura “prin cerc, 
şi haina sa să nu atingă de loc cercul, dacă se poate. Cercul. este ceva. 
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mai sus de pe pimint, și cei cari il formează stai numai cu. un ge- nuchiii pe pămint. După ce doi jucători ati sărit prin cerc, formează ceva mai departe un alt cerc prin care vor sări jucătorii, după ce vor fi sărit prin întiiul. 

Figura VII. Pri punti sai pri mînă. 
(Pe punte, pe mîna). 

Această figură incepe ast-fel: Cei doi jucători dintr-o păreche se prind cu cite una din minile lor și, stind în picioare, toți cei-lalți Jucători sar peste minile lor ast-fel prinse. Imediat ce sar doi jucători, se prind de mină ceva mai departe de părechea întiiă. Se sare peste părechi cum am văzut mai sus. | 
7 = 

Figura VIII. Pri capiti. 

La figura aceasta, jucătorii dintr-o păreche își împreunează ca- - 
petele, şi cei-lalţi sar unul cite unul, fără să atingă de loc, nici chiar 
cu haina, de părechea băgată. De ă 

Figura IX. 

Unul 'se întinde la pămint pe spate în linie orizontală ; cel-lalt se pune cu fața pe dinsul (pri dinți), și jucătorii fac culutumba, ră- zimindu-şi capul de spatele celui aşezat intors. - 
Ca să nu cază cum-va pe capul celui intins pe spate, acesta ţine miinele întinse de-asupra capului şi-i ajută să cază oare-cum în picioare peste capul săii. Pentru aceasta se cere ca cel intins pe spate să fie „Şi robust în braţe. . 

-„— Figura X. Pri su mină. 
| (Pe' sub. mîna). | 

„La figura aceasta, jucătorii dintr-o păreche işi im preunează minile, şi pe sub minile lor trec unul cite unul toţi cei-lalți, şi ast-fel se ter- 
mină jocul. a 

“ 

144. Barba măa dă-asime. 

Jocul «barba ma dă asime» se joacă diferit. 
Noi vom reproduce varianta cea mai răspindită. 
Cel mai cu vază copil face pe aușlu, bătrinul. EL alege un loc 

și aşezindu-se simulează, că sapă un puț cu un băț, presupus că ie 
sapă. Lingă sine are un vas alb,—vus de asime, de argint—şi în. vas 
o lingură. Cu capul plecat, aușlu iși caută de treabă, săpind mereti, 
și bind din cind în cind, ca să se mai răcorească de atita osteneală. 

Toţi cei-lalţi copii formează ceata, în care unul face pe căpita- 
nul, şi ie prins în fruntea cetei, ear. cei-lalți ss prind unui de altul 
de pe partea hainei din dos și ultimul priris iea numirea: de coadă, . 

-* Ceata se învirteşte în jurul bătrinului cintind cu toţii: 

Barba ma de asime, 
şi a ta di ciuch'i v, 

') În unele variante viersul acesta sună: cloclu ameri di c'acă (2) (ciocul mei de cioaca (?) sai ciata di clocu, în care ciata trebuie sa fie 'corupțiune din : şi a ta, .. 

Dia
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crech' lai, ereh', 
tute amele suntu. 

„_- Traducere.— Barba mea de argint,—şi a ta de fire de cinepă, — 
să crepil să crepl! — toate ale mele sint. | i 

Apoi se opresc şi săpitanul intreabă pe auș: 

— Papu] ţe fați aţia ? 
(Moşule, ce faci acolo ?) 

Dacă aușlu,- bătrinul nu răspunde, ceata se invirtește earăși incă 
odată în jurul lui, cintind mereu cu toţii: «barba mea dă-asime». - 
Apoi ear se opresc lingă bătrin şi căpitanul întreabă : 

— Papu ] e faţi ația ? N 
- (Moşule, ce faci acolo ?) 

Dacă moșul tace earăși saii răspunde: 

n-adâr puţlu sai în' sap puţlu. 
(imi dreg puţul sai (imi sap puţul), 

ceata ear se invirteşte în marș în jurul bătrinului, cintind pe: <barba 
mea d&-asime», pină cind îi vine gustul moșului, ca să răspunză şi 
atunci dialogul acesta are loc între căpitan şi auș: 

Căp.—Papu țe faţi aţia ? — Moșule ce faci acolo ? 
Auş.— Aflu fluria fic'orului. — Caut (aflu) galbenul băetului. 

Căpitanul ii arată limba și-l întreabă: 

aestă &asti ? 
N | „(asta ieste ?) , 
şi tot aşa face [ie-care din copiii cari compun ceata pină la cel din 
urmă, . „- — 

” Moşul necăjit vrea să prinză pe cel din urmă. Căpitanul văzind 
că moșul nu glumeşte strigă: | 

«Pap, pap, ţi mîncară grinlu găile.» . 
„Moșule, moșule, ţi-ai mîncat griul cioarele). 

Moşul trebuie neapărat să dea fuga, ca să gonească cioarele și 
după ce in fugă mare vine pină la locul săi şi strigă: «cși, cşi 
cioarelor, ca să-i lase griul in pace, earăși se intoarce la ceată. Dar 
căpitanul eară îi zice: | - 

Fu, pap, că-ță inîncară grinlu găile ! 
E (Fugi moşule, căci ţi-ai miacat griul cioarele) 

pină cind moșul se așază la locul săi şi-şi caută de puț. | 
Copiii. incep earăşi să se invirtească în marş în jurul moşului, 

cintind pe «barba măa dă-asime». Se opreşte din noii şi căpitanul îi 
cere moșului apă de băut: 

Căp.—Adş auş al-upă tră vindăari ? 
(Bătrinule, bătrinule, ai apă de vindut 2)
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Auş—Apă tră vindeari nă-am ! 
(Apă de vindut nu am). | 

Căp.—Tră vindeari n&-aă, tră băari nă-ai ? 
(De vindut n-ai, de băut n-ai ?) 

Auş.—Tră beari am 
| (De băut am) 

şi bătrinul le dă vasul de-argint, ca să beu. 
După ce bea căpitanul il trece din mină în mină la lie-care cetaş. 

In timpul acesta vasul se goleşte de mai multe ori și se dă bătrinului, 
care îl umple și jar îl dă cetaşilor să bea. Coada, după ce beu, îl as- 
cunde. | iei . | 

Bătrinul își cere vasul; căpitanul şi fie-care cetaş spune, că nu 
ie la dinsul. Cind vine rindul căadei, aceasta işi bate joc de moş şi 
de vasul săi de argint, pe care-l califică de «c'uvdn'ii», țucal,iîi arătă 
limba şi-l insultă, pe cind cei lalţi cetaşi rid. 

Bătrinul se indignează şi-i ameninţă, că le va arătă el, să batjo- 
corească pe acela, care a fost aşa de bun, ca să le dea apă să-și po- 
tolească setea. | - 

Bătrinui își încuie oare casa și caută să prinză pe cetașii căpi- 
tanului. Acesta se opune şi strigă mereii, cind vede, că nu-i scăpare: 

Pap, ţi-mincară grînlu găuli, - 

„dar de geăba, moşul nici nu aude de una ca aceasta şi unul cite unul 
ii prinde pe toți cetaşii. Se consideră de prinși toţi pe ciţi pune mina 
bătrinul și cari odată alinşi, stai” nemişcaţi intr-un loc,: ca şi nişte 
sclavi. Dacă toţi cetaţii au fost prinşi, afară de unul, se incepe lupta 
disperată intre căpitan şi auș. In zadar însă, că tot aușlu invinge de 
prinde pe ultimul cetaş al câpitanului, care de desperare, cade mort 
pe loc. E 

Bătrinul vine la inchisoare și omoară cu o vargă pe toţi cei prinși, 
apoi ii caută pe limbă și-i găsește pe toţi păcătoşi, din care cauză îi 
trămite în iad, zicînd pentru [ie-care: 

Tu ch'isă, cătrane, aţi şi cuțuti 
- (In iad, îi zmoală, în ace şi-n cuțite) 

Cind vine rindul căpitanului,il trămite în paradis, zicind: 

Tu lilici ş-tu muşuțeţi - 
Ă (In flori şi în lucruri frumoase). 

și- ast-fel se sfirșeşte jocul. | | 
Se joacă numai de băieţi, nu și de fete. 

145. Cingăr, cingăr. 

Se fac copiii perechi, perechi şi apoi se dă mână, cine cu cine să 
fie şi după ce se fac -două bande, se aruncă clh'atra cine să se bage. - 

Băgarea constă in a fi incălecaţi fie-care dintr:o bandă de tova- 
„răşul său respectiv din cea l-altă bandă. Călăreţii desemnează pe unul: 
„dintre dinșii, ca să ciînte viersurile de mai jos şi la sfirşit să închiză 
ochii calului pe care se află cu o mină şi să-l întrebe, cite degete pune 
cu cea l-altă..: n .
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Dacă ghiceşte, călăreţii devin cai şi caii-călăreţi. , 
Dacă nu, fie-care călăreț descalecă şi incalecă pe calul. din dreapta 

sa. Iată viersurile : | | 

Cinsăr, cingăr 
“ căairă; 
fur fură tagairă, 

“inini sti pisti, 
c&alma, | 
ti palma, 
dao mă&ari, 
dao gr&ali, 
duri, duri, 
cite? 

146. Jocu cu casa 

Se joacă de copiii mici cu pietricele. Fie-care copil trebuie să aibă 
un număr anumit şi egal de pietre ca toţi cei l-alţi. Se pune cite trei- 
patru etc. pietre de fie-care băiet şi cine iese intiiul, joacă. Adică 
adună pietrele de jucat şi aruncindu le grămadă în sus cu îngrijire 
spre a nu se răspindi, caută să prinză o pereche saii mai multe cu 
dosul palmei şi atunci se zice, «că are o casă. Făcind 7 case şi o Dică 1), 
şi-a trecut rîndul; şi incepe să joace cu mina stingă şi dacă mai face, 
ciştigă din pietricelele celer-lalţi. Cine termină pietrile în cit nu mai 
are cu ce jucă, se zice, că a rămas şi fie-care din cei Valţi jucători îi 
aplică cite atite clînde cite pietre i-a ciştigat. 

«Clindă» tr. chiquenaude, se numeşte faptul de a lovi pe cine-va 
pe frunte cu degetul din mijloc. (Com. de Hrista St. din Lunzili). 

- 141. DE-avariga 

Se infige in pămint un ciîrlig, în lipsă un băț, şi se alege drept 
semnu un loc, departe de acel-cărlig cu vre-o 50 de picioare. 

Cine vrea să știe dacă are hulă sai nu, încearcă aci. Pentru 
aceasta de la semnu, își prinde cu mina stingă urechia dreaptă ; apoi 
pe mina dreaptă o trece prin spaţiul dintre mina stingă şi piept și 
atinge cu degetul arătător pămintul, Ţinind lipit arătătorul de pămint, 
copilul descrie 5—6 cercuri in jurul lui proprii, fără să-și lea mîna 
stingă de la urechie. După ce a descris 5—6 cercuri după je s-anvirti 
tinți şasi ori, la semnu, tot prins de urechea dreaptă cu mina stingă, 
jar cu cea dreaptă indreptată spre cirlig, se duce să-l. atingă. Dacă 
reușește copilul acela n-are hulii, ci e sinătos zdruvăn. 

“E curios să vezi însă cum in loc să meargă să atingă cirligul, de 
cele mai multe ori, cînd cred, căaii ajuns la cirlig, se află la oare-care 
depărtare de acolo. 

„Jocul se obicinuește printre păstori mai ales. 

148. N'-am nă gîscă. 

Se aranjază băeţii în formă de cerc, așezați unul lingă altul, şi 
cel din stinga intreabă pe cel de la dreapta: . 

1) Bică se numeşte a opta casă, . 

11
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a.— N'-am: nă giscă. am 0 giscă. 
b.— cit u vindi? cit o vinzi? 
Q.— un gros. un piastru. 

b., este obligat să răspunză horcăind: u-hr un/, ca şi cind vorbeşte 
din git şi nas. ' | 

Apoi b se adresează la rindul lui la băetul din dreapta sa (0), 
cu care se repetă acelaş dialog şi ast-lel merge gisca pe rind de la 
copil la copil, crescind mereii preţul saii la 10—20—30 etc. de piaştri, 
ce trebuie să fie- plătiţi tot ca mai sus, numărind mai mult prin git 
şi pirn nas și incă repede. 

Drept giscă serveşte un obiect oare-care. 

449. Cu aduch'irăa. 

___ Băeţii şi fetele cind lucrează ziua -in timpul verei pe paturi mari, 
mai mulţi impreună, saii earna, cind stau tirziu de tot, fiind noaptea 
destul de mare, unul întreabă să-i ghicească familia despre care vor- 
beşte el, numind: numărul bătrinilor, bărbaţilor şi femeilor, al băeţilor 
şi fetelor şi cite o dată, cind e cam grei de ghicit, pentru mai mare 
inlesnire se introduce deosibirea între bărbat—femee—și însurăţei. 

Cuvintele cari se întrebuinţează pentru bătrin, bătrină, bărbat, 
femee etc., sint acestea : 

burhonă = auş; Trad. bătrin ; 
burhăan'e = măaşi ; bătrină ; 
hurhonă — bărbat; bărbat; 
hurhăun'i = mul'ari; femee ; 
pirpilon'ă = gioni; tinăr însurat; 
pirpilăani = nivă&astă; . nevastă ; 
firfirăş = ficidr; -  băet; 
firfiruşi = f&ată ; „fată. 

Jocul acesta e menţionat și de D-l Weigand în Arom. II, p. 284, 
aşa cum l-a auzit în Vlaho-Livadi: 

Kurkân=bărbat, kurkoane=—femee ; hurhutulăș=băet; firfiriţă=— 
fată. 

150. Cu ncîrcarta; cu ch'atra, 

Deşi pot lua parte la joc mai multe perechi, presupunem de-o 
cam dată “numai două perechi, pentru a face ca jocul să fie bine 
priceput. Sa 

Vom desemna sub A şi a, pe cei doi tovarăşi din întiia pereche,. 
prin B şi b pe cei din perechea a doua. Da 

Se trage la sorț cine să devie măgar (umăr), care, după con- 
venţie, ține o peatră de o greutate mai mare sai mai mică în mină 
sait pe genuchiu. 'Tovarăşul incărcatului se tinguieşte unuia din cei 
Qin perechea adversă şi zice, presupunind, că acesta e A: 

A. Nu-i crimă ş-picât. mari A. Nu ie păcat mare, ca să-mi 
s-n'i sta spumarlu ameu stea măgarul mei încărcal cu 
incîrcat cu ahintă furtie? atita povară? - 

B. Am cari s-u pâartă? B. Dar cine să o poarte. 
A. Tinil A. Tul 
b. Ci ţe nis? b. De ce el?
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A. Am cari? 
b. 
A. 
b. 

Soţu-tu. 
Ci-ţe soț-n'u ? 
Am cari altu. 

A. Dar cine? 
b. Soţul tău. 
A. De ce soţul meii ? 
b. Darcine alt? 
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Și aşa continuă jocul mai departe. Trebuie să observe jucătorul, 
ca ori de cite ori i se adresează direct lui, să tacă, ca să răspundă 
tovarășul săi în locu-i. Dacă cine-va greșește şi respunde pentru 
dinsul, apărindu-se singur, e condamnat să se-ncarce cu piatra. 

Tot acelaș lucru se întmplă, cind cel în drept să răspundă, în- 
tirzie niţel. - 

Pentru jocul 
. | | 

acesta se cere o mare băgare de seamă și pătrun- 
dere de spirit, căci adesea, în loc dea se spune direct atini»> sai 
asoțu-tu» se intrebuinţează alţi termeni. Aşa de ex.: 

A. 

B. 
A. 
b. 

>
 

P
e
e
 

s
p
e
r
 

P
E
P
I
 

B. 

Nu-i crimă ş-picât s-nii sta 
vumarlu amei incircât? 
Am cari vrei tini ? 
Ațel ţe ntr&abă. 
Am tri-te aţel ţe ntrăabă ? 

Am cari? 
Cari s&-ai dim Poli . 
Am că ţe nis? 
Am cari altu? 
Soțlu aţilui ţe ntr&abă 

(= soțu-tu). 
Am că ţe nis? 
Cari altu ? 
Soțlu a yumiriţlui ţe ș-u 

păartă. 
Că-ţe nis?. 
Am cari ? 
Afindia-ţi di baligă. 

„Am că-țe nis? -— 
Am cari? , , 
Ghi'ini ş-ă-ari cari ș-B-ari. 

A. Nu-i păcat, ca să stea mă 
mieii încăreat ? 

garul 

B. Darcine vrei tu (să fie încărcat)? 
A. Ce- ce întreabă (ad. B: tu). 
b. Dar pentru ce acel care în- 

treabă ? 
A. Dar cine? 
b. Cinesă ai din Constantinop.(tu). 
a. Dar pentru ce dinsul? 
b. Dar cine altul? 
a. Soțul celui care întreabă (ad. 

soţul tău, B). 
b. Dar pentru ce dinsul ? 
a. Dar cine altul? 
b. Soțul măgarului ce o poartă. 

a. De ce dinsul? 
b. Dar cine ? 
a. D-ta de baligă. 

- B. Dar pentru ce dinsul? 
a. Dar cine? 
B. Bine o are, cine o are. 

Mai încurcat e jocul şi mai atent trebuie să fie cine-va, cind 
sint trei sau patru perechi, mai cu seamă că jucătorii, pe lingă ter- 
minii arătaţi mai sus pentru exprimarea lui atini» și asoțu-tu», în- 
trebuinţează diferitele porecle cu care e desimnat fie-care, vre-un defect 
al lie-căruia, sai de ex. acela care stă în casa cu pomul cutare, dacă 
e caracteristic aceasta, etc., etc., etc, 

Unul din copii se dă de vinător-avinitor şi întreabă dacă pri- 

151. <Avinîtorlu.» 

meşte vre-unul să răspundă la fie-care: punct din povestirea sa: 

“Daca se găseşte vre-unul, care nu cunoaște jocul, avinitorlu în- 
-cepe să-i povestească cam în modul următor, căutind să 

«Și io» şi ei. 

pe credulul copil. 
păcălească
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I.—Mi duș avinare. I.—Mă dus la vinat. 
R.—Ş-io. . R.—Şi eu. 
I.—Aflai nă pitruaicl'e, I.—Aflai o potirnichie. 
R.—Ș-iol . R.—Şi eul _ , 
I.—rapşu ş-nu O-agudii. I.—Am tras şi nuo am lovit. 
R.—Ş-io | „ R.—Și eul 
I.—Ma nelo scoş un lup. I.—Mai încolo am scos unzlup. 
R.—Ş-io ! o R.—Și eu | o 
[.—L-vitimaăi, 1.—ll îimpuşcai. 
R.—Ş-io! : R.—Şi eul! 
[.—] bilii. I.—ll, jupuiu. 
R.—Ş-io. R.—Şi eu.! - 
I.—Lii scoş măţili. | I.—li am scos maţele. 
R.—Ș-io. R.—Și ei. 
[.—Cinili li mică - * I.—Giinele le mincă. 
R.—Ş-io. , R.—Şi eu. 
I.—S-ţi hibă cu sinitati. [.—Să-ţi fie cu sinătate. 

- Prin modulacesta, copilul naiv este surprins şi păcălit în hazul 
celor-lalţi copii, cari aşteaptă să-l ridă. 

Acest joc este răspindit şi la alte popoare. Să joacă chiar și în 
familii la București. 

Com,., de d-l Diamandi Giogea, student în Medicină). 

“152. Cu furlti. 
Băeţi simt o deosibită plăcere să se joace de-a furli. Cind ei 

sint mai mici şi puţini, vre-o zece de pildă, trag la sorţ cine să fie fur 
hoț, și apoi il lasă niţel s-/a c'ic'or, să se depărteze, şi cind s-a de- 
“părtat în destul, toţi cei-lalţi se pun în goana lui, ca să-l prinză. 

După convenţiunea făcută, dacă joacă în sat, nu trebuie să easă 
- pe cimp sau pe punte, ci trebuie să se ascunză printre case, printre: 
buruieni etc. Din cind în cind, cînd ie unul mai iute la picior, iese 
în faţa pigănilei, poterei, şi earăşi dispare. Dacă vre-unul mai debil, 
mai slab de cit furul, se încearcă să puie mina pe dinsul, acesta îl 
împinge și se zmuncește din miinele sale, înainte ca cei-lalţi să aibă 
timpul să-i vie în ajutor. | 

_ Aşa continuă jocul pină furul ieste prins, legat cu miinele în dos 
şi dus între baionete de băeţi la unul, care se consideră şeful pigâni- 
lei. Aci i se face judecată, după care ieste condamnat. 

Cind jocul se face intre băeţi mai mari, în loc de unui, se fac 
hoți 3—5 aleşi dintre cei mai voinici şi mai iuți la picior. Trebuie să 
spunem, că fie-care are ambiţiunea să fie mai de grabă hoţ de cit 
ascheri, cari joacă rolul de pigană, rol care se consideră mai puţin 
onorific. | 

Cei deveniți hoţi ies. După ce s-aii ascuns unde-va, şeful piganei 
dă soldaţilor ordinele necesarii, trămiţind pe unii într-o parte pe alţii 
într-alta, ca să prinză poziţiunile pe unde pot trece hoţii şi apoi jo- 
cul ieste început. E - 

___ Cite odată se străbat munţi și văi atit de haţi cit şi de soldaţi, 
unii ca să nu fie prinşi alţii arzind de dorinţa, ca să-i prinză, 

Hoţii prinși sint aduşi la un bieat mai mare, care nu aleargă, 
ci stă la semnu, (locul de unde au pornit hoţii şi soldaţii), şi are ro- - 
lul de caimacan, suprefect.
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Aci apoi sint judecaţi şi condamnaţi a fi bătuţi pe talpa picioa- 
relor cu vergele, bătăi adevărate, cari de multe ori le stoarce lacrimi. 

“Sint unii încăpăținaţi, cari, în momentul cind li se iea interogatoriul, 
nu volesc să se umilească și să se ncl'ină, să se închine, supuie caă- 
macanului ; pe aceştia îi prinde caimacanul, îi leagă de mini şi de 
picioare şi-i bate pină ce devin mai blinzi. Apoi toţi sint puşi într-un 
loc, unde sint păziţi de soldaţi şi lăsaţi acolo pină cînd îi place cai- 
macanului. a | 
, „Uneori se face un simulacru de decapitare, după care încetează 
ocul. | 

Dacă vre-o întimplare hoţească ieste la ordinea zilei, băeţii o re- 
produc aşa cum se povesteşte. De pildă, cind capul lui căpitan Leo- 
nida Hagi. Bira a fost dus la Grebena, Epir, se zice, că mama lui, ţi- 
nută ca prizonieră în acest orăşel, a fost chiemată să recunoască pe 
fiul săi. Aceasta, nevrind să bucure pe turci şi să-şi arăte slăbiciunea 
de mami în faţa lor, a zis cu singe rece, fără să plingă și fără să 
emoționeze, că acela nu-i capul lui Leonida. 

" Faptul acesta era un eveniment în, toate satelearomineşti ale Epi- 
rului şi mama lui Leonidata Hagi-Bira admirată de toată chrîștini- 
tatea, de toţi creştinii. 

Mi-aduc aminte, că ori de cite ori băeţii jucaii d&-a furlii în A- 
vela, era imposibil, după prinderea şi decapitarea închipuită a unui 
căpitan, presupus căpitan Leonida, ca să nu apară un băet ca mama 
lui Leonida, care să protesteze şi să zică că acela nu-i capul fiului săi. 

Acest joc durează une-ori 5—6 ore, une-ori și mai mult. 

153. Bîşarăa. 

De multe ori băetţii dintr-un sat se impărțesc în două tabere, după 
“mahalale mai ales și se războiesc cu pietrele, fie cu toţii, fie parţial. 

Dacă unul dintre dinşii devine prizonierul celor din tabăra ad- 
versă, ie supus la diferite schinjuiri, între cari bătăi, înegrire pe faţă 
(ardp) cu cărbune etc. - 

Este scutit de toate numai dacă prizonierul primeşte să sărute=— 
z-başi un pap s. paptan=o figură de căpitan sai caraghios, lipit pe 
pieptul şefului lor. - 

Această umilire insă fiind considerată de cea mai josnică, rar se 
supun micii ştrengari să o priimească ca, preferind să supoarte toate 
chinurile, ce soarta de prizonieri le impune. 

Une:ori în loc de pap, se pune o cruce. 

y 

>. 15%. D&-a ligînarta. 

„____Se aşază doi copii lipind picioarele unuia de picioarele celui-lalt 
Şi apucindu-se apoi de mini, se rădică niţel sprijiniți de picioare şi 
se leagănă ast-fel cind în sus cind în jos. - 

155. V!alaca, 

Se face o groapă mică, cit încape călciiul piciorului; se dă ch'atra 
şi la cine rămine, acaţă (prinde) groapa, adică îşi pune călciiul pi- 
ciorului în groapă. . 

EI ca să scape din groapă, caută să lovească cu piciorul liber 
pe vre-unul din cei-lalți jucători. Pe cind el pindește pe jucători, ca
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să-i atingă cu piciorul liber, cei-lalţi caută să-l scoată din gaură și 
odată ce nn mai are călciiul în groapă, îl snopesc în bătăi. Scapă 
din groapă, dacă loveşte pe cine-va, care să-i iea locul. 

Jocul acesta se practică la Samarina, Epir. 
- Ă (Com., de Ercule Papageorgi, institutor). 

150. Cu trîd&arta, 

„Doi copii trag o linie orizontală şi punind virfurile picioarelor 
pe acea linie, se trag de miini și cine e tras peste linie, se consideră 
de învins. | 

«d D, 157. Cu triotăa; în jireşe 
| Şodron. | 

„Se face Pe pămint uscat şi neerbos o figură (1, 2, 3) şi doi sai 
mai mulţi băeţi, după ce se fac, cine să înceapă, işi aleg fie-care o 
peatră netedă, de cite-va centime, de obicei rotundă și dă. 

  

PD i 
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Fig. 1. Fig. 2, Fig. 3. 

Darea se face ast-fel: aruncă cheatra în prima despărţire a îi- 
„gurei (A) şi apoi sare într-un: picior şi o scoate afară. 

După aceasta o aruncă în B,C, D,E, etc. şi tot intr-un picior o 
scoate afară. | „- 

Dacă, aruncind peatra, acoperă o parte din linie sai nu se duce 
în despărţirea anumită, acel care da (aț6l ţe da), arde și trebuie să 
dea un altul. Tot aşa arde, dacă, încercind să scoată peatra, aceasta nu 
ese prin linia a—b, ci pe dealături. Asemenea cind jucătorul calcă pe 

1) Lunzili, (Meglenia). jireaşcă, înseamnă : linie,
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vre-ună din liniile figurei, numite: semnu sai nu poate să stea con- 
tinuă într-un picior. 

Cel care arde, ca să mai dea trebuie să aştepte pină ce şi cei- 
lalţi să dea cite odată. | - 

:.. Cine reuşeşte să o scăată triotea, adică să facă, ca peatra să 
treacă prin toate dispărțirele figurei, scapă şi cine rămine, după invo- 
eală, este încălicat de fie-care jucător și ocolește de trei ori. periferia 
ligurei. 

După aceasta jocul reincepe cu cel care a sfirşit întiiul. 
Fie-care din dispărţiri are cite un nume: pat, ochi, urechi, etc. 

158, Cc u zmeulu, 

Jocul cu zmeul nu este răspindit decit pe la Arominii, cari nu 
“se coboară earna în cămpii. | 
4 Se face din hărtie şi i se leagă o coadă de hărtii sau de pelece. 
„ Băeţii se joacă puţin cu dinsul şi mai mult în timp de toamnă. 

d 159. Cu păpuşile. 

! Cel mai plăcut joc pentru fete este de sigur jocul cu păpuşile. 
"Toate păpușile prin sate sint tăcute de înseşi fetele din diferite 
stofe. Rar poţi vedea şi din cele cumpărate. 

Tot fetele singure fac leagănul păpuşilor. 
„Naşterea și nunta formează principalele distracţii in jocurile cu 
ăpuşi. - 

PP Aci fetele reinoesc toate obiceiurile și toate. datinele ce se ţin de 
naştere şi nuntă ; aceleași cîntece, aceleaşi dansuri etc. 

Silinţa fetelor este să aibă păpuşi cit se poate de frumoase, cari 
să intreacă pe toate cele-lalte. | 

160; Mârtitoarăa. 
__ Una dintre fete, cea mai cu vază şi mai pricepută, după ce se 

aranjază fetele în şir, se duce pe la fie-care şi o întreabă: 

«Am mă făată tră mirtare, dărfină hiii, nu dai ţivă s-agiuţi ? 

Fie-care fată promite ajutor, cine o roche, cine cimaşe, şorţuri etc. 
După ce toate au promis cite ceva, fata mamă, care mirită fata, 

vine să adune lucrurile promise şi apucind pe fie-care fată de nas și 
bărbie, îi zice : 

«Ță deddiși,» ce ai dat, şi pe cind fata spune ce a dat, mamaii 
ciocnește dinţii, închizind și deschizind gura letei, ceea-ce face ca cu- 
vintul să fie pronunțat în mod cu totul pocit, ceea-ce produce mare 
haz. Cu cit cuvintul promis este mai lung cu atit devine mai greii 
de pronunţat. | i 

«Mirtităare» se numește fata mare, ajunsă a fi de măritat: 

161. Mer, mer aroş. 

Se joacă mai ales de fete. 
Si jea un inel şi după ce fetele se așază în cerc, una lingă alta, 

cu miinile supt picioare, una dint-insele ţine inelul în mină, gata a-l 
da vecinei din dreapta sai stinga sa, cind fata rămasă şi care se gă-
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seşte în mijlocul cercului format de jucătoare, caută să puie mina 
e 1el. . a 

P “Dacă reuşeşte să prinză inelul, fata rămasă scapă şi ceea în mii- 
nile căreia s-a găsit inelul, se face să prinză inelul. 

Tot așa continuă jocul mai departe în ris şi haz mare. Pe tim- 
pul cînd jocul continuă, se aude mereii: mer, mer arâș. | 

Cind lata armasă nu ştie unde se găsește inelul, aceea care-l 
are, l-arată iute zicind: mer, mer arâș şi earăşi repede-l ascunde. 

162. Cu ab&âlili; cu cutumâdili. 

_ Obiceiul 'de a se jucă cu cinci pietre rotunde, numite la Aro- 
mini : abeali s. cutumadi, se practică mai. ales de fete. Băeţii rar de 
tot se joacă şi în acest caz trebuie să fie mici. Sa 

Fetele iea cele cinci ab&ale şi apucind pe unul dintre ele, care 
este ceva mai gros, cu indexul și policarul, îl aruncă în sus, pe cind 
cele patru le întind frumos pe jos, după cum cere rindul jocului. 

Se cere să nu [ie nici odată lipite; într-un asemenea caz, fata, 
care dă—aşa se zice pentru cine joacă, — arde şi trebuie să dea cea 
care vine după dinsa. . 

Mai arde cînd jucătoarea nu prinde abelul pe care-l aruncă în 
sus, după ce iea, precum şi dacă nu iea bine. NE 

Intii jucătoarea trebuie să iea cite un, pe cele patru abăali, fără ; 
ca în timpul acesta să atingă pe vre-unul din cele-lalte. | E: 
„Apoi se cere să iea două cite două ubeale, apoi odată trei şi o- 

dată un şi apoi pe cite-și patru dintr-o dată. | : 
_Sfirşind dă-a una, de a dăaiiă, de a trei ş-unu, de a tuti, tre- 

huie să facă baca. | 
Baca se tace ast-fel, pe cînd aruncă abelul cu care joacă în sus, 

lasă două abeale jos şi două le ţine, în fie-care : 
mină cite unul. Aruncind din nou, lasă pe aceste 
două și le iea dintr-o dată. Apoi face: ncrujiș = 
în cruciş, adică trebuie să iea abealele două cite So 
două în formă de cruce; fără să atingă de vre | y 
unul din cele-lalte. _ 

Alaziţa=schimbul, le iea de patru ori schim- ca 
bind, lăsind două şi luind două abăali. 

După aceasta face: 

- _ Preftul. 

Din policar şi degetul mare încălicat de policar face un fel de 
poartă. 

    
Preftul. 

Apoi dă ast-iel ca abialile să vie în partea minei drepte. Jucă- 
toarea trebuie să le treacă pe aceste abăali prin preftu, unul cite unul, 
fără să atingă de loc pe cele-lalte, spre a nu arde.
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Jucătoarea care dă, observă, care abel este mai grei 'de trecut 
dintr-o singură aruncătură și numindu-l zice: 

Aestu bag preftu sai: (păartă). . 

Preftul trebuie trecut dintr-o singură aruncătură, adică aruncind 
adulu sus, jucătoarea îl trece fără să mai fie trebuinţă de a mai da. 
o dală. 

“Dare se numeşte, cind aruncă adulu în sus şi înainte dea- 
prinde, jea abelul, sai îl împinge să treacă prin preftu, sai îl mișcă 
niţel după cum rindul jocului cere. - 

După ce a făcut doi, trei, zece prefți, după cum s-a convenit, 
trebuie să facă şi crufăa, adică aruncă adulu în sus și atinge cu mina 
pămintul, pieptul şi apoi prinde adulu. . Sa | 

Dacă una se arde, avind un preftu, ori fiind numai în a doiia, 
treia etc. se socotesc cînd îi vine rindul, 

Cine rămîne, drept pedeapsă, trebuie să găsească abădlile, cari” 
se ascund unde-va în casă şi pe cînd jucătoarea rămasă aleargă în 
toate părţile, cele-lalte fete o necăjesc, zicînd : 

io li ved Eu le văd 
şi &ali mi ved, şi ele-mă văd, 

păcălind-o mereii şi făcînd-o să crează, că sint, unde nu-s. 
Dacă le găseşte, jocul reîncepe. Cine nu se supune pedepsei, este 

exclusă din joc pentru tot d-auna. 
Prefiili une ori, se fac dintr-o aată cu fie-care abel. 
Fetele mari joacă cu o mină, adică după ce string abealile de. 

„jos cu o mină, nu prind adulu cu amindoauă minile, ci numai 
cu una € 

In Vlaho-Clisura abealile se numesc sing. cutumdg pl. cutumadi; 
acolo se zice: tu una, tu dăaiiă, tu trei, tu mîna mplină ; preftul se 
numește păartă și la poartă nu se pune preftu ci cîne. 

In unele localităţi preftul se numeşte chiar cîni. 
După preftu-(poarlă sai cîni) se mai face pirustie, care cere ca 

fie-care cutumăg să fie trecut prin mîna stinga ţinută în formă de 
pirustie ; apoi 'se face tăbdc: adică se ţine mină în puinn, în formă 
de cutie cu tabac şi lie-care cutumag trebuie trecut printr-insul. . 

Apoi se face inelul, din policarul şi arătătorul minei stingi, pe 
unde se trec toate cutumadili precum şi tot cele trece prin cap fete- 
lor, mai ales cind sint îndemnatice în a da. 

La Ohrida se joacă ast-fel : | 
„__. Figura întiia se face, luînd cite un singur abel la lie-care dare 

şi zicind în acelaș timp: : o 

Escu tu una (sint la una). 

“La a doua figură lea cite două Şi zice: 

Escu tu dao (sint la două). 

La a treia figură jea trei dintr-o dată și pe unul singur, dar zice:
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Escu tu trei, (sint la trei). 

Cind ie la a patra figură, le jea pe toate patru şi zice: 

Escu tu cîp ! 

Cine face cinci cîpuri dă odată mina jos și le trece de oliciti 
abelele, ca să dea cea care urmează. | 

După cinci cîpuri urmează : 

Pinăa-l Dumnedătii, piinea lui Dumnezeii. 
Se aranjază abele in linie ceput. Dacă reuşeşte mai face 

dreaptă, şi se cere ca jucătoa- 9 un cîp, adică iea toate abelele 
rea să le iea unul cite unul - g dintr-o dare. 
pe toate de trei ori. Dacă se Urmează apoi crufli, cru- 
întimplă ca să nu reuşească, oc  _cile | 
jucătoarea pierde toate cipu- o Se măsoară locul unde se 
rile şi trebuie să dea de la în- aruncă, abelele ca să [ie o dis- 
tanță de două palme în formă de cruce şi la extremităţi se pune cite 
un ate]. (vezi fig. de mai jos). - 

Se cere, ca jucătoarea să iea abelele cruciş, AA, intii și apoi cele- 
lalte două BB. i 

Y
>
 

  

  a 
[9 

Cruţi, 

„Reuşind jacătoarea, face un cip şi le trece abelele la cea care 
urmează să joace imediat după dinsâ. 

Apoi face pinca părților, piinea porcilor. 
Pînta porţilor se face, după cum am arătat mai sus, vorbind 

despre preftu. , 
După pînta porților, urmează. 
Pinăa pullor. | - 
Pentru aceasta se face din minastingă un fel de pilnie întoarsă şi 

cind se dă, se pun în pilnie abelele unul cite unul la fie-care dare. 
Apoi jucătoarea le lasă toate grămadă şi se cere să le iea dintr-odată. 
Urmează vilendile, velinţele, care este fiaura cea mai grea. Se 

cere să arunce adulu şi să jea un abăl. Abelul luat îl aruncă cu a- 
dulu in sus şi iea alt abel de jos, şi dacă apoi prinde adulul şi abelul 
aruncat în sus, ie bine. Urmează acum să iea al patrulea abel, după
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ce aruncă pe citeşi două abele cu adulul în sus şi luindu-l se cere 
să prinză adulul și abelele aruncate în sus. Reuşind, face încă un cip 

- şi trece în gripcii. - , , 
Gripc'ile se fac, dacă jucătoarea deschide palma stingă şi pune 

la extremitatea fie-cărui deget cite un ab] şi le iea, la “fie-care dare, 

  

unul cite unul. Aceasta ie figura cea mai ușoară şi se face la urmă 
de tot, cind una din jucătoare a rămas. | 

Cine reuşeşte să facă gripc'ile, loveşte pe jucătoarea rămasă pe 
dosul palmei, o pişcă niţel, şi făcind din mînă pumn, o mai izbeşteo- 
dată. La fie-care din aceste bătăi şi pişcare se zic și anumite cuvinte, 
pe cari nu ni le reamintim!). . 

163. Proaştea. 

Prăaştăa, praştea, se face de copii în mai multe feluri şi cu mai 
multe hiri, fire, servind de ustură, anume cu 5—12, ă 

Proaștile cu 192 hiri sint cele mai încăpătoare şi cele cari bat 
mai departe. Ele nu pot fi în- fie-care fir se intoarce odată în 
trebuinţate însă decit de băeţii jurul șanțului, făcind să fie 
mari... Di egal depărtat de cele-lalte fire. 

Se lucrează tot-dauna de 
doi băeţi în modul următor : 

Se leagă ustura aranjată 
pe un lemn de briul fie-cărui 
băeat, care lucrează prăaștea. 

Lemnul pe care se aran- 
jază firele de ustură este pre- 
văzut cu atitea şanţuri, cite 
sint şi firele. Aceasta, fiind-că 

  

Apoi trama se lucrează 
pe firele de ustură şi cind s-a 
lucrat:de o parte și de cea-laltă 
pină la lemnul, pe care ie aran- 
jată ustura, se scoate lemnul 
şi se împinge de o parte şi de 
alta trama în firele de ustură, 
ca să iea praştea o formă de 
cuvată. Apoi se înoadă. şi se 

împletesc cozile praştei. Una din cozi se termină cu un nod, în care 
_se pune depetul arătător, ca să servească prin modul acesta să nu ne 
scape praştea cind improşcăm. | | 

Unele prăşti sint lucrate colorat, cu arădi, cu rinduri, după cum 
se zice, şi acestea sînt cele mai preţuite. ' 

Ca să pleznească prăştile, cind împroşcăm, se lucrează cu mătase 
extremitatea cozii, căreia îi dăm drumul împroşcind. 

Se servesc de prăşti numai băeţii, ca să arunce pietre, întrecindu-se 
cine bate mai departe, cine azvirle piatra mai sus in vint, cine ochieşte 
mai bine, precum şi în certele lor, mai ales în timpul iernei, cind 
Arominii locuiesc in sate greceşti și cind prin urmare se războiesc 

W Comunicat de d. Dimoane Mihail, profesor. 

3) Ustură se numesc firele pe cari se ţese cu o suveică cea-laltă lînă, mai puţin 
trainică şi numită ramă (urzeală şi batătură !).
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copiii de romini cu copiii de greci. Nişte asemenea certe -se fac maj 
cu seamă în zile de sărbători și cu osebire în a treia zi de Paști. 

Une-ori băeţii se invoesc pentru aruncarea pietrelor de cîlfăvetă, 
jartieră, în loc de praştie. 

Distracţiile pe cari le fac copili cu praștea precum şi cu arcul, 
lemnul, cari urmează, sint nişte rămăşiţe din timpurile cele mai vechi, 
ca o imitație din partea copiilor a unei practicări seriouse de altă dată.1) 

164. Lemnu L 

Tot pentru a arunca pietre se servesc băeţii de unlemn, pe cari 
îl despică într-una din extremităţile sale, ca să introducă piatra. A- 

  

pucind băţul de cea-laltă margine, după ce-l învirtesc odată pe dea- 
supra capului, ii dă drumul pietrei. | 

165. Pan a. 

Să lea un beţişor şi se supțiază în formă de sulă la una din ex- tremităţi, ear lu cea-laltă se despică şi se introduce una saii mai multe 
pene de paseri. 

  

Această păană se aruncă în vint şi cade tot-dauna cu partea subţiată în pămint, unde se şi înfige, dacă pămintul e moale. 

1) Cir, Tylor: Civil, prim,, 1, 84—85.
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466. Arcul. 
Arcul se face din scindură în felul figurei de mai jos, asemenea 

unei puşti. Pe partea superioară, unde se pune săgeata, e săpat fru- 
mos,-ca să alunece bine săgeata şi să nu se oprească cum-va. La ca- 
pătul arcului, printr-o gaură, se trece un lemn tare şi mlădios în acelaş 
timp, de extremităţile căruia se leagă o sfoară de cinepă, șigimi, care, 

    
Arc, 

cind e vorba să se sigeteze, se trage pînă în dreptul coacei de săgeată 
Şi prin tragerea cearcului, se izbește săgeata. , 

Le arc se servesc copiii pentru a trage la semn, şi a omori pă- 
serele. 

n locul săgeţilor, copiii obicinuiesc une ori şi pietre potrivite 
„arcului, ” 

167. Cumbura. 

Cumbura (pistolul) se face din fluerul oii, după ce i se scoate 
sucul şi se adaptează bine pe o scîndură, lucrată în 
forma unui pistol, de care se leagă frumos, ca să nu . 
se miște, cind împușcă băetul. Une ori, în locul flue- 
rului, se pune un cartuș gol. 

După ce se incarcă cu praf de pușcă, se des- 
carcă, punind foc pe agzotea, pratul de puşcă din 

dosul comburei, prevăzut cu o mică gaură. 

  

168. Tengala, lastica=gumă. 

Copiii din lastică (gumă), pe care o scot din ghete sait o cumpără 
a p deprin prăvălii, fac un fel de arc în miniatură. Pentru 

aceasta jea o scindură şi după ce o potrivesc, după 
cum se vede în figură, de cele două capete a, b, leagă 
capetele lasticei. Pe la mijlocul lasticei se potriveşte 
o bucată de mișin. 

Copiii se servesc de lastică, ca să arunce pietricele 
Mici în vint, să tragă la semn sati să omoare păserele. 

Peatra se aşază la jumătatea lasticei în mişin 
şi apoi, întinzind, i se dă drumul. | 

Tengeala. „Cu tengala nu se joacă copiii de la şcoală, fiind 
(Dr. Praştis). —OPriţi de învățătorii lor, fiind-că sparg geamuri şi 

omoară pasări. Tengala se obicinuește mai mult prin 
oraşe, ear prin sate rar. 
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169. An călar. 

a). 

Copii din prima lor virstă fac din baston sau din ori-ce băț un 
cal. după ce-i leagă la unul din capete o sfoară,.ca să ţie loc de rii 
sau căpăstru. Apoi îl încalecă și aleargă in sus şi-în jos, izbind din 
cind în cînd cu biciul pe coada inchipuitului cal. 

b). 

_Ei mai fac un cal cu care transportă mici greutăţi de lemne, 
saci făcuţi anume pentru joc de dinşii etc. 

Acest cal se tace din vergele flexibile. 

/ 

Se iea o vergea, se indoieşte şi i se leagă cele două capetecuo 
sfoară. Aceasta-i samarul calului (1). Apoi două alte vergele de mă- 
rime egală (2, 2) se introduc cu. virfurile în samar și fac “picioarele 
calului. 

O vergea dreaptă (3) se introduce între. picere pe supt samar şi 
se fixează prin ajutorul unei sule (4) de cal şi constituie ast-fel corpul 
calului: cap, trup şi coadă. 

Calul ast-fel compus, va avea forma aceasta : 

SAMAR V Să COADA s, Mae ” | =] Sa 

Cal, 

Apoi de cap'i se leagă o sfoară -(căpăstrul) şi diferite alte sfori 
se leagă la samar, cari reprezintă funiile şi scările indispensabile la 
incărcat. Prin modul acesta copii construiesc caii lor de lemne, cu 
cari se joacă, transportind făină, lemne etc. dintr-un loc într-altul, 
unde unii dintre dinşii fac pe cumpărători. 

Acelaş copil are cite 2, 3şi mai mulţi cai, şi-i trage, legaţi unul 
de altul. | 

170. Cu oile. 

Tot aşa din diferite obiecte, d. e. pietricele, oase de prune etr,, 
ei fac oi, cărora le daii diferite numiri şi pecari le psac în livezi, con- 
struindu-le tot ce le trebuie, coșare, etc., imitind în totul viaţa părin- 
ților lor. De obiceiii se.joacă primăvara.
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170. Gîrgară. 

a) 
Se jea o nucă şi i se face două găuri perpendicular prin burtă şi 

o altă gaură pe de alături. 
Prin ajutorul unui cărlig, cuiii, etc., i se scoate tot miezul şi 

prin cele două găuri perpendiculare i se pune un cui, de mijlocul 
căruia se leagă o sfoară «cară», al cărei capăt liber se scoate prin 
gaura, de pe de-alături şi i se leagă un mic beţişor numit ech'adică» 
—piedică : 

| 
Cioară 

RI n] Chiadică 

  

Girgară. (Titirez), 

Părţii inferioare a cuiului introdus în nişte petece de me- 
şin tare, i se imprimă o mișcare, ceea ce o face să se invărtească în 
juru-i și să facă in același timp ca sfoara să se înviirtească pe partea 
cuiului din interiorul nucii. 

Printr-o repede tragere a sfoarei prin ajutorul piedicei, cuiul se 
învirtește în dreapta sai în stinga, producind un zzomot de gir-gir, 
de unde i s-a şi dat numele de «girgară.» 

b). 

„Se face «girgară» şi din jumătatea cojii de nucă. 
Se curăţă de simbure şi se învelește bine cu o piele supțire, — : 

după ce se pun în interior cite-va pietricele. Apoi se caută nişte peri 

  

de coadă de cal și se introduc prin două mici găurele, făcute pe fața 
girgarei. Extremitatea perilor se înoadă în formă de, inel şi printr-a- 
cest inel se introduce un beţişor, pe care copilul îl intoarce merei,. 
făcînd ca girgara să se învirtească în jurul beţişorului, producind 
un sunet cam analog cu cel pomenit mai sus. o
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171. Figuri de hărtie. 

Copiii reuşesc să facă cu ajutorul unei hărtii pătrate, după un 
mod particular de a o îndoi figurele următoare: ladă =— sinduche; 
apoi cocoș = cucot, izmene—zmâană ; navă—cîrave ; discicirări ; 0 
figură pic-pac, pe care apucind-o de cele două extremităţi și făcin- 
du-i vint, produce o pleznitură: pac, peşte, etc. ' 

1472. Carlu. 

Se fac patru roate «ghirgal» s. carddcuti,» de lemn de cicric 
mai ales, apoi se jea patru scinduri pentru a forma cei patru pereţi. 

  

şi o altă scindură mai lată și lungă, ca să servească de pat și se a- 
șază pe cele patru roate, după aceasta se leagă la capătul carului o 
sfoară, cu ajutorul căreia se trage carul. 

- Copiii se servesc de car spre a se plimba într-însul. 

«118. Figuri. 

Cu ajutorul degetelor de la cele două miini se mai fac o mul- 
țime de figuri, ast-fel 1) ladă=sinduche 1, apoi 2) iepure=lepure, „| 

  

“dacă se prind cele două degete mici unul cu altul precum şi arătă- 
torii. Această figură se face numai noaptea la lumina nopţei, cind pro- 
jectindu-se umbra minilor ast-fel prinse pe un zid alb, se reproduce 
iepurele in umbră pe zid, cu urechi cu tot, și după mişcarea degete- 
lor se mişcă şi umbra, ceea ce face să se crează că este un iepure viil. 

N
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14. Ţinghilâc.. 

Se încalecă degetele unei mini unul peste altul, avind drept bază 
arătătorul şi se formează ast-fel un fl de fimghilde, igliţă, cu care 
lucrează fetele. Cite odată se incalecă un singur deget. (Vezi fig). 

  

175. Mda şe=bătrină. 

“ Intiia falangă 
carpian, făcind ast- p! fel un unghii cu acesta. Figura aceasta o asamână copiii cu o babă co coșată, de unde şi numele de mâăașe: 

  

. . . “ 176. Pat. 

Se incleşteazi degetele ambelor miini cu virfarile în interiorul. 
- palmelor şi apoi se inchid miinele, lăsînd să se vază numat ultimele „lor falange, formînd -ast. fel figura numită: «pat.» 

12 

a degetului policar se intoarce spre întiiul meta- -- 
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- | 177. Scamnu. : i 

" Scamnul = scaunul se face cu patru miini şi anume fie-care 

„din cei doi.copii îşi prinde cu mina dreapta gitul minei stingi şi a- 

poi cu cele stingi gitul miinilor drepte reciproc unul altuia. 

  

| 478. Mîniîistirlu. - 

Din degetele celor două miini se fac o figură, care se numeşte 

mânislir. Ave lorma această (1). . | a în 

-- a) Se presupune a [i ediliciui monastirei; bb) canalul de scur- 

soră al monastirei ; c) izvorul. sfint şi-d) fintina cea cu apă lină şi: 

bună la băut. ” i. E o 

  
Fig. 1. 

In forma ăceasta copiii prezinti - monasti | i ii și-i în l sta c intii - monastirea.la alţi copii şi-i în- 
treabă de unde le place să bea apă ? Cei neştiutori de ce reprezintă
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fie-care parte din figură, se inșală şi cer de biut tocmai din partea 
care reprezintă canalul, ceea-ve face. pe copilul cu monastirea să-i 
spuie : - E 

A leatea, lăatea, calugrăaiia s-ch., ș-tini băui=călugăriţa s- p.. 
i tu bei. e SI e Ș 

„179. Noadele, 

Copiii ieaii o sfoară şio leagă la cele două capete. Apoi prin nişte 
moduri particulare şi foarte meşteşugite inoadă .: diferitele degete ale 

" miinii, în cit te lasă .să crezi, că- numai rupind sfoara, se vor dez- 
noda. Cu toate acestea, deznodind un singur nod, și trăgind sfoara, .- 

“iese fără să se oprească, deşi este inodată: de fie-care .deget. E 
» Ast-fel de inodări se fac pe fie-care deget, pe unul singur, pe - 

patru degete etc. - A SE: - 

| 180. Arăzbo!'u l Si 

„Cele mai frumoase şi ingenioase figuri'ce s= fac cu sfoara, 
cura, şint cele ce se fac cu amindouă minele, pe cari din. câuzn sub- 
tilităților nu le putem descrie. | 

„-- “Le vom pomeni numai aci: 

d 

Arăzboiul, o figură care samănă foarte mult cu războiul adevărat 
cu care se ţese la Pind. | IE A 

Prionea=terestrăul, asemenea adevăratului ferăstrăui care pro- . 
-. duce scindurile. Copii prind aci cu gura unul din capătul sfoarei în- . 

doile, de cel-lalt capăt țin un'alt copil cu degetul, iar cu cele două 
miini ale sale trage pe din lături de sfoară şi prin: aproprierea şi de- 
părtarea continuă, imitează modul de tăere al adevăratului ferestrăă. 

Peşte ; | | | Să e 
Scamnul,  semănind mai mult a un jeţ mișcător. 
PFer&astră, | acestea samănă între ele, numai că poarta ieste de mărime 

„Pourlă mai mare. - . A e 
Arii ; 
Privată ; 
Colibă, etc. 

p 

| Aceste figuri se fac succesiv, cind de un copil, cind de altul, 
adică : dacă cara a format-o (igură pe minele unui copil, figura ur- 
mătoare o va.face un alt copil, ca e lea stoara de pe miinele copilu- 
lui pe degetele sale, dind naștere la o nouă figură, anunţind tot-do- 
dată de mai nainte ce figură va forma, ca să nu se zică, că a torma-: 

_t-o la îhtimplare şi că prin urmare nu ştie să joace bine şi să for- 
meze ori-ce fel de figură îi place. n. „ 

Atirnă mult de la iscusința copilului.
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4181. „C act ul e“, Ă 
. | ” - ” * vu N ..v vu _v u j v 

Din treștie sai papură obicinuesc copiii să facă căciule, pe cari 
apoi le poartă pînă se usucă,—o zi, două maximum. 

  

Aii forma următoare şi sint impletite d: ei înşişi. - 
Se numesc sing. cucuviță, pl. cucuviţe. a 

182. Maţul. | | 
Se lea un-maţ, mai gras, se leagă la unul din capete şi apoi se” 

umple cu apă.  .- ă Sa - 
+. După aceia i se face o gaură și apăsind din partea superidară, 
-pe unde” se introduce apa, ţișneşte din gaură apă, cu care copilul: 
-stropeşte pe cei-lalți. : N , a 

“Tot aşa se face şi cu fus:a saii bişica de boi,-care este maj tare 
şi durează mai mult. o - 

x 

a 3483. „Zîimbuni“ de salcie. 

    
| “Aceste fluere «zimbuni» se fac de lemn verde de salcie, după ce. 

intii i se scoate căaja (scoarţa), ca partea superioară a lemnului, unde
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se face limba, Să se mai: netezească niţel (a) şi apoi, punindu-se căajă 
din noă, se face zimbuna (b). | a a 

Figura 2 arată o zimbună inconjurată de coaje de salcie şi care 
face, ca sunetul să semene cu cel din trompetă sai bucium, .- . 

184. Fluere copilăreşti, 

De paiii .de secară saii de griii se fac'cele mai mulle fluere de 
felul acesta. - 

Aceste fluere, cu şi cele făcute de lemn de salcie se numesc: flucri 
sai zîmbuni şi se pun în gură mai cu toată partea superioară, ca să. 

I
a
 ri
 

d 
It
, 

- 

      

  

se acopere limba fluerului. Limbă se numește tăetura ce se. face paiului in partea superioară şi care, după. cum se vede din figurile 
aci arătate, sint de, trei feluri. Ai 

185. Alîxirăa dăâditlor, 
Schimbarea degetelor 

Un copil prezintind degetul mare şi arătătorul pe palma deschisă, 
se adresează către un alt şi-i zice, că el poate face ca degetul arătă-. 
tor—mai mic decit cel mare—să treacă în pozițiunea degetului mare, 
iar cel mare în locul celui arătător. — - ' Pentru a reuși în aceasta, izbește degetele de palmă de mai multe 
ori şi în această repezeală, ascunde arătătorul şi arată pe degetul cel 
mare cu inelarul, care fiind mai mic, unii copii simpli, cred, că în a-- 
devăr degetele ş-ai schimbaţ pozițiunea lor,



A 
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| "486. Fliturb. 

„Nu mai puțină plăcere simt copilaşii, în primăvară, cind aleargă 

după [luturi==eflituri», pe cari îi prind şi-i string in căciule, de unde 

scăpind cite unul, izbucnesc în hohote de ris. . 

187. «Din dirlu», 'fel degreere. 

Insecta aceasta o prind copiii şi o înmormintează în livede,. cre-" 

zind că a doua zi, desgrepind-o, vor găsi in locul ei, o para. 

ÎN 188. «G'ung'unarlu».?) | 

, Copiii pină la virsta de opt ani obicinuesc în timpul verei să 
„prinză insecta <g'ung'undr» pe care, după ce o leagă cu o aţi supţire 
de pe la mijloc, ţiind din capătul liberualaţei, îi dai drumul în vint. 

<Gung'unărlu» zburind, bizie în vint, ceea ce procură, plăcere mare 

copiilor. , 
Acelaş lucru se făcea cu lăcustele?) mari la Grecii vechi: Mom. 

„189. Cu laspăa. . 

Se joacă de băeţii cei mici. | 
| Bi fac nişte globuri de argilă; se cere, ca argila să lie, egală. 

Pentru aceasta copilaşii se servesc de balanţe ridimentare, cari rea- 
mintesc cele preistorice și pe cari le fac din cărămidă. Anume se iea 
două cărămizioare, egale în mărime, şi rotunde. Apoicu ajutorul unui 

+ 

cuiii de fier, li se face trai sati două găuri prin cari se întroduc niște 
sfori. . 

laltă şi servindu-se de un beţisor, balanța ieste gata. . 
După ce fie-care băet şi-a luat egal porțiunea. de argilă, începe să 

o frămînte bine, pină: ce o face maleabilă. Apoi, cu ajutorul degetelor, 
o sapă şi-i face o gaură în forma unei ceşti și o aşază pe mina dreaptă 
cu fundul, făcînd ca partea găunoasă să fie în sus. Mai alege o pia- 
tră netedă de care izbeşte argila cu partea scobită. Aerul comprimat 

“în. gaură face, ca argila: să- pleznească şi să capete o gaură deschisă în 
forma unui inel. | . 

A cui argilă a făcut guvă, gaură, mai mare, capătă de la toți 
cite o mică porţiuns de argilă, fiind-că i-a întrecut. 

După aceasta începe iarăşi frămintarea argilej, scobirea ei cu de- 
getele și pliscînirea, pleznirea, de piatră. Natural, că acela care i-a în- 
trecut prima dată, avind argilă mai multă, are avantajul să o fră- 
minte mai bine şi să-i facă o gaură mai mare, cind o plezneşte de 
piatră. : 

“ Prin modul acesta el ciştigă încetul cu încetul toată argila dela 
ceilalți. | | 

Ceopilaşii simt o deosebită plăcere, cînd frămîntă argila, sforțin- 
'du-se să-i dea o formă supţire, ca să se găurească bine. 

Une-ori ei joacă şi pe obiecte, creioane, condeie, hărtie etc. *) 

1) La Avela: Zingindr». 
3) Arom. : licustă, carcaltţ, 

3) Com. de D-l Mih. Dimoane, profesor, * 

Sforile se -inoadă frumos şi egal atit la o cărămidă cit şi la cea- 

Li
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A 190.. T-abuşala. | 

In casă, copiilor nu le este permis să meargă t-abușala, d-a buşi- : 
lea, liind-că se consideră aşa ceva: păcat. Cind părinţii văd, că un copil 
face aceasta, il bat şi-l sfătuiesc să nu mai facă aşa, fiind-că vede 
D-zeii și-l pedepseşte, să umble ca broaştele:: îl l'a c'âarle, îi iea pi- 
cioarele D-zeu. - De 

Afară în livede copiii obicinuesc a se juca de de-abușşilea. 
Pentru aceasta -s: aranjază pe rind, cu miinile şi picioarele la 

ămînt şi apei pornesc umbiind ca broaştele pină la un loc desemnat 
e mai nainte. : o 

191. Dă&a,cu lutimba. 

_Dă-a cululumba saă- curlumba, cum se mai zice p-alecurea; se 
joacă copiii pină în virsta de 10—12 ani. 

Pentru aceasta se alege o livede înverzită și nepietroasă, unde 
" copilaşii încep a se da peste cap, de-a berbeleaca, de mai multe ori 
consecutiv, | Se 

p 
d 

492. Cu arucutirăa. 

Tot copilaşii petrec cu acest joc. 
Se alege un povirniş, — aripidină — înverzit; se întind băețaşii 

jos în mod transversal cu -povirnişul şi apoi incep a se rostogoli în 
jos de mai multe ori. | 

Aceasla ii ameţeşte cind ajung la poala povirnişului. Dacă însă 
se rostogolesc —arucutescu — de mai multe ori, se. obicinuiesc şi nu 
le mai vine mintea divarliga, nu li se mai intoarce mintea. 

198, Boşa. 

Un copil mai măricel, din cei îmbrăcați incă în gornă, fel de 
haină purtată atit de băeţi cit şi de fele în virsta copilăriei, işi dă 
poaleie gornei peste cap intr-o '.odae, unde nu: se găsesc alți copii şi 
apoi vine în odaca unde sint striuşi cci-lalţi copii, ca să-i sperie, fă- : 

“cind: biu, Diu. 
„Cei-lalţi il apucă care de picioare, care de miini şi in risete vor | 

să-l descopere la faţă, pe cind el se ţine bine. i 
j Așa se continuă în gălăgie marc, pină cind îi dezvelesc boșei 
capul. | Ă , | 

Boșa ie.o fiinţă supranaturală cu care se sperie copilaşii cei mici. 

194. Cu anvîirtirca. 

Copilașii cred, că dacă omul se intoarce în jurul lui de mai 
multe ori, poate să vază, cum pămîntul se mişcă. SS 

Pentru aceasta, fie acasă, fie in livede, unde să joacă ei, dacă-i 
apucă pofta, se anvirtescu, se întorc în jurul lor, pină ce pot să vază,. 
cum pămintul se mişcă. . 

1%. Pri cap. 

Copiii, printre alte figuri gimnastice, încearcă a sta pe cap, adică 
răzimați pe miini şi cap de pămint, rădică picioarele in vint. : | 

Acest mod de petrecere ieste imitat mai mult de la cei, cari re. 
prezintă prin oraşe diferite figuri de gimnastică. |
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, op. 19%. N'aadâravii!'na. 

Cu acest joc se căută a se păcăli cei neştiutori. 
Se inveleşte o baligă de vacă cu nisip mult și apoi se înfig în 

nisip şi prin urmare în baliză mai multe beţişoare. Băetul zice atunci 
că şi-a făcut avin'a, viea. Aceste toate le face, fâră cacel pe care vrem 
să-l păcălim să vază. Cind vineşi el şi cere să-i spunem ce facem, noi . 
îi răspundem, că lucrăm viia. Facem prin ori-ce chip, ca el să se in- - 

„ tereseze de lucrul nostru şi-i spunem, că in nisip ie“ ascuns vre-un 
obiect oare-care, un ban, condeii etc. ” 
„Ti propunem să-l găsească dacă poate şisă fie al lui. Dacă dinsul 

se increde, îşi viră miinele în nisip şi prin modul acesta se păcăleşte. 

197. „Ea ded 

Ambiţiunea copilașilor une-ori n-are margini in micile lor nein- 
țelegeri. 5 

Ori-ce ceartă de obicei o încep ei in modul următor: 
Unul făcind că atinge pe adversarul săi cu mina, zice: &a ded,: 

„eacă te am lovit. -. | | 
Cel-lalt tace tot așa şi zice asemenea: &a ded ş-io, eacă şi ei am lovit. 

„7 Şi ca să nu se lase mai pre jos unul de altul, abia sfirșeşte unul, 
că incepe cel-lalt. Apoi din ce în' ce se bat mai mult, pină cind se 
încaeră bine de tot de păr. “ . 

n, 

n „19%. Cu ţintarul 

“Țintarul' se numeşte trioti, fiind-că se cere ca să arănjezi trei 
pietre. din ale iale pe rind pe una din liniile, cari mierg orizontal sati 

„diagonal, Sa Aa | 
„Se joacă la țintar cu cite trei saii cu cite nouă pietre de fie-care 

din cei doi jucători... 

19%. Cu lepurli. 

Cu lepurli se joacă după cum urmează : 

Se face o figură ca 
cea de mai jos. 

“Unul din cei doi ju- 

cători joacă cu peatră, 
presupusă iepure, ear cel- 

lalt cu irei pietre, nu- 
mite ciini. . 

    

"Se aranjază cei trei 
cîini fie-care pe unul din 
puntele 2, 3, 4 sai 5, 

ear iepurele în mijloc 
la 4. D186 
„__lepurele iese intii. După fie-care ieșire de iepure, iese cite un 

ciine în goana lui, 
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Fie-care ieşire, lie pentru iepure sai ciine nu poate îi mai mare 
decit arată distanţa de la un număr la altul. (Adică de la 1, iepurele 
poale merge la unul din puntele 2, 3, 4 saii 5, care se cere să nu fie 
ocupat de un ciine). Tot aşa și un ciine, nu poate face decit o sări-.  - 
tură la unul din puntele vecine și neocupate de un alt ciine sai iepure). 

Cind iepurele este adus, prin săriturile ce le face îel şi ciinii din 
goana lui, în ast-fel de pozițiune în cit nu mai are loc liber, unde 
sări, se zice, că iepurele a fost. prins. A a 

In figura de mai sus, iepurele poate fi prins pe unul din cele trei 
punte mărginaşe ale fie-cării din cele patru elipse ale cercului. Anume 
fiind iepurele în punctul 8 şi cei trei ciini, unul în punctul 6, altul în'7 
şi altul în 8, se zice, că iepurele ie prins. - 

Tot aşa, cind iepurele se găseşte de pildă în 7, ear fie-care din. 
cei trei ciini se găseşte în 6, 8 şi 20. Iepurele nu mai are unde sări 
şi se zice, că-i prins. , 

"În mijlocul cercului nici odată nu poate fi prins iepurele, 

200. «Scăală tini, s-şed to» 

Cind un copil se scoală, un altul ocupindu-i locul zice : 

aScăală tini, s-șed î0» aScăale tu să șez ei. 

Cfr. La place prise.. Mel. 1, col. 99. | 
C'est aujourd'hui la saint Hurbert, qui quitte sa place, la perd. 
— C'est aujourd'hui la saint Laurent, qui quitte sa place la r'prend. 

(Variante p. 52 I, Mel. 1], Il, erc). 

Ca să nu-ţi ocupe altul locul. 

Ca să nu-ți ocupe altul locul, cind. te scoli, scuipi şi 'zici : 

Ascuchidă Am scuipat, 

Se crede atunci, că cine se pune in acel loc fără voia celui, care 
a scuipat, prinde viermi = virminăaști. Sai îl ahulești (abureşti cu 
gura) şi nu ie bine ca cine-va să ocupe un loc ahulit. 

200. Viersuri ce se cîntă la stricarea adunărilor copilăreşti. 

Copiii obicinuesc în serile de vară, cind nu-mai pot juca, fiind- 
că nu se mai vede, să se grimădească mai mulţi la un loc Şi Să as- 
culte cum unii dintr-inşii povestesc la basme. 
Cind sfirşesc insă şi trebuie să se ducă, fie-care miergind în spre 

casă, cintă in gura mare vre una din strefele următoare.. Ei fac a- 
ceasta și de frică, ca să nu le apară ceva fiinţe supranaturale. 

Cînd se duc copiii a casă, 

, “ Cad. un a casă,: 
Stimiria n-casă, 
Un pară pri mâasă, 
Luna pristi casă. 

(Var. un c... dupu casâ). 
Avela, Epir.
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Traducere. —Fieşte-care a casă (Să 1 mear gi) —S-ta Marie în casă | 
se află),—o para pe masă, —luna pe casă. Var. un c.. după casă). 

Alta. | 

CaO. un a casă, 
“luplu dupu casă, 
stămăria-n casă 

_cu cindila aprăasă, 
un pară pri măasă, 
luna .dupu casă, 

Albania. 

Traducere. — Fieşte-care acasă (să mearg că) — lupul (însă) după 
casă, —S-ta ' Maria în. casă—cu candela aprinsă, —o -para pe masă, 
luna după casă, 

Alta 

Cari fudi, 
cari vini, 
cari armasi,: 

- lă-agudi, 
Mata, 
Gata. 

o , Ohrida; Cuţufleani, Malacași, 

| Traducere. — Cine fugi, — cine veni,—cine riimase—tl lovi, — 
Mata—Gata. - 

Notă.—In toate “casele Arominilor se află cîte-o icoană, mai ales cca a Maicci 

Domnului—Stimiria, care e considerată ca patroana-tuluror Arominilor, cea ce ne ex- : 

plică pentru ce e sărbătorită de Aromini mai mult de cit ori-ecare alt sfint. Icoane- 
lor se obicinueşte a li se aprinde în fie-care sară o candelă cu unt-de-lemn, la care 
se face aluziune în viersurile de mai sus. Copiii cred, că dacă pronunță tare nu- 
mele Stimirică saii a candelei sale, toate spiritele rele se fac nevăzute din fața lor. 

lata Gata, este fiinţă supra-naturală, despre care se crede, că răpeşte pe 
copiii, ce-i găseşte noaptea singuri, pe la marginea satului. 

— Alta, 

La Lunzili (Meglenia), sara, după ce copiii se scoalii ca să se ducă 
a casă, fie-care loveşte pe cine este mai aproape de dinsul şi zice: 

tar | 
(Povară), 

Cine loveşte pe altul, crede. că-i lasă acestuia povara, lenea sa. 

“i
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Cuvcubeul. 

Cind apare curcubeul, copiii îi adresează - viersurile „următoare, 
crezind, că prin: modul acesta le va creşte părul. Fac aceasta mai 
ales fetele. Da | N , 

Curcubeu, beu, _ 
tini miţi, a 

| tini -b&ai, - , 
„Perii a mel cit căada calui.. 

Avela, Epir. : - 

Traducere. —Curcubeuls, beule,—tu măninei,—tu bei,—perii mei 
cit coada calului (să-mi crească). 

Alta. 

Curcubeu, beu,. 
- „o tini miţi, 
N „tini bă&ai, 

ația ţi-cr&aşti căada,. 
an, ia-n' crescu: perii. 

Perivole, Epir. 

, " Traducere:—Curceubeule,—beule,—tu mininci,—tu bei,—ţie-ţi creşte 
coada,—mie-mi creşte părul. | a | | 

i Alta. : „- a 
-- 

“ Curcubei, bei, | 
Pon s-ti pleți si bei, 
“Una pică di apu, 
La mini-n' criscură. peri! pon di bron. 

Lunzil,, Meglenia. e - Noe Demetru, 

| Traducere.—Curcubeule, beule,—pină să te pleci să bei—o pică- 
„tură (puţină) apă,—mie-mi crescură peri! ptriă la brlă. | 

Crediuţa poporului arominesc; este, că unul din capetele Curcu- :
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beului soarbe apă din rii, iar cel- lait se odihnește pe o colină, mă- 
gură (deană). 

Se mai crede, că dacă un băeat trece pe supt un curcubeii işi 
schimbă sexul, devenind fată. Tot aşa şi lata devine băeal. 

La Avela şi Lunzil' (Meglenia) cine-va îşi s: :himbi sexul, dacă 
trece pe supt curcubeil. ' 

Un băeăt schimbat, în fată sai o fată schimbată in băeat, moare 
după trei zile, (Meglenia).! 

„cfr. Melusine Ii, p: 12 (9) LParc-en ciel boit de Peau de la terre; 
| | p..17 (1): L'arc-en ciel fait changer le sexe. 

Se crede; că curcubeul este trămis de Dumbezeil, ca să ne a: 

„nunţe că ploaea va inceta. - 

"Cind plouă și soarele Iucește în dcelaș zinp se cîntă viersur ile i 
ui minătoare : : 

| 4 

Săari cu. ploaie, - 
Ghifţi! im pizare, . - DR 

„Dusiră s- la « sare. - | 
N Avela, Epir. 

_a 

Trad.—Soaie-cu ploa6, 
Ţiganii în tirg, | Re 
Se duseră să lea sare. - e 

Alta. | , 

„La Lunzil! se zice: 

Si nsdară ani apți 
(5e însoară. i țiganii). 

” Hrista Stavre. 

Cînd copiii schimvă dinții, 

Cind un copil scoate un dinte, ca să- i crească, altul în loc, aruncă 

dintele scos pe acoperişul unei case, după ce zice de trei ori cuvintele, 

cari urmează : | 

Ctăara-băară' sai : c'ara-bara, 
di la mâară, 
na di 05, 
dă- n” di her. 

Traducerie.— : -Clor- bor. —de la moară, — ţine (na) de os (dinte),— 

„dă-mi de fer, 

e Ata 

Lă Lunzil! se zice precum urmează: 
„«Cond lu scoti nicu dintili di prima, ziţi:
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_Coru, boru; : 
do-n' un di blizna, 
na-ți un di os: 

“Traducere.-— Ctor- bor,—dă- mi un de fer, —na-ţi un de os. 

Cl. Un enfant quiperd une dent ne doit pas la jeter au hasard. 
Avall6e par un chien ou un chat, elle serait remplacee par une dent, 
de chien ou de chat dans la -bouche qu'il Pa perdue. [Il faut la jeter au 
leu en disant: i e A 

: Tiens feu, voilă ma .dent, | 
Rends-la moi, dans un mois, - 

| „Blanche comme: Pargent. " 
Mâlusine, I, p. 365. - a 

+. Lao gărgăviţă. 

„Se cintă ast-fel la gărgăriţă. In partea-unde -va zbură gărgăriţa, 
„de acolo va fi nevasta copilaşului;. i | 

ncălţi-ti, -. > Zrad.: Incalţă-te . 
mbalţi-ti, ii şi pune-ţi balțul, 

că-ți fudiră scăţili căci s-au dus soaţele tale, 
Dihuva ș-Miihuva, + la Dihuva şi la Mirihuva, 
c-un birbil'u.di' vin - cu un-bocal de vin. . | 
ş-cu nă mnată di sari. și cu o mină de sare. :  - 
Acelaș lucru îl găsim și la-Rominii din Romănia: . : 

gărgăriţă - 
" Mărgăriţă . 

în cotro aj zbura, 
acolo m-oiii insura. 

Ala. e 
La.o girgiriţă. . 

Pul'i, puli ar6ş, 
damă, damă di gugoș, 
Spuni-n! ca!ta ot!or,- 
a oilor ş-a boilor, | 

„că ti tal cu c&arda;. 
5 cu căarda-l Dumnidă iu. : 

Cuţufleani, Epir. E . ” . 

Traducere. — Gărgăriţă, gărgăriţă roşie, — zeamă de gugoş, — 
spune-mi. drumul oilor,— oilor şi boilor.— căci te taiti cu sabia,—cu 
sabia lui Dumnezei. ” ! - 

„0 Ala. 
__ Totla o gărgăriţă: - 

Păscăliţă, liţă, 
adu-n' pipaţă,
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pipuță năaiă, . e 
si-n! li bag tră Paști, E 

„Cu dăuli areşi.. . 

„ Avela, Epir, ME - ” 

Traducere.— Gărgăriţă, riţă,— adă-mi ghete,— ghete nol,— să le 
„Incalţ la Paşti,—cu oule TOŞĂ. - 

Bucuvală. 

Copilașii, amestecînd fărimături de. plne, brinză şi unt, o string 
intr-un fel de năframă, ca să-i dea o formă rotundă. 

Amestecătura aceasta se -. numeşte bucuvală, care, ca să capete 
forma rotundă, se cere, -ca.copilaşii, să zică: viersurile următoare şi 

“cind desfac: năframa, să nu vorbească nimeni, căci se strică : 

Stumbu, stumbu. Trad. Stumbu, stumbu E 
papiţi -.. - | - papiți 
tu Potpuţa. tati-tui, in papucul tatălui tău, 
ş-tu ţirubia papu- -tui. - şi. în opinca bunicului. tăi. 

sau 

Bucuvală, . . A bucivală, 
vală, - | vală, - 
„dă-n' misura vală, E dă-mi farfuria vală, 
bucuvală -  - „» bucuvală, 
vală, | „ovală, 7 

„"dă-n! pini cu dală ” dă- mi pine cu lapte ocru. 

_Avela (Epin).- i - E - - 

“Obs, La Rominii din. Lunzili, “(Meglenia), bucu'vala se 'zice "po- | 
parnie» din păpară,. 

La omidă. 

Prinzind copiii o omidă, o aşază pe un băț.şi-i cinta: 

di, oi di la oi maj, mai de la oi, 
cu c'umaga dinipoi =: cu ciomagul înapoi. 

cini, cini di la oi - | ciine, ciine de la oi, 
cu .ciumaga dinipoi. "Gu ciomagul, inapoi. 

- 

„Cind într-o casă fumul nu merge drept pr iN COȘ. | 

- Cind într-o casă afumă, copiii ca să. facă ca fumul -să-și caute. 
- de drum prin coș, cîntă: 

Fugi fara citră-a n Sus 
că-ți micară pita găili. 

1): Cuvânt imitativ ; pisalog. | ”
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Traducere. — Fugi, fumule, în sus,—caci !ţi mincară plăcinta 
cioarele. 

7 

La Lunqil, cind fumul afumă pe cine-va, ca să facă să nu-l 
mai afume, zice : , a 

la tini alb, “La tine alb 
la mini negru. . la mine negru. 

Cînd primăvara sosesc bevsele, copiiă cun le văd, încep să le cânte: 

ulaleca, Trad. barzo, 
capateca, . ceapateca 1) 
via-mO00, " via-mâoo !)... 
via-t0000, via (0000 !)... 
dă-n' păpuţă, dă-mi ghete, - 
afindicâ o | stăpine, domnule ! 

Ohrida. -- - _M, Dimoane, 

. Alta i 

Lâlicu, barză, 
Purllicu, . purlelicu ?) 
iu sun niilili di oi, . unde sint miile de oi, 
— ia l&ac(l)oţi .dinăpâi eată-le colo în urmă. 

- i la Farșeroţi. 

La un vultur, 

Cind copiii zăresc zburind un vultur, îi adresează cuvintele ur 
mătoare : | 

hută-hu ! ” valture, _ 
şarpe laiu! șarpe negru (răi), - 
d-iu vinişi, - : de unde ai venit, 
d-iu t&-aflăşi ? | dă unde te ai găsit? 
pulii a tăi puii tăi o 
cu ocl'i ncliiși. cu ochii închişi. 

Adam C. | „2 Ohrida: 

La o guguuce. 

Gugucea este o pasăre de mărimea porumbelului. Trăeşte în Ma- 
cedonia prin oraşe?) şi carnea ei este gustoasă. Ea cintă, articulind : 

gugu-giu | , 

I se cintă de copiii ast-fel: 

4, — Gugu-gu! — Gugu-gul! 
guguce, guguce, 
maruc!e, | *maruce, 

1) N-ai nici un senz, - 
1) Vezi nota de la p. 13. 

13.
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țe taţi aţiaaa ? ce faci acolo? 
5. — culaţeeel | . — colace! 

— dă-n' ş-aniia. — dă-mi şi mie, 
— surpă-te d&-ația — surpă-te de acolo. 
— că-n'ţ-ă aduse Stimiria aducă ţi-ar S-ta Marie răi! 

(Ohrida). : 

La canu. 

Can'a este un fel de corb mare. Se numeşte așa de Rominii din 

Lunzi!', Meglenia. | | 
Părinţii sfătuese pe copii, ori de cite ori văd această pasere să-i 

adreseze viersurile următoare, dacă vor să nu fie leneși în viaţa lor să 

can'a - canie 
„= man'a man'e 

tini leni, tu lene 
mini scoc eii joc 

se zice de trei ori şi lenea trece de la copil la paserea can'e. 
| (Comun. de elevul Dumetru Noe din Lunzil). 

La-un cocoș sat puii de găină. 

1. Puil'ă, puil'u pul'işer, 
dai di mini, nu ţ-u dor; 
cucuticii dipri cuprie, - 
Va-ţi gilin'li, du-te Arnie, 

-5. adună-ţi casă ş-citindie; -. 
lai cucâate, lai bubâate, 
ț-ăari pu'l'a di nu-ș pâate? 
— că-ș mică" tigăn' nicoapte. 

Rev. «Macedonia» p. 167. Argintin, Gopeșan. 

1; Traducere.—Pulii, puli, pulşor,—dai de mine, nu ţi-e dor; — 

cocoşule de pe gunoiii, —lea-ţi găinele şi du-te în Arniă, a- 
„5. dună-ţi casă şi căsnicie ;—măl cocoşule, măi boboşatule,—ce 

are puica de nu-şi poate (de este bolnavă 2)—A mincat tigăi necoapte. 

Cind copiă văd un cuc, mâns, vițel, eapă etc. 

1, Frate, frate, 
cucul bate, 
cucul bate 
la nă parte, 

5. epa fude, 
minqul sude: 

1. Traducere. — Frate, frate, — cucul bate (cîntă), — cucul 
5. bate (cintă),—la o parte, —eapa fuge, — minzul suge. 

Rev. <Macedunia» p. 167, idem. 

La o rândunică. 

4, — O lai Tega Beba, 
— V-aflâş calii ?
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„—. nu-l-aflâi, 
-— ță-aflăși ? 

5. —un pulrii ar6ş. . 
— pri țe-l bigâș? 
— pri un gigâş. . 
— cum fiţeă 9 
— «Ţiri viri, maţi viri 

10. curcubetă hi'artă 
lint&-amisticată - 
ch'iper di bisăârică 

- distimeli 'âlică.» 

1. Traducere. —0, măi Tega Beba,—ti aflaşi caii ?—Nu f-aflai-— 
5, Ce aaaşi 2— Un puii roş.—Pe ce-l băgaşi ?—Pe un cocean. — 

10. Cum făcea t—<Țirioiri, maţiviri,—dovleac fiert, —linte ameste 
cată,—piper de biserică,—năframă roşe.» 

Aolă. — iriviri, maţiviri imitează ciripitul rîndunicelor. 

Alta 

Ă 1. Ţăâțiri, 
vițiri, 
mâădiri; | E 

curcubetă hartă, i 7 
5. mă arucâi d&anâparte, | 

n'-aflâi dao fliture, 
da0 mine 

dao tine, 
dao hiila Paparuşi, 

10. Ancă, le Ancă, j 
- „cari ț-0 astimse ț&ara ; ; 

- — ună feată nică, ni'ică, 
“cu pradili di cusiţă, 
tringă, tringă işi Papa Dima, 

15. cu fesăa țăa” veclii, . 
s-mişcă nvăasta di urecl'i. 

1. Traducere.—Ce, cere (naut) 
vițiri, 
mazere, 

dovleac fiert, 
5. mă arunca! dincolo (am trecut dincolo). 
“am găsit două fluturi, 

două:eiă,: 
două tu, 

două fiica lu -Paparuşi. 
40. Ancă, fă Ancă, 

cine I-a stins ceara (lumănarea) 
"o fată mică, mică, | 
cu fluturii de cusiţă, 
trîngă, tringă !) eşi Papa-Dima, 

1) Zringă, tringă, arată modul cum umblă cine-va încet şi leneș.



196 CÎNTECE ADRESATE LA PASERI, INSECTE ETC. 

15. cu fesul cel vechiii, 
- - să muşte nevasta de ureche. 

Ohrida. . , | Dimoane Mihail. 

La unu iepure, 

» 1. — Diepur, lepur, 
iu ț-u c&ada? 
— Ea u, au 

„tu cupăc! u, 
5. — Țe taţi? 
— Mică biţi 

_ ş-ancînăaști ! - 
- — Cari l&-adusi 

| | — Dimă al Zăală. - 

“Nijopule. Tache Bitaracu. 

1. Traducere.—lepure, iepure,—unde ţi- e conda?-—lată- -0, iată-0,— 
5. în copac.—Ce face ?2— Mănincă zmochine Şi geme. — Cine le a 

adus :—Dima lu Zeală. - 

Inşi biserică, 

Inşi bis&ârică | Traducere. —Eşi (sfărşi) biserica, - - 
sti casa Recită _ __pe casa Reciita (?) 
Recită Boăasă, i Recita Boeasa, 
adară pita nv&astă ! | „” Găteşte plăcinta nevastă ! 
— Nu-n' voi afendi, i — Nu vreaii tată, 
că-n! micâi lu mama. A căci mincat la mama. 
— Ţe ti filipsiră. '— Ce te ospătară ? 
— Curcubetă hartă - .. „. —Curcubetă (dovleac) artă, 

a
 

pini: di zbarnic ()), pine de zbarnic () - 
vin di lâliţă. . „= vin de Ialiţă. 

Aminciă (Meţova), Epir. 

Paserei «teta-todu» i se cîntă astfel: 

Stricupeiu, peiu, Trad. : sticupeiii, peiă, 
Do-n dichelin, dă-mi sapa,. 
So-n' sâp vina, 0. să-mi sap via, 
S-9-n' da ună; -să dea struguri, 
ți aă(u)veri c-âa ? | ce-i vrei strugurii ? 
So-n da răchiia; o să-mi dea rachiul; 
ţi ad(u)veri cu răchia ? - ce-l vrei rachiul? 
Si tac nunta; (noanta ?) : . _Să fac nuntă. - 
ţi a6 veri cu nunta ? ce o vrei nunta? 
Si lei nivăastă ; să ieii nevastă (mireasă); 
ți aă(u)veri cu nivăastă ? ce o vrei nevasta ? 
Si facă licidr (pl..) să nască 'copii. 
ţi Li veri cu fic'oril'? | ce-i vrei copiii? 
Con s-anlunzască si li bat. cind să nu se poarte bine, să-l bat. 

o Lungini, Meglenia. 
Ss 

Nota.—Șticupeiiă este un alt nume al aceleaşi paseri.
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_ La un măelc,. 

Copiii simt plăcere, ca prinzind mielci, zmeleti, să le vază coar- 
nele. Pentru aceasta le adresează diferite cuvinte de rugăminte sai 
amenințare, după care fapt cred dinșii, că se vor supune mielcii, ca 
să le arăte coarnele. 

Zmelciu, zmelciu cârali, - 
- Scati, seăati căăcnili,! i 

Si s-ag'6acă lic'ori'i, 
Fictorlii cu făâtili. 

Avela, Epir, : 

Traducere. —Mielcule, mielcule negru „— scoate, scoate coarnele, — 
să se joace băeţii, = băii cu fetele. 

o Alta. 

Zmelciu, zmelciu, 
Scăati, scâati căâraili, 
tra şi- i vedi Gili, . 
Cum s-ag'ăacă cu lic'oril'i. 

Avela, Nicolae Sepamuti 

Traducere.—Mielcule, mielcule, scoate, scoate coarnele, —ca să-ţi 
vezi oile,—cum se joacă cu băeţii. 

Alta. 

Zmelc'u, zmelciu, 
Scâati, scăati cârnili, 

“Că va-ți li talu cu făâr tiţli 
Cu făârtiţii al Dumniqă'. 

Traducere.—Mielcule, mielcule,—scoate coarnele,—căci ţi-le voit 
tăea cu foarfecil—cu foarfecii lui Dumnezeu. 

- - Alta. 

Zmelc'u, zmelc'u, 
Budare!), 
Scăati, scăati coârnili, 
si s&-ag'ăacă feâtili, 
Răâtili cu fic' orli. 

| Traducere. —Mielcule, mielcule,.—buzare, — scoate, scoate coar- 
nele,—să se joace fetele,—Fetele cu băeţii. 

Cele-lalte variante pe care le posedăm nu diferă de cit! printr-un 
cuvint, printr-o expresiune fără nici o importanţă de cele prezinte, 
pentru care motiv, nu considerăm folositor a le reproduce şi pe ele aci. - 

La Melgeniţi se cintă ast-fel mielcului: 

i) Bigdare, sah auinqare_ înseamnă probabil buzatule,
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Polg'6c 
Polg'6c 
Segati cârnile 
Să scoc. 

Traducere.—Mielcule, mielcule, scoate coarnele să joc. 

Ca să găsești măelcă,” 

Cind. băeţii caută mielci şi nu pot găsi, ieaiă trei pietre şi le a- 
şază una peste alta și socotesc ei, că prin modul acesta ai: încărcat 
pe drac cu o greutate, pe care nu o poate suporia şi ca să se scape 
de .dinsa, dracul este în stare să facă ori-ce. 

După ce aii încărcat în modul acesta pe „drac, copiii repetă mereii 
pină găsesc mielci: | | | 

Drac, darâc, Dracule, dracule, - 
Află zmelcii s-ti discâre. găsește mielci să te descarc. 

sail: | ă 
Află-l, află-l ă&aule, AfIĂ-I, află-l demone, 
tra si-n! ti discarcu. ca să te descarc. 

Dacă găsesc mielci, ei îl descarcă pe drac, stricînd cele trei pietre, 
pe care le aruncă una într-o parte alta într-alta. , 

Tot aşa fac ei cind pierd ceva. Incarcă pe drac şi-i zice: 

-AfI-L, află-l alâi drac, Află-l, află-l, dracule, 
Macă vrei si ti discarc, dacă vrei să. te descarc, 
disa tini jumătate tu, | 
disa mini. jumătate ei. 

(Avela, Epir). - 

Cfr. Cind pierd copiii un obiect, ii zic dracului în Rominia: 

Scoate drace ce-ai furat, . 
că te bat spinzurat, | 
cu măciuca tot în cap. 

Şezătoarea vol. III, p. 8r. (Nota). 

La un bivol 

Copiii, cind văd bivoli, le fac în necaz, fluerînd cu gura. Ei cred, 
că atunci bivolii se supără cu adevărat ; cîte o dată leadresează vier- 
surile următoare, lovind cu pumnul mînei drepte pe pumnul celei 
stingi, pe cind rostesc cuvintele: 

Scinii, Trad. Ste, 
Scin'i, St, 
buvale, bivole, 
mică hiiţi, NE “ măntncă zmochine 
ş-ancin6â;; şi geme, 
ancinăă geme 
Şi pliscinăă. şi plezneşte. 

Avela, Epir,
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-  Scîn'i, sic 
scin'i sic, 
buvale | bivole - 
intră n baltă, intră în baltă 

- adapă-te, Mi adăpă-te 
eși naf6ară eși afară 
usică-te ! Mi - usucă-te. 

Selia, Veria. 

Blâstemlu a cucotluă 

Cucdate, să-ţi cadă cr&asta, 
că nu-n! diştiptâşi niveasta; 

„_ cucâate, s-armin' agiun 
-S-fiv de păane la Crăc'ân. . 
Lăsăşi băaţăa cucului 
di pri dirma nucului, 
s-fringă vruta-n' tro-aştirnut 
tu cucăate niştiut 
va s-ţi taliiii gil'n'li tâate, 
ca s-te fac cu cuclu frate. .. 

Bagav. Carte de alâgere p. 59. Bucureşti 1887. 

“Trad. Cocoşule, să-ţi cadă creasta, 
. “că nu-mi. deşteptaşi nevasta; 

cocoşule, să rămti flăminăd . 
şi fără aripi la Crăciun; 
lăsaşi vocea cucului, 
de pe ramura nucului, - 
să spurcă iubita-mi în pat (aşternut), 
tu cocoşule nedibaciii, , 
iţi voii tăia găinele toate, 
să te fac cu cucul frate. 

Cînd se dată pe ghiaţță copiiă. 

Copii, patinind pe ghiaţă, rostesc în cor viersurile următoare: 

Infiintiaa... 
bubuuniiaa... * 
frîndiii tuuurtaa... 
dăă..n' ş-an'ia 

nu-n'-u bună g6ală, 
- bâliga tu 6ală. 

Traducere.— Ininia,—bubunia,—rupe turta, — dă-mi şi mie, — 
nu-mi e bună goală,—baliga în oală.“ 

De frică. 

Copiii, ca să probeze că pot sări peste un şanţ, că pot trece 
printr-un rii, saă că pot merge unde-va fără teamă, în pădure, casă 
nelocuită etc., rostesc viersurile următoare şi execută propunerea in 
acelaș timp: E
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- Nu ni-u frică an'ia, 
„ “că l-u frică a ursil'ei, 
Aa ursa mică pini ş-praș, 

mini mic pini cu caş. 
Bitaracu Tachi, Ai Nijopule, 

. 

y Traducere.-—Nu mi este frică mie.—ci i e frică ursei,—ursa mă- 
nincă pine şi pras,—eii măninc pine cu brinză. : 

. 

. Cind se apropie Dumineca copiiă cântă vievsurile urnă 
i ” “ toare : 

Mini-i dumi'nică, 
f&âtili s-cuminică 
ficiorl'i z-dispintică, 
moâşili pit&adă, 
cucoţi'i circir&adă, 

Traducere.—Mine-t Duminică,—fetele se cuminică (se grijesc),— băeţii se spintecă;—bătrinele botează,—cocoşil cotcodocesc. 

sau : 

-minii Simbită - 
ficăorl'i s-cuminică, 
f&ătili z-dispintică. 

Traducere. — Mine-i Simbătă, — băeţii se grijesc, — fetele se 
spintecă. | 

Formulă nu merică, 

Ună — ţe-n' ț-u bună; 
doauă — pini ş-ăatiă ; 
trei — altu ţe vrei; 
patru — s-ţ-u da cripatlu; 
ținţi — s-alindi “ 

după casa-l Finqi; 
șasi — s-miţi d&-ali 'Tasi; 
şapti — s-miţi pini cu lapti. 
optu — s-miţi un coptu;- 
ndaua — s-lai nă nvăastă nsaiiă ; 
dați — z-b&ai damă arați. 

sau: 
Ună — bunlu s-tă-adună; 
dao — z-b&ai damă-arao |); 
trei — z-miţi di uvrei 
patru — cripatlu 
ținţi — s-alindi 
şasi — s-miţi cușafi 
şapti — lapti, 
optu — coptu. 

1) Leşie de cinușe strecurată, care serveşte la facerea săpunului, ce se face în fie-care casă, 
o
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Traducere.—Ună — ce ţi-e bună ? 
două — plne cu ouă; o 
trei — alta ce vrei; - 

- patru — să-ţi-o: da creparea (să crepi.); 
cinci — să lingi 

după casa lui Fingi. 
şase — să măninci dea Tasei ; 
şapile — să măninci pline cu lapte; 
opt — să măninci un mărcopt; 

- nouă — să iei o nevastă nouă, 
zece — să bei zamă rece. 

sau : 

Ună — bunul !) să te adună, 
două — să bei zăamă-răa v); 
bvel — să măninci de uvrii; 
patru — crepatul; 
cinci — să lingi; i 
şase — să măninci cuşafe (prune gătite cu zahăr); 
şapte — lapte 
opt — un copt (c...). 

Alta 

Unli—bunli . unul—bunul. 
dojli—boilii (cei) doi—boi. 
treili—penili (cei) trei—penele ! 
patruli—catruli 1) (cei) patru —catruli 2) 
ținţli—upinţii (cei) cinci—opinci, 

| şasili—casili . (cele) şase—casele 
_ şaptili--laptili (cele) şapte— laptele 

optli—copili (cele) opt—coaptele 
nouli—guli (cele) nouă—oule 
zeţili— birbeţili .* (cele) zece—berbecii. 

La cine cade birbeţili acela incepe jocul. 
Stavre Hrista Lunzinii. 

1) Prin. eufemizm se înțelege boala, conzistind dintr-o buba rea și foarte perico- . loasă, cind nu se găsesc doctori să o caute, 
3) Nu înseamnă nimic,



“INJURATURI COPILAREŞTI 
- Injurăturile copilăreşti nu diferă mult ae cele bărbătești. Ca şi 
aceştia, se injură de mamă, tată, etc. | 

” Dintre cele-lalte înjurături obicinuite mai ales la copii sint ur- 
mătoarele : 

cadicine, c... de ciine; 
pusțtane, berbantule ; sai: puști. - 
tar di tar faptu, măgar de măgar născut; 
cîne: de cine faptu, ciine de cîine născut, 

 andihriste, ante-hristosule, 
churhane, - 

etc., etc., etc. 

Injurături viersificate ai mai cu seamă acei din Epir, cari, în 
timpul iernei, vin în contact cu Grecii. Mai toate acestea sunt în- 
dreptate in contra copiilor de greci, cu cari trăesc în duşmâănie şi cu 
cari se războesc cit durează iearna. Nu rare-ori ţi se dă ocaziunea să 
vezi cete decopii greci cum se bat cu pietrele cu cete de copii aromâni. 

Cind se întilnesc în drum ei se înjură în tot felul. Copiii romini 
„ştiind şi greceşte, înjurăturile viersificate sint unele în rominește, al- 

tele in grecește. ” 
Fiind cea mai mare parte din ele licențioase, cu părere de răti 

nu putem reproduce aci de cit cite-va. 
Reproducem între altele şi următoarea şi aceasta fiind-că Dl. 

Weigand G. în opera sa «Die Aromunen» v. Îl, p. 118, se exprimă, 
cu privire la simplitatea Arominilor, precum urmează : 

«Sie (Die Aromunen) begniigen sich mit so wenig' und so einfa- 
«cher Speise, dass sie sich sogar deshalb den Spot anderer Nationen 
«zugezogen haben. Die Griechen în Epirus singen folgendes Spottlied : 

«Vlahii; vlahii ţinţara, | - 
«pos ton tros ton 'bagaga, ” 
«me laăi ch'e me xiâi 

| «chie me tis satas to copsisi 
«d. h. Walachen, Walachen. Zinzaren, 

«wie fresst ihr den Dreck (!) 
«mit Ol una Essig 
«und mit zerhackter Katze,



204 ÎNIURATURI COPILAREŞTI 

«Die Gastfreundschaft wird von den Hirten gerne geibt, weniger 
«aber bei den andern Stinden, und wenn ich persânlich zwar -den 
«Ortschaften des Nordens mit Freundlichkeit und Zuvorlommenheit 
«aufgenommen und reichlich bewirtet wurde, so geschah das, weil ich 
«bei national gesinnten Leuten einkehrte, die sich făr meine Studien 
«interessierten.. Im Siiden dagegen ist es mir so schlimmer ergangen 
«und reichlich habe ich die Beherbergung lohnen miissen. Der Aro- 
amune ist zu geizig (!) um wirklich gastfrei zu sein. Bei den Grie- 
achen dagegen lindet man diese schâne 'Tugend besonders entfaltet. 
cAber auch Tirken und Albanesen thun ihr mâglichstes, um den 
«Fremden zu befriedigen.». | 

«In gleicher Weise verhălt es sich mit der Mildthătigkeit. Ich 
„«wandte mich des Ofteren an Bettler, darunter auch an Deutsche, 
«die das Land bis tief nach Albanien hinein durchstreifen, um von 
«ihnen dariber Auskunft zu erlangen. Der arme bulgarische Bauer 
«teilt sein letztes Brot und weist eine Stătte zur Ruhe an, auch der 
«Tiărke giebt gern 'ein Almosen, aber der wohlhabende Zinzare weist 
«Kurzer Hand den Bettler zuriick. Dass auch die Hirten habsuchtig 
«und neidisch sind, erhellt am besten aus dem Umstande, dass die 
«Besvohner von Perivoli im vorigen Iahrhunderte mehrere aromunische 
«Dorifer im Umlkreise zerstârten, um allein die Berge zu besitzen». 

Credem, că D-l Weigand greşeşte de la început pină la sfirşit în . 
aprecierea ce face, prezintind pe Aromini, nici mai mult nici mai 
puțin, cu nişte adevăraţi calici! Animaţi, ca în toată această operă, 
numai de sentimentul adevărului, chiar cînd avem ceva, care nu este 
in favorul compatrioților noştri; vom analiza cu singe rece cele afir- 
mate de D-l Weigand G. 

a 
Intru cit priveşte traducerea viersurilor batiocoritoare -de mai sus, 

observăin, că traducerea nu este fidelă. Trebuie tradus ast-fel: 

Rominule, Rominule ţinţare 5, 
(nu: Romini, Romini ţințari), 

N cum îl mănîncă brotăcelul 2) 
Sa (nu: cum îl mincaţi escrementele, c.....) 

cu untdelemn, cu oțet, . a 
cu coada pisicei (nu: cu pisică tocată).: 

„De sigur, că nu D-l Weigand va fi vinovat de traducerea necre- 
dincioasă a textului grec; ci acei de la cari a cules și cele-lalte apre- 
cieri defavorabile şi puţin fundate despre Aromini : 

- „Ce rezultă din viersurile de mai sus? 
Afară de cuvintul: Vlahi, vlahi țânţare, cele-lalte le aplică Aro- 

-minul cu aceeași graţiozitate grecului, după cum.se vede din urmă- 
toarele viersuri : | | : 

Grechii, grech'i, greca-ca! 
pos tun tros tun băcaca s. bagaga 
mi lasi, mi £iăi, 
mi tis vatas tu' cupsiăi: 

. 
N 

1) Ținţara, dacă ar fi fost la pl. ar fi făcut; ţinţarides, 
__2) Broască, care trăește în apă. o
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Trad. grecule, grecule, grecacal: _: 
cum îl măninci brotăcelul, 
cu unt-de-lemn, cu oţet 
şi cu coada pisicei. 

Noi credem, că aceste viersuri se adresează exclusiv grecilor, fiind 
mai natural să se aplice lor, ca unii a căror mincare de preferinţă e 

„gătită cu unt-de-lemn și oțet, producţiuni curat greceşti în.partea de 
sud a peninsulei balcanice, decit Arominilor, cari ai a face cu brin- 
zeturi. . e E | o 
„Un al doilea element important în aceste viersuri este: coada 

pistcei, 
„Ori Rominii din Epir, dedaţi cu păstoritul şi cu viaţa nomadă, 

7 

singurii cari vin în atingere mai directă cu grecii, n-ai nici pisici. 
Se ştie, că animalele acestea iubesc foarte mult casa şi sînt lipite 

de dinsa, ear nu de stăpinul casei. Aceasta face, ca pisicele să nu se 
poată obicinui cu viaţa rominească nomadă, care le ar face să-și 
schimbe oare-cum firea, ceea-ce este peste putinţă. Mi-aduc aminte, la 
Avela, o familie avea o pisică. Cind să plece toamna, a luat-o și pe 
dinsa şi ca să nu se reintoarcă în sat, a fost pusă într-o traistă. Prin 
ce mod nu ştii, că a doua zi nu s-a mai ştiut, ce a.devenit pisica.. 
Ea dispăruse. La întoarcere -primăvara, a fost regăsită tot in sat. 

Prin urmare şi de pisică, ca obiect de redicularizare, nu putea 
să se folosească grecul, ci Arominul, care nu puţin ride de viața gre- 
cilor şi in special de a grecoaicelor, cari, ziua toată, cit e fearna de 
mare, nu ştiu alta decit să se joace la vatră cu coadă pisicilor. 

Intru cit priveşte ospitalitatea exemplară și recunoscută a popo= | 
rului aromân, contestată numai de D-l Weigand G. din ciţi scriitori, * 
— fie amici sau duşmani ai Arominului, — s-ait interesat de dinsul, 
credem, că nu trebuie să e luăm in serios, D-l Weigand fiind, pro- 
babil, indus in eroare şi aci, ca şi în viersurile batjocoritoare de mai sus. 

Numai zgircit nu se poate numi un popor, care este fără pereche 
intru ce priveşte sentimentul de generozitate şi bine-tacere in toată. 
peninsula balcanică, cit ieste ea de întinsă. Şi nu numai în peninsulă 
s-a arătat cu revărsare nemăsurata lui generozitate, inzestrind-o cu 
instituțiuni culturale de tot felul, ci ori unde i-a călcat piciorul *). 

Ceea ce ne miră și mai mult este, cind vedem pe D-l Weigand, 
proclamind pe ţăranii greci—căci nu credem să înțeleagă pe Atenieni 
—ca cei mai ospitalieri (1), mai ospitalieri şi decit Turcii şi decit. A- 
rominii şi decit Albanejii| N 

Lipsa de milă la Aromini,. de compătimire pentru aproapele săii,. 
precum şi exemplul adus de Dl. Weigand cu Perivoliaţii, cari ar fi 

“distrus mai multe sate, ca să stăpinească munţii este tot „ce 
“poate fi mai grăbit cercetat. Lăsăm la o parte cite ai suferit Aromi- 
nii din partea popoarelor conlocuitoare în cursul” veacurilor, starea 

„lor înfloritoare şi civilizătoare nimicită de cupiditatea şi invidia veci- 
nilor lor, oraşe ca Muscupolie, Jargani, Nicoliţă, Birina, Gramoste, etc, 
distruse din cauza geloziei şi lăcomiei, ce inspira vecinilor bogăţia 
stărei lor economice, şi ne oprim la exemplul adus de DI. Weigand, 

„ca să-i spunem, că acele sate din jurul Perivolei ai fost toate romi- 
neşti, că n-au fost distruse, ci părăsite de locuitorii lor, cari s-au sta- 

Perivole, tăcind prin acest mod un orășel puter- 
, i i 

bilit de bună voe în 

1) Albumul Macedo-romîn, p. 102: Les -Roumains mactdoniens en Autriche et 
“en Hongrie par Emil Picot, - o
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nic şi capabil a ţine piept atacurilor şi jafurilor prădalnice ale Ar- 
năuților în sec. trecut: Ear parte ai emigrat deacolo. Dacă DI. Wei- . 
gand avea timp să se intereseze mai de aproape de părăsirea satelor 
din jurul Perivolei, ar fi auzit, că şi pe la începutul acestui secol, 
era să fie părăsil tot satul Perivole, pentru motivul că celnicul Exarhu, 
stabilit cu fălcarea lui în aproprierea de viile Perivoliaţilor, a vrut 
să se ducă din pămintul Perivelei; ca să nu se facă un început răi, 
Arominii din Perivole trămit o deputaţiune dintre cei mai notabili ai 
satului să-l roage să-și schimbe gindul şi fiind-că motivul, pentru care 
voiea să părăsească pămintul Perivolei, era nesiguranța avutului său 
şi ălor cari depindeau de dinsul—fălcarăa lui,—Berivoliaţii îl priimese 
în sat şi-i clădesc în acelaş timp un castel, care pină astă-zi durează; 

” că din bine cuvintatele. motive ale lăcomiei străinilor, a senti- 
„ mentelor 'lor de hrăpire, satul Perivole a fost pină acuma de mai 
multe ori depopulat ca și muite din satele rominești ale Epirului!). 

Că şi poporul nostru, ca toate-popoarele din lume, are pe lingă 
calităţi și defecte, nici vorbă. Noi la locul săi vom arăta în ce con- 
zistă aceste defecte. Pină atunci d-l Weigand va fi deacord a ne re- 
cunoaşte, că in orașul Atena, unde a petrecut atita timp, cu ocaziu- 
nea călătoriei sale în peninsula balcanică, toate instituţiunile cultu- 
rale de însemnătate, sint făcute de Romini, incepind cu universitatea, 
opera lui Sina şi Dumba și sfărşind cu Stadion, opera lui Averof. Va 
fi de acord a recunoaşte, că numai rasei romineşti se datorește rolul 
civilizator al Peninsulei Balcanice, cu toată durerea ce simţim, că a- 
cest rol n-a eşit la iveală, nu s-a manifestat în senz național. Ca şi 
noi, d-l Weigand va recunoaște, că celebrităţile grecești nu sint decit 
„Aromini. | - 

__ Pentru aceasta socotim, că nu e bine, ca, bazindu-te pe niște 
viersuri batjocoritoare falşe şi ca text şi ca traducere, să tragi nişte con- 
cluziuni rău-voitoare pentru un popor, a cărei misiune civilizătoare 
în Orient încă nu s-a sfirşit | o, | | 

Pentru aceasta zicem, nu ie bine, ca, bazat pe informaţiunile 
unor cerşetori, să afirmi in toată lumea ca ceva sigur, că un popor 
întreg este lipsit de sentimentul de bine-facere şi caritate, cind fap- 
tele dovedesc contrariul de nemărginita dărnicie a poporului Aromin, 
de proverbiala lui ospitalitate. ă 

Acestea și alte multe, pe cari d. Weigand nu lea ştiut, cinda 
afirmat un neadevăr supărător pentru Aromini,ar putea să alcătuiască 
una din paginele cele mai meritorii pentru titlul de glorie a Aromînului 
în Peninsula Balcanică | 
d Credem, că învățatul. german va recunoaşte dreptatea celor spuse 

e noi. e - . 

Injurătură advesate grecilov» de copiii aromână. 

1. Grechii, grechii 
grecăca, 
pos tun tr6s 
tun bâcaca ? 
mi lasi, mi &idi, 

5. mi tis “atas tu cupsiâi. 
4 

1 Din Avela sunt locuitorii satelor Sela, Maruşa, Dolani, Xirolivad, Proia, etc. 
Din Perivole satul Călivele Perivoltaţilor de linga Ohrida, Călivele lui Praţă, 

de lingă Veria ; etc. . - . o
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1. Traducere. — Grecule, grecule, — grecaca, — cum o măntnci 
"5. broasca? cu unt-de-lemn, cu oţet,—cu coada (bucata) pisicel. 

Notă. — Grecaca este un cuvint imitativ, prin care copiii aromini batjocoresc 
modul de a vorbi al grecilor, pe ca! îl aseamănă cu orăcăitul broaştelor. 

„Jată în privinţa aceasta şi o frintură de limbă, intitulată: cum 
strigă. broaștele : j 

Grec, grec 
mică mircat, 
grec, grec 
mică c..... 

Alta. . . 

Cind grecii Vatjocovesc pe Aromină cu cuvintele : 

«Vlahii, Vlahii Arominule, Aromînule, 
burqo-vlah'i». burqo-Arominule ! 

copiii de aromini le răspund: 

San ime vlahu 
ti se vlavu ? 
san s-tu vanu, 
sen s-tu vyanu ? 

Traducere.— Dacă sint aromin, — întru ce îţi stric ?— Dacă 'ţi-o 
bag,—nu ţi-o scot? 

Notă. — Grecii din Tesalia, de unde sint culese acestea și cci din Epir, în 
deridere, cînd se ceartă cu Arominii, îi poreclese: burdo-ulalii şi mai rar cuțoulalii. 

Alta. 

Arominii, cind se coboară. -cu trupele lor în cimpiile 'Tesuliei, 
foarte des vin în ceartă cu locuitorii satelor greceşti, pentru păşunea 
livezilor;: pe cari Arominii le cumpără de la proprietari, ca să pască 
vitele în tot timpul iernei. Cind Grecii prind vite de ale Arominilor, 
în pămint ce nu le aparţine acestora, le inchid și cer ghiză (amendă). 
Viersurile următoare se adresează păziterilor greci, cari înshid vite de 
ale Arominilor. a - | e 

Grechii, grechi'i. 
mangarech'i, 
var ta v'iăvia: pisu, 
ch'i ela na si tripisu. 

Traducere. — Grecule, grecule,— mangarecule,— goneşte caprele 
inapoi, — şi vino să te înţăp. 

Alta. 

1. Grechii, grechii, 
crech'i, crechii,
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crechi'i, crechii, ş-pliscinăă, 
pliscinăă şi dinginăă; 
dinginâă tu chili, 

> tra s-te-arude tu vâli, 

Traducere.-— Grecule, grecule,— să crepi, să crepi, — să crepi, 
să crepl şi să plezneşti,—să plezneşti şi să: dîingineşti,—să dingineşti 
în piele,—să te arunc în piele. : 

Nota.— Dinginescu înseamnă : pleznesc. Este cuvint format prin imitație de la 
. ing, zgomotul ce-l face, cînd cade cine-va dintr-o dată, ! 

Alta. 

Grec lai Grec, a | 
capu şcret, - NE . _ 
laii un per.di ed, 
vin a mi-tai di l-u ved; 
lau un per di ţap, 
viin la mi-ta di l-u nţap; 
Vaii un per di porcu, 
vin la mi-ta di l'-u torcu; 
l'a un per.di lup, 
vin la mi-ta di l'-B-astup. 

Traducere. — Grecule, grecule,—cap sec,--ieaii un păr de ted,— 
vin a mamai tale de i-o văd;—ieati un păr de ţap,—.viii la mamă ta, 
de o Înţăp; —. ieati un păr de porcu,— viii la mamă ta de i-o torc; 
—leaii un păr de lup,—vii la mamă ta de k-o astup. IE 

La Bulgavă: 

Dintre diferitele înjurături adresate bulgarilor, reproducem nu- 
mai următoarea ; | a , “ 

Vurgare 
pulăare, 
cap gros, - .- o 

„biducl'6s. 
d Gopeşi, Macedonia. 

Traducere. —Bulgarule, —putoare,—cap gros—păduchios. 

La Piganiă, 

Chiiali laie, 
cap di gaie,. 
cap di gaie,; Ru 
fură ae. | 
i Gopeşi, Macedonia, 

Traducere.—Piele neagră,—cap de gale—cap de gate (cioară), — 
fură oae. o
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Alta. 

Ghiifta curbeta, 
ciangala tabeta. 

Traducere.—' Țiganca, țiganca (cea nomadă), langala tabata),— 
(n- aii nici un senz cuvintele “din urmă). 

La Albanejă. 

Pentru Albaneji cunosc numai aceste două viersuri : 

Aa Arbineşi! 
fir di cimeși. 

Traducere —Albanejl—fără cămăşi. 

La Bureă. 

Evrei nefiind prin satele romineşti, copiii de prin oraşe le cîntă. 
pe grecește : | 

Uvrisa aa - 
casisa. . - 

Traducere.—Evrei, ritoşi (leproşi). 

La Turcă. 

Cea mai straşnică înjurătură o adresează copiii TPurcilor. Fiind 
din cale afară îndicentă, nu o putem reproduce. 

Alta 

Dar nu numai pentru g greci, bulgari etc.., aii înjurături copiii, ci şi 
pentru sătenii romini din Satele vecine. Aşa .de pildă la Avela, copiii 
înjuri pe copiii din Samarina astfel : | 

” Simirn'ate, 
gurgul'ate, 

eşi în dăană, - 
beşi tu z:mâană, 
alasă mula, 
acață p.... 

Trailucare. —Sarmarineanule, —totundule, —oşi pe colină, — db, 
izmene,—laşă caitrul „— prinde... 

24
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MEDICINA POPULARA A AROMÎNILOR: 

INTRODUCERE 

De cînd ie omenirea a trebuit să existe boli și prin urmare in- 
stinctul de conservare a făcut pe individ să caute şi mijloacele de 
combatere. 

Acest lucru se poate urmări cu oare-care succes chiar şi la a- 
nimale. - | 

La om însă preocuparea pentru buna stare a sănătăţii a luat o 
dezvoltare însemnată, mulțumită gradului superior ul inteligenţei sale. 

Pentru aceasta, din anticitatea cea mai înaintată, întimpinăm fe- 
lurite încercări ale omului, tinzind la uşurarea suferințelor sale. 

La Greci, în documentul cel mai vechii al literaturei lor, în «0O- 
„1Ner»>, vedem pomenindu-se de doctori şi de vindecări 1). 

In aceste timpuri, cînd ştiinţa în genere era exclusă şi înlocuită 
aproape esclusiv de, credinţă, e foarte natural ca acelaş individ să fie 
în 'acelaș timp, vrăjitor, preot şi doctor şi caracterul medicinei să fie 
esclusiv religios. a 

«De tous temps, spune Dl. Tuchmann, et en tout lieu la religion 
<a fait concurrence ă la medecine et, chez les incivilises, le memein- 
adividu est ă la fais sorcier, prâtre et medecin. Helios, Ascl&pies, He- 
<mathâa, Serapis ă Canope, Les Sotăres ă Lebedos .en Lydie, Iro en 
«Laconie, Iris en Grece et en Egypte, prescrivaient en songe des re- 
«mă&des aux malades qui s'endormaient dans leurs temples», 

” Şi așa de adevărat ieste acest lucru, în cit nici astă-zi n-a dispă- 
rut cu totul credința în puterea sfinţilor asupra pătimaşilor, cari se 
adresează lor. Da | 

Ciţi sfinţi şi sfinte făcătoare de minuni nu întilneşte călătorul în 
Peninsula balcanică, ca să ne referim la ce am avut ocaziunea să ve- 
dem înşi-ne ? ” 

DI. Reinach ($.) în opera sa: Manuel de Philologie classique, 
- vorbind despre «medicina» la Greci, zice: * 

«Le caractere dela medecine fut d'abord exclusivement religieux. 
On plagait le malade dans des chapelles (aorqzteia) attenant aux tem- 
ples d'lsculape: apres des pri&res et des sacrilices, il sendormait pres 
de la statue du dieu, qui lui apparaissait en songe. Le prâtre expliquait 
le songe du patient, ou au .besoin râvait pourrlui, et prescrivait des 
remâdes en consequence. On €loignait les moribonds du temple pour 
ne pas le souiller. Un asclâpiade de Cos, Hippocrate, it connaitre ay 

1) Melusine, III, p. 565,
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public les recueils empiriques que se transmettaient les: prâtres d'ls- culape, et, sâcularisânt 'ainsi Part de gucrir, fonda la mădecine scien- tifique (V-e siăcle)). | 
Tot aşa la Romani s-aă introdus medicii de timpurii : «Malgrâ la râsistance des vieux Romains, comme Caton, les medecins grecs setablirent ă Rome et y firent €cole. A la fin de !'Empire, on trouve des mâdecins des pauvres (archiatri populares), €lus dans chaque mu- „nicipe par le conseil de decurions; lenseignement 6tait donns ă Rome . dans une scola medicorum, oi des mâdecins salaries par PEtat faisa- ient des cours publics3» 
După cum vedem știința medicală s-a introdus de timpurii şi astă-zi e de necontestat, că a făcut un „Progres colosal de mare. Cu toate acestea alături de adevărata medicină ştiinţifică a existat tot- dauna, există și astăzi şi poate va exista încă mult timp în unele părți o medicină populară, cu superstiţiile sale, cari se transmit din tată in fiu cu o religiozitate sfintă 5). 
Va exista poate încă mult timp credința poporului în puterea binefăcăteare a spiritelor bune sat rel6, în virtutea metalelor, plante- lor, şi animalelor, în influența stelelor. Nu uşor se distrug proprietă- țile mistice ale credințelor de tot felul, ale descintecelor cu cuvintele ler cabalistice. Tot așa recurgerea celor cari suferă la ajutorul zine- “lor, apelor sacre, arborilor etc. ete. * 
Credinţa aceasta a poporului în mare parte ieste întreţinută şi de șarlatanii, cari ajutaţi de credulitatea nemărginită a omului, și. profitind: de caracterul unor boale uşoare, ce 'dispar de la sine tot aşa de repede, după cum ati venit, speculează în tot felul, după cum foarte bine observă şi Dr. Leon N. in Arhivă 4). | 

a S . 
Importanța medicinei populare ieste însemnată din mai multe : privinţe. , - : In medicina babelor se oglindește o parte destul de -insemnată din viaţa intimă a poporului, care o practică, pe lingă supravieţui- rea a mare parte din credințele şi remediile popoarelor păgine - antice. 

Ia Nici o îndoială, că alături de obiceiuri, moravuri, limbă şi al- tele, moştenite de la poporul de unde se trage obirşia noastră, medi- cina poporană ni s-a tranzmis în mare parte intactă. . 
D-l Hasdeu 5), confruntind in această privință o dizertaţiune a Dr. Costache 'Vernav: Physiographia Moldaviae, Budae, 1836—in 8,— în care acesta atinge şi ştiinţa medicală a babelor,—cu preceptele me- dicale, pe cari ni le-a tranzmis bătrinul Pliniu, constată marea ase- mănare ce există între unele și altele. . 
Reproducem. după D-l Haşdeii acest studii: 

«In dureri de cap ţăranul nostru pune la frunte și la ceafă foi de varză « Vernav, op. cit. p. 57). “ | i «Pliniu (ist. nat. XX, 33) repeţind un precept şi mai vechii 

2) P. 257. ” a 
3) Solomon Reinach : ]fanuel de Philologie classique p. 350. 
2). Arhiva, organul societăţii ştiinţifice şi literare, VIII, p. 253, 254. Iaşi 1897. 
+). Hasdei : Columna lui Traian, anul III No. 33 (143) p. 297, 1872.
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al celebrului Catone (de rustica 157: De capite et de oculis omnia | „deducet), zice, că toate felurile de varză sint de minune la dureri de cap: Cato crispam—brassicam—maxime probat,: dein laevem grandi- bus foliis, caule magno; prodesse tradit capitis doloribus. , «In oftalmie ţăranul nostru recurge la suc de ceapă (Vernav, 58). Pliniu ne spune, că pentru indreptarea vederii este foarte: bine măcar a mirosi ceapă, dar 'mai.cu seamă a-și freca ochii cu sucul ej ; <Caepae silvestres non sunt; salivae olfactu ipso et delacrymatione caligini medentur, magis vero succi inunctione. (EH. N. XX, 20). «In abscese sati uime ţăranul nostru intrebuințează plătăginea. (Vernav, 60). ! îi e 
«Pliniu atribuie acestei ierbi intocmai: aceeaşi acțiune «vis mira in siccando densandoque corpore cauterii vicem 'abtinens. (HI. N. XXV, 39) şi într-un alt loc: «plantago omnium generum hulceribus medetur (H. N. XXVI, 87). _ 
«Pentru tuse ţăranul nostru ştie o mulţime de mijloace. 
«Mai toate se găsesc în Pliniu. i 
«Pe siteanul romin îl vindecă de tuse hreanul amestecat cu za- . har (Vernav, 58). - 
«In loc de zahar, Romanii cei vechi îndulceaii hreanul cu 'mie- rea ; eată toată diferinţa. , 
«Pliniu zice :» ad tassim etiam mane jejunis raphanus prodest „cum mele. (H..N. XX, 33). . «Țăranul nostru mai are contra tusei nalba: althaea officinalis. (Vernav 51). a 
«Pliniu de asemenea constată, că cea mai îndărătnicită tuse trece de foile nalbei fierte in lapte: în lacte decocta, quamlibet perniciosae tussi cittissime medentur. (HI. N. XĂ, 89. Ie «Tot contra tusei țărarul nostru are planta numită luminarea Domnului : verbascum. ( Vernav, 58). i | «li bine Pliniu ne spune, că acest medicament vegetal are atita , putere, in cit vindecă de tuse nu numai oameni, dar pină şi vitele: tanta huic vis est, ut jumentis etiam non tussientibus modo, sed alia quoque trahentibus, auzilietur potu. (IL. N. XXVI, 15). 
«Morcovul contra tusii îl recomandă earăşi de o potrivă sătenii noștri (Vernav, 58) şi Pliniu (EH. N. XXVI, 15). Si 
De asemenea planta potbeal : tussilago (Vernav 158; Pliniu XĂVI, 16: tussim redat bechion quae et tussilago dicitur). 
«Pentru darea indărăt a laptelui babele romine -de la țară dau femeilor rozmarin. (Vernav : 59). E - 
«Pliniu zice: Rosmarinum auget et lac in vino potum (HE. N. 

XAIV,59), adăugind:» lactis ubertatem facit (EH. N. XĂIV,60). 
«Pentru durere. de dinți ţăranul nostru își alumă gura cu dinte de cal. (Vern. 58). ” | 

«Un medicament atit de curios s-ar părea unic în felul să. 
«Și totuși noi îl găsim la vechii romani. - 
«Pliniu zice: «in corde equorum invenitur os, -dentibus caninis 

maximis simile; hoc săcrificar dolorem, aut exempto dente emortui 
equi mazillis, ad numerum ejus qui doleat, demonstrant. (H. N. 
XV LII 49). o , 

«Și mai original ieste mijlocul sătenilor romini contra anginei : cuib de rindunică. (Vernav. 58), 
____«Gine oare nu va fi surprins de a-l găsi deja intocmai aşa în stră- 

buna Romă? ă
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«Eacă cuvintele lui Pliniu, cin salle guoque servatae hirundines 
ad anginam una drachma bibuntur cui malo et nidus earum medeii 
dicitur potus. (EH. N. XXX,19). - 

aAcelaş medicament ca poporan îl mai indică Celsu, un alt scriitor 
tot din epoca lui Traian (De re medica, IV, 4 & 1).» 

Mai toate aceste reţete le găsim, cu escepțiunea a două, şi în 
_ medicina babelor aromine. - | 

De la sine răsare cită însemnătate prezintă o colecţiune a .tuturor 
remediilor populare a Rominilor de pretutindeni. 

«Cest en recourant ă une signification perdue de tel ou tel usage 
qu'on. parvient ă expliquer des coutumes dont on ne pouvait autre- 
ment penstrer le sens et qu'on avait prises pour de purs actes de folie 
spontane «zice, D-l Tylor 1». | 

Far D-l Haşdeu, în sus zisul studiu, conchide că, reţetele meai- 
cinei băbeşti a Romiînilor, ne permit a înțelege unele dificultăţi în . 
Pliniu, rămase pînă acuma nedezlegate. , 

„____ Vom mai adăuga, că o cercetare serioasă şi aprofundată a me- 
dicinei poporane ar putea să ne dea o idee de partea cu care-poporul 

“a contribuit la înaintarea medicinei ştiinţifice, sai întru cit spiritul 
poporului a putut surprinde adevăratele remedii. .- . 

Şi nu trebuie să uităm, că mare parte din aceste medicamente, 
“cu introducerea civilizațiunei, sînt menite să dispară şi că prin urmare 
ori-ce intirziere în adunarea lor ieste o pierdere pentru ştiinţă. 

Intru cit priveşte: efectul vătimător al unora din reţetele băbeşti, 
ne mulțumim a reproduce aci, cele scrise de D-l Avede Barine, intr-o 
foiţă a ziarului politic-literar: «Journal des Debatso 105i?me annee, . - 
21 Noembrie 1893, care sfirşeşte articolul săi intitulat: Les remedes 
de bonne femme, prin observaţiunile următoare, cari ni se par foarte 
la locul lor: . a | 

«Il se trouve par-ci par-lă quelques tresors parmi les onguents, 
dâcoctions et recettes varites que nous ont transmis nous aieux. Les 
mâădecins les meprisent,. parce qu'il y a aussi .une mode en science, 
Ce n'est pas faute pourtant d'avoir cru 6nergiquement ă chaque re- 
mede, pendant qu'il €tait en honneur. Le dictionaire anglais de 1745 
prâconise pour les maux de bâte le traitement du «câlăbre Bonetus,» 
„exopos& par ce grand homme dans je ne sais quel livre. Liillustre pra- 
ticien raconte qu'il saigna son malude aux deux bras et le couvrit de 
sangsues et de ventouses. = | 

— «Mais, poursuit-il, malgre ces 'prâcautions, il mourut.» Sâr de 
Pexcellence de sa mâthode, le «câl&bre Bonetus» entreprit un second 
client, «mais il mourut.» Un troisiime, amais il mourut>» Un qua- 
trieme, un cinquieme, et toujours de mâme jusqu'â onze, ce qui 
n'empâchait point leur bourreau de n'attendre que le douzieme pour 
recommencer. Il avait la foi. 

Mieux valait encore, au choix, boire de Vextrait de poux, ou 
descendre un escalier ă quatre pattes, 2) que d'âtre soigne€ par «le cel&- 
bre Bonetus.» C'etait moins dangereux. 

Le mâme argument s'applique ă l'ensemble des remădes adoptâs . 
et pieusement conserves par le peuple. Son choix a 6t6 fait avec pru- 

1) Tylor: Civilisation prim. p. 1J0—111, tom. |, 
3) Remedil populare.
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dence, et la mâdecine des bonnes femmes, tout compte fait, est l'une 
des moins dangereuses. Si elle gutrit rarement, elle ne tue presque 
jamais. Cest dejă beaucoup.» | . 

Incheind, nu putem să trecem cu vederea următoarele rinduri, 
cu cari d. Haşdeii închee Notifa istorică medicală, din studiul sus po- 
menit, mai cu seamă, că deşi spuse în 1872, nu găsim în 189 de cit 
“două publicaţiuni mai întinse in domeniul medicinei poporane : 

Medicina babelor de D-l Lupaşcu, precedată de-un raport de d-l 
Bianu şi «medicina populară,» publicaţiune întreprinsă în Șezătoarea 
de la Fălticeni, de către d-l Lupescu. 

Iată cum încheie d-l Haşdeu: 
. «Să le grupăm .dar cit mai curind toate aceste primitive recete; 
“să le zmulgem la rindul lor din întuneric,. precum am zmuls deja 
intr-o mare parte doinele şi basmele ; apoi supunindu.-le unei serioase 
analize critice, să fim siguri, că o să reverse bogate valuri de lumină 1)!» 

5) Haşdei : Columna lui Traian III No. (33) 143 din 1872. -
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“PARTEA |. 

BOALE DE CAMENĂE 

Doctorii în medicină, 

“Indată ce se imbolnăveşte cine-va _ primele ingrijiri le priimeşte 
din partea femeilor. | NE 

“Dacă boala nu prezintă gravitate, nu se mai recurge la alte 
ajutoare. Dacă bolnavul merge cam răi, se chiamă preotul, ca să 
«d treacă cartea», «să-l ghiuvăsăască», să-i citească la cap anumite 
“canoane bisericeşti pentru uşurarea boalei. | 

Se cercetează apoi dacă se găseşte vre-o persoană cunoscătoare 
de boala, de care suferă pacientul. - .. . 

* In satele unde sint instalaţi doctori in medicină, -cu autorizaţie 
din partea autorităţilor de a practica medicina, poporul îi chiamă la 
nevoie, deşi cu oare-care neîncredere, ! 

Motivele pentru cari «doctorii în medicină» nu se bucură de în- 
crederea poporului sint mai multe. 

„Anume: În mare parte contribue -la această neîncredere înşişi 
Qocterii, fiind-că nu sint în destul preparaţi, apoi şi mijloacele slabe. 
şi imperfecte de cari dispun, chiar cînd ar fi nişte doctori excelenți. 

Ca să luăm un exemplu mai concret vom zice, că la Bitolia, un 
oraş cu 70 de mii de locuitori, obicinuitele reţete ale doctorilor, foarte 
mulți la număr, sint sulfat de chinină şi alte citeva medicamente 
ordinare şi eftine. 

| Fiind 44 farmacii, într-un oraş unde oamenii foarte rar recurg 
la ştiinţă, se inţelege, că farmaciştii nu vor. fi în Stare să aducă me- - 
dicamente importante și costisitoare, pentru că nu se desfac. De alt-fel 
ce vrei să facă un doctor, care nu priimeşte. pentru vizită decit: doi 
lei, cel mult, pentru doctorul renumit, 4 lei! Aa 

Neapărat, că niște buni doctori nu pot trăi in nişte ast-fel de 
condițiuni, ear niște doctori incapabili cari îşi găsesc refugiii p-aci 
numai incredere nu pot inspiră poporului. 

Aceasta într-un oraş ca Bitolia cu 70,000 locuitori. Îşi poate în- 
chipui ori-cine cam ce fel de doctori și doctorii trebuie să fie prin sate! 

Incă un motiv care contribuie la deprecierea doctorilor mai ieste 
şi faptul, că, pe cit timp boala riu se agravează, nu se recurge la 
doctori, cu speranţa că se va vindeca bolnavul de la sine şi numai cind
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ajunge cine-va grei bonlav, une-ori, după ce s-a căutat prin toate re-  - mediile bibești, recurge la ajutorul doctorilor. ! - Avind în vedere modul mizerabil cum sint răsplătiți doctorii, cind le cade cite un bolnav caută să facă vizite cit mai multe, ca să mai apuce ceva. De-aci credința fundată a poporului, că doctorii în medicină in loc să vindece pe bolnav, il fac mai rău, prelungindu-i boala, ca să ciştige parale, puţin păsîndu-i dacă bolnavul moare, de „0are-ce diploma il pune afară de ori-ce răspundere, pe cind doctorii populari ar [i cu totul dezinleresa i sau, foarte puţin interesați, ca-să prelungească boala cuiva, practicind medicina, cea. mai mare parte dintre ei, pentru binele aproapelui. a - Mai există credinţa, că doctorii în medicină cind văd că este o boală „cam curioasă, ar vroi să tacă'experienţă pe pielea omului care-j plăteşte. Acestea şi o mulțime de alte considerațiuni mai mult sait mai puțin fundate, tac ca poporul să n-aibă destulă încredere în doctorii în medicină. De | | 

Doctori populuni. 
Pe lingă doctorii “cu diplome, iecunoscuţi ' de stat, ca să aibă dreptul de a practica medicina, mai este o altă categorie de doctori „Practici, cari.ar.putea îi. numiţi <populari» fiind-că, după cum vom vedea, ştiinţa lor este aproape identică cu aceea: practicată de popor. : Acești doctori sint la rindul lor de două categorii: i 

Miscaţii. 
„«Miscăţi» !). aceea cari 'se ocupă mai ales cu hirurgia şi cari mai cu seamă se recrutează printre aşa -numiţii albaneji:. «Toşchi» : spre. deosebire de Gheghi şi printre: rominii din Zagori, lipir. | Aceștia inundă toate satele şi sint căutaţi de popor..mai mult de cit doctorii în medicină din mai multe motive şi primul anume este, că ei ştii să se acomodeze mai bine cu poporul Și să-i capete ast-fel mai uşor increderea, ştiinţa lor medicală. bazindu-se ca şi aceea a po- porului pe experiență amestecată cu superstiții. Apoi se mai adauge şi faptul, că ei nu pretind : sumele pe care le store doctorii diplomaţi de prin sate, ci mai tot-deauna se miulțu= - mesc cu puţin, cite odată ospătarea ce li se face .din partea cui-va,. îi resplăteşte în destul. PO i - Sint mai miloşi de cit doctorii diplomaţi şi îşi oferă „cu plăcere serviciul gratuit la cei lipsiţi de mijloace. - - Aceasta, în majoritatea cazurilor, căci și printre dinşii ca și prin toate. categoriile -de oameni, se găsesc și şarlatani, cari inșală poporul : - profitind de increderea lui într-inșii. . . . ._. . . st, ” In călătoria mea prin Macedonia și o parte a Tesalici am dat de nişte ast-fel de doctori «mascaţi» şi m-am interesat să aflu din: gura lor care li.e procedeul in âiferite boli precum și “pe ce se bazează cunoştinţa lor medicală. Ast-fe] un: oare-care „«miscă» albanez-creştin, anume Sotir, pe' care l-am întilnit în Tesalia în satul rominese “«Cuţufliani» mi-a arătat o carte în “manuscris, compusă, după cum m-a încredinţat, de un moş al său, care practica medicina ' popu- lară. Cu toată stăruința mea dea o cerceta şi a-mi permite să Co- piez cite-va <recete» dintr-insa, mi-a fost imposibil să-l induplec. 'Tot 

| 1 Sing, mâscă? pl. miâscăţi,
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așa de puţin a reuşit dorinţa mea de a-i o cumpăra. Ei se tem de oamenii cărturari să nu le facă boclucuri cu stăpinirea. Căci miscaţii 
pretutindeni fac o mare concurenţă doctorilor diplomaţi, din! care cauză sunt perzecutaţi de aceştia. și denunțaţi pe la autorităţile res- pective, că ar practica medicina fără a poseda diplome autorizate de guvern. Aceasta face, ca ei să inceapă a fi din ce în ce mai rari, cel puțin în părţile, unde se introduce cite un doctor, 

În general vorbind, ştiinţa lor nu ieste aşa de periculoasă, după mărturisirea poporului; în tot cazul mai puţin periculoasă de cit a 
doctorilor diplomaţi din Atena, unde medicina se face în patru ani, în fie-care an cite trei luni 3). - Ne a _ Particularitatea doctorilor miscăţi este de a nu se opri de cit - foarte puţin prin sate şi numai cit găsesc clienți, în colo călătoresc merei din sat în sat. 

Ştiinţa lor este curat empirică, căpătală fie din rețetele tranzmise lor de predecesori, fie din cea epuizată in unele cărţi, poporane de sigur, cari circulă în Peninsula. balcanică supt numele de « Solomo-. 
-. ma» Şi cari sint scrise în grecește şi par a [i traduse din turcește 2, 

Îmi 

Viatri di Zagori 
tai 2 

A doua categorie de doctori populari numiți în genere viatri di Zagori, doctori din -Zagori, Epir, sint asemenea miscaţilor, dar se 
pretind a fi cunoscători în ori-ce boală, ci nu numai în chirurgie, ca 
miscaţii. i 
Ei nu sint vagabonzi ca primii, cise statornicesc intr-un sat pen- 

tru timp mai indelungat. A -- Ia 
Numărul lor mai mare il procură Epirul. Se bucură de mare 

trecere pe lingă popor. In știința lor empirică, mai şireți de cit pri- mii, ţin mai mult socoteală de credinţele şi superstiţiunile poporului. 

Mădşili, 
A treia categorie de doctori populari ar fi babele sai cum se mai 

numesc la aromini : Modşile, bătrinele şi supt cari înțelegem pe. toţi 
aceia, cari sint cunoscători în medicina populară şi cari îşi datoresc 
ştiinţa lor, nu și unor cărţi, ca cei din categoriile de mai sus, ci ex- 
cluziv experienței, bazată pe diferite credinţe de tot felul. | 

Acestea se deosibesc de cei din categoriile de mai sus, fiind-că 
„nu practică medicina cu înteres, ci cu totul gratuit. 

lată cum ajung ele să fie cunoscătoare în ale medicinei po- 
porane. 

') Studenţii macedoneni, cari urmează la Atena aii ajuns proverbiali în această privinţă, în cit: <viatru di Adina» feste sinonim cu «doctor nepriceput în medicina. 
Aceștia pleacă din Macedonia la Universitate pe la Crăciun, se întorc odata cu ber- 

- zele pe la Paști şi după patru ant, se întorc doctori în medicină cu diplome «bune» 
pentru ori-ce stat, numai pentru Grecia nu, - a 

Scopul pentru care li se libereaza cu atita uşurinţă diplome, feste ca 'să se în- 
toarcă în Turcia şi să facă propagandă grecească. : , | 

:) Numele plantelor, metalelor, medicamentelor sînt redate în acest soiii: de 
cărţi, în limba turcă şi cea grecească, poporul crede, că vin dela Arabi şi sînt antice, datorite profetului Solomon. | 

.
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Intrebind diferite bătrine despre modul cum își insuşescele me- 
. dicina populară, mi s-a răspuns; că în primul rind profită de știința 

părinţilor lor, cari pe cit tăesc, aii grija de a le arăta totce știi, lar 
după aceasta din propria lor experiență și din experienţa altor per- 
soane, cari se pricep_in astea. 

Într-adevăr, cind e să moară o bătrină sau un moșneag, care 
este cunoscător de boale, chiamă pe cel mai iubit dintre fiii săi, de 
obiceiii o fată, care este în stare să ţină minte tot ce-i spune şi ii a- 
rată toată știința sa medicală, după ce i se promite prin jurămint, că 
are să practice medicina această băbească, gratuit, fără a pretinde 
nică un ban, ci numai pentru «sufletul» săi şi al părinților săi, — . 
âdică pentru iertarea păcatelor acelora cari practică această medi- 
cină,—şi aceasta fiind-că poporul crede, că prin bine-facerea ce face 
cine-va, îşi atrage buna-voinţa cerească prin urările ce i se aduc din 
partea celor ajutaţi şi vindecaţi ; E 

“apoi, că n-are să divulge secretul vindecării unor. anumite boli 
“la nimeni şi mai cu seamă să se păzească de a-l împărtăși vre-unui 
doctor, căci acesta va căuta să“monopolizeze tratamentul spre a jupui 
de bani pe săracii de oameni; | 

şi în sfărşit, că la rindul săii, moștenitorul acestei ştiinţe cind 
va fi spre sfărşitul vieţei sale, va face cunoscut toată ştiinţa ce a că- 
pătat la'unaltul, căruia îi va pune aceleaşi condițiuni. | 

Nişte asemenea recomandaţiuni, făcute de pe patul morţii «cu - 
graiii de măarte», cu limbă de moarte, după cum se zice în dialectul 
aromin, fac ca adunarea diferitelor formule din Medicina poporului, 

- să fie foarte anevoioasă, mai cu seamă pentru partea aceea, care pre- 
zintă un caracter mistic oare-cum, precum sint descintecele, vrăjile, 
farmecile etc. | | 

O altă cauză pentu care culegerea acestei părți importante a | 
folk-loristicei prezintă 'greutăţi, mai e şi credința populară, că cine . 
se întreţine despre boli şi despre vindecarea lor, se îmbolnăvește şi 
„cine spune ce cunoaște: despre vindecarea bolilor, cind cine-va nu este 
bolnav, i se îmbolnăvesc copii. | 

Cind e vorba despre descintece, se crede, că dacă spui descinte- 
cul la o altă persoană, îşi pierde avirtulăa» puterea și prin urmare, 
cînd te servești de el nu produce efectul dorit. 

_Pe lingă aceste categorii de doctori, mai în fie-care sat se gă- 
sește cite o persoană, care să se priceapă mai mult saii mai puţin în 
modul de a vindeca o anumită boală în mod radical. 

La Vlaho-Clisura, Macedonia, există un oare-care- Fani Peasa, 
care, în vindecarea frigurilor învechite, reușește de minune prin tra- 
tarea bolnavului cu un medicament preparat din earbă amară, din 
care, după ce o fierbe, extrage o zeamă, cu ajutorul căreia face nişte 
hapuri. | 

Pe lingă aceste categorii de doctori mai toate femeile se pricep 
mai mult sai puţin în vindecarea bolilor şi primele ingrijiri şi aju- 
toare, ce se. dau bolnavilor, vin din partea lor, după cum am zis. 

Pentru măsele și ventuze, cei mai specialişti sint bărbierii.
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1. Tovmenă întvebuințață pentu a exprim boala 
și morsul ei. 

lindidiri ; - 
nu pot; nu ca pot; hiiă lindit; 
nu n'-u gh'me; | 
mi cirti (ling&area ; h'avra, etc,) (se arată felul bolii). 
ni s&-asparsi chi'ef&a, 
nu z-duți tră miinti; 7 
nu frimsi (lingăarăa) ; (linditlu). 
nu turnă' (ling6ar&a etc.) . 
tot tră nipoi z-duţi ; 
JS-arcă' grei, 
nu poat grei; (cădi grei) ; 
&a si scoală, &a nu; 
duţi (tradi ndreptu) linditlu, 
lo cală lantă; . : 
nchi'isi tu lum&a alantă; 
I-bigă” mină lingăarăa; 
ncărcă' linditlu ; 
ncarcă cit duţi linditlu ; 

? 

2 Ușuravei, bolii : 

Turnă (lingarăa); turnă dă&adi tri nîpâi ; 
frimsi ; i 
scidu (lingăarăa) ; 
lo tră niinti ; 
lo pri nis; 
n6-ari ţivâ; 

- ascipă ; 
(z-duţi) Gasti cama ghini; .. | 
s-f6aţi ehi'ini (sai : bun, la Vlaho-Clisura) ; 
si sculă'; ” 
si nsină' ; A 
z-vindică:, Ş 

Cei-mai intrebuințaţi termeni însă pentru exprimarea noţiunii de imbolnăvire, bolnav sint: lingdit, niputut (bolnav), acest din „urmă cu senzul de bolnav întrebuințat mai mult pentru oameni, nu şi pentru animale. 
Iar pentru, noţiunea de insănătoșire avem: sîn, sinitos; după ” boală : sculdt, vindicăt, însîndt ; şi vindicari, însinari, sculari. 

N. Ca cine-i să nat se îmvoluiiveuscă. 
a 

| Să ţii, ad. să nu lucrezi, în ajunul Joiei, fiind-că «G'o&a» iţi păzeşte copii de boale şi le prelungeşte viaţa. )- | | 
„In ajunul Vinerii nu e bine să lucrezi, trebuie s-o ţii, find-că > 

1) Com. de D-l Tuliu Carafoali, din Xerolivaă, Macedonia. ” 
15
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« joirăao te păzeşte de ochi, adică te păzeste de a căpăta durere de 
ochi. h . Pa | 

La Gopeşi,  Molovişte, şi în alte cite-va sate aromir 
nu se lucrează de loc, se ţine di lingăare. 2) 

b 

„Să tecacuminiţi» impărtăşeşti, regulat pe fie-care post, dacă vrei 
să fil în tot-dauna sănătos şi să nu scuipi de loc după impărtăşire, 
căci se intimplă ca vre-un cine să lingă scuipatul și te imbolnăveșţi 
răii de tot. Asemenea cind îţi curge șinge după impărtăşire, să-l. în- 
velești cu pămint sait să aduni tot pămintul stropil cu singe și să-l 
arunci în riu, căci dacă il linge un cine, vei muri. 

eşti, Vinerea 

— 
i 
i 

c 

„Să mergi regulat la biserică Duminien şi în zilele de sărbători . 
„Și să nu lucrezi în ast-fel de zile: «s-fini șirbitorli». 

4 - 

d 

Usa postești Miercurea şi Vinerea regulat, în toate posturile şi mai 
„cu seamă în «septămina mare». Aseinenea să posteşti în 29 August în 

ziua tăierei capului S-tului loan Botezătorul ; nepostind, pe lingă un 
mare păcat ce faci, iți vei mai atrage şi vre-o boali asupra ta sati 
asupra copiilor tăi. | 

Prima zi din luna lui August «se fine» — se posteşte pentru să- 
nătate și e bine să nu se mănince in loc de mincare decit usturoiii, 
dacă vrei să nu capeţi friguri, de cari să suferi un an intreg. 

e 
mai 

L Dacă vrei să (ii sănătos în tot cursul anului, îndată ce .te scoli 
din somn la_anul noi, să măninci un căţel de usturoi şi să te speli 
cu apă rece: Apoi ca să nu-ţi miroasă gura în cursul anului întreg 
'să măninci, în această zi, o bucăţică de zahar. 

po a 

„La primă-vară se obicinuiește, ca îndată ce cine-va se scoală 
din somn dimineaţa, să intre. in semănături spre a se «nroua» la 
oua lor, căci este foarte bine pentru sănătatea] . 

€ 

NR 9 | 

Toţi e bine, ca să poarte «marţu» 3) în luna lui Martie la mini 
L_și la git, fiind-că prieşte sănătăţii. | 

h 
PO 

j Poporul crede că blăstemele, fie ele drepte saii nedrepte, dar mai 
cu seamă cind sint drepte «acaţă» prind pe cel blăstemat şi de acea 

! 1) Com. de Mitri Beza, elev, Avela, Epir. 

3) Com., de d-i Caracota G., Gopeşi. 

3) «Marţul» e:ceea-ce se numeşte în'Rominia «mâărţişor».
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omul cu copii se teme foarte mult de ele, căci de obiceiii după cre- 
dința poporului, păcatele părinţilor le expiează copiii lor. | 

Asemenea să nu juri «strimbu» pe nedrept, căci D-zeii te vede şi 
te pedepseşte, une-ori chiar cu moarte. 

4 

După ce moare cine-va, a doua zi trebuie să se spele toate ru. 
fele celui mort, plapomele pe cari şedea şi cu cari se invelea, precum 
şi rufele acelor cari ingrijaii de dinsul.. Casu trebuie să se «spulbire» 
adică să se curăţe de praf, să se spele scindurile, ete. 

J . 

La primăvară să cauţi a nu te «friige» 1) vre o pasere din cele” 
cari te fac să te imbolnăveşti. , o 

4, Aghăaziua, 

«Aghiazmă» este apa sfințită de preot şi care se crede, că nu se 
slrică pe un an de zile. Apu care serveşte pentru <aghiazmă»> trebuie 
să fie neinrepută. 

| “Dacă vrei să fii sănătos, să bei dintr-insa, căci are virtutea de a 
“alungă boala şi spiritele rele. - | 
pr _ Asemenea e bine în ziua de Bobotează, după aruncarea! erucei 

i în apă, să se scalde gamenii în apă, ca să lea <aghiazmă»> fiind-că 
Ndupă aceasta nu se vor mai imbolnăvi. - i 

Tot aşa poporul crede, că dacă vitelor sai oameniler. bolnavi li | 
- se face aghiazmă, se vindecă, - 

&. Cit durează boala curia, 

Pe tot timpul .cit durează boala cui-va, pacientul este vizitat de 
toate rudele şi cunoscuţii săi, cari intrind, la dinsul, după sălutarea 
obicinuită, ii doresc însănătoşire grabuică, zicind: aîntred ită» 1) adică 
să fie boala trecătoare, pasageră și urmată deo convalescenţă fericită 
cit nai curind. 3 

Vizita aceasta se face ca să nu i se curască» bolnavului stind 
singur şi ca să i se arăteiinteres din partea celor cari ţin la dinsul, 
precum i să-l incurajeze. 

Femeile cari vin să-l vadă, îi aduc de obicei cite ceva de min- 
care, precum fructe şi alte diferite lucruri, cari poartă numirea de 
arustică de la cuv., grecesc ăpostos_abolnav», de unde ceea-ce se a- ; i căt e Nin AA = duce bolnavului, săi : pinadă. 
/ * După insănătoşire, bolnavul intoarce vizita celor:cari at avut 
'buna-voinţă să se intereseze de dinsul. Poporul crede, că dorinţa va- 

1) A te frînge «s-ti frîngă> o pasere însemnează a. auzi la întoarcerea primăve- 
rei, pentru întila dată şi fara a fi mincat ceva «agiiin» flâmînd, cîntecul unei paseri 
călătoare precum este rindunica, barza cte., sai âl unel paseri cintâtoare, care cîntă 
în revărsatul zorilur, “ 

2) In treacăt,



228 | MEDICINA POPULARĂ A AROMÎNILOR 

. menilor, urarea-lor- pentru insănătoșirea cui-va, este ascultată cu bună- 
voinţă de Dunibezeu și pentru asta ţine, ca bolnavul să aibă Cunos- 
cuţi şi rude multe, ca în ast-fel de împrejurări-grele să fie adus aminte: 

„Iu ascuche nă hăară, 
Majină nă moară. 

| 
ATrad—Unde scuipă un sat 

i Îi „Macină o moară, 
„Zice poporul, cind vrea să arăte cit pot oamenii prin voinţa lor şi ei 
cred cu toată convingerea în această putere miraculoasă. 

Intreţinerile ce se fac in timpul acesta in camera bolnavului au 
in vedere mai mult boala sn, il intreabă ce a luat, cu ces-a căutat, | 
cînd a luat cutare. medicament. cum i-a mers, şi fie-care, din expe- 
rienţă, pe cit şi cind. sevpricepe, il sfătuieşte să incerce şi cu cutare 
saii cutare medicament spre a vedea, cum are să-i meargă, așa în cit 
aci se face o rememorare a diferitelor recete băbeşti referitoare la 
boala aceea ; sait se povestesc diferite lucruri de natură a distrage pe 
bolnav și a-l tace să simtă mai puțin durerea ce-i pricinuieşte boala. 

La plecare asemenea ii doresc insănătoşzire şi-l incuragează să nu 
se teamă de boală, că nu-i-nimic şi că are să-i treacă. 

Sint foarte mișcătoare une-ori aceste intrevederi. Rude din de- 
-părlări mari, auzind că unul din ai lor suferă, se scoală şi se duc sa-l 
„vază, să-l încurajeze. Dar chiar” dacă e să moară, se crede, că 0 ne- 
mărginită consolare se aduce lui, fiind-că vede cu ochii, că nuiesin- | 
gur, părăsit, şi uitat în ultimele momente. 

___ Şi aceasta este o uşurare și pentru rudele bolnavului. Momentele 
de intilnire acelor depărtaţi cu rudele bolnavului, sint tot ce poate [i 
mai dureros. lubirea amestecată cu durerea, incredințarea prieteniei 

- indelungate in momente grele, zmulge lacrimi din ochi tuturora. După 
ce se sărută şi-şi doresc sănătate, cel sosit nerăbdător să. vază bolna- 

„vul vrea să sboare la dinsul. Cei din jurul lui, dacă cum-va bolnavul 
e grei, il sfatuiesc să aştepte, cu să-previe întii pe bolnav, ca nu 
cum-va prezenţa lui neaşteptată să-i facă răi. O dată introdus, cei 
din jurul bolnavului incep să-i vorbească de cel noi sosit, dacă-l cu: - 
noaște, dacă nu-i face plăcere să-l vază etc. etc. etc. A 

. 

6. Despre Voulele cană ur se pot vindeca prin «ju- 
torul mecdicuinentelo» și al descîntecelor. 

Ast-fel. de boale sint: nebunia, apoplezia, orbirea, zacerea în pat 
mai mulţi ani: de-arindul de ori-ce-altă boală invechită asupra căro- 
ra doctoriile şi descintecile n-ai avut nici un etect sălutariă. 

Pentru nişte ast-fel de hoale se recurge In aite mijloace şi anume: 
1) Bolnavul este adus la unele biserici, cărora li se atribuie o putere 
miraculoasă. Ast-fel de biserici saii monastiri sint cunoscute de po- 
por, după diferitele legende ce se povestesc asnpra puterii: lor vinde- 
cătoare. | 
„La nişte ast-fel de-biserici saii monastiri bolnatii-dorm lingă al- 
tar una sai trei zile de-arindul şi promit in gindul lor diferite lu- 
cruri sfinţilor sai sfintului căruia este inchinuta acea biserică, dacă 
le va veni in ajutor ca să scape de boală.
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Cind se duc la nişte ast-fel de biserici, aduc untdelemn, cu care 
se aprind toate candelele bisericei, ceară şi alte diferite daruri, după 
voința şi după putinţa bolnavului. Acest act solemn se numeşte ; 

„ «dișctidirăa bisădricăliei». 

Pe de altă parte nu trebuie să meargă decit Miercurea sai Vi- 
nerea, de oare-ce se crede, că in serile acelea se întorc îngerii din că- 
lătoria lor și prin "urmare fiind în biserică, cind va dormi bolna- 
vul, vor putea să-i comunice prin vis ce trebuie să facă, spre a se 
vindeca !). Si a - | | 

In vis sfintul' bisericei acelea sait un inger îl 'sfătuiesc ce doc- 
torii să useze, ce bine-faceri să facă, ce trebuie să promită bisericei 
etc. dacă vrea să se insănătoşască. 

Altă dată îi face. cunoscut păcatul pentru care el suferă de o 
ast-fel de boală şi'ii spune dacă se poate vindeca sai nu şi mij- 
loacele prin cari poate ajunge la aşa ceva. . Si 

Tot-d'auna insă trebuie să promită de cu seară, înainte de a-l 
apuca somnul, că dăruieşte ceva sfintului, fie un lucru cît de nein- 
semnat, dacă. vrea să viseze. - Sa 

Une-ori, după partea corpului de care suferă bolnavul, promite * 
slintului bisericei respective că-i va dărui partea aceea de argint 
sau de aur dacă-l fa vindeca, ast-fel dacă e paralitic de o mină, îi 
promite o mînă de argint sau de aur ş. a. m. d. şi se crede, că acest 
dar are un efect mai ban de cit.toate cele-lalte,. ce se pot oferi slin- 
ților. Se ințelege, că asemenea daruri costisitoare se fac bisericilor de 
cei bogaţi mai mult. . | 

N 

î. Ape vindecătoare. 

Apele vindecătoare sint de două feluri: ape vindecătoare cu ca- 
racter religios și ape vindecătoare cu caracter nereligios. 

„Cele cu caracter religios sint apele cari se găsesc pe lingă mo- 
nastiri și puterea lor bine-tăcătoare se -atribuje sinţilor de la monas- 

„tirele acelea şi cari ape ai apărut o dată cu fundarea miraculoasă a 
monastirilor—și mai toate monastirile posedă cite o legendă prin care 
se arată modul miraculos, cum s-a fundat, fie prin revelaţiunea vre 
unei persoane, fie prin altă minune —ori în urma vre-unei minuni: 
ulterioare. ” NR 

Puterea acestor «ape» conzistă in a te spăla cu dinsele sait a bea" 
dintr-insele. Puterea lor une-ori e bine-făcătoare pentru anumite boale | 

„ast-fel că sint «ape» bune numai pentru dureri de ochi, de picioare, ; 
de urechi etc. E / 

Cind te apropii de ele, trebuie 'să păstrezi cel mai pios respect 
şi inainte de a te spăla sati a bea, trebuie să depui un «semn» adică 
să lași în dulapul sait cutia acelei cape», o monedă deargint, un fir 
rupt de pe haină saii ori-ce alt lucru-se găsește asupră-ți în acel mo. 
ment, dacă vrei ca apa să producă efectul săi favorabil. Din contră 
durerea ta se înăspreşte şi mai mult. , 

1) Comunicată de Mitri Beza, elev din Avela, Epir.



230 - MEDICINA POPULARA A AROMIÎNILOR 

$. Ape vindecătoare cu canucter religios 

La Vlaho Clisura se află o ast-fel de apă in aproprierea orășelului 
spre răsărit în altarul sfintului Prodrom ; bisericuţa este în pădure, şi apa 
curge picătură cu picătură. Cine suferă de durere de ochi. şi se spală la 
această apă se vindecă imediat, după credința poporului: Aianarghiri, 
este o monastire în depărtare de vre-o două ceasuri din Vlaho-Cli- 
sură spre N-V. Aci de asemenea se află o apă sfintă, careune-oricur- 
gind produce o melodie plăcută, ceea ce contribuie şi mai, mult la re- 
numele puterei sale bine-făcătoare. Aci vin oamenii de se spală de ori-ce 
boală şi se crede, câ e imposibil să nu se vindece. 

„-La sfinta Treime din Avela, Epir de asemenea se află o ast-fel de 
apă sfintă, unde se spală sănătoșii, ca să nu se imbolnăvească. Apa 

„este limpede, .rece şi uşoară, ast-fel că e toarte bună de băut. Este 
în curtea monastirei și lingă dinsa se află un chiparos: frumos. 

La Molovişte de asemenea se găsesc ast-fel de ape şi anume: La: 
«Sintu G'org'u» numit şi la sîntu dingh'6s!), unde se duc de se epală oa- 

- menii pentru boale de mină, picioare, ochi ete. Este spre Sud de Molovişte 
-la o depărtarede10 m. Apoi la o depărtare de 1:/,—2 ceasuri de satul 
Molovişte, se află oapă la biserica, Aghiu-Spas pe munte. Apa izvorăşte 
dintr-o peşteră prăpăstioasă. Drumul spre a ajunge la această apă este 
foarte periculos, fiind-că ar trebui să te. sui agăţându-te cu miinile | 

“de muschiul'pietrelor. De asta, apa pentru spăhrea celor bolnăvi- 
cioşi, se cară de vre o persoană indemnatică. 

Biserică aci nu este, ci numai.o icoană, căreia” se aprinde can- 
dila in ziua hramului săi, care vine la 40 de zile după Paști. Aci 
sînt urmele unei cetăţi și colosala poartă ce se vede căzută şi sub 
care poporul trece cu mare religiozitate, dovedeşte aceasta. Nu e locul 
aci ca să vorbim “despre diferitele legende ce se povestesc despre dinsa. 

De asemenea la Samarina, Epir se găsea o fintină, care acuma s-a 
stricat, la care se duceaii să se spele oamenii bolnăvicioşi. Această fin- 
tină a devenit sfintă numai în urma predicelor sfintului Cosma 
care povățuia pe oameni lingă dinşa să-şi lepede limba lor și să nu 
vorbiască de cit în limba în carea vorbit şi vorbeşte Dumnezei, adică în 
limba greacă, căci D-zei afară de limba greacă nu pricepe alta.” «Ca 
dovadă, spunea el, pentru iubirea ce-mi veţi păstra in viitor şi ca o 
reamintire a predicelor mele să vă fie fintina aceasta, pe care eii cu' 
puterea ce mi-a dat Dumnezeii o declar de sfintă şi toți ciţi se vor 
spăla la dinsa să se vindece, dacă vor îi păstrat cu sfinţenie cele 
spuse de mine». | 

9. Ape cu cumvacter nereligios 

«Ape» cu caracter nereligios sint isvoarele zinelor (zinilor) sait ie- 
lelor (albilor). 

Puterea acestor «ape» este tot așa de bine-făcătoare, cînd pacien- 
tul îndeplineşte anumite condițiuni, despre cari vom vorbi mai jos 
asupra <albilor», ca şi ceea a. apelor» despre cari am vorbit mai sus. 

1) Prin Epir se zice <sîmtu» în loc de «sintu> după cum se zice la Malovişte 
Macedonia. i



MEDIGINA POPULARA A AROMÎNILOR 231 

In:) această categorie intră și «apele» numite după numele zilelor, săp- 
tămînei şi arborilor mari. = 

Să nu' se creadă insă că poporul recurge la mijloacele descrise 
mai sus numai in cazul cind boala nu s-a putut vindeca prin ajuto- 
rul medicamentelor şi al descintecelor, căci el consideră de bine ser-: 
virea cu mijloacele de mai sus chiar şi pentru boalele cele mai ne- 
insemnate. | : 

N 

10. Alvele, ştînele. 

«Albele» se crede că sint nişte fee mitologice de o frumusețe ex- 
traordinară. a ” 

aLa Molovizte, Macedonia, se crede că calbele» sînt nişte neveste 
«frumoase, cu părul de aur, cu ochii mari, imbrăcate numai în «albe», 
«haine albe» 2) 

«Albele» la noi se mai numesc şi «Qine». Despre ele se crede că 
sint nişte fecioare candide, cari se bucură de o mare putere asupra 
muritorilor. Imbrăcămintea lor favorită, se crede că este cea albă ca 
zăpada, curată de tot 3). | 

De asemenea la Ohrida există aceeaşi credinţă asupra lor. 
Credinţa populară le atribuie în cele mai multe ori o putere răii 

făcătoare. Ast-fel : cind «cadi viră din nafGară» cind e lovit de nebu- 
pie, paralizare a diferitelor membre ale corpului, poporul crede, că 
aceasta a provenit de «g&ada», lovirea, <albelora. Aceasta provine din 
mai multe cauze şi anume sai că nebăgindde seamă le calci, saii 
din altă cauză €).. | | 

al.es Formoses ou les Belles, appellees en Roumanie Iele, sont 
des esprits invent6s par la croyance populaire chez les Roumains de 

_Macedoine. Mâehantes et d'une rare beuute, elles exercent une grands 
puissance sur toute la vie de l'homme, auquel elles peuvent donner . 
le bouheur ou le' malheur. Ellesonten mains les maladies et peuvent 
les gaerir. Un berger a-t-il eu un bras paralis€, cst qu!'l s'est assi 
dans un arbre hante par les Formoses5). | 

«Albile» 5) sui AMușatile sint nişte zine, cari, în timpul nopţii, 
umblă prin prejurul caselor pitu chicule), pe lingă streaşine. Ele lo- 
vesc cu boală (agudescu, închicutează) pe toţi aceia cari, în timpul 
nopţii, stai în chicute saii se p.... în acele locuri. De aci zică&tourea 
foarte abicinuită : e Nu li chișe tu (în)chicute, că ti-nchicutează». Su- 
ferindului de închicutare (lit. impicutare) saii dambla îi se zice: Albă 
şi hărioasă. vine, albă şi hărioasă s-fugă, -(z-ducă)l> | 

Un alt romin macedonean, d. Andrei C. Bagav, a bine-voita-mi 
comunica următoarele : : 

«Ielele, la Macedo-romini, pretutindineă sa numesc albile, iar nu 
muşatile. Credinţa populară le atribuie aceiaşi putere rău-făcătoare ca 
și Ielelor, adică: paralizarea diferitelor membre şi părți ale corpului, 
a limbei, a auzului chiar. Expresiunile consacrate pentru a desemna 
pretinsa boală căpătată de la albe, sint: agudit de (di) albe (lovit de 

” 1) Com. de catre d-l Papa Sterescu, institutor romîn la Crușova, Macedonia. 
) Com. de d-l Todi Trif. Nirte din Molovişte, Maced. 
3) Com. de d-l I. Sterescu din Cruşova, Macedonia. * 

.4) Com. de d-l Tode Nirte din Molovişte Macedonia. 
5) Bolintineanu, Brises d'orient, p. 364. , 
6) V. Şainenu (L), Jelele et p. 25. com. de lutza M. din Crușova.
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Iele) sait lăat de: albe. Adjectivul muşatele (frumoasele) este mai mult . un termen de exorcizare. Cind cine-va e ugudit di albe, vin babele "cunoscătoare de leacuri şi, după ce intrebuințează tot ce ' tradiţiunea le a lăsat pentru a face, ca-albele să se milostivească a ieşi din cor- pul celui lovit de dinsele, stabilesc apoi o conversaţie directă cu din- sele, (albele) și mingiindu-le, le dai numele cele mai dezmierdătoare, de pildă : leşiţi, lea mușşatile, lea bune, etc. etc. şi alte calificative de: felul asestora. 
«Dzînele, Dulcele, Muşatile, albele, sint epitetile, ce dai Macedo- 

romîncele Ielelor, In Ohrida pe lingă aceste numiri, le mai zic şi ar- -ghiandele, şi anume cind este vr-o vijilie mare și vintul suflă fluerind, 
asemenea se zice, că trec arghiandele. In Bitolia, Prilep, Velesu. şi în 
cite-va părţi, unde Rominii ai venit în contact cu Bulgarii, le zic şi | 
samovile 1 , , o IE aie "Une-ori chiar lovindu-te, ele iţi vorbesc, «strigă», din cauză că le-ai 
călcat, 

Tot-dauna cel lovit, suferă de partea corpului unde a fost lovit, 
și cind lovitura a. fost tare de tot, te poate paraliza pe loc sai te poate 
'asurzi sai chiar nimici. |. 
» Locuinţa favorită a «albelor» este în dumbrăvi, pe la izvoare line, 
fintini, prin văi frumoase, prin peşteri ripoase etc. Ni 

« Dinele sai albele, după credința populară, numai pe la miezul 
- nopții părăsesc locașul lor, ca să se plimbe, cînd toată lumea se _re- 
pauzează. , „ i a 

„Lor le place mai mult să petreacă în acest timp pe la morile din 
văi, pe sub strașinele caselor, pe la răspintii, unde de obiceiii le place 
să-şi indestuleze foamea «si s anifilească». Ele beaii apă din ori-ce vas 
al oameniler. Toţi se păzesc in ast-fel de timp să iasă din casă, . 
sau să azvirle apă pe sub streaşini de teamă să nu stropiască masa 
“«dinilor», căci în cazul acesta persoana aceea indată va fi lovită ca- 
gudită» de «albe», şi'se va îmbolnăvi de vre-o boală adinafăară»?). , 

La Ohrida?) se crede.de asemenea, că ele numai noaptea apar și 
rămîn pină cîntă cocoșul, supt umbra unui nuc, unde nu trebue să 
stai în timpul nopţii, căci te lovesc ate agudesc».: Pentru a nu'te în- 
tilni cu ele să nu flueri noaptea, să nu te p.... și cind faci aceasta să 
te păzeşti a o face sub streaşina casei sai supt nuc. , “ 

Nici să treci prin asemenea locuri nu este bine şi cind eşti ne- 
voit, înainte de a trece, să scuipi de trei ori sunător: pă, pă, pă, ca 
auzind «albele» să se retragă, lăsindu-ți loc liber. , 

- Gind cine-va se deşteaptă din somn subit părindu-i-se. că, ci- 
ne-va îl cheamă pe nume — aceasta. se întimplă mai ales la fe- 
mei însărcinate și la: fecioare distinse prin frumuseţe — să nu vor= 
bească de loc, să nu se scoale din <așternut» și nu cum-va să se în- 
şele sa deschiză ferestrele, căci «albele» geloase de dinsele caută să 
le ademenească şi să le facă răii. Ast-fel le cheamă afară sat le roagă 
să le răspunză la vre-o întrebare, ca indată să le iea abăaţta»). 

„_ Une-ori ele văzind tineri frumoși de cari se indrăgostesc fetele, 
sai văzind fecioare frumoase saii ori-ce alte persoane pe cari poartă 
necaz, le ies inainte, cind acestea trec prin locuri mai retrase şi caută 

- 

| ) Şăineanu (L): lelele etc, p. 26 com. de d-l Lăzărescu-Lecanta, care le a cules 
de la o bătrină din Gopeşi. - , 

2) Com. de d. I. Sterescu, instituror romîn la Cruşova, Macedonia. 
3) Comunicată de d. Dimoane Mihail, | | 
4) Sa le lea vocea, şi prin urmare să fie mute din momentul acela,
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să le ademenească prin fel de fel de chipuri, ca să le facă. ră. Aceasta 
mai tot-d'auna se face in timpul nopţii cind capa doarme Şi cind 
toate lucrurile tac». 

La Ohrida!) se crede că calbele> umblă prin miezul nopţei : mai 
multe la un loc, că cîntă şi că s-ar [i întimplat. multora să vază şi 
să auză chiar așa ceva. 

11. Cum se vindecă de cagulit» de albe. 

Apa din care se crede că ai băut calbele» sati «inele» e bună 
pentru vindecarea boalelor de «dinatăară», aşa se numesc de obiceijil 
boalele căpătate de lu albe 2). ” 

Alta 

Cînd merg să se spele la izvoarele albelor, trebuie să se imbro- 
bodiască cu un tulpan alb de tot, să jea_un buchet de busuioc, de 
«busul'oc», uscat legatcu o aţă roşe, «tortu aroş», unsă cu miere şi cu un ban de argint «aspru», care se pune în apă. - 

Sosind la apa Albelor, se aprinde o lumănare şi după ce se li- 
pește de rădăcina arborilor ori de o peatră de sub care țișneşte apa, 
pacienţii adresează următoarele cuvinte : - 

Dină albă, -  Zină albă, 
Dină curată,. - Zină curată, - 

„ Dină fără mingbi'inadă, Zină fără prihană, Po 
Dină fără pinginiri, .. Zină fără. spurcăciune, 
la vin'i la tine, luţită ;  Iacă venii la tine, strălucită, 
N'-esc criştină curată, Sint creștină curată, 
Ca asimă&a stricurată, „Ca argintul strecurat, 
Dă-n', albă sinătale, Dă-mi, albo, sănătate, 

Că n' h'iă fără picate, - - Căci sint fără păcate, 
„Vindică-mi di lingoari;  Vindecă-mă de lingoare, 

Ca nă amirdan'i mari, Ca o împărăteasă mare, îi 
S-a niilă ş-cama mari, Să aibi milă şi mai mare, 
Că om fui şi mâ-arişă: Căci om am fost şi mă inșelai: 
Că nu mutrii,piu călcâi, Căcin am băgat de seamă, unde am călcat, 
No-aduchii, iu ascuch'âi. N-am simţit, unde am scuipat. 

După aceasta în grabă mare se spală- şi “pleacă printr-altă că- 
rare, fără a-și intoarce privirile indărăt. De se intoarce prin acelaşi 
«drum, râii are să i se iîutimple*). a 

Une-ori pe lingă buchetul despre care am vorbit mai sus, se mai 
iea şi piine care se lasă la apa de la «Albe.» Pacientul 4) obicinuieşte 
să se spele la partea unde suferă, după ce-şi face crucea de trei, ca 
să-i ajute. | Ia 

La Gobeşti «e obicinuieşte în modul următor: 

1) Comunicata de d. Dimoane Mihail, profesor. 
3) Comunicata de d-l Sterescu, institutor romîn Ja Cruşova. 
3) Com., de d-l 1. Sterescu, institutor romîn la Cruşova, Mac; 
+) Com,, de d. Iani Papahagi, institutor romîn la Cruşova, . -
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Cine suferă «dinafară» se duce la fintina albelor şi după ce face 
o mătanie şi crucea către soare, îşi acoperă capul cu o năframă, «pe- 
tică», albă, aruncă în fintină un caspru» ban de argint, iar ceara, 
busuiocul, zaharul, tămiia şi o turtă unsă cu miere le lasă pec«buza» 
fintinei şi punind mina lingă fintină zice: ” 

Albili şi dulţili, Albelor şi dulcelor, . | 
s-viniţi si-aridiţi niţilii, „să veniţi să deemierdaţi pe cei mici, 
țen'i dedet, ce-mi aţi dat, | 
s-n'i ldaţi ;. | să-mi luați ; 
țenii l&at, . ce-mi aţi luat 

„să-n! daţi. să-mi daţi. 

“După aceasta, lisind «asprul», ceara şi cele-lalte la fintină, pleacă 
fără a se mai uita îndărăt. Darurile de mai sus se aduc cu scopul de 
a îndulci minia albelor, .cari ai: [i supărate în contra-ţi din momentul 
ce te-au lovit. 1) . - 

Alta. 

«Cind o Romincă îşi blăstemă copilul ei neascultător, îi zice: 
chiicuta s-ti agudăască adică «să te loviască dambluoa sai picătura», 
căci se crede, că Zinele stai seara mai adesea sub streaşina casei, de 
unde cad picăturele, cind plouă; de aceia mumrle se feresc, ca copii: 
lor, să nu intineze noaptea acest'loc periculos. — Cind cine-va sufera 
de paralizie, se zice :. l-agudi chiicuta. Femeile cari sufer de ochi, de 
urechi sai de reumatism, își caută leacul la fintina Dzînelor în chi- 
pul următor (bine înțeles bolnavele, cari nu:sint. doborite in pat şi 
“pot umbla): Din „Joia mare pină in ziua de sfinta Cruce (14 sept.) 
pacientele, însoţite şi de altele sănătoase, vizitează de două ori pe săp- 
tămină aşa numita fintină a Dzinelor, situată la o distanţă de vre-o 
1/;—5/, de oră de oraş. Ele pornesc pe la revărsatul zorilor de-acasă 
bine premenite și cu cite o cirpă albă la cap şi ceva de mincare (ouă, 

_brinză, lapte şi turtă). Ajungind la depărtare de 20 paşi de fintină, 
se opresc, lasă toate lucrurile şi haina de asupra, dacă ai, şi pe urmă 
în tăcere se duc pe lingă apă şi toate se roagă ast-fel: 

«t 

Albele şi Muşâtele, Albele şi Frumoasele, 
Albele și Dulţele, Albele şi Dulcele, 
Stâmăria z-vă şuţă la eh'ine S'a Marie să vă intoarcă spre bine, 
Voi s-nă lirtâţi , Voi să neiertați - | 
Că h'im galin' oarbe Căci sintem găini oarbe 
Ș-nu scim iu călcăm ; Și nu ştim, unde câlcâăm; - 
Ți nă lbat, s-nă daţi Ce ne-aţi luut, să ne daţi (sănătatea), 

i nă dedit, s-nă daţi. - Ce nesuţi dat, să ne luaţi (boala). 
Că nu putem s-răbdăm, Că nu putem să răbdâm, 
Că h'im criştine şi pătidate. Că sintem creştine și botezate. 

Pe urmă se spală bine, beai puțină apă şi se intorc cu spatele 
vr-o ciţi-va paşi de la fintină. Spălindu-se, fie-care aruncă în apă cite 
o monedă de argint, un colac gătit acasă, o luminare de ceară gal- 
benă şi cite-va flori, unele lasă şi cite-va fire de bumbac. Apoi, min- 
cind ceva, se intorc acasă, pină cind răsare soarele. 2) 

3) Auzit de la batrina Maria Pacociii din Gobişte, Macedonia, 
3) Şăineanu (L.) Jelele p. 26—27, :
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La Vlaho Clisura, Macedonia se face în modul următor: 

Cine suferă de «lingoare dinafăară» (boală de dine), să facă trei 
colaci pe cară să-i ungă cu miere, să fea o atută» (buchet) de busuioc 
şi trei «aspri» (bani de argint supţiri de tot) şi să se ducă in pădure 
la fintina calbelor». Dacă sint mai multe locuri unde se crede, să sint 
«albe», să preferă locul visat de suferind ca cel mai bun. 

Fiind în apropierea fintinei, îşi inveleşte capul cu o batistă şi strigă : 

Albili ş-mușătili, Albelor și frumoaselor, 
Dulţili, alivdâtili, i Dulcelor, lăudatelor, 
şi trandafilâtiii | Și trandafiriilor. 
şi garufilătili, Şi carafiriilor, 
s-mi n'iluiţi, Să mă miluiţi, 
z-vă dizniiriţi, Să nu fiţi supărate, 
că io chirută fuij : Căci ei proastă (pierdută) am fost, 
s-nu vidui, Şi n-am văzut, . 
Ne ț&-adrăi, Nici ce am făcut, 
Ne ţe cilcâi. Nici unde am călcat. 

„După asta asprii se pun pe apă'incet de tot şi dacă nu se cu: 
fundă, e probă că aalbele» !ţi acordă cererea. Dacă se cufundă ele 
sint. supărate și trebuie să repeţi încă odată. 

12. Cind tebaurie să vizitezi zînole : 

Vizila la «Albe» trebuie făcută mai in tot-dauna în revărsatul 
zorilor, şi cată să fii flămind, căci in cazul contrariii inseamnă batjocură 
pentru dinsele, ceea ce le supără și in loc de a le îndulci, le niecă- 
jeşti și mai mult, aşa că ai să pleci de acolo pedepsit. 

lată ce lac ele in ast-fel de cazuri: şi insuşesc vocea vre-unei 
persoane. la care ţii mult şi ch«mindu-te pe nume, prin vorbe dulci şi 
fermecătoare te determină a le urma. fără a-ţi lăsa timpul să-ţi dai 
seamă, — unde mergi şi ce cauţi acolo, pină ce te aduc pe. mar- 
ginea uni prăpăstii, de unde căzind, te duci pentru tot-dauna. Sai 
chiar de te imping ori te lovesc și fac ast-fel să capeţi vre-o boală 
periculoasă din cele «dinafăară» precum e apoplexie în vre-o parte a 
corpului, după care eşti scăldat intr-o sudoare rece. Dacă cel care le 
vizitează este aşa de naiv în cit răspunde la întrebările «dinelor» 
la moment amuţeşte sai pierde vre-unul din simţurile sale, precum e: 
surzenie, muţenie, etc. şi devine în acelaşi timp bolnav de boala co- 
piilor numită «lunatic»!). * | 

Singurul mijloc de vindecare după aceea constă în a vizita toate 
«inele», prezentindu-te cu o mare pocăință pentru batjocura ce le-ai adus. 

De obicei ele sunt-mai mult rele de cit bune. Lor nu le place 
“să [ii mindru, ci tot-dauna plecat. Pentru asta ele nu lovesc de cit 
pe cei cu calităţi aistinse, cari par că ar vroisă le intreacă în frumuseţe. 

! (Comunicata de d-na Mia Adam, Vlaho-Clisura), 

1) Vezi mai departe,
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13. Dînele din Ciușova 1) 

«Dina de la Camberiţa», care se găsește în aproprierea satului 
rominesc Tristinic. Se zice, că dinsa stă supt.un alun mare și frumos 
de supt rădăcinele căruia izvorăşte o apă limpede ca argintul! și care 
curge în mici cascade. In fața acestei fintini se află un platou mic; 
“poziţia este dintre cele mai pitoreşti. 

Această «dină» precum şi cele-lalte se venerează atit de creştini 
„cit şi de turci. : 

Dina de la Hurhungh'ale se numeşte! «[Hurhunghiule». Locaşul 
său este supt un nuc niare şi.măreţ din aproprierea orășelului Cruşova, 
în spre Nord-Est. Apa acestei zine are cursu! lin şi este de asemenea 
limpede de tot. o 

Dina de la Chirch'in6z («Chirchinez» se numeşte şi un fel de pa- 
sere de mărimea corbului, care-şi face cuibul prin peșteri) se află pe 

0 peșteră de pe un mic platoii. Apă nu există de loc aci. - 
Dina de la Lipă îşi are locaşul pe coasta. muntelui <'Țitate> de 

lingă Crușova. Apa izvorăşte din creerul muntelui in abundență şi 
merge prăbuşindu-se repede, vuind tare de tot. 

| - Dina de la gilam'i, numită ast-fel fiind-că işi are locaşul sub un 
-„ Butuiu agutun'iu» de la schitul vecin al oraşului, unde creşte ismă 

«av'iazmă» şi tot felul de flori mirositoare. 

- 14. Dânele din lMolovişte 

La Molovişte (Macedonia) albele sint în curia!) de la gulă. Loca- 
şul lor este lingă un loc întărit supt un fag stufos pe lingă care izvo- 
răşte apă puţină, dar tot-dauna. Lumea cra sănătoasă se sperie să 

„treacă p-aci de teamă să nu calce aalbele» cărora le place singurăta- 
tea, de teamă să nu-și atragă vre-o pedeapsă. 

” Aci vin de se spală toţi cei «lăaţi» de albe și cei indespuși şi 
dacă cine-va, cure n-a fost bolnav trece p-aci şi nu i se intimplă ni-. 
mic, se crede, că albele nu erai acolo în acel moment. .. 

15: Dînele din Vlaho-Clisuna 

La Vlaho. Clisura se crede că locuinţa «albelor»> este la apa făa 
'rațăa (apa cea rece) spre Vest de orăşel, intr-o pădure deasă şi de o 
frumuseţe incintătoare, despre care romincele. din Vlaho-Clisura zic, 
că este amica lor, care se întrece in frumuseţe cu dinsele, ca să le 
aducă pe «gionil“i» mindrii lor din străinătate. Apa de asemenea este 
foarte bună de băut și izvorăşte din rădăcinele unor fagi frumoşi. 

Apoi se crede, că mai sint «albe» la calbele» depărtare de vre-o !], 
de oră din Clisura. Sint nişte peşteri mari şi albe. 

, La o depărtare de '|, spre sudul orășelului se află Roibul sau 
fintina di la Roibul, unde de asemenea se crede, că sint albe. Fintina 
este în mijlocul unei păduri frumoase de fagi. Apa de asemenea este 
impede și foarte bună de băut. | a 

1 Com, de d-l 1] Sterescu, institutor romîn la Cruşova, Macedonia, 
3) <Curie». înseamnă dumbrava,
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16. Dinele din Govesţi 

La Gobeşti se crede, că sint albe lu fintină numită afîntină Al- 
belor> !], de oră departe de sat. Fintina este-n pădure şi apa care iz- 
vorăște din rădăcina fagilor este dintre cele mai bune. i 

La Gobești ca şi la cei-lalţi Romini din Macedonia se obicinuieşte 
să se chieme vr-o trei, patru femei bătrine, la casa unde se află un 
bolnav, ca să doarmă aci şi să caute a visa ceva pentru cel îmbolnă- : 
vit, anume cum la ce apă să lie adus bolnavul pentru a se spăla. 
După apa visată, bolnavul trebuie să meargă să se spele cu increde- 
rea, că se va vindeca. Ast-fel de ape siul următoarele la Gobeşti : 

1. Șoputlu dipi ch'atră (şipotul de pe piatră) unde apa izvorăşte 
din piatră; i | 

2. La fîntîna di la ţinţit fraţi (fintina de la cei cinci fraţi) şi 
3, La 192 fintână (a cele 12 fintin)) unde de asemenea apa izvo- 

răște din piatră. 

17. Dînele din Pecivole 

Lan Perivole (Epir) se crede că locuinţa dinelor este la muntele 
numit Dina, un munte de toată frumuseţa impodobit cu păduri de 
pini şi fagi, unde izvorăsc nişte fintini line, despre cari locuitorii din 
Perivole spun, că dacă ţi se intimplă să mergi odată să bei de acolo, 
ți se naşte misterioasa dorinţă de a le dori in tot-deauna şi pururisă 
nu-ți iasă dit minte (să nu-ţi iasă din gind, din memorie). Păstoșii 
la întorsul primiăverei se ceurtă cine să ocupe acest munte mai na- 
inte. “Toţi insă se tem să doarmi sub umbra fagilor, unde se crede 
că se repauzează dinele. 

18.: Dânele din Avela 

La Avela (Epir) se crede că sint dine la treili fîntîni (la cele trei 
fintini) spre vestul satului '], de oră depărtare, într-o <vuldagă» pajişte . 
frumoasă şi în jurul ei sunt păduri de fagi. De asemenea se mai crede 
că ele aparla «chiatra gioie» piatra Joie în aproprierea satului. 

La Vlaho-Clisura se vindecă precurn urmează : . 
Se jeaapă mută şi se pune sub «păala» casei în ajunul Lunei, 

Vinerei saii Miercurei, după ce se aruncă într-insa un aspru şi i se 
pune un buchet de busuioc legat cu fir de mătase. Cu această apă 
se stropeşte prin ajutorul buchetului de busuioc toată casa împrejur, 
zicindu-se: , | 

Ă del lăsâşi al... Ce-i lăsași (cutărui) 
Si-l aj; Să-i iei; 
dei, ldaşi, E Ce-i luaşi, 

Si-L &-aduţi, Să-i aduci, 

a
 “Căi pitiqât, ici e. botezat, 

Că-i Mirusit, Căci e miruit, Se 
Ş-nu p&ăti să-aravaă. Şi nu poale să sufere.
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Aceasta se face de teamă ca nu cum-va suferindul să fi fost lovit 
de «dine» în vre-unul din aceste locuri. 

După ce apa a fost lăsată o noapte sub <păala» casei, dimineaţa 
viitoare, o femee cure se pricepe in descintece, îl spală cruciș şi cu 
podul minei la faţă zicind cuvintele de mai sus și-i dă să înghilă bă- 

- şicele cari se formează pe busuioc. . 

(Auz. de la Tina ali Viiaca din Vlaho-Clisura, Mac.) 

19 Descîntec de «ldut» de ulbe.: 

lu-n' h'iţi: dinili, N Unde (mi) sinteţi,. zinelor, . 
lu-n' hiţi st'rbili, Unde (mi) sinteţi, drăgălaşilor, 
Albili ş-muşătili, o Albrlor și frumoaselor, 
Șapti-qăţi şi dăauă di limbi ş-giu-  Şipte-zeci şi două de limbi și ju- 

[mitati, [mătate, 
Iu-ţi hiiţi: -- Ori-unde sinteţi: 

- Tu munţi h'iţi, „Iu munţi sinteți, - 
„Tu prăvdi h'uţi, - Printre animale sinteţi, 
Z-vă adunâţi | Să vă adunaţi - 
Şi z-viniţi la X.... i să veniţi la X...... 

“Ti-l lat, Ce i-aţi luat, 
S-l-aduţeţi ; Să-i aduceţi; 
Îţi-P lăsât, ” Ce-i aţi lăsat, 
S-l-u l6aţi Să-i o luaţi, 
Că-i mirusit, | | „Căci este miruit, 
Că-i pătigât - Căci este botezat, 
Ş-nu. pati si-şaravdă. - Şi nu poate să sufere. 
„Cum cură căt'urli, Cum curg drumurile, 
Cum cură âpili, | Cum curg apele, 
Cum cură ari'vrli, Cum curg riurile, 
S-cură dorlu dila X.... Să curgă dorul de la X.... 

PR , - “ 

După acestea zice, dacă este seara, cind descintă pe cel «ldab 
de albe 

Bună diminăaţă.. Bună dimineaţă 
Ş-citu-i dimin&ața, . Și cit este dimineaţa, 
Ahăntu s-t&află derlu diminăaţa ; Âtita să te afle dorul (durerea) 

[in dimineaţă; 

Dacă însă se descintă dimineața, se zice: 

Bună săară „Bună seară 
Ş-cită-i s&ara Și cit e seara . 
Ahăntu s-tă&atlă dorlu s&ara. | Atita să te ufle dorul în seară. 

După acestea dorul are să treacă suferindului. 
” (Auzit de la Via al Bibi din Vlahu-Clisura Macedonia), 

1) Streaşina,
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20 De «ldavi dinafăavă» sai de «ali» 

Poporul inţelege mai acelaş lucru prin «dinafăară» şi «hali», 
| Sub «hali» insă se ințelege anume boala de care suferă cine-va, 
cind ajurează, un fel de zmintire periodică, după care cel care suferă 
«pati» credecă vorbeştecu morţii etc. Şi boala aceasta, după credinţa 

„Poporului, provine de «luarea albelor» saă de «luarea» vintului tur- 
bat, pentru asta se mai zice «ca luat di vimtu» ca luat de vint, unuia 

-care se poartă ca zmintit. | 

Iata cun se vindecă : 

Cind cadecine-va «dinafăară» sai pate de «hale», să sape, după ce-i 
trece criza, la locul unde îl apucase boala şi se crede, că va găsi 
acolo. un cărbune. In locul cărbunelui să ingroape o cămașe din ale 
sale și altă-dată nu-l va mai apuca. | 

sau : 

„Să bei chulia» veninul din fiere corbului, ucis de un om, care 
zice inainte de a iinpușca într-insul: * . * 

„Ține-ţi c&arbe h'ar&a Ține-ţi, corbule, fierea, 
Hiarăa cu hulia „Fierea cu veninul. 

Dacă omul. în momentul cind impușcă, nu zice cuvintele de mai 
sus, corbul respindeşte tot veninul din fiere 4). 

Ă | | sau: 

Să măninci carne de sobol <muşurâniii> și nu te va mai apuca 
halea 2) 

sai: 

Din frunză de nuc se face cataplazmă, care se aplică celor «daţi» 
„de zine şi are un efect din cele mai bune 5, 

sau: - 

Dacă tai viţă, mai tot-dauna încep să curgă nişte picături, pe 
care poporul le numeşte lacrămile viței. Aceste lacrimi adunate într-un 
vas curat, servesc de medicament pentru cei «lăaţi» de zine. 

21 Tot pentru „lăave de (lânes 

< Muldaha»,. Ramura de oliv. nefructifer, Usucul, Nucul şi Feriga 
se venerează cu plante medicale pentru combaterea boalelor provenite 
de «luarea» zinelor. - 

1) Com. de d-l Papahagi Iani, înstitutor romin. , 
3) Com. de d-l Iancu Dalametra din «Calive-Badralexi», Macedonia. 
2) Com. de d-l 1. Sterescu, institutor romina la Cruşova, Macedonia
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De asemenea și cuiburile rindunelelor.!) | = 
, * %* ' Afară de acestea romiînii din Macedonia ai un deosebit respect - 

“pentru. fintini. | 
Mai toate fintinile ai cite un mic zid de peatră, în care se află 

cite o mică «dulapi» un fel de deschizătură patrată făcută în zid, 
unde, toţi aceia cari beai apă de acolo, trebuie să depuie cite un mie 
dar, conzistind de obicei dintr-un «hiir» fir, uţă de pe haina lor, sai 
dintr-o floare nemirosită, ori dintr-o rămurea, petricea etc. 

Cauza' pentru care se face aceasta, este credința, că ar putea să 
li se intimple răă din partea albelor sai altor fiinţe supranaturale cari 
păzesc fintinele. | i 

Pentru aceasta, inainte de a bea din șurcă?) snă. cupana 3) 
fintinei, e bine să sufle de trei ori pe apă şi să-şi faca crucea. . 

28. De vaio, 

«Vazm6». este durerea ce se iveşte la ochi și la dinți. Se crede, 
că provine din «găadă» lovire «dinatăară.» , 

- Se vindecă ast-fel : | . 
Să ea puțin floc de lin, seinmoaie în ud şi se Şterge cu el ochiul 

sau dinţii, pe dinatară, zicînd: , 

Pină s-mi pingineşti tini, Pină să mă spurci tu, 
va ti pinginescu io, am să te spurc eu, 

"că ni escu pătiqât, căci sint botezat, 
că n'i escu n'irusit, căci sint miruit,. 
şi nu pot s&-aravdu. şi nu pot să sufer. 

Se zice de irei ori. 

-Une-ori în locul udului, se întrebuințează C.... de prunc, cu care 
se șterge ochiul saii dinţii pe din afară. | 

(Cules din gura bătriner Tina ali Viaca din Vlaho-Clisura, Macedonia), 

23. Descintec de «umflătuvă» și de caprindeve» la 
“față, git... 

„ “Cite odată ca din senin ţi se umilă sai ţi se aprinde fața sai - 
gitul, în cît nu-ți dă pace de loc. Boala este pericoloasă, căci se poate 
intinde peste tot corpul, în cit să-ţi pricinuiască și moartea chiar; de 
aceea trebuie să recurgi îndată la „descintece, singurul 'mijlos .prin 
care se poate vindeca.- - 

Pentru aceasta, acel care descintă fea o lupată şi o încăl- 
zeşte bine la foc. Apoi aproprie lupata ast-fel arsă de cumilă- 
pura bolnavului, zicind următoarele, dacă descintarea se face dimi- 
neaţa : | 

5 Com. de d-l 1. Sterescu, institutor romîn din Cruşova, Macedonia. 1) Şurcă se numeşte canalul supţire pe unde curge apa; - 
5) Cupanie este o albie mica, dacâ este între şurci şi mare, dacă este supt şurcă, unde curge apa din fintîna şi serveşte ast-fel a aduna o cantitate mai mare de apa de unde se adapa dobitoacele,
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Cită-i s&ara | “Cit (durează): seara 
Ahiîntu s-ti află lingăarăa Atita să te afle (să dureze şi boala). 

(de trei ori). „ " 

lar dacă se descintă seara, se zice: Ă o 

Bună-ţi diminăaţă, 
Şi dimin&aţa s-nu te află, - 
Că nis (sat: nisă) i pătidăt, 
Că nis i n'irusit 
Ş-nu poati s&-astirx&ască : 

Traducere.— Bună-ţi dimineaţă, şi dimineaţa să nu te afle,— căci 
dinsul ie botezat. căci 'dinsul ie miruit şi nu poate să tă sufere. 

_După aceasta scuipă în lupată, şi o loveşte de fier. Dacă scuipa- 
tul nu se lipeşte de lupată, se crede că cumflătura» sati «aprinderea» 
s-a vindecat și i se mai face incă odată, după care se crede că nea- 
părat trebuie să treacă. | N 

„(Auzit de la Tina ali Viaca din Vlaho-Clisura,: Macedonia), ' 
N 

i „24. Deochiul, cdiueluvta» 
— 

„Ca pretutindeni există, la Aromini credinţa În deochii. 

25. Cine poate fi deochăat. . 

Se crede, că cei mai expuşi a fi deochiaţi sint mai ales copilaşii 
cei frumoşi cu calități pronunţate ca să peată atrage atenţia şi să 
zmulgă un fel de mirare din partea acelor cari se uită la dinșii. 

“Apoi odrasla tinără a vitelor, precum sint mieii, viţeii, iezii, etc. 
După aceștia vine: lehuza, “flăcăii și fetele cele frumoase, voinicii 

şi mai toate vitele, Rar de totse pomenește de barbaţi a [i deochiaţi. 
De biătrinii insă cari ajung o virstă inaintată şi cari totuşi'se bucură 
de o sănătate perfectă, in cit se pot mişca în libertate şi pot să-și 
caute de micile necesităţi, se pomeneşte. - - ' 3 x 

26. Cine poate deochăa,. 

După credinţa poporului tot omul poate să deoache, prin urmare 
să aibă ochi răi, chiar cind el ar fi omul cel mai bun, cu inima 
cea mai curată. a a 

Deochiul cel mai periculos însă este acela, care provine de la oa- 
menii cunoscuţi în sat cu.ochi răi și cu inimă rea. | e 

Deorhiul se consideră de foarte rău, cind el vine din partea unei 
femei, căreia nu-i trăesc copiii. 

Numai atunci deochiul îşi produce efectul (Sit) cind pe lingă o 
privire fixă asupra cui-va, se mal uneşte și aziliul> rivna, dorirea ar-: 
zătoare și răutăcioasă. | - - a Pi 

16
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po , 

23, Cum se cunoaşte deochiul. 

Semnul după care se cunoaşte deochiul la copii, vite, etc. e, că 
indată, ca din senin, încep a se văita, a geme şi a le veni ameţeală 
a cap.! ” a 

«La Cruşova, semnul după care se cunosc copiii că suferă de 
deochi, e că li se roşese ochii și că simt un fel de fierbinţeală la cap"). 

.. 

28. Cum nu pot fi deochiaţi copiii. 

Copiii deştepţi şi drăgălași sint mai expuşi deochiului de cit cei 

proşti. De uceea mama, -cind cine-va îi laudă copilul, încruntind din 
sprincene într-adins, protestează şi adresează epitete urite copilului, 
numindu-l prostuţ, urit, pocit, etc. | 

Tot pentru a nu-i [i copilului de deochi, mama nu-l ţine înfă- - 

şurat în scutece frumoase şi dacă-l ţine, caută ca să fie pe lingă ele 
vre-un lucru care să facă contrast cu frumuseţea lor. 

| De asemenea multe femei obicinuiesc după spălarea copilaşilor, 
cari. încă sug ţiţă, să-i inegrească puţin cu un cărbune la frunte, pe 

virful nasului sait pe unde se îrnpreunează sprincenele, căci prin a- 
ceastă «afumare» copilul capătă puterea de a deturna puterea ochilor - 
răi «frinzi ocliili arăi», fringe ochii răi. , 

Pe la Pind se obicinueşte ca fetele și băeţii pe cit timp sînt încă 

mici să-şi facă la frunte citeo «stăaiă» stea, pentru a nu le fi de de- 
ochiii: Pentru aceasta se servesc de un ac cu care înțeapă de mai 

multe ori locul destinat pentru stea şi ieşind singe, pun pe de-asupra-i 
“cărbune pisat şi prin modul acesta se face o stea care rămine-ne- 

ştearsă pentru tot-deauna. | - 
_Altă dată în locul cărbunelui se servesc de praf de puşcă «bi- 

ruti», care, după ce se amestecă cu apă, ca să devie moale, se. pune 

acolo şi prin ajutorul unui chibrit i se dă foc şi steaua apare la me- 
“ment pe frunte. 

Tot pentru a nu fi deochieţi copiii poartăasupră-le un calu» 
usturoiti atirnat de git. .Puterea cal'ului> după credinţa populară este 
dintre cele mai mari. Nici odată un copil nu poate fi deochiat dacă 
va purta usturoiul 2)». | 

In locul «alului> poţi intrebuinţa în contra deochiului «câarni di 
bubulic» coarne de 'cărăbuş; sau: i 

După ce copilul a fost iînțărcat odată, să nu-l mai laşi să sugă 
pentru a adoua oară, câci atunci se deoache cu foarte nare uşurinţă. 

Apoi tot pentru acelaş lucru se atirnă copilului «minochir» fr. 

amulette. De asemenea dacă prinzi un sobol «muşurâniii» şi-i scoţi 
omoplatul («plitarea») drept, pe care după aceasta il atirni de «că- 

ciula> copilului, el va fi prezervat în contra deochiului. 
“Copilaşu!, care încă nu împlinise anul, după ce mamă-sa îl infaşe 

pe genuchi in fie-care dimineaţă şi în fiecare seară, cind il «adună» pentru 
culcare, trebuie să-i facă cruce pe dinsul cu mina ei și să-l tragă pu- 

țin de nas, căci ast-fel devine mai puţin apt de a fi deochiat. Suiu: 

A treia seară după naşterea unei femei, moașa «baba» se duce la 

lehuză şi luind o pine c«cirvăal!e» rupe dintr-insa o bucăţică <muşcă- 

1) Com, de d. Papahagi Iani, institutor romîn la Cruşova, Macedonia. 

2) Com. de d. Iani Tușu Papahagi, institutor romin la Veria, Macedonia.
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tură», pe care după ce o înmoaie într-un pahar cu vin în care pusese 
un cărbune, o face două bucățele și impreună cu «lulach'u», temiie, 
sare, ord, ataparico» 'şi usturoiii învirteşte fie-care bucată într-o ba- 

“tistă sau petec, pe care-l coase bine cu un fir de mătase. | 
Unul dintre aceste petece ast-fel preparate, îl poartă lehuza  .pe 

subțioara dreaptă, iar cel-lalt se leagă de faşa pruncului. 
Une-ori prin firul de mătase de la petecul lehuzei se mai leagă 

un inel de argint, iar de la acela al copilaşului un nasture de argint. 
Lehuza poartă petecul patruzeci de zile; lar petecul legat de faşa 

pruncului se lasă un an de zile și aceasta se face ca lehuza şi prun- 
cul să nu fie deochiaţi saii loviți de spiretele necurate, ca zinele <al- 
ele» etic. 

29. Scuipatul 

Cind un copil sai ori-cine altul ţi-a atras atenţia în cit chiar 
fără voie l-ai fixat, ca să-l admiri pentru vre-o calitate frumoasă a sa, 
trebuie, scuipind încetinel la moment, să zici «s-nu-l! hi'ibă di ocl'u» 
să nu-i fie de deochiii, căci în cazul contrarii foarte posibilsă se 
deoache din cauza «ziliului, ce-i ai făcut. 

«Tot-dauna să scuipi şi să spui incet: să nu-i fie de; deochiă, 
cind ești cuprins de mirare și de mare «ziliii» pentru vre-un, copilaș, 
voinic, fată frumoasă, vițel, miel, etc. căci aceasta este şi în ihteresul 
tău, de oare-ce dacă ai şti, că ai putea să deochezi pe. cine-va şi a-i 
face-o aceasta într-adins, la descintarea ce i se va face celui deochiat, 
se poate foarte posibil să se împlinească descîntecul babei, care nu- 
mai milos nu este în cele mai multe ori faţă de cel cu ochii răi — 
şi atunci o păţești W». aa 

«Aceasta trebuie să o.facă mai cu seamă acela care se cunoaşte, 
că are ochi răi 2)». | 

«In Macedonia se pune de-asupra uşei din odaia unde se află le- 
huza, un fir de aţă albă şi altul roş răsucit, formind numai unul, ca 
mărțişorul în Rominia. Un asemenea fir se leagă şi la lehuză impreună 
cu inelul de cununie, ca să fie ferită de ochi! răi (deochii). Atit firul 
de la uşe cit şi cel de la gitul lehuzei se păstrează 40 de zile» 3), 

«In “timp de trei zile de la naşterea unui copil să nu se spuie 
adevărul de e băiat ori fată, tot pentru a nu fi deochiat». . 
„__«La Veria, Macedonia, îndată ce se naşte pruncul, «baba» spune 

cu voce tare: «licior> băiat, dacă s-a născut fată şi vicevers dacă s-a 
născut băiat. Aceasta, ca venind spiritele rele şi negăsind ce a spus : 
«baba». (moașa), să se intoarcă indârăt, fără să facă vre-un. răi năs- 
cutului, iar pe de altă partesă nu [ie deochiat de mirarea celor prezenți 
în momentul nașterej». - 

Tot pentru motivele arătate mai sus se pun deasupra uşei de la 
camera lehuzei niște ramuri verzi legate cu lir TOȘ Î). NE 

Băiatul dezmierdat se deoacbe mai curind de cit .cel nedezmier- 
- dat mai de nimeni. Copilul cel răi rar se deoache 5). . 

, 

1) Com. de d-l Ciacma, institutor romin la Turia, Epir; 
2) Com. de d-l Chelef, institutor romiîn la Floru, Epir. 
3) Auzita de la d. P. Badralexi. , 
4) Credinţa aceasta se păstrează la Vlaho-Clisuia, Macedonia. Comunicata de 

d-na Mia Adam (n. Tacit). ” 
2) Auzită de la batrîna Tina Ghiţi Papahagi. * d
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Copilul care suge de la ţigancă nu mai ieste atins de puterea 
deochiului. | | 

Lăuzei i se leagă la cap un tulpan alb şi poartă un galben 
pe frunte, ca să nu se deoache iar de asupra aşternutului un căţel 
de usturoiiă. Ca să. nu se deoache copilaşul nu se arată la ori şi cine 
pină la patru-zeci de zile 2). . 

u 
Le Mălăcaşi (Tesalia) se obicinuieşte ca cămaşa în care a fost. 

învelit pruncul în momentul nașterei, să se păstreze înfăşurată într-o 
batistă curată şi să se poarte cele patru-zeci de zile d-intiiii ale naş- 
terei de lăuză pentru a nu fi deocbhiată. o 

- Vitelor, spre a nu fi deochiate, li se atirnă de git pe lingă us- 
turoiii şi alte diferite oase, colţi de lup sau dinţi de rinocer, cari 
se cumpără de la preoţii ce vin din sîntul Munte; precum şi diferite 
alte scoici. | 

30. Cind deochăatul nau e descîntui. 

„ - Dacă deochiatul nu se caută imediat, moartea grabnică va urma 
cu siguranţă după credinţa populară, cel deochiat «creapă». De aceea 
nu trebuie să laşi nici-odată să treacă mult timp, ci imediat să chemi 
pe cine se pricepe în 'de astea, căci se poate intimpla ca copilul sait: 
vita să doarmă şi ast-lel să se ducă. | 

Se lea un vas-plin cu apă mută (neîncepută) şi după aceasta, 
femeea, care ştie să descinte, iea cu un cleşteun cărbune aprins «jar» 
şi făcind cruce de-asupra vasului, zice la fie-care atingere vorbele ur- 
mătoare : ! 

__Hristolu (Hristos), cînd atinge creștetul vasului. 
Și Stămăria (şi sfinta Marie), cind atinge partea opusă «primei 

De [atingeri.: 
Și dospridaflii apostul: (Şi cei doi-spre-dece apoststi), cind atinge 

[partea stingă a vasului). 
S-u păată (să învingă), cind atinge paitea dreaptă a vasului. ”, 

Aruncă după aceasta cărbunele în vasul cu apă şi mai repetă 
acelaş lucru cu alţi doi cărbuni; dacă cărbunii se cufundă în apă, 
se zice, că într-adevăr este deochiat; iar dacă nu se cufundă el suferă 
de altă boală. “ 

Dacă însă mama băiatului stăruieşte să se mai repete încă o dată 
“această încercare, nu trebuie să se facă încercarea de cit numai cu 
doi cărbuni, căci aşa e bine. - 

Dacă se cufunădă în apă cărbunii şi prin aceasta se dovedeşte că 
suferindul este deochiat, se iaii trei grăunțe de sare şi după ce se face 
cruce deasupra vasului cu fie-care grăunte, după cum am vă ut, că 
se face cu cărbunii, întiiul grăunte se aruncă in .vas,-al doilea în foc 
şi al treilea se dâ bolnavului să-l mănince, după ce i se face cu din- 
sul cruce, adică femeea cu grăuntele in mină ii face o cruce sufe- 
rindului ca şi cum şi-ar fi făcut-o acesta cu mina sa, şi pronunţă. 
cuvintele următoare: 

«Ni-escu pătigât, . imi) sint botezat 

i) Com., de d=l I. Sterescu, institutor romin din Cruşova, Mlacedoria, 

X
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«N'-escu- niiruit (Imi) sînt miruit 
«Şi nu potsi aravdu».. Ă Şi nu pot să rabd, să sufer. 

După asta cu apa din vas femeia spală pe cel deochiat însă cu 
mina întoarsă anăpoda, adică cu podul minei, ast-fel ca să-i facă o 
cruce şi cu ce-rămine, îi stropeşte corpul!). 

Se iea un vas cu apă «mută», apoi cu ajutorul unui cărbune face 
o cruce de-asupra vasului şi zice de trei ori cuvintele următoare: 

Tu numa a tatălui - In numele tatălui . 
A h'illuj Și al fiului 
Şi -a simtului duh „Și al sintului spirit. 
Amin; i Amin; | 
Nu -astingu cirbunili Nu sting cărbunele, : 
Că-astingu di ocliu al... Ci sting de deochiu (cutăruia). - g | g 
Apoi stropeşte pe deochiat cu apă cu mina anapada?) 
Se ea un cărbune aprins şi'se aruncă într-un pahar cu apă şi 

în acelaşi timp bătrina cure descintă amintește caduţi aminti» numa 
copilului deochiat şi pune pe băiat apoi să număre de la unu pină la: 
zece: dacă cărbunele în acest timp va cădea la fund, băiatul este deo- 
chiat, jar dacă nu se cufundă, băiatul suferă de alt-ceva. 

Fiind deochiat băiatul, aceea care descintă: zice : 

aNu-și mutrăaști narta» - Nu se uită la nasu-i, 
aMa-și mutrăaşti fic'orlu». Ci se uită Ja băiat?) 

Se iea o farfurie cu apă neincepută eamută», apoi prin ajutorul 
-unui cleşte se iea un cărbune din foc, cu care se face semnul crucei 
şi pe urmă se lasă jeraticul în apă spre a se stinge. Acelaşi lucru se 
mai repetă și cu alți doi cărbuni și din apă «discintată» se dă copi- 
lului să bea și să se spele, că-i trece deochiul. - 

(Auzită la Malacași, Tesalia). 

31. Descîntece de „liucl'umvet 

(Cutare) ţe-n' 'lo fictorlu di ocl'u, 
-  "Tricu pri l-amari, 

Nu-şi ar'că' ocl'ili pr&-amari, - 
Ma-li ar'că pri fic'6r, | 
Si creapă; 

- Ne feciorlu ameii'si creapă | 
Ne ocl'ul a lui (sai: al'ei) | ! 
Pr&-amari si-z ducă 5) 

Alta 4 . 

Traducere.—(Cutare) ce-mi deochie băiatul 
E Trecu pe la mare, - , 

Nu-şi aruncă ochil.pe mare, 

1) Cules de la bătrina Tina al Viacă 'din Vlahco-Clisura, Mac, 
3) Cules de la” batrîna Via Bibi din Vlaho-Clisura, Mac, Ea mă asigura că învă. 

țase descîntecul acesta de la o macddoneancă, care a fost în Romiînia într-o vreme, 
„ 3) Com. de d-l Carafoli, care l-a cules de la țal Costa Caraiani, din Xirolivad, 

Macedonia. A 
3
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Dar li aruncă pe băiat, 
Ca să crepe; 
Nici băiatul mei să crepe, , | 
Nici ochiul lui (saii dacă e femeie: al cil). 

- Pe mare să.se ducă (deochiul).. 

32. Altă 
Omlu aţelăa 
Țe tricu pri ațăă dâană, 
Nu-şi arucă” oclul pri chiatră,. 
Ma şi-l arucă' pri fictorlu amei, 

„Si cr&apă; 
a Ne fic'orlu a mei si cr&apă, 

Ne oclul a lui, 
Ma chi'atra ţăa si cr&ăapă ?) 

Traducere.—Omul acela, | 
Care trecu pe acea colină, 
Nu-şi aruncă ochiul pe piatră, 
Dar îl aruncă pe băiatul mei, 
Ca să crepe; 
Nici băiatul mei să crepe, 
Nici ochiul lui, ! 
Ci piatra aceia să crepe. 

33. Alta 

Di cari i diuclât, 
D&-aţelăa vindicăt *) 

Traducere.—De cine e deochiat, 
De acela (să fie) vindecat. 

34. Alta a 
Eara nă vacă Vară, (ţirb6anii) 
F&aţi muscâr laru, 

pl Tricu un amiră' (avinătâr) 
L-vidu,, 
L-diucl'€, 

s-turnă” misa lu 'alimsi, 
Nip6i nis z-disucl'6; 
Ti alingu ş-io pri... 
S-ţi tr&acă diucl'arăa ) 

Traducere.—Era o vacă pestriță (suptinţ. cerboaică), 
Fece (născu). un vițel pestriţ, 
Trecu un împărat (supt în. vinător). 

; . 
- 1) Acestea din urmă se zic de trei ori, cînd se sting cărbunii. 
3) Cînd se bănuiește cel care a deochiat, că este unul saii alta. 

3) Auzite de la batrina ţal Costa Caraiani din Xirolivad, Maced. 
) Auzite de la batrina Tana Hagigogu din Xirolivad, Macedonia.
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L-a văzut, 
L-a deochiat, 

S-a intors" mamă-sa de l-a lins 
Şi iarăşi s-a vindecat de deochiă; 
Te ling. şi eii pe (numele deochiatului) 
Să-ţi treacă de deochiii !) 

35. Alta 

girbani. piștâa -n munti 
u țirbon'lu după nisă, 

Tricu un avinătâr pri acl6, 
Di ocliu îl! lu lo, 

Lă-alimsi mi-sa 
Și z-disucl'6; 

| Lo di'oclu și X 
. LO-alimse misa z- disucl6, 

Traducere, —Cerboalcă păştia în munte 
Cu pulul săi după dinsa, 
Trecu un vinător p-acolo, 
De deochiii i l-a luat (l-a deochiat). 

L-a lins mamă-sa . 
Şi s-a vindecat de deochi; 

Luă; de. deochiii (s-a deochiat) şi (numele deo- 
[ehiatului), 

L-a lins mamă-sa 
Şi s-a vindecat de deochiti. 

Amindouă acestea se fac: după stingerea cărbunelui. 

d | 36. Alta 

 Nchisi vaca s-pască, 
;:Z-dăadi viţălu după nisă, 
Viţălu lo di ocl'u, - 
“Şi şel'upică, 
S-turnă: vaca l6-alimsi 
ŞI-L tricu. 
Şi io alingu x.. 
Si-li. trăacă. 

Traducere. —Porni vaca să pască, 
S-a dat (merse) viţelul după dinsa, 
Viţelul a fosti deochiat, - 
gi şehlopătă. .. 

„S-a întors vaca de l-a lins 
Şi-i trecu. 
Şi eu ling (numele deochiatului). 
Si-i treacă, | ÎN 7 

După aceasta linge pe "deochiat cu limba de trei ori ; apoi cu po- . 

1) Auzit de la bătrina Via al Bibi din Vlaho-Clisura, Macedonia,
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licarul înmuiat în scuipat, ii atinge frintea. de nouă ori şi scuipînd 
încet de o parte şi de alța, zice: | 

1 Ptiu! s-crăapă ocl'i ără'i 
(Ptiu | să crepe ochii răi). 

| 37. Alta ” - 
Tri peşti ță-avăaţi, - Pentru peşti?) ce aveați 
Cuchi'ali-n' bigâţi, Boabe?) mi-aţi pus, 

Io țe h'iu Hrist6 Ei care sînt Hristos 
Pri spărgini bigăt, Pe scutece băgat (să șed), 
Pri zvonlu di nivăastă Pe «zvonul» miresei | 
Nr'elu sta culcât, - Micul (copiluşul) stă culcat, 
Di, mini diucl'ât De mine deochiat, - 
Di mini vindicât. | “De mine vindecat. 

Puterea de a vindeca, o posedă acest descintec chiar de la [ris- 
stos. Povestea spune, că el, fiind în gazdă la o familie săracă, a fost 
poitit să șază pe nişte scutece, și:i s-a dat la masă să minînce miîn- 
care cu boabe, în loc: de mincare de peşti, care era mai bună. Aceasta 
fiind-că nu a fost cunoscut, că este Hristos, - 

„Hristos supărat de aceasta, a aruncat o privire răutăcioasă asu- 
pra copilașului, aşezat pe zăvon, care indată a fost deochiat şi a în- 
ceput să plingă. Cind părinţii ai văzut că copilului nu-i este bine, 
au început să se -vaite şi să plingă. Dacă a văzut aşa Hristos, i s-a 
făcut milă şi apropiindu-se de copilaș, l-a luat în! braţe, l-a' scuipat " 
de trei ori. ușor în piept-.și l-a vindecat îndată prin cuvintele ur- 
mătoare: ” 

Di mini diucl'ât, | “De mine deochiat, 
Di mini vindicat. . De mine vindecat. 

58. Alta. 

In vârqili livedi - În verzile livezi -. 
Păștăă nişte văţi, Păştiai nişte vaci, “ 
Un boi liar - Un boii pestriţ, N 
Un lar muscâr. . Un pestriţ vițel, . 
Tricură şi-l diucl'ară, | „Au trecut (ochi răi) - 
Si di corlu andreptu-l șcl'upicară 4, Şi l-ati deochiat, 
S-turnă: misa l&-alimse Și de piciorul drept schiopătă 
Ș-pali z-disucl'€. „S-a întors mamă-sa la lins 

Şi iarăși vindeca-tu-sa de deochiii. 
Culese de la Maria al Dima Dimulie din Samarina, Epir, 

La descîntecile de maj sus, femeiu care descîntă, se mărginește 
numai la pronunţarea cuvintelor şi la scuiparea în pieptul suferindu- 
lui de irei ori. Se crede că puterea primului descintec este foarte 

„_1) Ad, mincare de peşti. - | . o 
3) Ad. mîncare de „boabe. ” 

, 3) «Zivon» sai «zvon» se numeşte vălul supţire cu care se acoperă mireasa cînd se mărită, , e A 
4 Aci în loc de : Jai ctorlu andreptu-l şcliupicară (şi de pictorul drept şchig- păta) daca suferindul sufera de alt-ceva, se spune partea aceea,
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mare, fiind-că este de caracter religios și nu e nici un păcat a-l spune 
şi nici preoții, dacă îi vei întreba, — spune femeia de la care s-a cu- 
les,—nu opresc descintarea cu ast-fel 

7 

de descintece. 

89. Pentru «luare de lună» 

Pruncul de la naștere trebuie păzit continuii, să nu fie lăsat sin- 
gur nici o-dată, de teamă să nu-l vază luna, căci îl Qeoache. 

De asemenea leagănul nici o-dată nu trebuie să fie pus in faţa 
ușei saii ferestrei, ca nu cum-va să-l vadă luna, ci tot dauna să 
lie ținut mai în i nteriorul camerei pe unde nu se face curent de aer. 

acă e «luat de lună» îndată se imbolnăveşite, strigă, nu doarme bine 
plinge, nu-i vine să sugă, şi are eşire afară. Ă 

Ca să-l vindeci, să aștepți să fie lună nouă şi cînd se simte putin 
maj bine, se dă «babei» un ou proaspăt, un vas de aramă şi un «semn» 
de al copilului, cum e de ex. o cămaşe, un ciorap, etc. i se spune în . 
acelaș timp şi numele şi ea de scintă 3). 

Expune noaptea la lună vasul plin cu apă în care se spa rge oul 
şi se acoperă cu «semnul: copilului. A doua zi se iea doctoria ast-fel 
preparată şi se face copilului o baie în apa din vas și anume copilul 
e pus gol in vas sau albie <cupanie>, iar pe cap i se pune un ciur 
cu fundul în sus şi peste fund i se varsă «apa cu oii». | 

Apoi copilul se cere să fie imbrăcat cu cămaşa fermecată. 
Tot acelaş lucru,se mai repetă cele două zile cari urmează și copilul 
se va vindeca. 

Să încerci cu funingine amesteeată cu lapte pe care o dai într-o 
linguriţă copilului, ca să o bea. 

(Com. de d-nu Şunda T. din Cruşova, Macedonia). 

40. Descîntec de tăeve «tătare» 

Chiinsi Aghiu Ghiani ş-ai Tanasi Porni S-tul Ioan Şi S-tul Atanasie: 
cu tăpâărili, 
cu custărili, 

s-tal'e g'untâpini şi chi'in, 
sturlu a Hristolui si adară, 
şi păarta ali Stimirie. 

şi s-tăllară,. 
si spinticară 
şi zohilăă - 
şi plindăă, , 

că munții! si 'nvirinară 
“âpili si 'nh'iurară, - 
ş-pădurli s-cutrimurară. * 
avdi luţita Stimirie | 
ș-u dedi alaga viie 

, 

cu topoarele, 
- cu cosoarele, 

să taie ienuper şi pin, 
coloana lui Hristos să facă, 
şi poarta s-tei Marii. 

Şi s-au tăiat 
Şi s-au spintecat, 
şi țipau 
şi plingeai 

In cit munţii s-aii întristat 
Apele s-au infiorat , 
şi pădurele s-au cutremurat. 
a auzit strălucita s-tă Marie 
Şi s-a grăbit venind iute 

5, Descîntecile n-ai putut fi culese de d-nu Şunda, care mi-a comunicat accasța,
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, și li qisi: 
nu plinqiţi fic'6ri mușâţi, 
ma alaga-acasă z-vi u daţi 
peri. din cap-vă s-tălâţi, » 
tu untulemnu s-li mulţi, 

şi dorlu va s-nâacă 
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şi le a zis: - 
nu plingeţi feciori frumoși, 
ci acasă iute mergeţi, | 

“peri de pe capul vostru să tăieţi 
in unt-de-lemn să-i muiaţi 

şi dorul se va îneca 
şi va s-trăacă. - Şi -va trece (se va vindeca) 

După acestea, bătrina care descîntă taie nişte peri” de pe capul 
celui tăiet şi înmuindu-i în unt-de-lemn, îi “pune pe tăietură și se 

“crede că va trece.. | 
Putevea vindecătoare acest descintec, după credința populară, o 

posedă chiar de la sfinta: Marie, care cea d-întiiii după cum se spune: 
şi în descintec, a arătat modul acesta de a vindeca tăieturile cui-va. 

(Auzit din gura bătrînei Marie Dimaă al Dimulia din Samarina, Epir). 

41. Descântec de «grăunţe» bule. 

“ Mina a făcut nuntă 
Şi a invitat pe lumea toată 
Şi pe Cheaua n-a invitat-o. 

In cit o necăji, 
O întristă, 

De i-a părut răi. 
In cit a tras dea lovit (pe: numele - 

[celui cu bube) 
La cap dinsa l-a semnat; 
Bubele să piară e 
Cum piere luna seara. 

Mina făaţi numtă 
Dă-acl'im&' lumea tută 
Și Chi'aua nu &-acl'imă, 

Di u nairi, 
„Di u cărti, 

Di ară îli pira, 
Di trapsi di agudi.... 

„La cap nisă-l simnă'; 
Grinuţili si-l' chi'ară, 
Cum ch'ari luna-n săară. . 

Să iea o farfurie verde de pămint c«misură», trei urzici şi trei 
flori Se pune apă în farfurie şi mnind de trei ori urzicele și florile” 
în apa aceia, se audă» (stropesc) bubele şi peste cit-va vor dispărea. 
Bubele se stropesc după ce se zice descintecul ds mai sus și la fie- 
care stropire se repetă cuvintele din urmă: - - 

«Girnuţili si-l ch'ară | 
«Cum chi'ari luna în s&ară.» | 

"(Auzit de la bătrina Tana Hagigoga din Xirolivad, Macedonia). 

Pe 

42. De PI ăscare». 

Baba care descintă ea o aţă (ch'adin) şi punindu-l la durere 
" zice de trei ori: 

Cind să crească aţa Cind s-crăască, ch'adinlu, E 
Atunci (să crească) şi «plăscarea.» Atumţea şi plăscarea,. 

Apoi aţa se leagă de policarul piciorului şi se face o cruce la 
durere. - , 

După aceasta se iau „trei pietricele de sub streașina casei (di-
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chiicuti), dintre cari una se pune în buzunarul bolnavului, iar cele 
lalte se aruncă în «ch'cuti»>, sub streașina casei, zicind : 

Cindu s-crăască chitrițedlili, Cind să crească pietricelele, | 
Atimţăalui ș-plăscarea. Atuncea (să crească) şi «plăscarea.» 

După aceasta se crede, că are să se vindice bolnavul. | 

- (Cules de la bătriîna Tana Sisa din Xirolivad, Macedonia). 

Obs.— Plăscarea este o mică umflătură ce apare la git, şi mai cu 
seamă la copii. ; 

_ 43. De figuri. 

„Frigurile se numesc la Aromini «h'avră». Cel apucat de friguri 
se zice, că h'uvri, ad., se imbolnăvi de friguri. | 

De friguri scapă cine-va luînd sulfat de chinină. - 

sau : 

Chatra de la Ai-Marină . (S-ta Marină,) 2) are puterea de ate 
scăpă de friguri. | 

Pentru aceasta se procedează ast-fel : 
Se scufundă peatra ch'atra marină, in apă caldă și dacă ies bă- 

ŞicĂ (bişiţi) la suprafaţă, ie semn că cel care suferă de friguri ieste deo- 
“chiat. Ca să-ţi treacă, si bei din apa cu băşici şi să te lași a fi spălat 
cu mina- anapoda la față A | 

„Femeea, care te spală, zice, ori de cite-ori pune mina la faţa 
uvritului, celui apucat de friguri: . 

S-crăapă ocli arăi! a 
(Să crepe ochii răi !) , : 

(Comunicat de d-l Dimoane, profesor). 

Alta 

„Să laşi să te calce o ursă de la picioare la cap de trei ori şi fri- 
gurile te vor lăsa. | 

- Avela, Epir, 

sau : 

Să iei frunză de «h'erhijr» persic pe care să o fierbi bine şi din 
zeama rezultată să bei cite un păhărel inainte de masă, | 

ă i (Comunicat de d-l Dimoane din Ohrida, Macedonia). . 

sau ; _ 

Pui picioarele in apă caldă în care se pune un pumn de sare şi 

1) Lîngă Ohrida, Albania,
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te înveleşti bine,-ca să asuzi ; după aceea te primeneşti și a doua-zi 
vei fi bine. Une-ori te poţi trage cu <rozmarina> cumpărată de la bă- 
cănie. . 

44. Pentru frigarvă învechite, 

Dacă suferi de friguri învechite (h'avră văacl'e), să iei o sută 
„dramuri de oțet tare, două-zeci și cinci dramuri de cafea neprăjită, să 
arunci cafeaua în oțet şi să o pui să fiarbă pină ce se va reduce la ju- 
mătate, adică 50 dramuri. 

După aceasta se lasă noaptea. la stele și dimineaţa, dacă bei din 
acest medicament, frigurile te lasă şi nu te mai apucă altă dată. 

(Comunicata de preotul Nicola Tegu din Vlaho-Clisura, Macedonia). 

n. 

45. Cum se taie sulfatul. 

- Cind iei sulfat pentru friguri mai mult de cit trebuie și încep 
să-ți «vizească» vijie urechile tare, dovadă că are să-ţi fie-răt; să 
cauţi atunci a tăia sulfatul «s-lu tal'>. Tăierea sulfatului se face ast- 
fel : lei aguridă şi după ce-i.strecori zeama cit să umpli un păhărel, 
o amesteci cu zahăr şi bej. o _. 

După aceasta bolnavul este sigur, că n-are să pățească nimic. 
(Comunicata de d-na Mia Adam din Vlaho-Clisura, Macedonia). 

46. Ape de frigură, 

In unele localităţi, există şi ape de friguri, unde se duc pacienţi 
de se spală, ca să se vindece. Ast-fel la Vluho-Clisura se află aşa nu- 
mita <Roibul» sati fintîna de la Roibul, unde bolnavii de friguri <hiu- 
vrițli» după. ce se spală, lasă şi cite un asemn»depe dinşii, cămașă, 
aţă, năframă, etc. și care semn se leagă de trunchiul unui arbore și 
după aceasta se duc în grabă mare de acolo şi se crede că nu-i va 
mai apuca frigurile după aceasta. 

47. Ca copilul să fie prezervat conu « ovi-ce veti 
A . y : 

an viața luă, 

Să poarte cu sine mânochiirlu şi nici un răi nu seva atinge de 
dinsul. aMinochirlu» se poartă de obiceiii, ca cine-va să fie preservat 
contra echilor răi, contra spiritelor rele de noapte, ca dine, vampiri 
etc. şi în contra unor boale contagioase de cari suferă copiii de obiceiu. 

Obs. — «Minoch'irlu» este ceea ce francesul numeşte amulete, şi 

ginea unui sfint. 
Aceste obiecte se aduc mai cu seamă de la muntele Atos. 
Se crede că puterea lor prezervatoare şi vindecătoare este foarte 

mare. Această credință superstițioasă: este r&spindită: mai la toate po- 
poarele, | 

este de cele mai multe ori un os de rinocer, pe care este făcută ima- . 
” Ei  
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"48. Ca să nu-s ccambreadă» copiiă. 

Se obicinuiește a imbrăca pe copiii mici cu «gornă» roşe, fiind-că 
are puterea de a-i : prezerva contra spiritelor rele de noaptea, contra 
«aumbrilor». . 

Obs.—«Gornă» este un fel de imbrăcăminte copilărească, cusută 
„de mamele lot şi pe care o poartă copiii cam pină la etatea de 15 ani, 
cind îmbracă cdulama». 

Notă, — Aumbrele se crede că sînt nişte fiinţe mitologice de ordinea -alvelor, 
despre cari am vorbit. i 

49. Pentru c se iubi fraţii între dânșiă, 

Pentru ca frații să se iubească între dinşii, să se tea cite un păr de 
la fie-care frate, și toţi perii să se lege şi să se facă nod. Nodul aşa 
făcut se dă unuia dintre fraţi să-l inghită în piine.. 

Tot așa se [ace pentru fie-care şi se stabilește de atunci o strinsă 
legătură de iubire între dinşii. 

a. (Timiu Bochia, Samarina, Epir). 

50. Dacă vrei cu copilul să crească forte ca uwsu. 

Dacă dorești ca copilul tăii să devie tare ca ursul, pe cind este 
încă copil de ţiță, să-l unsi cu săi de ursă. 

(Stama, Malacași, Tesalia). 

51. Pentru a îndrepta picioarele unată copil, case 
_ se naște cu piciouvele strîinnbe. 

Să fei țiri (fir6ni), să-i pisezi hine și după ce-i amesteci cu uleiii 
„şi tămiie pisată, pui această amestecătură la picioare şi o legi pe de- 
asupra cu o pinză. Apoi legi de o parte şi de, alta a fie-cărui picior, 
cite două scinduri mici, spre a da forma dreaptă a picioarelor şi în 
curs de dou&-zeci de zile le ungi cu uleiii de ouă. 

“ Acest uleiii de ouă se extrage ast-fel: 
Arzi ouă cu găoacele lor în tigae şi lichidul cam grosce rezultă 

se intrebuinţează ca doctorie. o 
Apoi învirteşti picioarele cu lină nespălată pe deasupra căreia 

aşezi de o parte şi de-alta scindurile. 
„__ Poţi fi sigur, că prin modul acesta picioarele se inmoaie, se în- 

tind și se îndreptează. - | 
i .. (Ţal Nicola Damașoti din Avela, Macedonia). 

[i . 

52. Cînd copilașul e adus lu o rudă a sa. 

Cind un copilaş este adus pentru întiia oară de mamă-sa sati de 
vre-un altul la e rudă, se obicinuieşte a se face pap (moş). 

Se face pap în modul următor: O femee sai fată din casa a-
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ceasta, luind sumă de lina albă, il inveleşte cu dinsa pe la git, băr- 
bie, cap, ast-fel ca băiatul să pară că are barba şi părul alb, ca un bâtrin. 

In sin i se pune o.bucată de pine. 
Prin acestea, se doreşte băcatului să trăiască pină în adinci bă- 

trineţe, şi să fie în tot cursul vieţei sale fericit şi avut. 

: (Auzită de la d-na Mia Adam, Vlaho-Clisura, Macedonia). 

. 

53. Cid copiii beci vin no e - 

„Cind copiii cei mici beaii pentru îintiia dată vin noii (vin noi, 
mustu), inainte de a bea, zic cuvintele următoare de trei ori, ca să 
nu se imbolnăvească de friguri, după băutură. | 

V'in băat, mustu băaii, Vin bea, must beaii. 
Ilavra mea a lui l-u dai Frigurile mele lui le dai 

| (Vlaho-Clisura, Macedonia), 

54. Cind cade copilul. 

, Cind un copil cade jos, se crede că acesta e semn de creştere şi 
j se spune să nu plingă. 

55. De „luscliiqlăt:, | 

Cind un copil scoate la mină «luschidi» trinji, ca să le facă să dis- 
pară, cind vede vre-un bărbat că-și varsă -udul, să-i strige de trei ori: 

: „Luschidili ameli -  Luschidile mele o - 
a n-zmeânili atali. In izmenele tale. 

- „T 

Să caute însă să nu fie prins, căci bărbatul minios il bate tare. 
Aceasta fiind-că se crede că ai să-i apară bărbatului luschidile în testicule 

56. Cum poță face pe cine-i să cunoască - 
cm-plătuve». 

Să iei o plătare, să-i faci o gaură și să treci prin gaura aceasta 
sfircul de ţiță al mamei copilaşului, care voeşti să poată cunoaşte in 
plătare. Apoi să pui pe copilaşul născut de curind și care pină acuma 
n-a supt de ioc, să sugă prin plătare şi el va putea pătrunde prin 
toate secretele pe care le ascunde plătarea. , 

Observare. Se crede, că, după «plătare», omoplat, cine se pricepe, 
poate să spuie ce are să se intimple în viitor stăpinului care a tăiat - 

și a fript vita. După «plătare».se poate prezice de exemplu dacă in 
casa aceea se va naște sait va muri cine-va, dacă în curind se va 
primi vre o veste bună, parale, sai dacă: vre unul din casă se va că- 
sători, etc. etc., căci tot cei se poate intimpla „omului în viață, se 
poate- prezice dinti-insa. Cind plătarea e albă de tot, se explică în bine 
Cu plătarea să «Spună» să spuie, trebuie să [ie de vită friptă, nu iartă, 

'
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57. Ca să depărtezi frica și întistavec. 

“E bine, după credinţa poporului, să laşi pe ursari să joace ursul 
în curte, căci ursul scoate intristarea din casă şi depărtează frica co- 
piilor, tăcindu-i curagioși. - | 

(Auz. de la d-na Despa Papahagi). 

38. Cu'să, tieucă frica, spăvietaa, cuă-vu. 

Cind cine-va se sperie, dacă vrea săi treacă frica, să bea apă rece. 

sau.: - | 

Să i se desfacă pieptul şi să fie. scuipat de trei ori încetinel: 
ptiu, ptiu, ptiu, și el işi va rev eni in starea de mai nainte. 

sau: 

Să se cafume» cu păr de lup şi cupăr de urs, adică să se 
perii de lup amesticaţi cu perii de urs 
să treacă prin fața celui spăriet. - 

i (Auzite de la d-nu Mih, Dimoane din Ohrida, Macedonia). 

i aprindă 
Și să.se despuie ca fumul lor 

59. Pentru cine ave un dinte găurit. 

Cine este cu vre-un dinte găurit, să-i puie o bucăţică de ch'atră a caliilui și durerea-i va trece. - 
(Comunicat de d-l Şunda din Cruşova, Maced,). 

60. Ca să ţii dinţii cunvuță tot-daunu,. 

Să-i speli în tot-dauna după mincare cu apă saii cu vin. 
Sau : să-i speli cu praf din pin saii cu cenuşe de pin ori de brad. 

(Comunicat de Iani Papahagi). ” Ă 

vu 
Sau; 

Să-i speli cu tăriţe. 
| (Comunicat de d-l M. Dimoane). 

61. Pentru cine ave duwveve de dinți. 

“Să ea tămiie şi după ce o. va pisa bine, să o puie la dinţii cari 
îl dor şi durerea va trece. - 

sâu : 

„Să puie pe puțin bumbac cite-va grăunţe de sure şi să se aplice 
la locul durerei, că durerea trece. Di
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A sau: 

Sai să se ție mult timp în gură rachiii tare sau să se puie tabac. 

sau : 

Să iei -urzici, să le pisezi, şi amestecindu-le cu sare, 'să le pui pe 
dintele care te doare și vei face să inceteze durerea. 
(Comunicat de d-l Şunda Taşcu student în Medicina, din Crușova, Macedonia), 

sau :: 

Să iei bucățele de dadiă şi să le fierbi cu oţet. In sucul care re- 
„zulta inmoi o bucată de vată şi o pui la durere, că-ţi trece. 

sau : 

Pui bumbac muiat în «ghizapi» acid sufuric. 

62. Pentru fugivea. Vbaisicuhtă 

Dacă se întimplă cui-va să-i fugă buricul atunci se chiamă o.. 
babă, care cunoaşte de aceste boli; ea treacă mai întiiii pe suferind 

“la pintece, după aceea se scoală în picioare, îi pune degetul pe măr- 
__ geaua buricului şi venind în jurul lui, dacă amurţeşte degetul babei, 

se zice că bolnavul într-adevăr suferă de buric şi cu tratamentul ce 
"i s-a făcut, se va vindeca. - i 

63. Cind te muşcă buricul - 
| 

Cind te muşcă buricul (cînd te doare inima), să iei rădăcină şi. 
frinză de pălur şi după ce le fievbi cu vin, să: bei din zeama aceea! 
că mușcarea de buric va înceta. : 

+ 
x 

64. După ce cade Vumicul de du copil 

Căzind buricul copilului, se pune serum de postav de lină. 

- A Și 
65. Cind se Voşorogește cine-uu 

Cind se. hoşorogeşte cine-va (cînd se vearsă m-pundi, cind se varsă 
în pungi), ca să se vindece, să mănince cuștavădr 1), amestecat cu miere 
în fie-care dimineaţă și în fie-care seară, pină cind se va face bine. 

Notă.—Cuştavdv este un fel de floare lăptoasă, de coloare roşe-albă. 

) D-l Şunda T. din Cruşova, Macedonia,
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67. Cind cine-va suferă de gălvinuwve 

Cind suferă cine-va de gălbinare, să ica o limbă de giscă, să o 
arză bine, să o reducă în cenușe şi amestecind-o cu apă, să bea în 
fie-care dimineaţă dintr-insa cite o ceaşcă. 

_„ Apoi să mai iea ciți-va castraveți sălbatici, să-i: usuce bine, să- 
facă tabac şi să tragă în nas dintr-insul, că se va vindeca de gălbinare 
în curind. z 

  

, i »ă, 
i Sau > "sa 

y . N _ | OranarȚE Se bea zeamă de atrimerii» 3). = CAROL 
d Ș sau “a, IN i “CA WE 

Se taie [riul limbei şi se lasă sindi, adică se lasă ca singele să 
curgă, după care operaţie, gălbinarea se va vindeca. 

(Comunicata de d. Şunda din Cruşova, Macedonia). - 

65. Pentru cine nu-și poate visa udul 

Cind cine-va nu-și poate vărsa udul, se zice, că are piatră «chiatră», . 
Spre a se vindeca, să iea «pindani», săo piseze şi amestecînd-o cu 

apă, să o bea și efectul produs se crede, că este minunat. 
(Com. de d. Tuşu Badralexi, institutor romîn la Calive-Badralexi, Macedonia). 

Prinderea udului se crede că provine, cind cine-va bea apă, fiind 
asudat, și numai cei născuţi dintr-o femee, care în momentul nașterei 
fiind inăduşită, a băut apă, prind peatră. 

(Com. de d. M. Dimoane din Ohrida, Macedonia), 

69. Pentru căderea șelelon 

Cind cine-va suferă de durere la șele, se zice, că-i cădură șalile 
(i-ai căzut șelele) şi.pentru a se vindeca, trebuie ca cine-va să-i tragă 
tare vinele şi de mai multe ori. | 

(Comunicat de d. Şunda T., din Cruşova, Macedonia), 

70. Cind te doi oasele. 

„Cind te dor oasele, iea baligă de lup, pe care o poţi găsi dimineața 
prin copace, de oare-ce este albă, și să o bei după ce o fierbicu apă, 

"că-ți va trece durerea de oase. - IE 

(Auzit de la d. Nicola Damaşoti din Avela, Epir). 

1) Un fel de. floare. 

17
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S 

Y1. Cînd cine-vu nau poate «să-și dea sufletul», 

Să modă. 

Ss crede, că une-ori omul ajungind pe puntulde moarte, «nu-şi 
p6ate da sufletul»; cei din împrejur văzindu-l ciim se luptă cu moartea 
şi știind, că în tot-dauna moartea ese învingătoare, caută prin toate 
modutile să-i inlesniască eşirea sufletului. Intre aliele se crede, că su- 
ferindu-l iși poate da sufletul şi prin mijlocul următor: 

Indată ce-l vezi că se zbate bolnavul şi vezi, că numai e scăpare, 
ca să moară odată mai curind, să descuiezi o scindură saii să desfaci 
războiul. | a 

(Com. de d-l Petre Badralexi, din Calive. Badralexi, Macedonia). 

SL 

2. Pentru daweve de stomuh,. 

Cind cine-va suferă de durere de stomah (îl doare pinteca), du- 
rere provenită din cauza răcelei, ca să treacă, să-i se arunce oala pe 
pintece spre a i-se scoate toată răceala (lot vintul). 

Obs. — Oala se aruncă de o femeie care se pricepe în ast-fel de 
boli, şi se face cam în modul următor: Ă Ă - 

Se iea oala și se pune cu gura pe pintecele pacientului, după a- 
ceasta fomeea aceea o intoarce de trei ori in jur, uşor insă, ca să se 
lipiască frumos şi să nu se verse apa căldicică ce conţine. - 

După cit-va,—un sfert sai jumătate de oră, după împrejurări, 
căci depinde de cit poate suferi pacientul,—se scoate oala şi suferindul 
scapă de durere. | 

(Com. de d-l Tuliu Carafoli din Xirolivadi, Macedonia). 

73. Cu să te păzeștiă contra «e ovi-ce boulă. 
La] 

"Ca nici o boală să nu se atingă de tine,să iei un pintece îndată 
ce e scos din animal, să-l scuturi: ca să-i cază baligele ce conţine şi 
fără a-l spăla de restul băligei depusă pe pereţii săi, să-l frigi şi să 
mănînci dintr-iosul.. 

Puterea de a te păzi contra tuturor boalelor, vine, după credinţa 
poporală, de acolo că el este compus de lapte şi de toate verdeţurile 
cu cari se vindecă bolile. | 

" (Com., de d-l Şunda T. care a cules aceasta credinţă de la Farşeroate), 

94, Ieşirea şezutului 

Ieşirea șezutului (Prolapi al mucosei rectale) se reduce de o fe- 
_mee cu mina unsă de unt de-lemn; se apucă conturul părței prolabite 
cu virful degetelor minei; se apasă gradat și cu îngrijire şi cind. iîn- 
cepe să intre, se împinge in sus in anus şi apoi se menţine vre-un 
sfert de oră cu degetul saii cu mototolul de cirpă pină nu mai iese. 

(D-l Şunda T., student în medicină din Crușova, Macedonia).
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75. Pentru capse 

Se pune clistiru cu apă caldă sai un felde clistir făcut din clis- 
tir ordinar din potasă, se reduce cu un ţăpuș, se unge cu unt-de-lemu,. 
ȘI se pune în șezut și suferindul, mai cu seamă cînd e copil, se face bine. 

sai: 
? 

Să mănince mure şi se face bine. 
(Com. de d-l Şunda Taşcu din Crușova, Macedonia). 

76. Pentru „scoaterea afavăii 

Să iei coarne și după ce le fierbi, zeama lor,să o amesteci cu pu- 
ţin zahar şi să o bei, căci e bună pentru a te scoate afoară.. 

sai: | i 
Să iei prune şi după ce le fierbi cu zahar, bei din zeama aceia 

şi te va scoate afară 

sas 
Să iei sarbi (sorbusancu parius; cruși) căci produc un bun efect. 

a 

îi. Pentru nescouterea afară, 

Ca să nu te mai scoată afoară, să iei săminţă de pindane, să o 
fierbi bine şi zeama, care va rezulta, să o bei, că te scapi curind. 

sau: 

Să iei cl'etru-bobuli (fructul enuperului gunădpini) şi după ce 
le -fierbi bine,să bei zeama lor, căci folosesc mult, cînd tescoate afară, 

Zeamă lor e bună incă: pentru răceală. 

78. Pentru suvdisire 

„_ Surdisirea este ieșirea afoară, mult însă. Pentru a se vindeca 
cine-va de ieşirea afară : surdisire, se recomandă să bea rachiii de 
drojdii, liert bine cu cenușe şi filtrat apoi cu apă. 

(D-l Şunda din Cruşova, Macedonia). 

sau: a 

Să iea cafea turcească amară (fără zahar), in care să se puie un 
grăunte de măzie (nux gallica) arsă și pisată, se face infuzie şi după 
aceea surdisilul să bea vre-o 30 gr. şi îi trece. , 

(D-] Şunda din Cruşova, Macedonia). 

| N sau: 
Să mănince orez necurăţit și nespălat, fiert fără sare.
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79. Pentu «postemă 

Frinza pindanei, mulă dăhălei (nalbă) sălbatice, a lăpălui şi seli- 
nului fără săminţă, pisează-le şi pune-le pe stomach, că te vindeci. 

$0. Pentru clizenterie 

Cine suferă de dizenterie,.să jea singe de țap amestecat în min- 
care și :se face sănătos. 

Auzit de la Stama Chibricu din Malâcași, Tesalia), 

sau: 

să iea o splină de capră și după ce o frige bine de tot, să o mă- 
nince şi de sigur că-i trece dizenteria. 

E | sau: > 

Să iea singe de țap amestecat în mincare şi-i trece. 
Să nu măninci sărături. 

* 

81. Cum se vindecă tinjiă ca scurgerea de singe 

Cind cine-va are trinji (suhă'ți) cu scurgere mare de singe, să-i 
se dea cite o ceașcă de zeamă de măzie (nuca galica, gogoşi de restic) 
după ce se fierbe .bine. 

(Şunda Taşcu din Crușova, Macedonia). 

82. Cind este fără scurgere de sînge _* 

Cine suferă de trinji (suhăfi), să se păziască de mincări sărate, 
piperate şi de acrituri. 

Ca să se scape de ele, să pule în foc usturoiit şi să stea cu şe- 
zutul pe deasupra focului, ca să-l bată fumul de usturoiiă. 

(Auzita de Ta 4-l Tegu Nianiia din Avea, Epir). 

$3. Penth'u vătaie. 

Cind cine-va este bătut tare, în cit tot corpul ii înegreşte (îl! 
maurnăaște); să jupuiești o oa€ sai un noatin şi:să pui pielea aşa caldă 
pe corpul vinăt de bătaie; să stea apoi pacientul ast-lel cite-va zile 
şi se va vindeca 

Dacă nu i se aplică acest tratament, e pericol de moarte pentr u 
cel suferind De aci se vede, că vine şi ex presiunea de: va ti bag lu 
chăale (an să te bag in piele) cind voieşti să ameninţi pe cine-va cu 
o bătaie strașnică.
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$4. Pentru vizicătoase. 

Si prinzi muşti verzui şi. mai mari decit cele comune,să le scoţi 
aripele, pe cari, după ce le faci ca pratul de supţiri, le presari pe aluat 
şi le pui ca vizicătoare, 

(Tuliu Mihail din Avela, Epir). 

55. Pentru cemeţeală. 
a 

“ Cind cine-va suferă de ameţeală (andrală) care-l prinde des, ca 
să se scape, trebuie să mănînce, flămind fiind, ficat fript de măgar. 

i (Perivole, Epir). 

sau: 

Cind cui-va ii vine amețeală simplă (lișinare, amelie), tragezi 
cite-va palme, stropeşte-l cu apă la faţă și la piept, şi dacă ameţeala ieste 
grea în cit suferindul e să moară, atunci trebuie să se dea cu pușca 
in vint, ca să se sperie spiretele rele, cari aii venit să iea sufletul a- 
celui ameţit. - 

(Turia, Avela, Epir). 

$6. Cînd ase cine-uu contuzie lu cranii. 

Cind are cine-va'o contuzie forte la cranii, ca să dispară, să-și 
acopere capul cu ouă fierte ca jumări în unt și zahăr. 

(D-l Şunda din Cruşova, Macedonia), 

57. Cind scoute Vlândă cine-va. 

Blinda sint nişte bube roșii ce ies pe deasupra pielei şi cari pro- 
voacă o mincărime. Ele provin mai cu seamă de intristare mare. 

Ca să-ţi treacă, unge-ţi corpul pe unde ai blindă, cu apă sărată, 
numită : salamură. 

88. Pentru avuvirsave (herpes critic) 

Cind se aruvearsă cine-va, 'să înţepe aruvirsăturile (bubele. a- .. 
cestei boli) și să le. ungă cu unt proaspăt de vacă. 

(D-l Şunde din Cruşova, Maced.) 

89. Pentru aprindere la mică, 

Cind se aprind micii între coapse, să se spele cu. sfungu (bu- 
rete) şi cu apă rece. Apoi să presară prat de cafea prăjită.
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90. Pentru mușcătură de câine, cul, etc. 

Cind te mușcă un ciine, cal, etc..să iei păr de la acel animal, 
să-l pui deasupra muşcăturei și să-l legi cu o cirpă, că-ţi va trece. 

- Sau : E N 
Să iei:caș bătut, să-l. faci felioare și să-l pui pe rană, unde eşti 

mușcat şi-ţi va trece. 

„sau: 

d Se face următoarea preparaţie care se pune şi la alte răni şi boale 
e piele: 
Se jea ceară albă, se topeşte, se pune într-insa usîndă (slănină) 

proaspătă), unt proaspăt o linguriţă, puţin săii de la rinichiul unui 
berbece, avaijiva (un lemn colorat) și terebentină, 'care formează 
baza doctoriei. 

După ce se amestecă toate. la un loc şi se încălzesc ca amestecă- 
-tura să se facă şi mai bine, se întinde pe o cirpă şi se punepe rană. 

Observaţie. — Se crede că mușcătura ciînelui negru este mai pe- 
riculoasă de cît a celor-lalți ciini. 

91. Pentru maușecane de câine. 

Cind te mușcă un ciine şi-ţi pune «dinţi» adică îşi lasă urmele 
colţilor săi, mijlocul de vindecare este dea lua cite-va boabe de fa- 
sole și despicindu-le în două, să le aplici la rană şisă le legi,spre a nu . 
se mișca din loc. _ 

(Comunicata de d Iancu Dalametra de la Calive Badralezi, Macedonia). 

sau: 

Dacă mușcătura este făcută în partea mărginașe la bucă, etc. se 
taie «carnea laie> carnea neagră şi apoi pacientul se vindecă, urmind 
tratamentul ce se obicinuiește pentru vindecarea ranelor. - 

(Comunicat de Iani Papahagi din Avela, Epir), 

sau :. 

Să. iei o felie de caş sărat şi după ce-l frigi, să-l pui la lecul 
muşcat şi te vei vindeca. | 

"(Comunicat de d. M. Dimoane din Ohrida, Macedonia). 

sau: 

„Să pui păr deal ciinelui care te-a mușcat, ca cine ţi-a dat muşcă- 
tura acela să o iea. | 

'(Comunicată de la q. N, Tacit, institutor romîn la Avela, Epir). 

92. Maușcătura de cîime. 

După ce te muşcă un ciine, iei o bucăţică de piine cu care ştergi 
rana și apoi să.o dai bucăţica ca să o mănince ciinele, care te 

a mușcat, : |
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93. Pentru tăctuvă sati pentru mușcătui'ă de cîne 
- când cu'ge sînge, 

„Cind cine-va se taie în vre-o parte a corpului, să arunce apă 
rece pe tăetură pină cînd partea aceea va amorţi şi singele va înceta 
de a mai curge. 

| sau: 
Să se stropească rana cu rachiu tare, pe rană apoi să se puie 

piper şi pe de-asupra piperului să se pute vată (bumbac) stropită cu 
rachiii. După aceasta se leagă rana cu o cîrpă şi la fie-care patru 
ceasuri se toarnă rachiu tare pe rană. Dacă rana este mare, la fie- 
care 12 ceasuri se schimbă legătura. 

sai: 
Să se spele rana cu ud în loc de rachii și se urmează ca mai sus. 

sau : 

Spre a opri singele, cind rana este mică, se pune pe dinsa curea : 
rasă sai pinză de păianjen. a 

z 

sai; 

Se pune de-asupra ranei balsam. 

sau : 

Se pune în unt-de-lemn o plantă numită: ciarbă de tăl'are» iarbă 
de tăiere, se tierbe și din aceea se pune pe rană, unde eşti tăet. 

” (Comunicata de d-l T. Şunda, din Cruşova, Maced.) 

sau. 

Să iei frunză de <pindanică> numită în Rominia platagină sai 
ciarba oaiei> şi după ce o ungi cu lapte de femeie, pe care stropeșşti 
Și puţin zahăr, o pui pe rană şi inchide îndată. 

Aceasta se face cind rana să inchide şi cînd trebuie ca închizind 
să nu se distingă, că a fost rană. o 

(Com. de d-l Mihail Dimoanie din Ohrida, Macedonia). . , 

sau : ! 

94. Cum se închide o rană, . 

Să iei peri nespălaţi, baligă de oaie, viermi roşi din pămînt şi 
var; după ce le arzi, le pisezi toate acestea la un loc pină să fie re- 
duse in praf. Pune apoi din praful acesta pe rană şi se va vindeca pe 
deplin, dacă o vei lega tare de tot şi o vei lăsa trei zile. 

la 

sau: 

lea putrid'nie (făina lemnului putred) şi amestecind-o cu gli- 
canțu şi vin, pune-o pe rană şi se va închide. | 

. “ (Bătrina Sia Mona, Vlaho-Clisura, Maced.)
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„95. Cum se închide o "ună. 

Amestecă glindt (giiinaţ) de potărniche cu sapon, făină de griii 
şi cu sei de porc sălbatec şi după ce le amesteci bine de tot, pune 
din amestecătură pe rana deschisă și se va inchide. Pinza de păian- 
jen încă e bună.. - 

96. Pentru cine suferă de angusă. 

Ca să-ți treacă angusa, să strecori pleumina vulpei și să bei din 
acea zeamă. * | | A Angusa fr. angoisse, 

97. Romedii de sună, 

Să iei lină nespălată şi gigiraţă deoi. Apoi să găseşti viermi roşi 
din pămint şi var. Toate acestea puse la un loc se ard bine pînă ce 
se reduc în praf. Din praful acesta să pui pe rana cui-va și săi legi 
rana tare, ca să dureze aşa patru zile. In a patra zi, cind 0 vei dez- 
lega, rana va fi vindecată pe deplin. 

Tot pentru rană se mai întrebuinţează ceapă. 
Se pune ceapa în spuză pină ce se frige bine şi apoi se scoate, 

se lasă niţel să se răcească, se unge inima ei cu unt-de-lemn şi apoi 
se pune pe rană, și se leagă cu un petec. ” 

Se schimbă de două sai trei ori pe zi acest tratament, pînă cînd 
rana se curăță şi se inchide. 

98. Cu să vupă 0 van (atăme). 
“t 

De multe ori se fac nişte umilături şi se stringe acolo puroiil. 
Ca să rupă, se pune pe absces pindanică (plătagină) după ce se unge 
cu unt-de-lemn. , ' a - 

Tot pentru ruperea ranei ie bună săminţa de in, amestecată cu 
albuşul oului. 

99. Cind îţi cam'ge sînge din nus. 

Ca să-ți inceteze curgerea singelui din nas, să legi tare degetul 
mic al minei corespunzătoare nări din care curge singe, cu un fir de 
mătase. “ 

Alte ori în loc de a lega: degetul cel mic, se legă policarul. 

sau: 

Se pune creştetul capului sub apa curgătoare a unui şipot, ca - 
-să curgă apă rece, după care se răcește și fruntea.
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vu 
sau + 

Să pui pe fruntea celui căruia îi curge singe din nas, peatra 
numită : a o ” 

Stămăliri impreună cu un fir de mătase şi sîngele va inceta de 
“a curge. 

100. Lcuc pentru. vănile omulaă de la mână şi, * 

picioare. 

Să iei ceară albă, uleiii sati unt-de-lemn, terebentină, săpun, pu- 
cioasă (lefi] şi toate la un loc să le amestici bine. - 

Vei obţine prin mcdul acesta o alifie pe care, dacă opuipe rana 
omului de la mini saii picioare, se va vindeca. 

sau: 

Să cauţi a găsi cite-va foi de zmochin (h'ic/ şi după ce le vei 
. usca, le vei reduce în praf, din care presărind pe rană se va vindeca. 

(Comunicat de d..Beli Badechi din Nijopul Maced.) 

sau : 

Te serveşti de . prepaaţia ebuiuicnei» iarbă de tălare, după ce 
ai fiert-o în unt-de-lemn. 

(Comunicat de d-l Şunda T., din Cruşova, Macedonia), 

v 
sai : 

Să stropeşti rana cu pişat de copil. 

sai: 

Cind cine-va are o rană, o poate închide prin «ţirât» un [el de 
mușarma. făcută de pinză şi ceară. - 

Rana se curăță cu totul prin ajutorul acesteia. 

101. Acăţarvrea n inimă. 

Acăţarea -n înimă (prinderea -n inimă), este boală, care provine 
din cauza colicilor întestinali. 

Spre a te vindeca de aceasta, să te inveleşti, ca să asuzi bine. 
Pentru asta să pui la picioare tuvlă (olan) încălzită, iar pe burtă o 
pînză cu tăriţe încălzite bine. ” 

sau: 

Să bei rachiii de cel tare amestecat cu piper negru, ca să te in- 
călzeşti în interior și ast-fel să asuzi, că-ţi trece. 

(Comunicata de d-l Şunda T. din Cruşova, Macedonia).
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Cind te fine inima la linguricie, adică cind te doare inima la 
lingurică și te frămintă pe din năuntru. să aduni cicistoră (căcărezi 
de şoarici), să-i pui într-un pahar cu apă, casă setopiască și să bei în 
toate dimineţele cite o ceaşcă, și să fii sigur, că durerea te va lăsa. 

(Comunicată de părintele Popa-Nicola. Tegu din Vlaho-Clisura, Macedonia), 

102.. Pentru, aneţeală provenită, de neghină. 

Cind mănîncă cine-va piine in care se cuprinde şi neghină, ca- 
pătă o amețeală şi o turburare de cap. 

Ca să te scapi de dinsa să cauţi sai să verși, sau să ieşi afară 
în aer liber. Iţi face bine.încă dacă faci o baie rece. 

103. Când scoate cine-vu, prucuviţe (pojar) 

Spre a se vindeca cine suferă de prucuwifă, trebuie să se păziască 
de a vedea foc, căci se asplinsescu grinuţile (se înăspresc bubele). Nu trebuie să aziste unde se gătesc bucatele; să nu mănince nici un fruct 
căci face să crească erupţiunea; să mănince piine, lapte și carne gătită 
mai mult cu legume; să nu mănînce peşte de loc; să -nu iasă afară 
din odaie și să iea vre-o cinci boabe de cîrmeze (coccionelli ?) în rachită. 

(Com. de d-l 1. Şunda, din Cruşova, Macedonia), 

» Obs. — In tot timpul cit ţine. «prucuviița» se cere să nu speli ru- 
fele pacientului, să nu faci foc şi să nu boieşti, căci se inăspreşte boala. 

104. Cînd cine-va scoate cu de găină. 
: ” “. 

Cind cine-va scoate cur de găină, ca să_se scape de dinsul; să-l 
ungă cu gălățidă 1). - 

(Com, de d- Iani Papahagi, din Avella, Epir). 

sau: 

Se freacă «curul de găină» cu cenușe sai cu un oi proaspăt în- 
- muiat în cenușe. 

(Com. de d-l M. Dimoanie din Ohrida, Macedonia). 

sai: 

Se arde muchia toporului şi cu fumul carese depune pe dinsul, 
ungi «curul de găină» și trece. 

(Com. de d-l 1. Dalametra din Calive-Badralexi, Macedonia), 

-1) Un fel de buruiană, care dă lapte cînd o rupi, asemenea lăptucel.
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105. Cind sufevă cine-va deveumatism (doi în oase). 

Să iea măduvă de cămilă, să-şi ungă încheieturile corpului, raai 
cu seamă pe unde simte durere şi durerile vor inceta. 

(Com. de d-l Tuşu Badralexi din Calive-Badralexi, Macedonia). 

106. Cînd te doave-aw'echec. 

Cind te doare urechea, să o ungi cu sei de vulpe Şi-ţi va trece 
durerea. 

sai: 

Să strecori în ureche din grăsimea săului de ţap, amestecată cu 
săi! de giscă şi-ţi va trece. . 

. (Perivole), 

„sai : 

Lași să se dezolve şoricei în unt-de-lemn şi dacă arunci din 
amestecătura această în urechea, care te doare, durerea iți va trece. 

(Auzit de la Papa Nicola, Vlaho-Clisure). 

2 | sau : 

. Să fierbi orez în oleiu, jumătate oca, pe gura oalei în care se fierbe 
orezul să pui o pinză, după ce scoţi orezul insă, şi punind urechea ce 
te doare pe deasupra pinzei, ca să intre intr- -insa abur, durerea-ţi 
va trece. 
„Acest tratament se aplică şi cind se astupă urechile omului, de. 

nu poate nici chiar să auză bine. 
, (Sili Bibi din Vlaho-Clisura). 

sau : 

Să pui mai mulţi căţei de usturoi pe ahur, ca să se inmoaie 
bine, după care le strecori zeama-n ureche şi durerea trece, 

Alta 

Iei unt-de-lemn pe care-l fierbi cu : -ceapă sau usturoii. Apoi îl 
strecori în urechie și-ţi trece. 

10%. Pentru caumăţivea uvechei, 

Pentru curățirea urechei ie bună azunghie (săi de porc), sau 
unt-de-lemn, grăsime de găine, giscă sai boi. 

Cu una din acestea se inmoafe un fitil şi se pune în ureche, unde. 
stă, mai multe zile și cind se scoate, urechea ie curăţită. 

E bine, ca toate doctoriile cele lalte referitoare la. urechi să le în- 
trebuinţezi numai, cind ai curăţit urechia bine. |
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108. De avcunut, avăţit. 

Cind cine-va răceşte, se freacă cu un remediu preparat din unt- 
de-lemn, săpun şi ceară, fierte toate la un loc pină se ingroaşe şi pe cari! 
se presare siod un fel de piper. 

După aceia îl acoperă cu lină nespâlată. | 
Une ori, după ce-l tragi cu .preparatul de mai sus, îl ungi cu 

miere amestecată cu siod şi apoi îl inveleşti cu lină nespălată. 
După, ce s-a frecat așa, iea de băut: 100 dr. săpun, 200 ar.unt- 

de-lemn şi tot atita miere, amestecată cu rachii şi apă de leşie, pre- 
parată din cenuşe de viţă şi care se fierbe pină devine clară de tot. 
Din această amestecătură se bea cite o ceașcă pe fie-care zi dimineaţa 
o dată, și seara, după trei ore de la cină. 

109. Orbul găinilor. 

Urgh'irea gilin'lor ieste o boală, prin care se tea vederea cui-va, 
i se pune pană, pierdea. la ochi. 

lei ficat negru de la un noatin negru, îl pui într-un coteţ, ca să-l 
pişte, chipină, găinele. ; | 

După aceasta il pui pe foc, ca să stea la abur. Se dă după aceasta 
celui ce suferă de orbul găinilor şi se vindecă. 

(Com. de d-nu George Budralexi, Selia, Veria), 

110. Pentru dameve de dinţi 

Să iei tămiie, să o pisezi bine şi să o pui la dintele care te doare,: 
că după puţin îţi trece. 

Alta | 

Afumă cu dinte de cal dintele care te doare, că-ţi trece. 

Alta 

„__Zeama ce rezultă, cind arzi lemn de salcie verde, dacă o pui la 
dintele care te doare, şi durerea iţi trece, 

Alta 

- Buruiana «mâsăaiiă» ie bună, cind o fierbi să stai cu gura pe 
aburul produs de dinsa, fiind-că face ca viermii toţi să cază din gură 
şi durerea să înceteze. 

111. Cînd „mulanvea“ nu-și cre „urădli gluinii 

Pentru aceasta e bun rozmarinul. 

Notă. — Arăzli sînt regula femeii, cînd îi vine luna,
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112. Pentru chuore de mită 

„Cind curge singe din mitră, se poate opri, dacă - femeea aceea 
poartă cu sine prat de broască. 

sau: 
„Să bea praf de corn de cerb amestecat cu vin roş. In fie-care di- 

mineață să bea _cite un păhărel și se va vindeca cu totul. 

113. Pentru duveve de splină: 

Să iei castraveți sălbateci, să le estragi zeama, pe care să o a- 
mesteci cu tot atita cantitate de unt-de-lemn bun, şi să fierbi ames- 
tecătura aceasta. 

Udă cu aceasta o pinză şi pune-o apoi pe splină. 

Alta - 

So iea o hirtie pe care se scriii anumite cuvinte. 
Apoi se udă hirtia şi se zice: 

Cum arde cartea, ași s-ch'ară splina di la X. - 

Trad. Cum arde hirtia, — aşa să piară şi splina de la X. 

p 

144. Do ochi 
La durere de ochi ie bună doctoria preparată din castraveți sălbatici. 

115. Când cine-va nu vede cela. 

Să se lea zeamă de busuioc, să se strecoare in ochii şi va căpăta 
o vedere clară. 

x 

116. Pentru 4 comwăţi ochiul. » 

Serveşte-te pentru curățirea ochiului de:amestecătură de fiere de 
potărniche amestecată cu miere și cu balsam). 

. 

117. Pontvu lovită lu ochii, 

Cind ai durere la ochii (aă goadă, ai lovire în ochiii) fierbe oţet 
şi pune într-insul albuș de oi. După aceasta pune-o la ochiii de mai 
multe ori şi te vei face bine 3). 

1) Tegu Niani din Avela, Epir. 
3) I. Chibricu din Malacașt, Tesalia. 

=
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118. Pentru c avea vedeve foarte bunii 

„Să lei corpul șarpelui şi după ce-i tai capul şi coada, spală-l 
bine şi făcindu-l bucățele multe, fierbe aceste bucățele cu unt-de- 
lemn, vin şi sare şi după asta mănincă dintr-insa. 

119. Pentru cine ave talpi (sali) lu ochit. 

Să se toarne în ochii apă conjuctivită şi gh'ulsu (bleferit uleios, 
"de rose) !). | - 

120. Pentru chweve de ochăii cu clbeață și cu pe- 
dea (ţipă). 

Să iei un dram de camforă, zahar din Veneţia trei dramuri, un 
dram de mărgăritar şi pe toate acestea să le pisezi pină le vei face 

praf. a a 
Apoi să se ceară praful acesta cu o sită supţire de mătase şi din 

praful ast-fel cernut veţi presăra in ochiul şuferindului. Repeţind a- 
cest tratament de cite-va ori, ochii se vor vindeca pe deplin. 

sau ; 

Să iei cite un dram de mărgăritar, cheblibar, găoace de ouă de 
barză, scrobeală, pe - cari amestecindu-le, să le pisezi bine și să pui 
in fie-care seară, cind te culci cite un grăunte din această doctorie în 
ochiu. Si 
„Repetă de mai multe ori acest tratament și te vei vindeca. 

” (Comunicat de preotul popa Nicola din Vlaho-Clisura, Maced.) 

121. Cind ochii sînt voşșii. 

Cind ochii cui-va sint roşii şi lăcrimează, să-i speli cu pişat de 
om saii mai bine de copil şi roşața va dispărea. 

Auzită de la d-l Beli Bajdechi din Nijopule, Macedonia. 

122. Pentru cine nu vede bine. . 

Să iei iarba chilidun'aiă» numită, şi după ce o fierbi bine, cu 
apa ce rezultă din această fierbere, să speli ochii în fie-care zi şi de 
sigur te vei vindeca. 

Observare. — Iarba aceasta se mai numeşte şi calindurișe» din 
cauză, că numai rindunicele o cunosc. Se poate găsi, dacă prinzi pu- 
jul unei rindunici şi îi faci răii la ochiu. Mama sa îndată ce vede 
asta, aleargă imediat după iarba sa, ca să-l vindece şi observind in 

y Com. de d. D. Şunda, doctorand.
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cotro merge şi unde se depune din zborul «ij, cauţi şi acolo trebuie 
să o găseşti. | 

Pliniu ne spune că ceva analog exista și în anticitate : 
«Chelidoniam visui saluberrimam hirundines monstravere, vexa: 

tis pullorum oculis ilia medentes. Cart. VIII, cap. XLI, 2. 

123. Pentru cine suferă de sprîncene și este cu- 
ochii în'oşiţi. - 

lea albușul oului, încălzeşte-l puţin, mai iea 11, dram de chimen 
pe care să-l pui de-asupra oului. 

Acest medicament ast-fel preparat, pune-l la ochii şi reînoeşte 
tratamentul de două ori pe zi, că te vei vindeca de sigur. | 

Oul să-l aşezi în tot-dauna pe scamă de pinză de in şi apoi să-l 
pui la ochii, unde-l vei lega cu o sfoară, batistă etc. o 

(Auz, de la Stauma din Maălăcași, Tesalia), 

124. Cind te scuipă Calul. - 

C'ulul, un fel de insectă cu picioarele lungi, scuipă, după cre- 
dința poporului, în ochiul, nasul, gura omului şi vitelor, pe rană etc. 
şi din causa acestui scuipat se nasc îndată niște viermi, cari iţi cau- 
zează dureri. Poporul zice, că culu nu numai scuipă, ci aruncă 
chiar viermii vii. | 

Une-ori scuipă pină în gitul omului sai al vitei. 
Se poate lecui cine-va de această boală, dacă trage “in git fam 

de țigară, cind e scuipat în git; . o 
Să dea fumul prin nas, cînd e scuipat în partea aceasta Şi vier- 

mii vor pieri, fiind inveninaţi de fum. - 
“Cind te scuipă în ochi. săiei cașbun (brinză) şi dulce (nesărat) 

sau mal bine străglată, să o pui pe ochiii şi să o legi cu un petec - 
ca să stea cite-va ceasuri. Toţi viermii vor ieşi din ochii şi se vor 
introduce în străglată saii în brinză. Cind eşti scuipat pe rană trebuie 
să-i curăți viermii cu fungursula (un fel de sulă) saă ţimbida (un 
fel de cleşte mic) și pină nu-i vei ssoate pe toți viermii, nu te poţi 
linişti, atita durere iţi cauzează. 

Ca să nu te stuipe c'ulul, să ţii în gură frunză de fag și cind 
vorbeşti şi cind dormi, mai cu seama cind dormi supt cerul liber și 
pe la stine, unde mai. cu seamă se găseşte culul. 

125. Cum se vindecă «grănarțhe aţel Dauinlu» 
Ă (peencriţiti). 

Cind cine-va scoate grinujlu bun, ca să să se scape de dinsul, 
să-l ardă adinc cu coada de lingură și după aceasta să se pânseze cu 
frunza de nuc. | 

ă (Com. de d-l Şunda Taşcu, Cruşova, Macedonia), 

lei iarba di grînuţiu bun şi după ce o pisezi binişor, o amestici
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cu stafide și o pui pe buză. Repetind aceasta de mai multe ori și 
păzind de a zgiria buba, te vindeci la sigur. . 

(Steriu D, Caragiani din Avela, Epir), 

e
n
 

Obs.— Grănufţ bun, bubă bună, se numeşte prin eufemizm, de 
oare-ce mai rea bubă de cit aceasta, mai mari dureri ce causează dinsa 
și mai periculoasă nici că poate fi alta. Chiar dacă te vindeci de dinsa, 
iți rămîn urmele ei printr-un semn care reaminteşte că ai suferit de 
buba bună». Ea nu apare de două ori:la aceeaşi persoană şi locurile» 
unde de obiceiii iese sint: fruntea saii pe la închieturile corpului ori 

-pe la subțţiori. 
Nu e bine să spui vorbă rea (urită), cind suferi de grănuț și mai 

cu seamă relativ la dinsul. - 

Alta 

«Grănuţlu aţel bunlu» se mai poate vindeca, dacă, îndată ce 
apare, i se pune pinginătate spre a-l spurca. 

Alta 

„Se iea un brotăcel «brâatie» și despicindu-se în două, se presară 
cu puţin zahăr și se pune deasupra bubei și ast-fel se va vindeca. 

Auz. de la d-l Dalametra. Iancu, Călivele-Badralexi, Macedonia. 

126. La Abscese. 

La abscese se pune aldat, uns pe deasupra cu unt-de-lemn. 

Alta 

Se pune acrime de prune (curcudușe). 

i 

Alta 

Se pune pindanică, plătaginea,: după ce se încălzeşte niţel şi se 
unge cu unt-de-lemn pe deasupra. 

127. Pentru cine e ofticos. 

Cel care este ofticos, se poate vindeca, dacă doarme o vară printre 
oile sterpe şi dacă în tot cursui verei bea în [ie-care dimineaţă gdăr 
curat, adică din cel ce se aşterne in fundul talarului (un fel de pu- 
tină mare) şi care se scoate .prin canea (fl). 

Mirosul provenit din băligatul oilor încă contribuie foarte mult 
pentru sănătatea ofticosului. 

(Auzită de la Ghiţi Papahagi din Avela, Epir). 

+
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128. Cind văcești lu genachă 

Să iei .ţeasta unei broaște și după ce o arzi bine, să o pisezi să 
o amesteci cu cenuşe şi să taci un tel de alifie cu care, dacă te ungi 
cite-va zile pa rind, iţi trece răceala de la genuchi. 

(Auzita de la d-l Ghiţi Papahagi din Avela, Epir), 

129. De pernute (tavinjită). 

Cind cine-va suferă de gurmăz, să iea lumele de țaparică și să 
inghiţă pacientul cit poate suferi, căci gurmazul ii trece. 

” (Com. de d-nu Şunda Taşcu din Crușova, Macedonia). 

130. Peutiu cine scoate bube. 

Cind nu te poţi scăpa de bube, dacă vrei să-ți treacă, să .omori 
o broască țestoasă şi să-i scoţi plătarea!) pe caresă o porți cusută de 
haină. 

Pină să dispară plătarea vor dispărea și bubele. 
Auzită de la bătrina ţal-Tacola, Avela, Epir, 

131. Pentru cine scoute bube pe limbă. 

Se crede, că dacă cine-va mănincă 'pine din care aă mincat şi 
şoarecii, scoate bube pe limbi, cari nu produc mari dureri și pentru 

„cari nu există nici un leac, ci trebuie lăsate să treacă de la sine. Du- 
rata este de două, trei zile mult. 

| . - Auzit de la mama mea, Avela, Epir, 

132. Cum dispus bubele. 

„Cind cine-va scoate bube, le arucă (le-aruncă, le face să dispară) 
ast-fel : să iea o bucată de ficat negru sai de rinichi (buburec), cu. 

„care, trecind bubele de trei ori, zice la fie-care frecare : 

Cînd va mic altă dară dă-aestu, 
Alumţea si scot gărnuţă. 

- Trad. — Cind voiii minca altă-dată de acesta, 
Atunci să scot bube. 

Bucata aceea o aruncă apoi unui ciine negru, ca să o mănince. | 
(Comunicata de fratele mei Iani N. Papahagi din Avela, Epir). 

Alta 

La Molovişte spre răsăritul satului, vre o 10 m. departe, se află 
un izvor, numit <apa di grinuţi» apă de bube, unde, dacă se spală 
oamenii cu bube, se crede că se vindecă. 

3) Omoplatul, 

18
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_ Oamenii cei sănătoşi nu trebuie să treacă p-acalo de oare-ce să 
crede, că dacă vor trece ait să iea bubele pe cari le-aii lăsat cei cu 

bube «grinuţoşi'i». Apa de aci nu se bea: | | 
To - (Comunicată de d. Todi Tr. Nirte din Molovişte, Macedonia). 

133. Penthiu «Sfâviarțăl». 

Să lea o stăfidă şi se pune pe sfîrnuţel pină ce să ingălbinească. 
Ja virf şi să dea proiul afară (să arupă). După ce rupe la viri, se 
stringe tare, ca să iasă mai cu inlesnire puroiul (pron'ul) din sfirnufel. 

su 
sau; 

Îi pui muci și trece la sigur. | 
Obs.—Sfiîrnuţelul este o bubă, care apare mai cu seamă la sprin- 

ceană, frunte, ureche şi inchieturi. El nu este periculos, dar dacă 
nu-l cauţi remine umflătură tără ca toate astea să-ţi cauzeze dureri. 

134. Pentru ca să nu fii atins de phimb. . 

__ Dacă vrel-ca nici-odată să nu te poată atinge' plumbul, cind im- 
pușcă cine-va în tine, să porţi asupra-ţi «lemnul a Hristolui» lemn 
de al lui. Ilristos, adică de crucea pe care a fost restignit mintuitorul. 

135. Cînd ai arice (megi). 

„Iei atitea grăunţe de griu cite arice ai şi ducindu-te la un mor- 
mint, le îngropi unul cite unul, zicînd la fie-care ingropare de grăunte : 

Cind va si anviază mortul, . î 
Atumţea săanv'iază -ș-aricili. 

Trad. — Cind va'invia mortul, | 
Atunci să invieze şi negii. 

Și plecind, fără să-ţi mai întorci privirile către mormint, ariciile 
„vor dispărea. - 

sau : 

„__ "Te duci la o apă curgătoare şi frecind aricele de trei ori, zici la 
lie-care frecare : ! 

Cum fudi apa, 
Acși s-fugă ș-aricili 

Trad. — Cum fuge apa, 
Aşa să fugă şi negii.
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şi plecind de acole fără a te mai uita intr-acea parte, negii Vor . 
pieri toţi in curind 5." . | , 

PR 

, “sau: 

Te duci la un mormint şi freci aricele de trei ori cu țirnă (fară), 
zicînd la fie-care frecare : 

Cind si si scăală mortul 
Atumţea s-ăasă aricile dizn6i. 

Trad. — Cind se va scula .mortul, - 
Atunci să iasă ș şi negii de noii (farăşi)? :) 

sau : 

Eşind noaptea afară, te uiţi la stele şi determini un număr oare- 
care dintre ele, pe care incepi să le numeri pe dos de trei ori:De ex. 
luind un număr de şase stele, le numeri ast- fel : şase, cinci, - patru, 
trei, două, una. 

Cind numeri, ţini mina pe aricii şi la fie-care sfirşire de numă- 
rare, o slobozești in spre stele. După aceasta, intri in casti, fără a mai 

„privi către stele și aricele vor . pieri 5, 

136. Penhu ulcior. 

Cind ai ulc'Or, ca să nu mai scoţi altă-dată şi să-ţi treacă acuma, 
să iei trei grăunţe de orz dintr-o baligă de cal şi mergind la un mor- 
mint, —turcesc, dacă se intimplă să se găslască, este mai de preferit, — 
să zici de trei ori: 

Ti săamin, Te samăn 
ti fitrusescu, te sădesc, 

, sI creşti să creşti. 

şi cînd va viin s-ti săațir şi cind voiii'veni să te secer 
atun'ţăa s-mi creşti an'ia.. “atunci să-mi crești mie 

şi ingropind acolo grăunţele, pleci fără a-ţi mai întoarce privirea în- 
tr-acea parte 4). 

” N 

sai : 

Indată ce ai ulcior, cauţi să găseşti o baligă de cal cu orz. Iei 
un grăunte de orz de pe baliga aceea și atingind cu el odată ochiul, 
odată baliga, zici, cînd îl pui "Ja ochii: 

Add t&-afidi (aicea te aflai) 
iar cînd îl pui pe baligă: 

Add tă-alăs (aicea te las). 

:) D. Tuşu Badralexi din <Calive-Badralexi>, Macedonia. 
"3) De la elevul Balamaci N. din Pleasa, Albania. 

3) Com, ded. Tuşu Badralexi, din Calive-Bardalexi, Macedonia, 
4) Iani Papahagi din Avela, Epir.



376 MEDICINĂ POPULARĂ A AROMÎNILOR 

„ Faci aceasta de trei ori şi lăsind grăunţele pe baligă, pleci fără 
a-ți întoarce: privirile în acea parte și ulciorul va. pieri. 

sau : 

Cind ai ulcior, eşi la lună (îl scoţi la lună) şi femeea sai băr- 
bitul care te descintă, zice iucet privind spre lună: 

î 

— 'Ţă-ai la ocl'u? Ce ai la ochii ?. 
— Grinişâr DOO Ulcior. * 
— Grinișor are  Ulcior are şi 

şi poarca la ch... scroafa la p.... 

Această intrebare se face de trei ori, după care pleci inicasă fără 
a mai privi spre lună. , , 

Tot, aşa se face cind ai ulcior şi pe limbă 2. 

, sau: _ 

Aruncă o nuia pe drum şi mai cu seamă pe la răspintii Şi cine 
o va lua, la acela se va duce şi ulciorul tăii, dispărind de la sine. -: 

137. Pentru copii cari plâng noaptea. 

Dacă vrei ca copii să: nu mai plingă noaptea, fă această for- 
mulă : | 

IG | xc 
  

  
NI | KA 

„Iisuse, 'vrute Hriste. lisuse,. mare ni'ili6s a suflitlui an'€u, ai n'ilă.. 
di pablu an'âii, lisuse niilidase, andulțăâ-n'i inima, ai n'ilă di mint 

- Hristăase, di truplu an'6ă tra s-ti mirescu şi duxisescu pri tini. 

29-99 9 

După ce o scrii pe o hirtie proastă, o pui în sînul copilului care 
plinge, şi de atunci el va dormi foarte liniştit s). 

sai : 

„__ Aruncă noaptea fașa cu care se infașe copilul pe unde trec 'va- :. 
cile, ca, trecind ele pe dinsa, să-i iea plinsul. 

a (Luşa Papahagi din Avela, Epir). 

; . 

1) P-alocurea se numește şi ast-fel în loc de ulcior cum se numeşte de obicetii. 

3) Auzit de la d-l Tuşu Badralexi, institutor... DE | 
2) Aceasta este comunicată de părintele papa-Nicola Tegu din Vlaho-Clisura, 

Macedonia, o De | 
pi
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, 136. Pentru cine este impotent. 

Cind cine-va suferă de impotenţă, se zice că i s-au făcut vrăji - 
“(amăi) şi este ligăt în cit.nu poate să se împreune cu lemeea. 

Ca să-i piară impotenţa aceasta, (ca să fie dizligăt), să scrii tor- 
mula următoare pe o hirtie, şi să o dal săo poarte. impotentul. (li- 
gailu), cind se culcă cu femeea-sa: SI o 

«Dipuni d&amne Hristase la ch'isa şi dizleagă aţe!' ligâţi, dizleagă 
şi sclavlu ată“u (cutare). Pitricu amirălu şi-l dizligă'; 

£ 5r0. - | 

dp: vs 5-wy, p'roY... 
Dumnidăi amin». | 

i . ERR : pre iit 
Traducere.— «Depune (coboară-te), doamne Hristos, in ad .şi dez- 

leagă pe acei legaţi (impotenţi), dezleagă şi pe sclavul său. (cutare). 
Trămise împăratul şi-l deslegă. . a 

| -- Dumnezeu amin.» at 
(Auzita tot de la parintele papa-Nicola Tegu). 

139. Cind cine-a are tuse cu flegmă, 

Să iei cite-va rădăcini de dovleac, să le pisezi bine, ca să estrapi 
zeamă din ele; si amesteci această zeamă cu miere şi să bea din a- 
ceastă amestecătură cel care suferă de tuse. Peste 'cite-va zile poate fi 
sigur că va scăpa de tusea cu flegmă şi pieptuli sg, va întări mai 
mult. | , E N a 

sau : ae . E IRI . ă „ , 

____Să iei săminţă de pălir şi după ce o pisezi bine, să o bei cu 
vin, că tusea îţi trece. e 

140. Pentru tuse simplă. | 

Să fei planta numită pelin sai pilân'ă, să'o fierbi cu vin şi apota 
„să bei dintr-insa în fie-care dimineaţă, dacă ai tușe, şi te vel însănăloşi. 

sau: 

Se face înfusie de lori de uste (sambacus edulus) şi cine are tuse, 
să bea că-i va trece). : | 

sau: 

Să iei lilic'e albă (romoniţă, muşeţel) şi după ce o fierbi bine, o : 
strecori şi amestecind-o cu zahăr o bei. După aceasta să te invelești 
bine ca să asuzi, şi-ţi va trece. Aa 

! 

1) Com. de d-l Taşcu Şunda, doctorand.
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7: 

Alta 

Hreanu! preparat cu, miere încă e bun pentru tuse 1). - 

Alta 

Tot aşa de bune sint pentru tuse muldaha=nalba, căada n'eluă, 
care se mai numeşte şi luminarăa sai țăaraal Dumnidătii=lumina- 
rea Domnului?). „ 

141. Pentru duveve de muşchi. 

- Să se puie omul, care suferă de mușchi,pe dinţi şi după ce'ie 
pişcat de cine-va pe la închieturi, să i se facă o cruce cu mina pe corp. 

- “După aceasta să se facă doctoria următoare : zece dr. temile ; zece 
dr. samsaciz ; zece dr. sapon şi zece dramuri rachiu. 

“Toate se amestecă bine şi se bat pînă să se tragă ca o sfoară, 
- cînd întinzindu-se pe bumbac, se aplică unde pacientul suferăde mușchi. * 

(Com. de d-nul Tuliu Carafoli din Xirolivad, Macedonia). 

sau: 

__ Gind câți cad mușchii» chemi o femee, care se pricepe in de astea 
şi după ce te freacă cu unt-de-lemn bine, te pansează cu cepe îierte 

- şi te vindeci; i Sa | 
, (Com, de d-nul Şunda T. din Crușova, Macedonia). 

NE Sau: 

Cind se curmă muşchii, o femee cunoscătoare măsoară trei palme 
pină la durere; prima palmă va prisosi, adică are să ajungă mai de- 
parte dedurere; a doua va «lipsi» ad. n-are să ajungă pină la durere; 
a treia va ajunge tocmai pină la durere. 

(Auzita de la bătrina Tina al Picu, Xirolivadi, Macedonia). * 

sai: - 

Cind se curmă carnea cui-va, se duce pe lingă un zid unde-şi - 
măsoară talia şi înseamnă unde-i ajunge nasul. , 

“După aceasta, dindu-se la o. parte, se sileşte să ajungă cu picio- 
rul locul unde-i ajunsese nasul. Dacă reuşeşte la aceasta se face bine şi 
«carnea-l! vine la loc» îi vine carnea curmată la loc. - 

(Com. de d-nul Carafoli din Xirolivad, Macedonia). 

142. De „slăbicună marii, „niputeasi' marit, 

„Omul de multeorisaii după o boală indelungată, saii chiar așa de 
la sine, capătă o neputinţă mare, devine slab, anemic de tot. Sezice 

3) Com. de d-l Dimoane Mih., profesor, 

2] Com, de d-l: Mih. Dimoane, .
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atunci, că are «slăbiciuni mari» sai «niputăari mari» şi se cunoaşte, 
că se face la faţă palid, iar buzele îi devin <murne». 

Omul poate să moară-de această: boală, dacă nu se caută. Cel 
mai bun leac pentru aceasta, este să jea în fie-care dimineaţă cite unul 
saii două pahare de lapte bătut. Dacă poate găsi zăr curat, de celdin 
care se face unt este şi mai bine, pentru că într-o săptămină de zile, 
mult o lună se restabilește și se face mai sănătos chiar de cum a fost 

„ înainte 1). 

143. Pentru upărive, ” 

Ca să-ţi treacă durerea ce-ţi cauzează upărirea, să dizolvi sare 
comună în apă rece, în care vei arunca apoiocantitate mică de făină 
de porumb. Pune amestecătură ast-fel formată pe deasupra părţei unde 
te-ai upărit şi poţi fi sigur, că în scurt timp te vindeci. Dacă cu pri- 
mul tratament nu-ţi a trecut, reinoieşte remediul de cite-va ori şi fii 
sigur, că ajungi la bun rezultat. 2) 

. Să iei albuşuri de ouă și după ce. le baţi bine, le amesteci cu 
untdelemn şi le pui unde te ai upărit, că-ţi trece peste cit-va?). 

144. Pentru «plăscare» (gâlcă?) 

Pliscarăa este o mică umtlătură la git şi provine mai cu seamă 
din cauza răcelei. Pliscarăa se iveşte la copii mai cu seamă. 

Ca să vindeci pliscarăa, unge o cirpă cu acrime şi pune unde 
ţi-a eşit pliscarta. 

E 
sau : 

u 
Să pisezi tămiie pe un petecşisăo puila pliscări, că se vindecă. 

145. Cu să na scoţi bube pe limbă, 

Dacă vrei să nu scoţi bube pe limbă să te păzești de a minca 
piine din care vor îi mincat şi şoarecii, 

ES 

-146. Cind cine-va a gustat obh'asvă,. 

Cind cine-va a gustat otravă, ca să se vindece trebuie să dea a- 
fară otrava, pină a nu o fi mistuit. Pentru aceasta trebuie să se pin- 
ginăască, adică să i se dea să guste pinginitate î) şi maţele toate i se 
vor suci, ca să verse otrava. - 

1 Auzit de la a-l Ghiţi Papahagi, Avela, Epir. 
3) Despa Papahagi, Avela, Epir. 
s) Idem. 
4), Pinginitate este escremente,
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sau: 

Să i se dea imediat să guste oă înmuiat în zahar mult Şi iarăşi 
va vărsa otrava gustată, 

147. Pentu camere de cup. 

„De vrei să-ţi treacă durerea de cap, mai cu seamă cind te ține 
in continui, să porţi cu tine oase de capul unui urs. , 

148. Pentru tan'Daumarea capulaă. 

Dacă vrei să-ți treacă, mai cu seamă cînd turburarea capului este periodică, să măninci peri de urs şi anume -peri de la coada sai capul ursului. , 

149. Cum se cunoaște durere, capului. 

Se jea o aţă şi după ce se scuipă timplele şi fruntea celui care 
are durere de cap, i se împresoară capul cu-aţa aceea şi se inseamnă lungimea aţei cit a trebuit să încingă capul. Apoi se mai impresoară capul cu aceeaşi aţă și dacă prisoseşte cam trei degete aşa, se zice,că 
capul este deschis. | , ” 

Ca.să treacă, trebuie să-l stringi tare cu o batistă Şi să-l laşi aşa 
cit-va timp. > 

150. Cînd te doare capul.  - 

| Să fierbi pilon'i, pelin, şi zeama ce obţii să o amesteci cu zahăr 
ŞI să iei in fie-care dimineaţă, că-ți trece într-o săptămină. 

„Asta o fac acei cari suferă în continuă de durere de cap. 

Alta 

Varză acră, mâăari, ie bună pentru durere de cap. 
Cind durerea pe cap provine din beţie și te scoli in ziua urmă- 

toare cu capul greoiii, să bei două pahare de zeamă de varză, și te vei simţi foarte bine, după cite-va ceasuri. 

151.. Pentru cine e peltec. 

Cina cine-va e peltec, spre a i se dezlega limba, să-i tai firul de. 
supt limbă şi va vorbi bine de tot. 

Pentru aceasța să cauţi însă un om expert în boale de acestea,
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sau: 

Cind peltecia provine din cauza diformităţei limbei, să mergi 
la un om cate știe să <creapă» să crege limbi şi indată ce i se va face 
aceasta, să [ii sigur, că va vorbi foarte bine. 

152. Pentru dhweve din gîtlej. 

Cind cine-va suferă de gitlej, sait că scoate ceva bube acolo sai 
că are vre-o inflamație simplă, să facă gargară cu apă sai une-ori și 
cu vin şi durerea va dispărea. +) ” - 

153. Cînd ţă-urde capul. i 

Cind ţi-arde capul in cit iți produce durere mare, ca să-ţi treacă, 
udă-l cu apă rece sait căldicea, cu puscă (oţet) saii, dacă n-ai oțet, 

„pune-i acrime. Toate medicamentele de mai sus contribuie in a face să 
dispară focul de la cap. | 

154. Cînd te doare gâtul. 

Cinnd pe cine-va il doare gitul, ca să-i treacă, i se pune aluât 
de făină de griu şi se leagă cu o cirpă. Ă a 

Pe aluat-se stropeşte şi puţin unt-delemn. 

sau: 

„Să suili amuşidiri»?) în git, adică să faci ca <muşidirea» pisată să 
ajungă pină la durerea. gitului şi te vei vindeca, repețind aceasta de 
două sau trei ori pe zi. 

(Auzite de la d. Ghiţi Papahagi, Avela, Epir). 

155. Pentru VuVă în gâtlej. 

. . t ' ” a * v y . se ve v 

Cind cine-va are bubă la gitlej să fea ach'atra chi'isiliei» piatra 
iadului, caree lungă asemenea unui condeii şi se infigepină la bubă, 
ca să-l ardă, după care se și vindecă 5. . , 

156: De umflătură. 

„Cind o persoană are vre-o umflitură la corp, ca să-i treacă, să-i 
- aplice o cataplazmă de mușchii cu lapte de capră €). | 

1 Auzit de la dl Beli.Bajdechi din Nipopule, Macedonia. 
:) Sulfat de amoniac. | ” 
2) Auzită de la d-l Dimoane M. din Ohrida, (Maced.) 
4) Auzit de Ja batrîna Tina'Viaca din Vlaho-Clisura, 

r
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157. De «inălțtadlă», vămsut. 

In contra vărsatului se întrebuinţează vaccinarea «simnarea», 
care în cele mai multe ori se face saii de vre-un doctor popular, care 
aleargă din sat în sat, saii de însuși oamenii poporului şi anume se 
servesc de «pron'i» puroiii luat de pe «semniitura» vaccinarea cui-va 
sau chiar de la cel vărsat, «mălțidâs», şi făcind o inţepătură cu acul la 
mină, îl amestecă cu singele şi apoi îl învălesc cu o hirtie sai petec 
curat și-l leagă cu o cirpă, după care prinde, cacâţă». 

Cind cine-va e bolnav de mălţăaqă» într-o casă, trebute să sem- 
nezi pe toţi cei-lalţi imediat, apoi să nu speli rufe, să nu faci leşie, . 
să nu văruești casa, să nu bagi căldare,ad. să nu faci foc pe care să 
pui căldare cu apă spre a o încălzi, ca să te serveşti pentru ceva, să 
nu faci foc de cit trebuie pentru încălzit casa, să nu pronunți înju- 

“rături mai ales” referitoare la vărsat, căci boala se înăspreşte şi mai 
mult şi: poate să cauzeze chiar moartea suferindului 1). 

158. Cu să mu v'ămâie pete după visat. 

Să iei tăriţe, să le fierbi şi să stropeşti obrazul vărsat, în cit să - 
se înmoaie bine şi apoi să iei un ac de -argint subţire şi-să înțepi 
toate bubele pe rind, pină să sestrecoare de tot şi ast-fel nu rămîn pete. 

Aceasta să se facă insă, cînd bolnavul este aproape de complectă 
restabilire. ti 

(Auzită de la d-na Emilia A. Mărgărit), 

sau : 

, Să nu lași pe pacient să se zgirie și pentru “asta cei cari îngri-. 
jesc de pacient îi leagă chiar mîinile. 

159 Ca să nu te muatşte şarpele. 
«t 

Cine face un colac în Joiea patimilor (g'oi-mari), pe care-l duce după. 
aceea ca să [ie sinţit la bisercă şi mănîncă dintr-insul jumătate prima 
zi de Paşti, iar restul la S-tul George, secrede, că nu 'va îi muşcat de 
şarpe. | | e NE 

Acel om, ori de cite ori vede vre-un şarpe, n-are de cit-să spuie: 

Culăc din G'oi-mari 
(Colac din Joi-mare). N 

"şi șarpele imediat, după rostirea acestor cuvinte, se va incolăci în for- 
ma unui colac. , 

(Nicolce, Niveasta, Macedonia). 

sau : 

Să cauţi a găsi &arba di nipîrtică, pe care mîncind-o, ori de cite 

') Auzita de la mama mea, Despa Papahagi, Avela Epir.
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ovi vei intilni vre-un şarpe, nu numai că nu te va muşca, ci se va lăsa 

“a fi prins şi a-i face ori ce-ţi place. RE | | 

u sall : 

Să-i spui de trei ori: 
. Nipirtică, nipirticiş 

Fă-te culicuş 

Trad. — Şarpe, şerpuleţ o 
Fă-te: colăcel. ea 

şi şarpele imediat 'se va încolăci şi-te va lăsa în pace. 
, "(Avela, Epir), 

| sau: 
Cum îl vezi, spune-i: 

| “hier, hier = fer, ler 

şi el va incepe să vie în jurul său, turbind, că nu-ţi poate face răii şi 

se încelăceşte, că se lasă a fi omorit chiar. - 
: (M. Dimoanie). 

sai : 

Dacă vrei să-l prinzi fără a te mușca, să-i arunci căciula cum îl 

vezi şi el se va aduna în formă de colac într-insa. 

Atunci i! prinză în căciulă şi lăsind o gaură pe unde să-și scoată 

capul, îi prezinți dulumălu (dulama) de care, cind el mușcă, tragi 

cu' putere şi îi scoţi toţi dinţii prin modul acesta şi nu mai poate 

muşca de fel. - 
sau : 

„_.. Să porți o nuia de alun descintată, şi cind şarpele se repede la 

tine, apără-te cu acea varga și şarpele se va. incolăci. 
(Sia Bada; Vlaho-Clisura, Macedonia). 

_160.0bservăriă, 

larba di nipirtică se mai numeşte şi pina şărpelui sau pinăa 

„nipîrticăl'ei şi se crede, că este mică, cu rădăcina cît capătul unui - 

deget de copil şi în forma curcăril'ei (arpagicului). Foile sale se indoaie 

spre pămint şi se incolăcesc ca un şarpe. Ea este de culoare gălbuie 
şi spirlungăasă (lungăreaţă). " 

:D-l Dimoanie imi comunică, că ea este roşe, aşa cred rominii din 

„Ohrida şi Lunca. . . : 
Se crede, că miîncarea favorită a şarpelui este iarba aceasta. 

161. IavvVa (șaurpel a i). 

Poporul crede, că dacă doi şerpi se ceartă între dinşii şi se în- 

timplă ca unul să moară, celui-lalt i se face milă şi imediat aleargă: 

după o iarbă pe care numai șerpii o cunosc, și prin ajutorul aceleia, 

il înviază, | .
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Dacă se întimplă ca în momentul acela să fie un om acolo şi să urmărească, unde se duce şarpele :cel viii după moartea celui-lalt, el va putea vedea locul unde creşte iarba aceea, felul sită, şi va putea şi dinsul culege dintr-insa, ca să invieze prin ajutorul ei pe cei morți. Iarba aceasta se mai numeşte şi: frândă di nipirtică sai simplu frîngdă. | E i 
Ceva analog găsim asemenea și în Ist. Naturală a lui Pliniu, cartea VIII cap. XLI (XXVII): . ” | Est et ad serpentium ictus prăecipua, qua se lacerti, quoties cum, his conseruere pugnam, .vulnerati refovent. | 

162. Pentru maşcătaurăi de șaunpe la oameni. 
N a 

Cind te muşcă-un şarpe, indată să strinsi tare partea, unde te a mușcat, cu un lanţ -(alis) de argint Și cu un briceag să tai partea acea, ca să se scurgă tot singele inveninat. Apoi cauta să omori șar- pele, care te a mușcat şi tăindu-i capul, pune-l pe rană şi te vei vindeca.. 
si 

sau: 

- Să pui un tine, ca să sugă rana şi-ţi va trece foarte curind. 
(Com. de d-nu Dalonedra din «Calive—Badralexi», Macedonia), 

„1603. Cu să nu te muşte șc'pele. 

Pentru ca să poţi prinde şerpi fără a-ţi face răi de loc, să mă- - ninci iarba numită : &arbă di nipârtică. Se crede, că cine mănincă din această iarbă, face o nelegiuire mare prin faptul că măncind, :se aso- ciază. oare-cum cu cel mai mare inimic al omului, prin înşelăciunea căruia omul a perdut paradisul pentru tot-dauna. 

164. Pentru șerpă din pântece. 

Poporul crede, că. dormind cine-va in aer liber, se întimplă une- ori ca șerpii să-i intre în pintece. - 
Pentru a-i scoate, se cere să [ie atirnat omul cu capul în jos de un copac și să se puie un cazan cu lapte cald sub dinsul, ca aburul să-i intre prin gură. Mirosindu-i lapte cald șarpelui, căruia îi place foarte mult, alunecă prin git şi cade in cazan, unde se fierbe. ” - La Avela, Epir, un fost dăscălaş Dionişe Papachimi asigura, că el insuşi a văzut așa ceva: De-alt-mintrelea el asigura, că'a văzut și şerpi cu șapte şi nouă capete. | - 

(Avela, Epir). 

'165. Dacă vrei să dispară şocecii și șerpii. 
avu In ajunul lui întiiă Maii, o femee si alerge prin casă şi să'zică următoarele vorbe ;



MEDICINA POPULARA A AROMÎNILOR 285 

Fugdifi șăariţă 
- Fugi nipîrti, | 

Că vini coarda di la D-dăi di va vă tale. 

Traducere.--Fugiţi şoareci, 
Fugiţi şerpi (năptrci), | 

Căci vine sabia de la D-ze şi vă va tăla. 
După această rostire toţi şoarecii şi șerpii vor dispărea. 

166. Cu să piară șerpii. A 

Să lei un cleşte cu care. lovind pe o lopată mereii, alergi aşa 
prin toate colțurile casei şi toţi şerpii din casă vor pieri. 

Une-ori în locul cleştelui, te serveşti cu sistra. 1) 
Aceasta să se facă în ziua Sintului Jeremie.. 

167, Pentru tur bu 7 o. 

Cind cine-va a fost muşcat de un cine turbat, ca 'să să vindece, 
să-i tal friul limbei (hiirlu di sun limbă) şi să-i dai să mănince -cite 
o bucăţică (miîșcălură) din patru-zec: de colaci, pe cari se scriii cuvin- 
tele următoare : - 5 m 

  

  

  

  

sla|e|8ip | oazoop = satur 

e |p|e L=] o | ptzo == erepo 

o|z|e|p le ozzpz = opere 

xlutyle - ar = chinit | , 

plo|e|a|c| pozas = rotas             

colacele de pine nu sint mai mari de cit cele descrise aci. 
(Comunicat de d-l Iani Ciunetti din Calive-Baralexi, Macedonia), 

sai : 

Cind aceasta n-a avut efect, după ceii tai firul limbei, să-i dai 
patru-zeci de buciţele de pine, muşcate de” putru-zeci de femei, mă- 
ritate şi ai căror bărbaţi sint în viaţă. | | 

Dacă crezi, că in tot satul nu se vor găsi patru-zeci de femeicu, 
bărbaţi în viață, să pui o singură femee să-ţi facă patru-zeci de bu- 
ăţele. Bărbalul acelei femei insă să fie în viaţă şi femeea să [ie mi- 
trică, adică să fi născut de curind. 

sai: 

Să iei o bucată de pine cu care să ştergi rana, unde te a muşcat 
cinele turbat, apoi să o dai să o mănin:e cinele acela şi să-l omori, 
că-ţi trece. 

1) Un mic instrument care serveşte la capestre.
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Dacă nu faci aceasta iţi jes căţei mici (cîţilișt/ supt limbă, după 
care fapt turbezi şi incepi să latri ca un cine turbat. 

Singura scăpare in contra acesteia este să ţi se arză căţeii de sub 
limbă cu peatra înfernului «chi'atra ch'isăl'ei». E 

în (Com. de d-l M. Dimoanea din Ohrida, Macedonia). 
y , 

sau: 

Dacă persoana, care a fost muşcată de un ciine turbat, prinde 
viermi supt limbă (se crede acest lucru de popor), ca să se vindece, 
să iei un gastru, capac de tipsie, pe care să-l arzibine şi să-l pui pe 
de-asupra capului celui suferind. Căldura ce răspindeşte gastrulu con- 
tribuie la omorirea (arderea) viermilor de supt limbă, şi suferindu-l 

„se vindecă pe deplin. 

- sau: 

“Să «lași sînge supt limbă», cind eşti muşcat de ciine turbat şi 
să cauţi să omori ciinele turbat, care să se afume după aceasta. 

A se afuma înseamnă a face foc,cu care să se ardă ciinele tur- 
bat chiar în locul, unde a fost omorit şi după aceasta se 0imni'f&aște, 
se cădește, de trei ori. - | i 

După ce ciinele se afumă, să sare cel mușcat de trei ori pe de- 
asupra ciinelui şi se va vindeca. 

Acelaş lucru trebuie să-l facă și cei cari au fost lătrăți decii- 
nele turbat, căci la din contra, vor turba şi dinșii. A 

sau : 

Se ia un colac pe care se scrie cuvintul oaurov (simtu) sai "Aos 
5 deds şi după aceasta se pune la altar cit-va timp, spre a se sfinţi. 

: Apoi se dă celui muşcat sai numai lătrat de cîinele turbat, şi se va 
*. vindeca îndată. | 

sau: 

Să bei singe de iepure şi te vindeci atit de lătratul cit şi de muş- 
cătura cinelui turbat. SE | | 

Obs. — 1. Formula de mai sus, care începe cu cuvintele «satur» 
etc. se găseşte şi în: Literatura populară romină de d-l Gaster, pag. 494, 
ca răvaş pentru friguri însă. | 

9. Se crede, că cine este -<alătrat» lătrat de un cine turbat este 
ca şi cum ar fi muşcat de dinsul, ba ceva mai mult, se crede că ce- 
lui «alătrat» îi rămine ceva din turbare pe cit trăeşte şi în acţiunile 
sale, va obicinui să se poarte oare-cum ca un turbat. Ast-fel expre- 
siunile de răstire in contra unei persoane, care se poartă fără de milă, | 
anume: calătrate!», «faţi ca alătrât», lătratule, faci ca lătrat, sint 
sinonime cu «turbat.» . | 

3.- Turbarea se crede, că provine din următoarele cauze, după cre- 
dinţa "poporului: | 

a) Cind e mare c«uscăciune», secetă, în cit cinii asudaţi şi osteniţi 
nu pot găsi apă, unde să-şi astimperesetea, li se nasc nişte viermisupt 
limbă, cari îi turbează. 

b) Se crede, că turbează cinii şi cind ii prinde luna «l'-acaţă luna»;
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nu şti insă dacă poporul prin <aciţarea di lună» pune turbarea 
în legătură cu faptul, cind începe să apară lună, care apariţie se numeşte 
<acițare» sai că „înţelege acelaşi lucru ca şi la om. 

c) Cinii mai turbează şi din mincarea paserei numită «picurâr» . 
sail «c'ulăâi», <cuculân» ciocărlia şi anume cind acesta se rădică, 
cintind foarte sus în aer, de.unde căzind moare. 
! d) Se mai crede apei, că turbează, cind îi lovește în cap o muscă 
mare. 

4. Să nu ţii nici o dată căţeii, pe care îi tată o căţea pentru în- 
tiia dată, de eare-ce vor turba la sigur. 

7 

168. Pentru bimbrici 

Cind ai limbrici și vrei să te scapi de dinşii, să mănînci secară 
fiartă şi-i vei da afară în mai puțin de două zile. 

sau: 

Se atirnă de gitul limbricosului (celui care are limbrici) un ac 
şi. limbricii toţi vor ieşi prin gura individului prin vărsare (v6dmire). 

sai: 

Să aduni cite-va rădăcini de ferigă (făarică), să le usuci bine şi 
apoi să le pisezi pină să le reduci în praf. 

Din praful acesta vei lua 5 dramuri la o sută dramuri apă şi 
după ce le vei amesteca bine, vei bea vre-o două, trei ori şi te vei 
scăpa de limbrici 

Tot-deauna insă, înainte de a lua această băutură, să măninci 
puţin usturoi (ali). 

sau: 

Se vindecă cu două pastile de santonină (culafe de limbriţi=—co- 
laci de limbrici) saii dacă se bea zeamă rezultată din fierberea ferbei 
de limbrică. 

169. Pentvu cine se ame puțin. 

Ori-cine atinge, din nebăgare de seamă, ceva arzător cu mina, 
să-şi prindă imediat urechea corespunzătoare minei la care s-a ars, şi 
durerea îi va trece.. 

170. Pentru «sună. 

Cind ai vre-o arsură în -vr-o parte a corpului, să-i pui unt proas- 
păt bun Şi Desăral, că se vindecă. . 

(Com. de d-l T. Şunda din Crușova, Macedonia),
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171. Pentru cine se loveşte lu picior. 

Cind cine-va se loveşte la picior tare, aşa in cit să-l doară osul, 
„de se crede chiar că poate fi rupt osul, să-i pule apă sărată (armiră/ 
sau pine amestecată cu vin căldicel. | 

i (Mama mea, Avela, Epir). 

172. Penb'u muşcătură de gașta verde. 

Se crede că mușcătura «guşturului verde» este foarte periculoasă, 
fiind-că ar fi veninoasă. . 

Dacă ești muşcat de un ast-fel de guştur, îndată să cauţi a găsi 
lapte de măgăriţă, pe care să-l bei imediat, ca să indulceşti rana, căci 
numai aşa te poţi vindeca. | 

143. De „pliguiriii 

Sub «pliguiri» se înțelege rana cauzată de glont. a | 
Cind cine-va este pliguit, să caute îndată să-şi astupe sai cu mi- 

nile sai cu bumbac etc. rana, ca să nu curgă mult singe. Apoi in- 
dată să chieme pe unul, care se pricepe să-i scoată glonţul dacă a 
rămas în carne şi imediat să spele rana cu apă rece. Se poate intimpla: 
une ori ca din cauza ranei pacientul să fie infierbintat. Ca fierbinţeala 
aceasta să nu ajungă la cap şi să agraveze-ast-fel rana și mai mult, 
să pui ghiață pe corpul pacientului. E 

Rana se lucrează cu alifie cumpărată de la:spiţerie. 

1i4. Pentru plivrit!,. 

Plivritul sai plivrictirăa provine din cauza frigului şi este boala, “ 
care atinge mai cu seamă plăminii. e , 

Cind cine-va plivriciaști (e atins de plivrit) trebuie să se jupu- 
iască un iepure şi pielea lui să se puie pacientului—pe cind este caldă 
incă—la corp şi piept. 

sau: 

Să i se puie lină nespălată pe corp şi la piept și după aceasta 
să se încheie bine și să se păziască de frig. 

sau; 
N 

Imediat ce a căpătat privrit cine-va, să puie lipitori unde simte 
" durere, ca să-i sugă tot singele răii. După asta se lucrează cu vizi- 
cătoare. | 

(Comunicat de d-i Tuliu Mihail din Avela, Epir). : | 

1) La Ohrida se numeşte <îndulţit>, M, Dimoanie.
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175. Cînd se vupe osul omului unde-va,. 

Să speli locul acela cu salamură şi apoi să. fierbi la un loc unt- 
de-lemn, frunză de răchită și oțet -şi punind amestecătura pe locul. 
unde e rupt osul, o legi și te vindeci. ă - a 

(Auzita de la ţal Damaşoti, Avela, Epir). 

176. Pentru cine se rupe din mijloc. 

Să iei un oi, rachiu, aluat, sapen şi var, în cantitate egală, să 
le pisezi şi să le frâminţi bine, pină să se amestece de tot şi apoi să puia- 
ceastă amestecătură la mijloc şi dacă durerea nu incetează de odată, să 
mai reinoieşti prescripţia de două, trei ori şi te vei vindeca. 

"(Auzita de la bătrina ţal Tacola, Avela, Epir). 

177; Buveţă auli, 

Să nu măninci «bureţi zurliiv — un fel de ciuperci — căci te 
„apucă după puţin nebunia şi chiur se poate să mori, dacă nu te cauţi 
îndată. | 

Căutarea e să guști din escrementele oamenilor, din «pinginitate», 
care indată provoacă vărsarea şi te vindeci. | 

__ Acela care se imbolnăveşte insă nu o poate face aceasta,- de oare- 
ce starea psichologică in care se găseşte este” dintre cele mai deplins: 
Ride, urlă, bate, injură şi face toate nebuniile ce-i triznesc prin cap, 
pină ce, sleit de puteri, cade jos. 

| (Auzita de la Tasa Tacit, Avela, Epir). 

178. Pentru lngoare îndelungată, 

Cind cine-va suleră de boală îndelungată (lingăare grăaiă), să 
lea un călel cu care să doarmă în tot-dauna, să-l mingile, şi să nu 
se despartă de dinsul, că se-va vindeca bolnavul, insă cățelul va muri. 

7 

199. Pentu cine «ve brouşte. 

Pentru a te vindeca de broaşte, şi a nu lelăsa să se înmulțiască, 
„să bei regulat și cit poţi de mult, zeamă de nuc, provenită din fier- 

berea frunzei de nuc. : . 
[a este foarte mult amară, dară, dacă bei cite-va zile pe rind, 

te obicinuieşti şi pe urmă iţi devine foarte plăcută pentru că contri- 
buie şi la mistuire. . Sa 

(Auzita de la batrîna Bia Dima Bazda din Avela, Epir). 

sai: 

____ Pui broaşte pisate și amestecate cu zăhar, după ce însă le scoţi - 
intestinele. Si iu 

„ (Com, de d, Dimoane M, din Ohrida, Macedonia). 

19 
_
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180. Cu să nau, scoţi broaştele. 

„Dacă vrei să nu scoţi broaște, să nu măninci nici odată de la 
1—31 Martie din mincarea gătită seara, care nu s-a consumat toată 
la cină. a - 

(Comunicat de d-l 'T. Şunda, din Cruşova, Macedonia). 

Obs.—Broaște 'se numesc serofulele ce le scoate cine-va la git, la - 
subțioară, la mini sau picioare. | : 

7 

” [Ni . . Ă 

„181. Pentru cine ave broaște în stomuc. 

Se crede, că une-ori oamenii, bind apă se intimplă ca să inghită 
şi ouă de broaşte, cari după aceasta devin în pintecele lor nişte broaște 
adevărate, supărind' pe sărmanul de om pină ce moare. 

Ca să se scape de dinsele omul trebuie să bea oţet de cel tare, 
fiind-că oţetul are proprietatea de a le omori cu desăvirşire. 

182. Pentru «daălacă» la om. 

Omul «dălăcos», cu dalac, dacă'vrea să se scape de dălac, trebuie 
să iasă la munte, pe la vre-o stină şi după o cură de vre-o lună, se | 
«alăadi» se alege, ad. se vindecă. ME 

«Dilaca» dalacul la om provine mai mult din cauza apei, cind 
nu e bună şi numai oamenii cari rămîn vara în cîmpie suferă de dinsa. 
Omului, care suferă, i se umilă burta, se simte greoiu şi cu greutate 
se mişcă dinti-un loc intr-altul EI osteneşte deo dată, cînd ie să meargă 
pe suiş, «n-giug».  : | ” i 

198. Penth'u cine este răcit. . 

__ Se cumpără rachiii, zahar, piper negru.şi canelă. După ce zaha- 
rul, piperul şi canela se pisează într-un vas bine, se amestecă cu ra- 
chit. O babă, inmoindu-şi degetele in această amestecătură, începe să 
frece pe cel răcit pe la git şi prin tot corpul răcit. După ce termină 
de frecare, îl învelește bine cu o plapomă groasă, ca să asudă, cind ii 
şterge bine sudoarea de pe corp şi-l premeneşte. Răceala prin modul 
acesta îi trece. - | A 

- : e - . sau . 

Se pune celui răcit, lină nespălată (nilată) la corp, piept şi git, 
ca să asude, şi premenindu-l vu trece sudoarea şi cu ea va trece şi 
răceală. - 

- e a sai: 

Să “ea cătrane !) trimintină, rachiă şi unt-de-lemn, cari se fierb 

1) Pacuraă,. : |
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la un loc într-un vas şi”această amestecătură se întinde bine pe spate 
şi se acoperă cu vată saii cu o cirpă şi se ține ast-fe! mai multe zile, 
pină ce se scapă de răceală suferindul. - 

154. Ce să, facă, cine-va cînd nat-ă. trăesc copiii i, 

Acei părinți cărora nu le trăiesc copiii, cind vre-inul din fami: 
lia lor moare, şi mortul e ridicat să fie dus la. mormint, să taie in- 
nainte-i un cocoș și să treacă mortul pe singele acelui COCcOș şi în vii- 
tor nu le vor mai muri copiii. 

sau: 

să schimbe naşul şi să puie pe un altui să le boteze copiii şi a- 
nume pe ori-cine vor intilni în drum, cum vorieşi din casă cu prun- 

“cul dus spre a fi botezat. | 
| | , (Com. de elevul Mitri Beza din Avela, Epir). 

sau ; 

Piinea coaptă in cuptor noii; cum s-a uscat cuptorul, să se păs- 
treze, căci mincind e femee căreia nu-i trăesc copiii, ai să- i trăiască 
în viitor. 

(Com. de d. Î. Dalametra din Calive-Badralexi, Macedonia), 

185. Dacă vrei să câștigă un proces cu siguranţă. 

Să porți la subțioară cămaşa cu care s-a născut «natul» și care 
a fost sfinţită la biserică. 

Sfinţirea se face in modul următor: Se lasă. cămașa în altar pa- 
truzeci de zile şi prin aceasta capătă virtutea arătată. mai sus. 

Se cere ins să, casori de cite ori vorbește adversarul tăi, să ridici 
braţul şi cind vorbești tu să-l stringi şi poţi fi sigur de reușită. 

, Ă / 

186. Pentru purificarea sîngelauă 

Să măninci tot-dauna usturoiă și mai cu seamă cu carne e triplă, 
căci contribuie foarte mult la curățirea singelui. 

sau : 

Cina: singele este stricat din cauza unei boli oare-care, îl poţi 
purifica, dacă bei zeamă provenită din fierberea frunzei de nuc, cite 
trei păhărele în fie-care zi, anume, dimineaţa, la prinz și seara. 

(Auzită de la Bia Dima Bazda din Avela, Epir). 

sai : 

Dacă obicinuieşti să iei în fie-care dimineaţă zeama provenită de 
ciarba amară» cite o ceaşcă, incepind de primăvara de cind apare a- 
ceastă iarbă pină dispare. 

(Auzita de la Fani Peasa, din Vlaho- Clisura, Macedonia).
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187. Cind te mușcă o «căpuşe». 

Oile mai cu seamă suferă cind le muşcă vre-o căpușe, căci le 
scoate une-ori şi singe. Ca să treacă durerea, să pui pe locul mușcat 
puțină cătrane. | , | 

158. Pentvu cine mănâncă carne scuipută, de muşte 
a (escucliută de muarşte). 

Să bea oțet amestecat cu praf de puşcă şi toate oule de muște 
pe care le-a mincat, se vor nimici şi durerea va înceta. 

189. Ca să nu te înveți. 

Dacă măninci flămind plămâni de oaie, ori cit vin vei bea în 
acea zi, nu te vei imbăta. 

„190. Pentru anu ţi se întâmpla, ri, după ce 
. .î RI ? . , N bei upă. | 

Ca să nu ţi se intimple vre-un răi, după ce bei apă, trebuie 
înainte de a bea din ulcior, să verşi niţică apă; iar cind trebuie să 
bei din fintină, trebuie să-ți faci crucea odată, si sufli pe suprafaţa 
apei şi apoi să bei din fintină., 

Aceasta. mai cu seamă, cind fintina este în pădure. 

191. Pentu. dameve de piept. 
. : . . u 

Să nu alergi mult, cînd suferi de piept, şi este bine să trăieşti la 
munte prin apropierea pinilor și brazilor; dada incă-ţi face bine dacă 
0 Miroşi. 
o sau : 

Să măninci miere de albine sălbatice, că te vei face bine. 

: sai : 
- Să măninci muguri (bubăchi) de rose şi te vei face bine. 

192. Pentru « fuce să înceteze dawmerec. provocutii, 
cin înţepătura aneă albine sai, viespe. 

Să iei, imediat ce te-a ințepato albină sai o viespe, un ban de 
argint cu care să freci locul ințepat, pentru ca ghimpele ce ţi-a lăsa! 
albina saii viespea să iasă. După aceasta, pune la partea unde te doare . 
puțin noroiii şi durerea va înceta. | 

: (Auzita de la mama mea, Avela, Epir),
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sau: 

Să pisezi aguridă şi să o aplici la înțepătură că-ţi trece îndată. 
(Com. de d. AM. Dimoane din Ohrida, Macedonia), 

193. Cînd se anii picioarele. | 

Să iei cite-va albuşuri de ouă ; ma iea şi piatră vinătă, pe cari, 
după ce. o pisezi, o amesteci cu albuşurile de ouă şi începi să le baţi 
tare cu o lingură, ca să faci o alifie. | 

Apoi iei scamă de in, pe care intinzi alifia și o pui pe umlătură, 
legi pe deasupra cu.o cirpă şi reinoind această doctorie de cite-va ori, 
suferindul se va face bine. 

Pui atita piatră vinătă în albuşurile de ouă, cită trebuie ca al- 
buşurile să devie întărite. Saii le ungi cu gaz. 

(Auzită de la bătrina ţal Nicola Damaşoti, Avela, Epir). 

194. Tot pentu picioare. 
7 

Cine suferă de durere de picioare în oase însă, se vindecă dacă 
“se unge cu măduva unui cerb. 

(Comunicată de d-l I. Dalametra din Calive- Badralexi, Macedonia): 

sau : 

“Se poate vindeca, dacă mâănincă carne de paserea «chiisă,» nu- 
„mită ast-fel din cauză că e neagră ca internul şi că strigătele, pe care 

le scoate sint: chi'is, chiis. 'Trăește prin păduri și sperie pe cine o aude 
pentru intiia dată. E ceva mai mică .de cit cioara şi are. pete albe pe 
sub git. 

195. Pentru nivicondlă (darvere lu picior). 

Ca să-ţi. treacă miriconda, să jei un lemn -de zmochin şi dupăce 
il încălzeşti bine pină începe să scoată abur, il aproprii de 'miricondă 
şi ținindu-l ast-fel puţin, durerea încetează indată. | 

- (Com. de d-l Petre Badralexi din Calive-Badralexi, Maced.) 

196. “Pentwu podalgie. 

Să iei sâre curată, să o pisezi cit se poate de mărunt şi punin- 
d-o să se usuce două zile şi două nopţi, să iei cite e bucată de vată, 
să o înmoi într-insa și să o pui unde suferi de durere, că-ţi trece. 

(Com, de d-l T. Şunda din Crușova, Macedonia). 
4
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197. Când îţi întră ghimpe în picior. 

Cind intră cui-va ghimpe !) în picior şi nu poate să-l scoată, să 
„frigă o ceapă sait pras și scoțind partea cea maj moale, să o stro- 
pească 'cu unt-de-lemn şi să o puie pe ghimpe, legindu-o cu un pe- 
tec. Se lasă aşa o zi întreagă şi partea aceca legată se inmoaie, aşa în 
cit ghimpele iese uşor cu ajutorul unui ac și durerea trece. - „ 

sau : 

„lea capul gușturiței (şopirlei), arde-l şi pune-l pe locul, unde ţi-a 
intrat ghimpele, că iese după cit-va timp. e 

. (Auzita de la Chibricul din Malacași, Epir). 

5 Sa ! sai: 

Să iei loi de bruştură, pe cati, încălzindu-le, să le ungi cu unt- 
delemn și să le pui unde ţi-a intrat ghimpele sai vre-un țep, căcite. 
vindeci. E - 

. (Auzita de la mama mea Avela, Epir). 

198. Pentru bătătună,. 

Cînd suferi de bătătură, prinde un brăatie (brotăcel) de noapte şi 
după ce-l vei pisa, să pui intr-insul puţin zahăr pisat şi să-l. aşezi pe 
bătătură, ca să se coacă, că-ți va trece. Sai in loc de a-l pisa, să-l tai - 
numai în două părți, să presări pe dinsul zahăr şi să-l pui pe bătă- 
tură, ca să coacă. După cea copt, să-i pui ceară curată, ca să dea 
afară tot puroiul. | | 
a sau : - 

”- Ti pui pras cu ceapă friptă unsă cu unt-de-lemn. 

j 199. Pentru fistulă. 

Piştura (fistula) provenită de un abces răi îngrijit sai de un f0- 
car tuberculos, se ţine deschisă prin fitilii cu unt proaspăt. 

(Com. de d-nu Şunda T. din Crușova, Macedonia). 

200. Pentru glindaă, 

<Glindurile> sint niște glandule ce se umflă la git și cari pro- 
voacă dureri. Ele se ivesc mai cu:scamă la copii. 

Pentru a le vindeca, se pune pe dinsele <acrime» făcută de prune 
şi se leagă cu o cirpă, după care se lasă ast-fel pină ce durerea trece, 
cind dispare și umflătura glandulelor. | 

(Auzita de la mama mea, Avela, Epir). 

1 Ghimpele se numeşte schiliu la Aromini,
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201. Pentru cvocmere» văvsare, 

Cind iţi vine să verşi «z-von” cel mai 'bun medicament este să 

„Xei rinză de iepure. , a 

(Comunicată de d. Iancu Dalametra din Calive-Badralexi). 

202. Cînd vrei să verşi. 

Dacă ai mîncat ceva care îţi face rău, spre a vărsa n-ai de cit 

să-ți pui în gitlej cele două degete sau .să bei unt-de-lemn. - 

(Com. de d. M. Dimoane din Ohrida, Macedonia). 

203. Cînd te douse junghiul. . 

Să fei un ardeii roșu, care să ardă foarte mult și după ce-lungi 

cu miere, pune-l deasupra locului unde te ține junghiul şi te vei face 

bine. - e 
„sau: 

Pune-i pe deasupra lină nespălată ori muşama şi te vei face bine. 

- Auzită de la mătușa mea Tina Papahagi, 

sau: 

Să arunci un ac jos şi cine-l va găsi şi-l va lua, la acela se va 
duce durerea ta de la junghiii şi tu te vei vindeca indată. 

“ Comunicata de d-! Dalametra Iancu din Calive-Badralexi, Macedonia, 

„204. Penb'u aprindere de deget. 

Cind ţi se aprinde degetul, adică, cind simţi că te doare degetul 
şi că -se înroşeşte fără a rădica băşici, să-l pui imediat in salamură . 

şi-ţi va trece. 

ȘI
 

f
i
 

a 

m
 Să-l pui în amestecătură de salamură cu făină de porumb. 

. 
i au: 

Se iei albuş de oi, să-l amesteci cu oțet sai salamură şi făină 

de porumb în cătăţimi egale şi punind degetul aprins intr-însa, după 
cite-va momente se vindecă. _ Ma 

: (Auzite de la mama mea, Avela, Epir). 

205. Pentru cvăpave de mână. - 

Dacă vrei să-ți treacă miinele, să le ungi cu său de porc sălbatic sai 

cu unt-de-lemn: de migdale'saii cu unt-ge-lemn. de măsline încălzit, in 

fie-care seară, cind e să te culci, pentru ca să se inmoaie şi ast-lel 

după cite-va zile, să fii sigur de vindecarea lor.
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pp sau : 

Le ungi cu unt-de-lemn și le înveleşti cu pras fript. 

206. Cînd digerează cine-u, 

Cind cine-va digerează în cit nu-și poate veni în simţire, sii fie 
pus de cine-va într-un băligar cald de cai, care se adună pe la ha- nuri pentru a servi de căldură cailor la iarnă. 

. 
E 

sau : 

"Să fie frecat cu zăpadă cit se poate de tare, sai dacă nu se gă- sește zăpadă, cu salamură ori cu zeamă de varză. o. 
După ce-şi vine puţin in simţire, să i se dea rachii tare sai ceai, ca să bea și numai după aceea să se aproprie de foc. i 

207. Pentru ca să-ță crească pinul. 

Să cauţi a prinde nişte şoricei, pe cari să-i fierbi cu unt-de-lemn. Din fierberea aceasta -capeţi o zeamă. pe care o laşi să se inchiagă. și cu dinsa ungi locul fără păr și după cit-va timp va începe. să-ți crească. | | 
e a sau: | 

-Să-l ungi cu alifie. provenită din unghe de capră. Pentru a ob- ține aceasta, iei unghia de capră, o arzi, 0 pisezi şi o amesteci cu vin ca să faci alifie. E e E | 
Ă (Auzite de la Nasta Balamaci, păstor din Avela, Epir). 

sai: 

Ungi perii cu săi de ursă şi părul are să-ţi crească!). . 
| (Auzita de la Tana Toli din Avela, Epir). 

208. Penhu pecnă (pestruă). 

Se crede, că pestruii provin din prinderea rindunelelor. | 
- Dăcă vrei să te. scapi de pestrui, să te speli cu ouă de rindunică. 

(Auzite de la d-nul Mih, Dimoane din Ohrida, Macedonia). 

209. Pentru cine-și rupe mânu,. 

Cind cine-va îşi rupe (și scăati) mina, să se ducă la o babă, care 
se pricepe de ast-fe! de boli, spre a-i o trage ușor și să-i puie gh'a- 
chiiă. 

1) Pliniu: Cartea VIII cap. LVI din Istoria Naturala spune că grăsimea ursei este utilă în contra căderei părului. : .
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Ghiachiiia se face ast-fel: A 

Se iea alăăt cit un oii, o ceaşcă de rachiii de cel tare vr-o două 

ouă, puţin var, şi toate amestecindu-le bine într-un vas, le baţi tare 

pină să nu se cunoască materiile din cari se compune amestecătura. 

__ Din această gh'achiită pui pe o pinză cit trebuie să acopere par- 

tea unde te doare şi dacă nu ţi-a trecut, repeţi: din două . în două 

zile, une-ori şi mai des, şi poţi [i sigur de bunul rezultat al acestui 

medicament. 2 | IN 
(Auzit de ia Teta Conă din Avela, Epir). 

210. Copilul să na prinsă, păduchă. 

: . - . 

Dacă vrei ca copilul să nu.prinză păduchi, cum vei găsi primul 

păduchiii la dinsul, să-l'omori (frindi=fringi) pe aur. Atunci de si- 

gur că păduchii ai să fie rari ca şi aurul. _ 

De aci vine şi expresia: | 

Li-frimsi biduclul pi flurie dadă-sa (Li omori păduchiul pe galben 
(mamă-sa), 

Pentru a arăta iubirea și intereeul ce poartă o mamă de fiul săii. 

- (D-l Dimoanie M. Ohrida, Macedonia). : 

ET 
sau: 

Se ea «psiruvotan» buruiana peştelui, se topeşte cu mercuriii 

«gh'ârghir» şi după aceasta se inmoaie o aţă, care, dacă se poartă de 

cine-va lipită de corp, nu va prinde nici o dată păduchi. 

Aceasta se intrebuințează mai cu seamă la cei din închisoare. 

o . ; 

211. Cu să poţă cunoaște cu cine te vei căsători. 

în ajunul S-tului Teodor se obicinueşte să se facă un trisali 

de către acei carise numesc «Teodor». Trisallu constă din griă fiert 

ce se aduce “spre slinţire, cind se dă preotului şi pomelnicul, ca să 

pomeniască pe toţi cei morţi din acea familie. . 

Griul, după ce se impărțeşte puţin pe la publicul din biserică, 

restul se aruncă pe, pardoseala bisericei şi se adună de-către tineri,. 

fete sai băeţi flăcăi. . o. o 

Griul acesta serveşte pentru. scopul următor: | ! 

Cine voieşte să ştie, cine va [i viitoarea-i consoarti sau viitorul 

săti soț, să fure cite puţină făină din trei case unde ati serbare! de 

numele «Teodor> şi din această făină să facă un colac. Fie-care din- 

tre arei cari ai adunat griii din ajunul s-tului Teodor să puie cite-o 

bucăţică din acest colac, în sin. Seara, cind se culcă, restul colacu- 

lui, impreună cu griul cules în acea zi, şi cu un ulcior plin cu apă, 
se pun sub perină. . 

Se crede după aceasta, că în: somn i-se va arăta fata sai flăcăul, 

după cum; persoana care doarme este flăcăii sai fată—pe care îi pre- 

zervă soarta de tovarăş al vieţei. . - 

Flăcăul sai fata, cind se culcă, gindeşte de obiceii cu gindul la cine
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dorește și iubeşte mai mult, ca prin modul acesta doară s-o îndura şi 
soarta spre a-i acorda dorinţa. a 

__ Ulciorul plin. cu apă, griul şi colacul, sint simbolul îmbelşugă- 
fei prin care fata sai flăcăul caută să momiască pe iubitul sa iu- 
bita sa. e n - Ă 

- (Com. de d-l Gușu Apostolescu, Nijopole ; Staghica G., Furca, Epir). 

212. Cum 0 femee poate să fucă pe bărbatul săi 
să o iubească. E 

Cind o femee din diferite pricini a pierdut iubirea bărbatului 
său, ca să-l facă s-o' mai iubească, să fure făină de la trei „mori cari 
macină pentru întiia dată, şi să iea lapte de la trei femei cari nase 
pentru intiia dată şi cari ai, fie-care, alte două surori... 

Cu făina aceasta şi cu laptele face niţică coacă (alădt) pe care-l 
dă bărbatului să-l mănince,-fără ca el să ştie aceasta, .. de aceea i se 
pune sau in mincare, saii în calea etc. Se 

Cind femeea prepară coaca, zice : 

Cum vini'i fărina furată - Cum veni făina furată 
Di la trei mori luată De la trei mori luată, a 
Tu filg'anta a6ă În ceaşcă aicea o 

„Acşi ş-bărbatlu după mulari-sa. Tot -ușa şi bărbatul după femeea sa.. 
SRR AN si _ Cum laptili ndulțăasti firina, Cum laptele indulceşte făina, 

Acşi s-ti-ndulţeşti, bărbate. " Aşa să te-ndulceşti bărbate. 
| - (Auzit de la al Tacola, Avela, Epir). 

a: 

213. Pentru cu o femee să facă, pe um bărbat să, 
se îndrăgostească de dânsa, - 

Să poarte asupră-i o hirtie în care sint scrise de un: preot cu- . 
vintele următoare, pe limba greacă şi extrase cine știe dini ce carte 
religioasă : , 

«Sinte Dumnezeule, al lui Avraam, careai dat atita putere cu 
vrednicie la pace şi vrednicie». | | 

Apoi femeea să meargă la biserică, ca să aziste la sfinta liturgie 
şi să gindiască la bărbatul, de care voieşte -să fie iubită Şi de sigur 
acesta se va indrăgosti de dinsa de la prima vedere.: 

(Com. de popa Nicola Tegu din Vlaho-Clisura, Macedonia). 

d. 

„214 Cîndu gura ţ-aniuvzăuști. Cînd îţă 
"miroase pa, 

“Dacă-ți miroase! gura, iea roidă uscată, arde-o şi reduce-o în 
prat. Cu acest praf să-ți freci dinţii şi mirosul neplăcut al gurei se 
va îndepărta.. o 

| sau: | | 
- Să iei cărbune de pin saii pîine arsă, pe cari să le reduci în praf, 

„ Şi cu care iţi freci dinţii şi-ţi speli gura. Ă
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215. Cum poți căpăta iibiveau unei femei. 

Dacă vrei să te iubiască o femee, să iei -un liliac, pe care să-l 
arzi şi cenuşa sa, amestecată cu apă, să o dai femeii de care ţii să fii 
iubit, ca să o bea şi ea se va îndrăgosti nebun de tine.: 

Tot acelaşi lucru il poţi obţine, cind ai atinge femeea aceea cu 
osul drept al liliacului. 

(Com, de d-l Dimoanie Mih: din Ohrida,* Macedonia), 

216. Ca să capeţi iubirea unei fete 

Să cauţi să găsești un trifoiă cu patru -foi și pune-l in altar, 
fără să simtă cine-va; lasă-l acolo 40 de zile. După ce prin modul 
acesta a căpătat sințirea, Yea-l şi pune-l în hajna fetei, care dorești să 
te iubiască, şi poți fi sigur, că dinsa va alerga după line ca o nebună. 

sau: 

Să cauţi a prinde pasărea numită bajancă şi să o ingropi de vie 
“în pămint. Să o laşi să stea aci patruzeci de zile. După aceasta să te 
duci să iei osul din aripa dreaptă pe cari să-l porţi asupră-ţi în tot- 
d-auna. Ori de:cite ori vei vroi să capeţi, iubirea unei fete, n-ai de 
cit să priveşti o dată in ochii săi şi să spui încet: . 

„Să-alădi ca glară - „Să alergi ca nebună 
Dit apirit tu sară De cum s-o face zi pină la seară 

Tini „Tu ' 
După mini. „ După mine, 

Şi ea, chiar de-ai fi cel maiurit din lume, are să te prefere ori-cui. 

ge
 

sa 
7 

Dacă omori o codubatură şi îi ei piciorul, peţi prin ajutorul lui 
să capeţi iubirea ori-cărei fete. . E i 

Pentru a-ţi ajunge scopul, n-ai de cit să atingi cu acest picior. 
rochia unei fete ce ţi-a picat în inimă, şi ea va alerga după tine, 
după cum aleargă soarele după lună. 

x 

217. Pentru « fi iubit de femei. 

Se crede, că un păr mic, ce atîrnă de coada lupului, şi care-l 
poţi ușor recunoaşte, fiind-că se deosebeşte de cei-lalţi peri, are pute- 
rea ca, dacă-l porţi cu tine, să-ți atragă iubirea ori-cărei femei asu- 
pra cărela iţi vei arunca privirea. ! - 

Părul acela, dacă vrei să-l capeţi, trebuie, inainte de a împuşca 
în lup, să spui: 

jini-ii perlu, lupel
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„_ Traducere.—Ţine-ţi părul, lupule, 
căci altmintrelea, il aruncă îndată ce este împuşcatşi nu-l poți găsi 1). 

218. Cu o femeie să nau nuscă. 

O femeie, care doreşte să nu nască, n-are de cit să ţină asupra-i 
tot-deauna un liliac mort ŞI 1 se va implini aceasiă dorinţă. 

, sai: 

O femeie, care doreşte să nu nască nici odată, să mănînce -sti- 
ruvotan!). : 

! e 
sau : 

- Femeia care dorește să nu nască, să scrie literile numelui său, 
să le păstreze asupra-i fără să știe bărbatul, şi nu va naşte. 

, (Popa Nicola Tegu, din Vlaho-Clisura) 

219. Când femeia e însărcinată. . 

Cind femeia este insărcinată i se face poftă de multe lucruri, pe 
cari dacă nu le posedă, leapădă «lă-arucă crud». Aceasta provine 
mai cu seamă din causa lăcomie, ast-fel, dacă vede ceva poame şi nu 
gustă din ele, leapădă. In cazul acesta ea să nu aibă ruşine de loc Şi 
să ceară ori-ce i se face poftă, căci nimeni nu refuză unei femei in- 
sărcinate. Ast-fel la Vlaho-Clisura, unei femei venindu-i polta să -bea 
din ulciorul noii pe care l-avea un turc, acesta cum simţi, ii îl oferi. 

(Comunicat de d-l Nic. Nacea, institutor romîn). 

v 

220. Cum poţă cunoaşte ce vu naşte o femee ? 

Cind o femee însărcinată voieşte să ştie de mai nainte ce are să 
nască, băet sau fată, după ce termină de război (după ţe s-cîrch'aști), 
aruncă ,dinsa sau un altul, virdăaăa (vergeaua care serveşte la războiu) 
pe la răspintii şi dacă prima persoană -ce va trece pe deasupra ver- 
gelei va fi bărbat, ea va naște băet, la din contră ea va naşte fată. 

(Luşa Papahagi din Avela, Epir), 

sau: 

Se iea un ciur și se rostogolește, dacă ciurul va cădea cu gău- 
rele in sus (pri dinţi) femeea însărcinată va naşte băiat; dacă din 
contra, ea va naşte fată. - 

1) Credinţa aceasta există şi la cei vechi. 
Pliniu L. VIII, ch. XXXIV. 

_«..Quin et caudae hujus (lupi) animalis creditur vulgo inesse amatorium virus 
exiguo, in villo : eumque, quum capiatur, abjici: nec idem potere, nisi viventi direptum. 

3) Iarba de stirpire, .
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sati: 
Cu osul, iadeş, se incearcă ce va naşte o femee în modul următor: . 

| Se inveleşte în sprună și dacă cele două extremităţi ale osului. 
se string una spre alta, ea va naşte băiat; dacă insă extremităţile se | 
depărtează una. de alta, ea va naște fată. 

221. Pentru cu femeeu să poati naşte. 

Să cauţi un_trifoiu /trifili] cu patru foi, și după ce-l pui "la 
altar pe ascuns, fără casă ştie cine- va, ş şi-l laşi 440 de zile, îl iei şi-l 
dai femeii care nu naște, ca să-l mânince şi după aceasta de sigur, 
că va naşte. Noul născut va fi băet şi nu fată. | 

- sall: 
Se cere ca femeeu să ea un puiii de rindunică, îndată ce acesta 

iese din găoace, şi să-l inghită de vii, căci va naşte copil. 
(Com. de d. Pucerea P. doctor în medicina, Pârltap, Macedonia.) 

222. Ca femeia să NASCĂ cu uşurinţă. 

Să cauţi ca nimeni să nu simtă momentul naşterei, afară de'«baba» 
moaşa şi dacă se intimplă ca şi alții să prindă "de veste, se crede că 
femeia are să sufere mari dureri la naştere. Atunci trebuie ca. per- 
soana, care a simţit că o femee are să nască, să lea în gură puțină 
apă, cu,carestropind pe viitoarea lehuză, să se retragă imediat din casă. 

In apropierea nașterei femeia trebuie să nu stea de loc j jos, ci me- 
reii să umble ?). 

223. Doctorie pentu femeea, cane nu nuşte. 

Femeea, care nu naşte, să meargă în trei Simbete de arindul la - 
biserică, ca să se-grijească. Se cere că iea să fie în perioada lunarilor - 
cind îi vin lunarile. 

Alta Mi 

Griisimea de porc şi de lup asemenea e bună pentru fecondaţiune. 

224. Cu pruncul născut să se întăriuscă, 

Îndată după naştere, se, chiamă preotul, ca pe lingă bine-cuvin- - 
tarea obicinuită, pe care o dă lehuzei, să mai sfințească şi apa. 

Din această apă sfinţită se toarnă puțină în scăldătoarea in care 
are să fie spălat pruncul şi în care se mai pune şi o mică cantitate 
din vinul adus de mama lehuzei. 

Se crede, că pruncul se întăreşte foar te mult dacă va [i scăldat 
intr-o ast-fel de scăldătoare. 

(Com. de fratele meii Jani, institntor romîn la Cruşova, Macedonia). 

1) Com. de d-nul Sterescu, institutor romiîn la Cruşova, Macedonia.
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225. Cu o femee'să nu nască fată. 

Cind o femee naşte fată, să iea şase grăunțe de năut fiert «bil- 
bic'i» şi o para de argint, căreia i se face trei găuri prin care se 
trec grăunţele de nâut. - Na o | 

Aceste grăunţe dacă se dai unei femei să le mănince, fără ca 
dinsa să știe, n-are să mai nască fată altă dată. 

| (Comunicat de d-l Petre Badralexi). 

Alta. | . 

O femee care doreşte să nu nască niciodată, să mănince buruiană 
numită astiruvotan,» din ngr. orzipa==sterp, și Rorâu=—buruiană. 

Această buruiană nu o poate găsi ori-cine, fiind-că ieste foarte 
rară şi crește la munte în locuri prapăpăstioase. | 

Păstorii o pot obţine în modul următor: 
- Observă, care oae ieste stearpă mai inulţi ani de a rindul Şi 

atunci bănuiesc, că acea oaie a gustat din buruiana «stiruvotani». 
O taie și găsesc în corpul ei un semn produs de buruiană. Aceasta 
mincată de ofema în vin sui in ori-ce alt, face ca femeea aceea să 
nu mai nască. 

"Alta 

„___ Femeea nu naște nici: odată, dacă iea unghii de catir, le pisează 
bine și le bea în apă. 

226. Visul contribuie la determinarea sezulură. 

Dacă o temee visează cucuţăl (untel de floare), poctii (ulcior) saiă 
ori-ce alt obiect, care sună a masculin, insărcinîndu-se, va naște băiat; : 
din contră visind păală (şorţ), gală, etc. va naşte fată. 

927. De gălbinuve la copiă. 

După ce se naşte copilaşul, ca să nu îngălbenăască, se cere ca 
mama lui să nu doarmă și să nu stea de cit așa cum s-a nimerit în 
moinentul cind a născut. | 

Dacă nu a păzit acest precept și s-a întors, în cit prin modul 
acesta a făcut ca pruncul să se îngălbentască, se procedează ast-fel 
pentru vindecarea lui: 

Se iea două hiiri (lire, aţă), unul roş şi altul galben. 
Cel galben se pune de gitul copilului, iar cel roş se leagă de-un 

trandafir şi se zic cuvintele acestea: | 

i Cum €&-arâș trandafirlu 
ași s-arușască ș-ficorlu (sai: făata) 

Traducere. — Cum te roş trandafirul, aşa să roşască şi băetul 
„(sau : fata). Se zice de trei ori. -
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„In seara următoare hiirul de pe trandafir se ia și s se pune. la gitul 
pruncului ; iar cel galben se aruncă pe trandafir şi selasă aci pentru 
tot-dauna. | 

928. De «buric». 

Cind copilul suferă de «buric», cind il doare buricul, ca să-i 
treacă, ie învelit în scutece şi: apoi ie intors de trei ori 'jur imprejur, 
zicind, cine-l intoarce, de trei ori: 

Buriclu, | 
Ca h'imuniclu, 

şi dorlu 
ca niorlu ; 
"Fudi dor, 

ca ni6r, 
după denuri, 
după mări, 

după 90 cîră'ri. 

Traducere. — Buricul — (să fie) ca pepenele verde, - — şi dorul 
(să fugă) ca norul; fugi dorule, — ca norul, — după coline, după mări,— 
după 00 de cărări. 

229. Doctorii de nuc. 
v 

Dintre toți pomii cel mai venerat este nucul. Nimeni nu îndrăz- 
“nește să-l deziădăcineze, saii să-l taie, căci cine il dezrădăcinează sail - 

il taie, moare după cit-va timp. 
Din frunzele nucului se? fac mai multe medicamente. 
Se aplică ca cataplazmă la cei «agudiți di dini», loviți de zine, iele. 

“Se fierbe frunza şi apa extrasă dintr-insa, se bea mai mult timp 
de cine suferă de scrutule, fiind bună pentru curățirea singelui 4). 

230. Plopul. 

Pluplu, plopul, este considerat ca infernal. De aceea ieste dat: 
afară din cur țile bisericelor şi caselor. 

Se crede, că aduce moarte grabnică la copii şi mai ales la . pri- 
mii născuți 2) 
. Despre cei-lalţi pomi se crede în genere, că fiind în- bună stare, 
dacă îi distrugi, îţi vor. procura boli și alte nenorociri 8). 

281. Lăuri di, tană, 

De lună se iea, suferă numai copiii și mai ales pruncii. 
Cind un copil suferă de lăari di lună, plinge, nu doarme bine 

noaptea, nu prinde ţiţa, nu acață ţiţa, şi i il scoate afară verde. 

1) Com. de Iani Papahagi, institutor romîn ; culese din Cruşova, Macedonia, 
:) Com. de d. Sterescu D., institutor romîn .la Cruşova, Macedonia, 
3i Com. de d. Sterescu D. .
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Se vindecă ast-fel: 
Să aştepţi să fie pe cer «lună nbaiă» şi cind băiatul nu se simte 

“aşa “rău. Apoi dai unei babe un ou proaspăt, un vas de aramă, un 
semn de al copilului, de obicei, o cămaşă a lui, şi-i spui şi numele. - 

Baba expune la lună vasul plin cu apă, în care sparge oul şi-l 
acoperă cu cămașa. A doua zi se iea doctoria şi se face copilului cu 
apa din vas o baie. Baea se face așa: Copilul ie dezbrăcat de toate 
hainele, pe cap i se pune un ciur cu fundul în sus și - peste fund se 
varsă apa cu oul, apoi se imbracă îndată cu cămaşa fermecată. 

Aceasta se mai repetă încă în cele două zile următoare şi se crede, 
că copilul se va vindeca?). a 

Ca pruncul să nu fie loat di lună, se cere să lie păzit în con- 
tinui. a i 
Să nu fie nici odată lăsat singur în casă, căci văzindu-l luna, îl 

la, îl iea. 
Tot aşa se cere, ca leagănul luisă nu [ie aşezat la fereastră, sai în 

faţa. casei, unde bate luna, și nici unde trage. 

232. Fieve de mușurvoiii. 

Fierea de muşuroiii fiind amestecată cu unt vechii, ieste.bună, 
la uns părţile corpului bătut, a 

2533. Deinimă,. 

Cind te doare inima, iei simință de busuioc, o amesteci cu pi- 
per şi după ce le pisezi bine, bei aceasta -în vin, și durerea de inimă 
iți trece. 

„294. «Di goudă». 
- , : - : . “ 

Cind cine-va se loveşte, căzind de pildă de pe un pom, zid, etc.,. 
în “cît işi rupe un picior, mină, os, etc., îl pui în ch'ale, adică tai şi 
jupuieşti e oae, şi in pielea iei, caldă cum ieste incă, introduci pe cel 
cu osul rupt, ca să stea vre-o trei zile. | 

După aceasta legi locul, unde se află osul rupt cu unt-de-lemn, 
amestecat cu oţet şi cu foi de.... | 

Alta 

Viermii din pămint amestecați cu cantitate egală de unt-de-lemn | 
şi expuşi la soare o lună. Apoi se unge partea lovită cu aceasta.. 

235. Daumeve de swechăe. 

Pielea șarpelui 'se fierbe in unt-de-lemn și apoi în fie-care dimi- 
neaţă se pune din aceasta in urechie. 

Com. de d-l Tașcu Şunda, doctorand.
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„Alta 

lei un țipar, il frigi în sulă (frigare), şi aduni grăsimea ce curge 
dintr-insul. Mai strecori nişte bucățele de usturoiii și apoi din aceasta 
strecori in urechea celui care suferă, că ie bună doctorie pentru du- 
rere de urechie. - 

, 

2836. „„Dă urcacliei, de-uveche. ” 
. - i - 3 

Cind te doare urechea, iea fiere de iepure, amestecă-o cu lapte 
femeesc şi strecoară amestecătura această în urechie, că te vei vindeca. . 

2987. Damă di gunedpină, 

Damă di guntdpini, zama dejuneperu, se întrebuinţează cu folos 
pentru dureri de ochi, urechi şi pentru cine suferă de limbrici. 

238. Femeia cu să muscă cu ușurință. 

Femeia să nu taie nici-odată cu mina ei cocoş, găină sati ori-ce 
altă vieţuitoare, fiind că se crede, că, dacă taie, în momentul cind va 
naşte, i se vatămă (omoară) pruncul, saii dacă nui se c«vatămă», are 
să nască cu mare greutate. S 

. 

239. Ca să na se înstrăineze laptele de lu o femee. 

Partea căzută din corpul pruncului se păstrează cu îngrijire .şi se 
poartă înfășurată într-o <pădtică» batistă de mătasă, de citre lehuză în tot 
timpul lăuziei şi de asemenea poartă și un inel curat de argint, atir- 
nat de gitul ei, ca să acîpistrugască» să înfrineze laptele, adică să 
facă a nu-i fugi laptele şi. să se puie pe trunchiul arborilor, pe «bri- 
nele» briiele caselor etc.. . 

Dacă o lăuză nu are lapte din cauză că i-a fugit, să se găsiască 
lapte de pe trunchiul arborilor etc. şi. să se frăminte de o virgină cu 
făină, după care facindu-se o coacă, dacă se dă unei lăuze în aurora 
zilei să mănince puţin dintr-insa, îi revine laptele. 

Cauza fugirei laptelui provine saii de deochiii, sait din auzirea 
vre-unui cintec plăcut, fie cintat cu gura, fie cu vre-un instrument, 
destul numai să te uimiască. ; | , 

” (Com. de 1. Sterescu, institutor romin la Crușova, Macedonia). 

240. Cum o femee după naștere poute avec lapte. 

Să se jea făină de la trei bătrine, cind trămit griul la moară, ca 
să-l macine. Cu acest griii să se facă o turtă, apa insă care serveşte 
pentru facerea turtei să fie mută (neincepută) şi după ce se coace turta 

20
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„să se lea un ulcior, să se.puie turta pe dinsul şi să se aducă apă ne- 
incepută de către cine-va. Apoi se aduce turta cu apa.neincepută și 
se dă lehuzei ca să mănince şi să bea şi va avea lapte în abundență 3). 

sau: 

„Cind o femee nu are lapte, cîndise dă laptele indărăt, da înapdi cu 
lăptili, se fierbe arizmirin, rozmarin şi i se dă să bea, ca să-i revie 
laptele în abundență 2). | 

„941. Stil. 

Umflăturile cari se :produc la git, nu însă scrofulele, se numesc 
șuti, „ . | ai De șute scapă cine-va scriind cu cerneală unumite litere pe iele. 

242. Lu tăetură. 

„Cind se taie cine-va, poate opri singele cu ajutorul pinzei de pă- 
jeanjin *). | o 

243. Di broaști. 

"De broaște, screfule, ca să te vindeci, să iei o broască și să o baţi 
cu un cuiu intr-o scindură. Cind se va usca broasca, -vor pieri şi 

- broaştele de la acela pentru care ai bătut broasca în cuii. 

944 Di gl'induri.. e “ 

„Cind cine-va suferă de ginduri (gilci) se vindecă cu drojdia ră- 
masă, după extragerea acrimei de prune. Aceasta se pune la gl'induri 
şi acestea trece 4). | 

Une ori se pune acrime. 

245. De „simeii. 

Cind o temee suferă de «sine», ţiţă, să iea vin curat, sareşi tă- 
riţe pe cari să le fiarbă și să le aplice la «sine», că se vindecă 

1) Com. de d-na Mia Adam din Vlaho-Clisura şi de d-nu Piţa D. din Gobişte, 
" Macedonia. . - 

) Com. de d. Ilie Gh. Papahagi, profesor. 
*) Com. de d-l Araie Zicu, student. 
4) Com. de d-l Araie Zicu, student, Samarina, Epir.
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246. Tot de „sine. 

Cind ţiţa femsei e stricată de sugerea pruncului, să iei gălbenuş 
de oii, sare, miere, făină și apă și amestecindu-le să le pui la «sine» 
că te vindeci. a . 

De lu bătrîna al Hagigogu din Xirolivad, Macedonia). : 

2417. Pentru scurgere de sânge din mitră.  » 

Să iei brotăcei'de cei de pe uscat, să-i faci pulbere și să dai pulberea 
să o poarte femeea asupră-i şi cind va spuma singe, să puje dintr-a- 
ceastă pulbere şi se va opri ori-ce scurgere pentru_tot"d-auna. 

248. Cind se opresc lanarile (fi. les menstrutes) . 
- aumcă femei. 

Să prinzi raci din riă şi luînil un yas plin cu vin, să-i lași să 
inoate într-insul. După trecere de două sati trei ceasuri, să bea femeea, 
că se va face bine. e 

sau : 

„Să fierbi năut (f&dţire) roş cu apă pînă să se disolve Şi pezeama 
aceea să arunci unt-de-lemn mult şi puțin. gălbenuș de oii şi apoi să 
bea -femeea care suferă. - 

: (al Damaşoti din Avela, Epir. 

249. Cum măvturisește totul o femee. 

Să iei limbă de broască, brăatic, să o arzi şi apoi, după ce o pi- 
sezi, stropești cu această cenuşe femeea, pe cind doarme. Limba ei 
prin modul acessta se dezleagă şi-ţi înșiră tot cea făcut. 

. 

250. Cum nu naşte femeea. 

O femee. care poartă aripa sait omoplatul drept al liliacului, nu 
“naște niciodată. | 

Alta 

lei unghi de măgar și le arzi, ca să:faci cenuşe din ele. Apoi 
cenușa aceasta o bea cu apă cine nu vrea să nască şi nu mai naşte. 

251. Ca să mouă un om răă, 

Cind. cine-va nemulţumește poporul in drepturile sale și iu poate
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"fi pedepsit de acesta prin nici un chip, poporul işi răzbună precum 
urmează : 

- Alături de drumurile cele mai frequentate, pe lingă fintini, pe 
la răspintii- mai als, rădică un - mormint de pietre grămădite unele 
peste altele, cam de statura perzecutorului lor și după ce infing la ca- 
pul mormintului un băț, lipesc o hirtiuţă în care arată motivele pentru 
cari aii făcut aceasta și continuă printr-un blestem popular că per- 
zecutorul n-are ce mai căuta printre cei vii, din inomentul. ce mer- 
mintul il aşteaptă. | | | 

„ Une-ori. ura poporului se întinde. şi asupra intregei familii a per- 
zecutorului, ast-fel in cit face morminte mai pentru toţi membrii din 
familia perzecutorului. Toată lumea se teme de un ast-fel de lucru şi 
chiar se păzesc oamenii să mai fie în'relaţii cu un om căruia i s-a 
făcut mormintul. i | | | 

Mormintele de obiceiii trebuie să se facă noaptea şi să caute ca 
să nu se știe de cine sint făcute,-căci atunci ai un efect mai mare. 

Cauzele cari - contribuie la o ast-fel de răzbunare. populară sint: . 
trădări ale intereselor satului la străini, biruri mai grele de cit cele! 
prevăzute în lege, neparticiparea unei persoane influente la'o cauză de 
la care ar rezulta foloase mari pentru sat şi fără concursul căreia nu 
se poate face nimic, etc,, etc. | 

Se crede, că dacă cel căruia i se face mormîntul nu se căeşte în- 
dată, ci tot continuă cu abuzarea sa în contra drepturilor poporului, 
se va usca încetul cu incetul, carnea va incepe să-i cadă de pe corp 
Şi după aceasta va muri. Îndată ce cine-va se căeşte, cei cari i-au fâ- 
cut mormintul se duc de-l strică, A 

» 

252. Pentru « devenistotice dovești suă pentru 
, | obține tot ce dorești. | 

| Să păzeşti in noaptea S-tului Vasile și pe la miezul nopţii, cind 
se deschide cerul, să-ţi exprimi indată dorinţi,ta citre D-zei și“ţi se va 
implini. - 

Observare.—Se crede că în această noapte pe la miezul-nopții, 
cerul se deschide și devine mai luminos chiar de cit ziua cea mai lu- 
minoasă, însă aceasta nu durează de cit un.singur moment. 

255. Cu să poți dobândi ori-ce. 

Să prinzi o pisică neagră, să o omori și să o fierbi: cu nouă (9) 
ape, apoi să-i iei unul din oasele sale ast-fel fierte şi după ce-l vei - 
a ul abura cu gura, de trei ori, iţi va veni la moment ori-ce lucru: 
vei dori. 

- (Com. de d-l Dimoane M. din Ohrida, Macedonia), 

254. Cind ţi se furvă vre-un hicra, cum îl poți găsi. 

„__ Săiei un pahar plin cu apă neincepulă şi punind un păr ină- . 
untru, să spui:
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“Macă tasti X (omul pe care-l binuieşti de' furt) aţă! fe fură lu- 
crul furăt, perlu aestu s-cada -n fundu. | a 

i Traducere.—Dacă este X acela care a furat, părul acesta să cază 
în fund. -. | Sa N 

Dacă părul se duce pină în fund, să fii. sigur, că persoana nu- 
mățită (numită) l-a furat. | - 

Sunt unele femei, caii pretind ase pricepe mult în modul acesta 
de a cunoaște şi ele pun mai mulți peri de o dată în pahar şi după 
intorsăturile ce fac perii în apă, află cum s-ai petrecut lucrurile cu 
obiectul furat şi prezic chiar cum se vă termina afacerea cu obiectul 
urat. ae a | 

Ele pretind, că pot cunoaşte şi cele mai mici accidente ce at 
avut loc cu ocazia aceasta și' pot descrie chiar şi trăsurile persoanelor 
ce au luat parte. a 

255. Pentru « nu fi de deochiii adimtulaă. 1) 

Cind se face (se colorează) adimtul, femeile ni trebuie să răs- 
pundă adevărul la întrebarea ce li se face: ce colorează? ci tot-da-una: 
să spuie, că ai nişte aripi de corbi, sai arapi, etc., adică lucru negru, 

„căci la din contră, adimtul nu se face, nu se colorează în negru, ci 
rămine. tot alb. | 

(Tana Cealera din Avela, Epir). 

256. Cum poţi să faci pe cine-va să-și prehin- 
| geuscă somnul. . 

„ Cind vrei să faci pe cine-va să-şi prelungiască somnul, fără ca să 
poali să-se deștepte chiar cind a-i face cel mai asurzitor zgomot, să 
presări țară di mort), care a rnurit de trei zile, şi să-l ordoni în gindul 
tău sau chiar vorbind iare: «să dormi atita...» | 7 

Observare. — Țara de mort se obţine ast-fel: . 
Se duce cine-va' noaptea, după ce a fost înmormintat mortul, în 

mormint, între zilele 4—3 de la moartea lui, şi umple o traistă de ţă- 
rină de pe mormint.. | _ | 
"Se crede,că mortul se scoală din mormint în acel moment și după 
ce te lasă de iei ţărinu, te urmăreşte ca să te prinză. Atunci nu tre- 
buieşsă-ţi pierzi curagiul de loc, ci să umbli pe deandoaselea, cu faţa 
in spre mormint, căci după ce vei face 40 de paşi ast-fel, mortul va 
trebui să se opriască la al 40-lea pas. Dacă umbli alt-mintrelea, mortul 
aleargă jute după tine şi dacă te prinde, te sugrumă. 

-B 

NO. 257. 

Vineri mare, Vinerea patimilor, cind se obicinuieşte să se citească 

- 1) Un fel de ştofă de lînă, care se mai numeşte şizăc. 
:) Dimăanie Mihail.
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12 evanghelii, se determină 'o persoană care să anunţe sfirşirea fie-cărei evangelii, lovind cu un instrument pe un taler de aramă sai argint, 
dacă se găsește. i 

Sfirşindu-se-cu toate evangeliile, persoana însărcinată cu aceasta 
aruncă talerul d-udura în biserică, și femeile mai cu seamă, se nă: 
pustesc.să vază cum are să cază. Dacă talerul cade cu fondul în jos . 
o (mare bucuiie! se p'cduce în inimele tuturor. fiind-că cred, că at 
să se întoarcă în curind cei duși în străinătate. Dacă se întimplă însă, 
ca el să cază cu fundul în sus, o întristare adincă lecoprinde, fiind: 
că aceasta se esplică prin neintoarcerea celor. înstrăinaţi de căminul 
părintesc și nu arare ori se întimplă să vezi femei ștergindu-şi lacri- 
mele în acest caz. N Si . 

(Staghica G., Furca, Epir). 

258. Despre vrăji „cumăăii 

Vrăjile se_numesc în dialectul Romiîn din Macedonia: amaie pl. 
amăi. | 

Vrăjitoarea se numeşte măistră, măvistră. 
-Se crede de obiceiii, că cele ce se dedat mai ales la arta vrăji- 

„ toriei sint țigancele turcoaice. Poporul le priveşte foarte răi şi crede, 
că ele reuşesc în vrăjitoriile lor prin aceea că-și promit sufletul dra- 
cilor (își vindu suflitlu la draţi) îl vina, îl promit dracilor. 

| Puterea acestora asupra muritorilor este foarte mare. Ele reuşesc, 
după credința populară, să coboare şi luna de pe cer. Femeile cele 
creştine, car) practică aceasta, dacă le simte poporul, le alungă din sat. 
Ele insă, de. teamă, vrijesc numai noaptea, cind se dezbracă de tot şi 
venind,flîn jurul unei peștere cu virf, invoacă pe toţi diacii din înfern, 

“să le vie într-ajutor. | 

259. 

” Se crede, că mai multe broaşte legate de un fir sati trecute prin-. 
tr-un fir în formă de mătănii și atirnate la poarta cui-va, ar fi nişte 
vrăjitorii ce i se fac acestuia, | . 

Ca să nu se caleagă> nimic de vrăji, să se lea toate broaștele și 
să se ardă, iar cenuşea lor să se împrăștie asă si spulbiră» prăfujască, 
în aer, zicind: | 

(e se altadi di c'inuşi 
Si s&alăagă și di amăi. 

-Trad. — Ce se alege de cenuşe, 
Să se aleagă şi de vrăji. 

Prin modul acesta veijstrica. toată: puterea vrăjilor. 
E bine ca ori-de cite ori găsești vrăji să le arzi chiar, cind ştii 

că nu sint pentru tine, căci aşa e.bine, de oare-ce vrăjile se fac de 
cine merge cu. dracii. | 

(Auzite de la Iaca Larga, din Vlaho-Clisura, Macedonia), 
- 

260. Pentru a alunga vrăjile. 

„Dacă vrei ca toate vrăjile ce ţi se fac, să nu se prinză nici odată 
de tine, să atirni în faţa porţei niște ramuri de usic, . ?
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sau: 

Să iei unghii de vacă sati de boii Şi după ce le fierbi cu sinape, 
să le mâăninci şi nici odată nu se vor atinge vrăjile de tine. 

(Bătrina Țal Tacola, Avela, Epir), 

+ 261. Cum vrăjile rămân fără efect. 

Pentru ca vrăjile unei vrăjitoare: să n-ajbă nici cdată efect, 
„trebuie să sileşti pe acea vrăjitoare să mănince pinginilale ȘI atunci 
se zice, că vrăjiloarea s-pîngini (s-a pingărit). 

Obs. —«Pingănitate» numire dată prin eufemizm : escrimentelui. 

262. Ali ustazoiiă. 

cAllut» usturoiului i se atribuie o “mare putere în contra: vră- 
jiior şi tuturor farmecilor. 

EI are puterea ca deochiul să rămiie fără efect, cînd il poartă 
atirnat de git un copil. 

Pentru aceasta se obicinueşte la clădirea unei case, să se atirne 
de poarta-ei un usturoiii impreunat cu dinte de elefant, spre a nu i 
luată casa de. deochi, şi i se întimplă vre- un rău precum e foc, 
moarte stăpinului etc, 

“Apoi mai înlătură răulcear putea să urmeze după băutura unor 
„ape fermecate, precum sint cele din pădurile unde se crede că tră- 
esc zine. 

Carnea friptă în frigare mincată cu usturoii contribuie foarte 
mult la curățirea singelui etc. 

263. De rană. 

"Cind rana este tare, se face o a mestecăitură din tăriţe fierte bine 
cu puţină. sare şi se pune pe rană, ca să stea. aşa cite-va ceasuri. 

Dacă rana nu s-a inmoiat, se mai repetă tratamentul pină cind 
se inraoaie, | 

. 

264. De în mă, 

Tirţele fierte bine într-un vas de pămînt sint bune de pus la bu- 
ricul unui copil, care suferă de inimă). | 

265. Pentru a creşte părul. 

Ca să crească părul fetelor” cind ele sint încă mici, li se taie pă- 
rul şi cite o dată li se rade. Cind li se rade părul se face ast-fel: 

2) Bitolia,
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| Se aşază o funie şi o mătură jos şi pe-ele. şade fata, cui i se 
rade părul. 

Se crede că prin modul acesta i va crește părul lung ca funia și | 
des, fundut6s, ca mătura, 

__ 266. De mușcon... 

| Cind te: muşcă ţinţarii «mușcon'l'i», să nu. te scarpini de loc pe 
partea unde ai fost mușcat și ai mincărime, ci să rabzi o zi, două, su- 
ferind toate ințepăturile și apoi ori-cit te vor mai înţepă, nu-ți va mai 
păsă, fiindcă te vei obicinui. 

HI 

Alta 

| Să pui indată ce te-a muşcat un țințar, pămint umed și să-l lași 
acolo mai mult. timp, că-ţi va trece. . . 

| Alta | 
„ Balega de vacă însă este bună. Se cere însă să fie cu totul proaspătă. 

267. De davan : 

Tăunul se numeşte davan saii tavan. 
__Tăuni se găsesc mulţi pe cimpia Salonicului și cînd dorm câr- FA . 

vănariă şi cei-l-alți în timpul. verei- prin partea locului de aci, suferă 
foarte mult din partea lor. Ei pătrund chiar pe haine cu înţepăturile. 

De inţepăturile lor să te ungi fie cu pămint, fie cu oțet 

4 

268. Muscu de cul, . 
. “ ă “ 

Muscă de cal, oestrus equi, dacă vine la tine, să o prinzi şi sări 
tai capul, fiind că dînsa te vesteşte, că o. rudă sai oaspete iţi vine 
din depărtare şi dacă nu-i tai capul, case duceşi-l intoarce din drum. 

- 269. Mutiţă, 

Mirosul acestei plante le omoară. 
Ca hainele să nu fie mincate de molii, să le scuturi, să le expui 

la aer din săptămină în săptămină saă să le învelești în pinză de bumbac, fiind-că molia'nu atacă bumbacul. 

__De molii (muliiţă), tinea tapezzela,zte scapi cu frunze de tutun, 
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1. De dîlacă . 

4 

Dalacul, dălaca, se cunoaşte, cind i se umflă vitei întiiia pinte- 
cele şi nu mănincă, nu merge. , 

De boala această suferă atit oamenii cit şi vitele. 
„Cind boala bintuie printre vite, iată ce se face: | 
Se jea două lemne de alun și se freacă de doi inşi cu mina stingă 

pină ce se aprinde şi cu focul rezultat din frecarea lor, se face un 
foc mai mare servindu-ne de ori-ce alte lemne: 

Vitele, cari suferă de dalac, sint constrinse să treacă peste focul 
acesta. Apoi sint conduse, imediat, să treacă peste o apă curgătoare şi 
in curs de patru-zeci de zile se cere să nu mai fie minate de loc prin 
părţile acestea, căci ala-fel nu se vindecă!). o i 

7 Alta 

Dalacul, atit la oameni cit şi la vite, se face, cind rămîn vara la 
cimp şi bea apă proastă. Se vindecă insă atit oamenii cit şi vitele în- 
dată ce schimbi clima, ieşind la munte, la aier curat 2). - 

2. Ca lupul să na mănânce vite. 

La 14, 49, 43 şi 44 ale lunei Noembrie nu ste bine să «desfaci 
de loc foarfecele», că se deschide gura lupilor. 

«A închide gura lupilor» inseamnă a-i face să nu poată minca - : 
vite din turme. Aceasta stă jn legătură cu credinţa superstiţioasă ur- 
mătoare : 

Cind lupul se deşteaptă din somn, din lojarul săi, cu gura în- 
chisă, se zice, că nu poate minca de loc vite în. acea zi. In cazul a- 
cesta poate trece chiar prin turme şi nu va putea să le facă nici un răt. 

Ca să poată să-şi dezlege gura, trebuie să se culce din noă în 
«lejarul» său, să adoarmă şi numai dacă se scoală din somn cu gura 
“deschisă, așa va putea gusta carne în aceea zi. - 

1) Com. de d-l Iota N. Iota, student în litere din Calivele-Badralezi, 
„3)_Culeasă de la d-l Beli, Bajdechi, din Nijopule, , , 

î—
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„8. Sînţiă Surghindță. 

„. «Sinţii Surghinăâţi», sint în număr de 12 cu incepere de la H „: Noembrie sai: din ajunul s-tului Mină. ” Despre aceşti stinţi se crede, următoarea superstiție : De la 11 Noembrie şi pină la.23 ale aceleași luni, se "păstrează Ri “se ţin următoarele : Toate foartecele se leagă cu o sfoară, crezind, că prin modul acesta se leagă gura lupilor, ca să nu maj poată minca vite; i Nu incep lucru cu nici un instrument, ca să nu sugrume lupii oile ; a | | Pa ; Nu se pieptănă pe cap, ca fiind părul încălcit, lupii să <e incurce - Prin păduri, să. se piardă într-însele, şi să nu poată da de urma locu- “rilor unde pasc turmele ; | Io a NE In fie-care zi, femeile se ocupă cu torsul linei cu furca, ca să se sporiască turmele lor și ca lupii să-se prindă în curse, | a „Aceste precauţiuni și altele durează pină la finitul acelor 12sfinţi. (Comuriicată de d-nu ], Sterescu, institutor romiîn, la Cluşova, Macedonia), 

-.: 

(Si 
4. Cum udoptează o oaie an miel străin ca pe ul săi, 

| Cină o oaie fată şi “mielul săit-moare, păstorul iea un miel dela o altă oaie care a fătat doi, și-i il pune «i, după ce insă ii. trece mielul prin pintece, după cum se zice la Pind, prit. cămeașe (prin cămașe). A trece un miel prin cămaşe, înseamnă a lega_pe sub burta acelei oaie. o batistă roşie şi mare. Printre batista aceasta și burtă se trece mielul adoptiv de două ori: o dată din partea capului oei spre coadă şi cea- “l-altă dată din partea Jaterală, ast-tel ca să formeze o cruce cele două treceri a mielului pe sub burta de oaie. - o Prin aceasta se consideră, că mielul a fost adoptat de oaie, dar | ca să-l cunoască mai bine, se ţine legată cit-va timp impreună cu mielul într-un 'pătită, pină ce se lasă de bună-voie a (i suptă de - mielul adoptiv. | 
(Cul, de d. Iota Naum, student, din Calive-Badralexi, Mac.). 

"Notă. — «Piti i» este o clădire mică cit încape o oaie cu un miel, făcută : de obiceiă din răchită, ligărtatiă, ! 

5. Cum. 0 ouie priimeşte un alt miel cu. Pe ul săi, 
„. Dacă chiar la fătare a murit mielul unei oi şi tot în acest mo- ment se găseşte o altă oaie cu doi miei, se jea unul de la aceasta şi în- vălindu-se cu cămaşa mielului mort, se pune pe lingă oaia fără miel as fe» ca să-l lingă şi ea crezind, că este mielul săi, îl va adopta (va-l ta. 

Cauza pentru care.v oaie nu-și va, nu-şi recunoaşte mielul, este „că în rnomentul ce l-a fătat, nu l-a lins ȘI mirosit. E 
t 

6. De garvuj del. 

«Guvujdelul» este un ţăpuș cam pătrat, care se găseşte prin Te- : 

7 

a
p
 
a
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salia și pe care călcind vitele cele mici, le intră în picior şi le facesă - 
schiopăteze. - i 

Ca să le vindeci, lescoţi aguvujdelii> cu un cleşte supțire.de tot 
şi apoi pui «var» sai var ca să mănince carnea cea rea şi vitele nu 
mai schiopăteuză %). | - 

7. După ce fută ouic.. . 

- Se ţine ca îndată ce fată o onie să-şi lingă şi să-şi mirosească N 
mielul, ca să-l recunoască ca pe al săii, căci în cazul contrariit îl con- 

-sideră ca pe un străin. - - 
.De asemenea mielul trebuie să sugă corastră indată ce e fătat, 

spre a-şi recunoaşte pe: mamă-sa şi a fi sănătos. De aceea se zice pen- 
tru un miel slab şi scurt: '«ciîndu nu supsi culastră», parcă n-a supt, 
corastră 3). : . o „i 

- N 

$.' Pentu vîăe la oi. 

Cind vre-o vită arin'asti (e atinsă de riie), pentru a se, vindeca, 
să jei 10 dramuri de tutun și să-l fierbi in apă. După aceasta cu o 
cumă (bucăţică de lină) pe cari o inmoi în apa ast-fel preparată, să 
freci vita riioasă şi se va vindeca cu totul. . ” 

! sai: 

In locul tutunului poţi întrebuința zeamă de pucioasă, ameste- 
cată- une-ori şi cu unt-de-lemn. 

9 Tusea oilor. 

Tusea la oi se numeşte «dipi> cind provine din cauza : frigului 
sau de «uscătiş» adică din păşunea ierbei uscate, care face, ca să în:: 
vieze in plăminii vitelor «niște nipirtiți», nepirci, ca perii de cal. 

„Vitele apucate de boala aceasta, se vindecă de la sine dacă le 
schimbi nutrimentul şi le inini să pască iarbă verde... .- 

Cind ele sint răi atăcate, nu mai e chip de scăpare. 
(Auzita de la d. Beli Bajdechi, din Nijopule, Macedonia). 

10. Şuvricobane. 

Ca să peară şoarecii, li se dă să mănince șuricăanie. 
> Șuricoan'a se prepară din aloat de făină de griu cu otravă ; ea - 

se pune lingă găurele je unde sint” şoareci. Aceștia gustind, se îm- 
bolnăvesc și mor. | a 

') 'Auzită de la Beli Bajaechi, din Nijopule, Macedonia. 
*) Auzită de la d-l Ghiţi Papahagi, Avela, Epir. 

+
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11. Cultanda la oi. 

«Culăanda», este un fel de boală, care face ca vitele să nu se poată mişca de loc. Casă vindeci vitele de această boală, să le faci cite o gaură la ureche și să le treci printr-insa un sping'u (spinz). Sai în loc de a le trece sping'u prin ureche, să amesteci buruiana aceasta în sare şi să o dai oilor culing'ăase, ca să o mănince şi prin modurile acestea singele lor se va curăți prin darea afară a puroiului, care se: va scurge prin ureche și oile se vor vindeca. , 
(Auzita de la unchiul meă Ghiţi Papahagi din Avela, Epir).. 

„12. Cum se vindecă „nădtinu vânat, 
Virlirea este o boală care „apucă oile mai cu seamă şi după cre- dinţa poporului, constă din nașterea unor viermi în. creierul din cre- ştetul capului, după care vita. se. intoarce mere în jurul săă pină ce moare. | 
Vitele mari atăcate de boala aceasta nu scapă de moarte. Numaj noatenii se vindecă dacă, imediat cese iveşte boala aceasta, le tai osul din creștetul capului şi îl scoţi apa ce se găseşte acolo. . pm (Auzită de la Beli Bajdechi din Nijopule, Macedonia), 

* 

-48.. Pentru rană la oi, 

“Dacă o oaie a prins viermi la rană, să iei azif, pe care să-l arunci pe rană şi toți viermii vor pieri, înveninindu-se. După aceasta să cauţi a închide rana și să te serveşti pentru aceasta de var numită Şi va- lpetră, pe care, după ce o pisezi bine, o presări pe rană. Peste cite-va zile poți fi sigur de inchiderea rănii. . Une-ori. poţi intrebuinţa şi varul în locul «v'arului», 

14. Cind o vită are viermă, 
, Să pisezi bine usturoi și să-l aplici unde sunt viermii, că dispar imediat toți viermii. a 

(Auzita de'la pastorul: Beli Bajdechi. din Nijopule, Macedonia). 

15. Pentru vărsat lu vite. 

Cind vărsatul a dat printre vite, să se ia ficatul de oaie cea mai vărsată (malţidăasă), să se piseze bine ȘI să se vaccineze toate cele- lalte oi de unul care Ştie a vaccina, şi în curind. vitele se vor vindeca, 

sau : 

Se așteaptă pînă ce bubele unei vite rup, şi un păstor iea atunci un ac cu fir de mătase și-l trece prin bubele de vărsat cu puroiă, pentru ca firul să se inmoaie întrinsul. 

—.
 

m
a
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Acul se trece apoi prin. urechea fie-cărei vite neatăcată de boală, 
ca firul să lase o parte din puroiii în urechea vitelor. După această 
vaccinare, vitele nu mai sint atăcate de vărsal!). ” | 

| ai : 

Sii se dea vitelor spre mincare muşchită de fag amestecat cu sare?). 

| sau : | | 

Să se adape cu vin vechiii de trei ani şi se vor vindeca. 

sai : | 

Să fie trecute, toate oile cari suferă de văvrsat,. de .trei ori prin 
«briul» unei fernei de trei ficiori, adică briii pe care-l poartă o femee, 
care a născut trei băeți, şi vitele se vor vindeca 5). 

16. Cum se vindecă vitele atinse de trîanet. 

Poporul crede, că trăznind în apropriere de vite, acestea cad in 
amorțeală şi mor chiar, dacă nu se găseşte nimeni in acel moment, 
ca să le vie in ajutor. Se zice atunci pentru vite, că sunt sfuldirate 
(fulgerate, trăznite) şi pentru a se scula din amorţeala în care cad, 
trebuie să [ie atinse de mina stingă a unui bărbat, care în to” timpul 
cind le atinge, trebue să nu vorbiască de loc. 

” (Auzita de la d. Ghiţi Papahagi din Avela, Epir), 

17. Peabu astâmâtivi 

Cind ești ameninţat de a vedea, că oile încep să făteze înainte de 
timp, aşa în cit cele mai multe stirpiesc /astrich'escu), să te serveşti 
de peatra astimitiri, ca să le opreşti de la aceasta. 

Pentru aceasta să o ingropila rugă, ușa staulului şi să mini oile toate 
să treacă peste dinsa şi toate oile acele care'aii trecut nu vor mai stirpi. 

Peatra aceasta se întrebuinţează şi la alte.boli ca remedii, aşa, 
ca să oprească singele vre-unui animal, etc. 

Observaţie. — Peatra aceasta se consideră ca sfintă şi de obiceiit 
se aduce de la s-tul Munte sai de la Ierusalim, de călugări sai de 
aceia cari se duc acolo în pelerinagiii. 

S . r 

18. Pentru « vindeca oile cari mănâncă «firme». 

Dacă gusti oile din iarba firmac se inveninează şi dacă nu li 
_se dă ajutor grabnic, pot să moară chiar. . 

1) Com. de d. Iota N. Iota, student în litere, , 
3) Auzită de la d. lota Naum din Calive-Badralexi, Macedonia. - 
3) Auzite de la Beli Bajdechi din Nijopule, Macedonia, . 

ii 
.
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-... : Sint însă turme întregi, cari păscind des în locuri, unde se gă- 
seşte in abundență această iarbă, nu numai că nu le face răi, ci din 
contra le face. bine. ca 

Remediul cel mai bun ce irebuie să se dea oilor nfirmăcate (in- 
veninate din cauza tărmacului) este a li se da petmez 1). 

(Auzită de la Iota: Naum din « Calive-Badralăxi», Maced.) 

„sati 

Să le adăpi imediat ceai: simţit că ai gustat buruiana «fărmâc> 
că se vindecă. Din contia mor. Cite 100 dr. de.apă trebuie să, se. 
dea la fie-care. 

aa 19. Pentru mașcătură de lup. 

Cind o vită e muşcată de lup (aciţată de lup=pri nsă de lup) spre 
a se vindeca, să se iea seii de porc şi după ce se topeşte, se aruncă 
pe rană spre a o frige. Rana după aceasta nu mai prinde viermi şi se 
vindecă iute. 

sau: 

Să ei un «Zvol». Jarbă scoasă cu pămintul în care se găsește, şi 
după cezi încălzeşti puţin la foc, pină ce incepe să scoată aburi, îl 
aplici pe rană şi te vindeci după cit-va timp. De 

Observaţie. — Muşcătura de lup e considerată ca foarte rea şi în- 
dată ce o vită a fost muşcată,se chiamă preotul ca să-i citească anu- 

„Mite canoane, de oare-ce vita s-u spurcat, considerindu-se lupul ca. 
creatura dracului. | 

(Auita de la păstorul Beli Bajdechl din Nijopule, Macedonia). 

20. Pentru „gălvadăi. 

“Această. boală. provine din “aceea, că vitele mici pasc iarbă cu 
rouă din varco 2) sai din cauza grinâinei. | . 

Indată ce păstorul simte, că oile sale suferă de această boală, 
caută 'o țărină (agru) semănată cu orz (hăsiliii) şi aduce oile să pască 
acolo vre o lună de zile, dupi cate gălbada oilor se în&acă, adică 
piere, trebuie însă ca aceasta să se facă cit. mai curind. 

sau :. 

Se mină oile gălbăg'ăase la munte, unde locul de păşune este 
mai mult nisipos (arin6s).: | - 

') Fărmacul este o iarbă asemenea trifoiului, ceva mai alba, cu floarea galbenă; . 
" este lînoasa ca șteaia. Ea crește primavara pe la poalele munţilor (fu arîidimuri) şi 
prin fîrnări (un fel de arbust). | i 

3). «Varcâ» este locul mocirlos cu apă stătătoare foarte puţină însă, în cît dispare 
„şi apare, însă în tot d-auna locul acela este înverzit.
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sau : 

Trebuie, ca o persoană, goală de tot, să fure un purcel şi după 
ce-l fură, să nu mai priviască de loc in partea de unde.l-a furat. Să 
arunce apoi purcelul furat, de viii, în foc, şi după ce ears, să adune 
cenuşa, şi să o amestece cu cenușa provenită de un roiii dealbine, care 
roiu se fură tot noaptea, după modul cum s-a furat și purcelul și se 
arde aşa cum s-a ars şi purcelul. : i 

In amestecul cenușei de porc şi roi, se pune sare şi se dăoilor 
gălbăg'ăase, ca să o mănince. | 

ocul unde se dă oilor această amestecătură, incă trebuie să fie 
observat, și anume trebuie să fie un loc, unde să fie imposibil, ca să 
treacă o'altă turmă, a 

(Com. de d. Ciumetti St., inginer, din Calive—Badralexi, Macedonia). 

Alta 

Cind oile suferă de gilbadă, pat di gilbadă, să le goneşti dintr-un 
loc într-altul şi pe cind ele merg, să impuști o dată în vintcu un 
pistol. 

„Se crede că detunătura pistolului le face să se vindece de gilbaqă. 

21. Cind şi cum se eu și se întoance laptele de 
o lu vite. RE 

Dacă asîn-G'orgiu» Sintul George cade Miercurea sai: Vinerea, se 
crede că în acel an «măcsulea» (laptele, productul vitelor) va fi ne- 
insemnată, căci are să o mănince sintul şi bieţii păstori nu-l mai ve- 
nerează, ci din contră îi zic: 1) 

«Simte țe n-adrâşi, _Sinte ce ne-ai făcut, 
«Mixul&a niu măcâji, Productul (de vite) ni l-ai mincat, 
«Qarfân' n-alăsâși, -  Săraci ne ai lăsat, 
«Ca oile nă stricurâși». Ca- pe oi ne-ai strecurat.: 

In ajunul zilei acestui sînt, mai toţi ciți posedă oi, capre și vaci, 
veghează: toată noaptea. pe calea vitelor; unii ca să păziască să nu li 

„se fure laptele vitelor lor ; iar alţii ca să fure lapte de la vite străine. 
Aceasta se face ast-fel : 

22. Ca să nu-ţi fane laptele. 

| -Să cauţi ca drumul pe unde vei duce vitele tale să nu fie din 
cele umblate, căci se poate. într-un ast-fel de drum să-ţi fie întinsă cursa - 
de a-ţi lua laptele de la vite, care se face precum urmează: 

1) Audunată din Calivele Miciu Barda», Tesalia, 
| za
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22. Ca să furi lupte de la vite străine Pentru 
vitele_tule. | 

„Să te duci în calea pe unde ai să treacă vitele, să faci un şen- 
țuleţ de nouă centimetri adinc; apoi presari tăriţe şi te duci de le 
dai vitelor străine, ca să le mănince şi pe cind a doua zi alţii se vor 
plinge, că vitele n-ai lapte, ale tale vor [i foarte lă ptoase. 

Acei cărora li s-ă furat laptele de la turme, chiamă pe preot să: 
le citească anumite rugăciuni şi după aceia dă vitelor să mânînce 
nişte tăriţe într-o farfurie, după care se crede, că laptele vitelor se va 

„ întoarce. E . | Sa 
- (Com, de d-l L. Sterescu, instituror romin din Cruşova, Macedonia). 

23. Cu să nu se substragă laptele de la vite. 

“Toţi ciți posed vite, nu trebuie să mănince îinliia zi de Paşti ouă roșii, inroşite la Joui-mare, căci după credinţa poporului «se iea» lăptele de la vite, adică cine nu păstrează acest obiceiiă, va atrage împuţinarea, substragerea laptelui de la vitele sale. | Ă 
(Com. de studentul Iota Naum, din Calive-Badralezxi, Mac), 

24. Ca să nu stâvpiască oile. 

„Ga să nu stirpiască oile, toţi ciți se ocupă cu creşterea lorsă nu . frigă brinză nici o dată. . | 
| Asemenea nu este bine, tot pentru acelaş motiv, să prăjeşti piine . pe cărbuni aprinși. i 

(Com, de Iani Ciumeti, elev la liceul din Bitolia Maced.), 

. “ 25. Ca vile să producă lapte mat. E 

Să nu le goneşti mult cind ie să fie mulse și să nu le dai sare de cit o dată pe săptămînă și incă puțină,. de oare-ce sarea le ingrașe ŞI «taie» tal'e laptele. Ma | 
! (Auzită de la d. Beli Bejdechi din Nijopule, Macedonia). 

26. Pentru ca oile să se «mârlăască». 

Păstorii ţin ca oile toate să se mirlească într-un mic interval de cite-va zile, pentru ca şi la fătare să fete toate cit mai curind, căci au mai puţină bătaie de cap în cazul acesta. 
Pentru aceasta ei cansară», dă sare oilor, cu o zi sati. două îna= inte de a le amesteca cu berbscii şi toute oile intr-o săptămină mult se mirlesc. 

- (Auzita de la Guşu Cealera, “păstor din Avela, Epir).
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„27. Pentru cu vitele să nu împuţineze laptele (s-au. 
i si Va laptili să nu li se iu laptele). . 

„__ Pentru ca” vitele să nu-și împuţineze laptele, ori de cite ori mă- 

ninci lapte, tot-deauna să nu-l măninci tot, cisă laşi puţin în farfurie. 

„Cind trămiţi, ca dar, lapte cui-va, acesta trebuie, după ce-și 

opreşte laptele, să-ți intoarcă vasul nespălat şi cu puţină apă într-insul. 

_ _ sati 

„Să nu-le dai sare de cit odătă pe săptămină şi încă puţină şisă 

fie seara, căci dimineaţa nu este bine. | ” 

_ (Auzita de la Beli Bajdechi din Nijopule, Macedonia). 

27. Cînd oile se tea de lupte. 

A se lua oile de lapte este o boală rea de tot, după care oile nu 

mai, produc lapte (se agudescu tu tdire=se lovesc în uger) şi orbesc. 

E bine ca îndată ceo oaie se agudi tu iudire, să se isoleze de cele 

lalte oi, pentru că boala aceasta este contagioasă. 

Dacă însă se întimplă să se liea oile de lapte şi încep să orbiască, 

singurul remediii este acesta: Să li se treacă prin ureche cite un fir 

de mătase şi vederea li se va întoarce. , 

Alţii obicinuiesc să chieme un preot, ca să citească diferite ca- 
PA 

noane şi si roage pe Dumnezeu să întoarcă vederea oilor, de oare-ce 

se crede, că boala aceasta provine de la Dumnezeu. , 

Păstorii în timpul acesta se feresc foarte mult de înjurături. 

(Com. de d-l Iota Naum Iota din Calive-Badralexi, Macedonia). 

28. Pentru vîăe la capre. 

Să ei 100 drumuri de uleii, 100 dramuri de gudron (cătrane) 

şi puţină pucioasă (tăafi). Toate acestea să le amesteci şi să le încăl- 

zești- bine la foc. Cu amestecătura aceasta să ungi caprele riioase şi 

se vor vindeca. 

sau: 

Să te serveşti de modul arătat mai inainte despre vindecarea oilor 

de această boală. 

29. Cind o oaie suit capră nu-şi dubește mielul 

sa îiedul,. | 

De multe ori se întimplă ca o oaie sai capră, să nu-şi cunoască 

mielul sa iedul săii și pentru aceasta ele nu suferă ca mielul sauie- - 

dul să sugă din ţiţele lor, (nu vor s-lu &plică). Atunci păstorul leagă 

mama, care nu-și recunoaşte născutul, intr-un pătul'ă, unde-i pune şi
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mielul sai iedul. Aci se ține vre-o trei-patru zile, bătută une ori, pină - 
cind se lasă să -fie suptă de bună-voie (pînă și-l cunoaște tră a liei= . 
pină își îl recunoaşte pentru al săi) şi i se dă drumul în turmă. 

Lse dă oii să guste, pentru indulcire, dintr-o buruiană. 

30. Cum se înțeaurcă, iezii. 

Cind vrei să înţerci «s-curni'i» un ied, unge ţiţa caprei cu baligă 
de vacă şi el va refuza de a mai suge din cauza mirosului cel urit 
al baligej. - - - 

” -(Auzita de la d-l Guşu Papahagi din Avela, Epir). 

91. Pentru vună cauzată cabhelai de. scmnu. 

Ca să treacă rana, se pune pe dinsa ceapă friptă sai baligă 
proaspătă. | 

| sau: 

Se spală rana bine cu vin vechiii de mai multe ori, 

| sau : 

„Se pisează «var» şi se stropeşte pe rană. - 

_ sau : 

Se adună fum mult de la cuptor și se pune:pe rană. 

32. Pentru oprirea. udulă. 
“ 

[ se pune in instrument. un păduchii, care il gidelă şi “face pe cal să se pişe. 

sau: 

„_ Se plimabă calul de trei ori in jurul bisericei, după ce scrii pe. piciorul cel drept de inainte al caluiui, cuvintul: Fison, la cel sting din urmă: fratis, la cel sting de inainte: Tigris, și la cel drept din urmă: Gion. 
Scrierea se face pe unghea calului; cuvintele sescriiă întregi sati numai inițialele, 

(Comunicat de d-l G. Cionga, student în drept la Constantinopol, «Calive-Badralexi»). 

33. Tot pentu oprea audaclată la cal. 

Iei un paii cu arătătorul şi cu degetul cel mic, impreunind -
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aceste degete, în momentul apucărei paiului, peste cele-lalte degete, 
nu în partea palmei, ci spre podul palmei. a: - 

- Paiul ast-fel apucat se aruncă pe deasupra calului şi se iea ia- 
răşi, in modul arătat mai sus, pe supt pintecele calului. | 

Aceasta se face de' trei ori şi calul plimbat puţin' după aceasta 
se 'va pişa. | 

(Auzită de la bătrinul Dima Bazda din Avela, Epir), 

sau: 

Dacă se constatii, că are peatră, să se piseze corn de cerb mă- 
runţel şi amestecind praful obţinut cu apă, săise dea calului și el : 
se va scăpa: de dinsa. | 

- (Auzită de la Guşu Papahagi din Avela, .Epir). 

34. Peniu răcive lu cuă şi alte animule. 

Să iea orz şi după ce se fierbe, se pune într-o traistă, care se pune 
de gitul calului, ca aburul cese evaporează din orz să intre în nasul 
săi. Dacă aceasta nu are efect, se pune ovz fiert şi pe supt pintecele 
calului, | 

sau: 

Cind calul e foarte mult răcit, în cit cu anevoie mișcă spatele 
(aste aciţât de plitări==e prins de spate), ca să se vindece, i se în- 
linge cu țungursula (sula) «spingiul» în piept de o parte şi'de alia, 
după ce se usucă. A , 

Une-ori în loc de spingiu se întrebuinţează pindanăa, plătăginea. 

sai: 

I se dă să mănince orz fiert sati i se aruncă cuvată:incălzită la 
pintece, adică se încălzeşte cuvata şi se pune pe pintecele calului, 

“unde se întoarce de cite-va ori în jur spre a se lipi bine de pintece. 
Această operaţie se face ca să scoată vimtul (răceala) calului. 

sau: 

Se ţine calul în picioare şi se aprinde paie supt dinsul. 

35. Pentru «Dutură» sai «ticnifez». 

_ Butura sai ticnifezul este tot un fel de răceală, din care cauză 
calul tușeşte mereu. | 

___ Cel-mai bun remedii pentru aceasta este să scoţi calul în aer 
liber, ca să pască verdeață şi să doarmă în aer curat. 

(Auzita de la Beli Bajdechi din Nijopule, Macedonia) 

a 

sau: 

|! scalzi în apă rece de riil.
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36. Cînd se aprinde calul la picior. 

Aprinderea calului la picior se face în interiorul unghiei. In ca- 
zul acesta cu o căstură se taie toată carnea stricată pină la puroiii 
şi după ce se scoate puroiul, se umple cu sare, cu baligă saii cu praf 
de puşcă udat, în cit să devie moale şi durerea se vindecă. 

„Cind se umple cu praf de puşcă se aprinde aceasta cu un chi- 
brit și calul se vindecă la moment. Sai, i se pune păcură în unghe 
şi se vindecă. 

(Auzita de la Beli Bajdechi din Nijopule, Macea.) 

„87. Ca să crească, anghia calul. 

Se unge din toate părţile cu păcură! «citrahe». Aceasta, cind une- 
ori, din nebăgare de seamă, la potcovire i se taie unghia prea mult. 

N 

98. De aprindesve. 
« 

Aprinderea provine din osteneală mare la vite. 
Li se umflă plăminii și splina, că se îmbolnăvesc une-ori răi 

de tot. | | 
Cind simţi, că calul ieste aprins, să descaleci, jar dacă ieste in- 

cărcat, să-l descarci şi apoi după ce-l ştergi bine de sudoare, îl plimbi 
de cite-va ori de sus pină jos, pînă cind el se odihneşte şi se pişe. : 

Dacă însă s-a imbolnăvit, să-i dai orz fiert. Aburul de orz îi 
face bine. 

39. Cum se vindecă, «şivigel». 

Șirig'elu este o boală care loveşte mai cu seamă în cai, catiri ete. 
Calul care suferă de această boală, se umple de bube. | 
Boala este molipsitoare pentru cei-lalţi cai şi mai cu seamă cînd un cal miroasă pișatul calului, care suferă de şirige, prinde şi el în- dată această boală. ” 
Ca să vindeci calul de șirige, să-i treci prin vina de sus a ure- chilor hiilidrun'aăă şi tot puroiul din corpul calului se va da afară prin partea aceasta şi singele calului se va curăţi cu totul. 

(Caramiha din Doliani, Macedonia). 

sau: 

___ Se iea os de lup și după ce se pisează, se amestecă cu tărițe (tirţă), cari se dat calului, ca să le mănince ŞI se va vindeca de şirige. 
- (Caramiha din Doliani). 

sai : 

„Dacă şirigelu e măscur. (masculin), i se taie muma (se mai zice Şi capul) şirigelui de unul care se pricepe şi calul se vindecă.
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sau : _ 

Dacă e feamin (femenin) i se trece prin ureche spihg'u, cind e 

lună nouă, în timpul nopții şi se zic și nişte formule, adresate, după 

cum mi s-a spus, lunei nouă, ca să influențeze la nimicirea şirigelui. 

(lota Naum). 

| sau ;- 

Să se panseze cu mihleme (fel de alifie) făcută din părți egale 

de ceară şi unt de-lemn, încălzite bine la foc. a . 

(Sterghiu Gh. Papahagi din Avela, Epir). 

"40. Pentru «câC'01ă», 

Calului, care suferă de «cîre'âri» .circei, să i se lase singe pe 

cruce», apoi să i se puie unt-de-lemn cu piper. 

Dacă calul este aşa de bolnav în cit nu. poate sta in picioare, să 

fie atirnat cu lunii. | - 

“Obs. 4.—a«Cruce» este partea din dosul calului, unde se crede, că. 

in adevăr este o cruce formată deceea ce numeşte francezul «croupe» 

Aromineşte: cipul'e, cu împreunarea corpului. 

9. Se zice, că un calare «circâri» cind el merge strimbind, cind 

intr-o parte, cind intr-alta, parcă ar avea ceva în inimă. 

41.. Pentru râăe lu cai. 

Cind vre un cal suferă de rile se spală cu săpun şi cu apă caldă 

şi după aceea se unge cu gaz amestecat cu nefte (îr. naphte)şi riia 

calului va dispărea. | 

(Steriu Ghiţi Papahagi, Avela, Epir). 

sau : 

Apă de păcură, «V'are», gar, pişat de om, unt-de-lemn bun, 

amestecate toate la un loc fiind, se spală calul şi-i trece. 

42. Cărăcuşul lu caă. 

Cind calul scoate «cărăcuş», ca să-l vindeci, trebuie să-l măsori 

de trei ori cu un. megit (monedă turceuscă de argint, valorind patru 

lei şi ceva ?). 
aCărăcușul> este umflătura ce se face calului la picioarele de, 

îndărăt, pe la arşic. 

1) Com. de d. Petre Badralexi, Calive-Badralezi, Macedonia,
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[7 
sau : - 

Se coace o turtă de secară şi cind se scoate din: coptor, caldă cum este incă, se pune la ccărăcuş», după ce mai nainte se pun nouă ouă crude. Apoi se leagă cu un petec şi se vindecă. 

43. Pentru cucalăâchă sai: usic, 

Usiclu saii Cucalach!a, cum se mai numeşte, este o umflătură ce se face. la genuchiul animalelor (prăuvdilor), provenită din cauza marii: greutăți cu care se încarcă, sati din marele zor ce li se dă une-ori. Din momentul acela, animalul schiopătează şi poate chiar muri. 
Pentru a se vindeca, trebuie să se incarce cu greulate mare, ast-fel ca usiclu să se coboare cu un deget mai jos de genuchiiă, după care fapt, animalul acela trebuie lăsat să se odihnească vre o două septămini şi să nu fie pus la nici un lucru. 
Deşi usiclu va rămine sub genuchii, animalul departe de a suferi durere, se face mai sănătos 1). 

44. Cind un anânmnul suferă de zavhună, 

Zurlumă: se zice boalei animalelor, cari se calcă la picior. E rea. această boală, căci dacă nu e căutat animalul, incepe să schiopăteze şi poate rămine schiop pentru tot d-auna. Ea se ivește la cal, catir, măgar... . 
Ca să le vindeci, să pisezi Piilidrun'atiă Şi să o pui la zurlumă. Să îngrijeşti insă de a nu o lăsa mult timp, căci aceăstă buruiană începe să roadă și carne, dacă este lăsată îndelung. 

(Caramiha din Doliani, Macedonia), 

sau : | - 

A se lăsa indată singe și i se pune <pinginitate», unde s-a ivit «zurlumălu» și peste cit-va se vindecă de sigur. 
(Auzita de la Beli Bajdechi din Nijopule, Macedonia). 

45. De înimă.- 

Cind calul suferă de inimă, să-l încaleci şi să-l alergi pină ce va asuda, apoi să-l ștergi bine cu o pătură de lină sai căprină şi să-l pui în grajd, ca să nu răciască. | a 
- (Auzita de la Beli Bajdechi din Nijopule, Macedonia). 

sau: 

I se scoate singe din nas ori din cerul gurei, ca să-l lingă ori i se dă să mănince pine, că-i trece, A 

1) Culeasă de d. Curamiha din Doliani, Macedopia,
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46. Penbu Vocala calului: ,Faţi în gușit. 

Cind calul «taţi în guşi» face în git, suferă de git, să se ardă un 
lemn de zmochin şi apoi să [ie ţinut aproape sai chiar lipit de gitul 

- calului pină să-i cadă părul de acolo şi se va vindeca. 
" | (Auzita de la unchiul mei Ghiţi Papahagi din Avela, Eptr). 

47. Cînd se culcă calul pe picior. 

De multe ori cind calul se grăbeşte, îşi calcă unul sai ambele 
picioare de dinainte şi dacă'nu:e căutat, poate fourte 'uşor să moară 
din cauza aceasta. | 

Ca să-l vindeci, să-i pui unde s-a călcat samsaciz şi rachiu spirtos, 
pe cari să le legi cu vată şi să le lași 'ast-fel pînă îi cade pielea din 
partea aceea. Pentru aceasta se cere să razi partea aceea înainte de a-i 
apleca doctoria. 

(Auzita de la Beli Bajdechi 'din Nijopule, Macedonia), 

48. Pentru muşcăhwă de şunvpe lu vite. 

Cind o vită e mușcată de un şarpe, se iînțeapă locul înveninat.- - 
prin muşcătură cu un ac saii cu o unârea (andreaiiă) de mai multe 
ori. Pe cind singele:se scurge în jos, se freacă locul inţepat cu uizici 
de către cine-va, jar un altul toarnă apă pe deasupra.' Această ope-: 
rație continuă, pină cind 'umflătura provenită de mușcătura şarpelui: 
dispare cu totul. - - 

E preferabil, dacă, în locul undrelei, ai avea un'os de:peşteşi în 
locul urzicilor te-ai servi ' de nisip ori, ceea ce este şi mai folositor, 

e lapte. - 

49. Cu vacile să nu fie mușeute de șerpi. 

„La Srtul lremie să se puie pe unde vor trece vacile, de o:parţe | 
şi de alta, o baligă uscată de vacă şi o urzică. 

Băligele se aprind, cînd trec vacile şi se crede, că ele, fiind afu- 
mate în modul acesta, nu vor mai fi muşcate de şerpi, 

50. G ur lița, 

«Gurliţa» este un fel de boală molipsitoare la porci, după care 
porcii slăbesc şi mor. 

Indată ce-un porc a fost apucat de oast-fel de boală, trebuie să-l 
izolezi de restul porcilor, dacă vrei să nu-i apuce pe tâți boala. 

Mijloace de scăpare.nu există în contra acestei boale. Cu toate 
asțea se recomandă schimbarea clirnei și anume să-i mini spre munte,
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51. Ca să facă pe câină a nat se maă întovărăși 
| cu lupii. 

Se crede, că sint ciini, cări se înţeleg cu lupii, în cit. venind a- 
ceştia la turme să răpiască vite, ei se prefac că nu-l simţesc și nu- 
mai după ce se depărtează oare-cum încep a lătra şi a alerga după 
dinșii şi aceasta o fac, ca să aibă şi ei 'partea lor de pradă. 

Nişte ast-fel de de cini se numesc. 
Indată ce păstorul simte şiretenia şi necredinţa lor, dacă vrea ca: 

Şi cei l-alţi cini să nu se ea după exemplul cinelui necredincios, să-l 
lege de viii de un par inalt și să-l laseacolo pină ce va muri de foame 
lătrind și urlind, în cit să se sperie şi lupii. - 

! „(Auzita de la unchiul mei Ghiţi Papahagi din Avela, Epir). 

52. Cînd un câne sait altă vită a prins văermă 
: lu vană. 

Dacă atirni cinelui sati. vitei, carez a prins viermi la rană (care 
virmini), o bucată de piele de porc, după cite-va zile toţi viermii se 
vor stirpi de pe rană. | 
. _(Com. de studentul Tuliu Mihail din Avela, Epir). 

53. Cînd vre-o vită își rupe piciorul. 

Cind o vită îşi rupe piciorul, se iaii două scindurele, care se pun 
de o parte şi de cea-l-altă a piciorului și se' string, legindu-le cu o 
sfoară tare. Așa se ţine piciorul legat, pină ce vita incepe să calce 
bine, fără a mai schiopăta. | | 

Dacă se rupe pielea de tot, nu se vindecă. 
Se (Auzita de la Beli Bajdechi din Nijopule, Maced.). 

51. Cînd nu ouă o găină. 

Găina, care nu ouă, are sub limbă o gifcă 1); care, dacă i se 
scoate, va începe să ouă. | , 

Găina aceea se numeşte difnusilă. 
(Auzita de la mama “mea, Avela, Epir), 

55. Pentru cu o găină să nu clociască. 

„Ca o găină să nu clociască, trece-i prin nas o pană zmulsă chiar 
din aripele sale. | 

“sau: 

Prinde-o și pune-o în apă de trei ori și nu va mai cloci. 
„ (Tot de la mama mea). 

1) Un fel de carne groasă asemenea limbei sale,
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56. Ca să se îngruşe găimele. 

Să cauţi buruiana numită : seăilu a giliinileă (seul găinei) pe care 

să o dai la găini să o mănînce şi se ver.îngrășa foarte mult. 

he 7 i . . . ” A 

57. Ca să ouă găinele neintrerupt. 

Şă cauţi a găsi prin livezi sai prin: potene (vuldgi) baligă de ie- 

pure, pe care să o amesteci in tăriţe şi să o dai găinelor să o mă- 

nînce şi din ziua aceea toate vor oua pe fie-care zi. 
- 

N 

58. Ca găina să ouă în cuibul săi. 

Pentru ca găina,'care se duce de ouă în alte case, să nu se mai 

ducă, să o cauţi la cur în cîte-va rinduri, indată ce incepe să circiie 

acircarăaqă», semnul prevestitor, şi că-i-a venit să ouă, să-i pui piper 

roş la şezut şi ea crezind, că-i o fi venit momentul de ouat, se va pune 

în cuibul cel mai apropriat, care este cel din casa cut aparţine găina! 

și ast-fel apoi se obicinuieşte şi nu mai aleargă prin cuiburi străine. 

59. Cum se cunoaște puiul de găină ducă wre._ să, 
fie cocoș sait găină. 

Dacă vrei să știi aceasta, să prinzi pe fie-care puiii de găină de 

coadă și după ce-l impingi și-l tragi de trei ori spre tine, zici la fie- 

care impingire: Si . 

cocut disi, du-ti, | 
- (cocoş dacă—subinţ.: ești,—du-te) 

Yar la fie-care tragere spre tine: 

şedi, disi gâlbiină, " 
(şezi, dacă eşti găină), 

Apoi îi dai drumul şi dacă, după liberare, puiul nu se pune jos, 

cum se pune găina cind îi vine să ouă, ci aleargă iute pină ajunge 

la cloşcă, unde se întoarce și-și pişcă coada cu ciocul, el este Cocoş; 

la din con ră el este găină. 
" „(Despa Papahagi, Avela, Epir) 

4 

60; Cum se stârpesc păduchii de lemn. (a. „„tar- 

tabici, pl. „tavtabiţăi). 

"Să se introducă mai multe nopţi de arindul în casa cu păduchi 

de lemn, vite (0i saii capre), cari să doarmă acolo și mirosul cel urit - 

al băligatului lor va stirpi toţi păduchii de lemn.
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sau : 

Să se stropească găurele: pe'unde sint păduchi de lemn cu fiere (h'are) de oaie şi păduchii de lemn se vor stărpi tei. 

sau : 
| 

N 

„Se stinge var in Cameră, unde sint păduchi de lemn Şi, închise liind toate ferestrele şi ușa, aburul ce se evaporează, contribuie la stir- pirea lor. 
_ sau : 

a Să lei ceara (luminare) care se aprinde în gra'lu marella a doua inviere), şi după ce o aprinzi, să alergi cu dinsa prin toate colţurile Casei ȘI să zici: 
. 

— de va mică tartabiţiii ? 
— Câpilli a lor E 
Ce o să mănince păduchii de lemn * 
Capetele lor.: 

Și să fii sigur, că toţi” păduchii de lemn vor pieri cu desăvirşire, 

sau : 

„ Să aduci furnici de cele mart (furi) de prin pădure şi să le dai drumul prin găurelele păduchilor de lemn, unde ii prind şi le taie capetele. 

“sau: 

Să închizi bine toate ferestrele, să pui un mangal cu cărbuni neaprinși bine, și aruncind vre o sută dramuri de piper roș, inchide uşa și toți păduchii de lemn se vor stirpi. “ 

61. Pentru stâi:pivea muaștelor. 

Să iei îbdj (boz), să-l atirni într-un coli din odae și seara toate Muș- tele se vor aduna pe ib6j. Atunci n-ai de cit să scoţi atară îbojul plin de muşte sai să-l arzi în foc. ” 
Aceasta se face și cu busuioc. 

sau: - 

Să lei un 'păhar cu miere, să pui pe deasupra paharului o cuă (coaje de piine) găurită în mijloc, Muştele, venind să guste din apa îndulcită, lise lipesc picioarele ŞI nu mai pot scăpa. 

> 02, Pentru d unu ceea paeci. 

Dacă vrei să n-ai pureci în casă, să nu ţii nici odată finul în- „tr-insa, ci să faci grajdul care servește şi pentru păstrarea finului, mai la o parte.
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63. Pentru a face gliulsu. 

Să fierbi roze şi licidul ce va rezulta să-l pui într-o butelie, pe 
care să o astupi bine pentru ca să.nu iasă mirosul. 

- Balsamul e bun pentru boale, ast-fel pentru tuse, tăetură etc. şi. 
se face şi din alte lori. - 

? 

G4. Cu cotoiul să nau mănânce pisoiă. 

Să ştie grija pisicăi de a:şi ascunde pisoii în locori, unde să nu 
poată veni nici un cotoiil. Cauza este că ea se teme de cotoi, liind-că 
aceştia caută să-i măniuce. , 

Dacă vrei ca nici un cotoiii să nu se atingă de dinşii fâ-le un 
semn şi anume să le tai ori o ureche orio coadă, aşacă venind cotoii 
şi mirosindu-i după obiceiul lor, ii vor lăsa în pace indată ce le va: 
mirosia că nu sint «întregi» adică fără a le lipst vre-o parte din cor- 
pul lor. 

65. Cu o pisică să na prinză şoarecă. ă 

Dacă vrei ca o pisică să nu mai prinză șoareci, n-ai de cit să-i 
scoţi mustăţile. , | 

„__ Aceasta se face de necaz mai mult, pentru că nimeni nu vrea ca 
pisica să nu prinză şoareci. 

- 66. De Sauhăţă. 

Trinjii se numesc aromineşte: Suhăfă. 
De trinji scapă o vită, cindie curățată cu mina de unul ştiutor în 

această boală. 
Boala nu ie aşa periculoasă pentru vite, și cind nu se găsește 

cine să curățe vita, ie bine să o speli la anus cu apă căldicică și cu 
“săpun, mai multe zile dearindul. | 

!
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DIVERSE 

1. Pianu». | 

Poporul crede, că dacă cine-va aruncă «viarvir> argint vii, în- 
tr-o-livede sati semănătură, peste cit-va timp acelea se ver usca cu 
totul; livedea n-are să producă nici un îir de iarbă, iar semănătura 
asemenea nimic. Ă 

Cauza este că «varvirul» are particularitea de a nu se opri nici 
odată într-un singur loc, ci caută merei să sape pămintul alergind în 
continuu pină ce roade toate rădăcinele semănăturilor și plantelor. De 
unde și expresiunea : «Fudi ca v'arvir» fuge, se furişează ca mercu- 
rii, aplicate unui om care iţi scapă de odată din vedere, fără ca tu 
să bagi de seamă. „i 

La Xirelivad, Macedonia, este o ast-fel de livede în care: s-ar fi 
aruncat «varvir» şi care nu produce iarbă, pe cind livedea care este 
alături de dinsa produce. 

Se mai crede că «viarvirul» aruncat în «cupan'a» albia unui iz- 
vor, fintină sai şipot, i-o strică. -- 

2. Pentru a vindeca pomă atăcaţă. 

Poporul are un fel de respect către paiele de gri. 
La «Boboate» Bobotează sa depun la locul unde se face sfinţirea 

apei, mai mulţi mănuchi de paie de griii și după terminarea sinţirei 
de apă, se iea de acolo şi cu dinsele se leagă arbori şi pomi atăcaţi şi 
revenirea în starea lor primitivă bună e sigură. 

(Com. de d. 1. Sterescu, institutor romîn la Cruşova, Macedonia). : » 
4 ' 

3. Cu să prinsă puseri, 

Cind vrei să prinzi pasările cari dorm pe arborii din grădină sait 
din curte, să iei sulfure şi să opui pe foc pe subt arborii aceia şi paserile 
imbătate de tumul sulfurelui ce se va evapora, vor cădea şi le vei 
prinde. ME Sia 

- (M. Dimoanie din Ohrida, Macedonia), 

22
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4. Cum, se păsteaza strugurii mult timp îi; 
bună stuve 

Pentru aceasta trebuie să alegi dintre strugurii cari, în apropie: 
rea culesului viilor, n-ai fost apucaţi de ploaie, mai multe ciorchine 
şi in coada (ie-cărei ciorchină să infiingi cite un grăunte de strugure. 
După aceasta să le atirni într-un loc, unde să nu fie nici prea cald 
nici prea rece şi vei avea struguri proaspeţi tot-deauna 1). 

5. Cum se ţine vinul dulce. 

Cine vrea ca vinul să fie dulce în tot cursul anului, cind se trage 
vinul noii, să-i puie vre-o sută de dramuri de sinapizm și vre-o zece 
ocale de vin vechiu. Vinul noi ast-fel amestecat, va [i dulce în tot 
cursul acelui an. 

6. Pentvu cu vinul se mivoase plăcut. 

Să se puie in butoaiele cu vin conare (cuculice) de «minucl'i>, un 
fel de brad care miroase frumos de tot. . 

Sai să se puie vinul în butoaie făcute de lemnul acestui arbor, 
căci prezervă vinul de a fi stricat. | 

î. Pentru « drege vinul came ci început să se strice, 
| să se uci'eze. 

| Se iea o oca de stafide la 100 ocale vin, şi punindu-se intr-o pungă 
„de pinză, se bagă în butoiul cu vinul cam acrit, şi din momentul a- 
cela vinul se îmbunătăţeşte şi-şi recapătă gustul de mai nainte. | 

8. Ca să nu se sthice vinul. 

Ca să nu se strice vinul, după ce speli butoiul, să-l afumezi cu 
(schifure), adică să pui in butoiii pe o cărămidă cu foc puţin sul- 
fure şi astupind bine toate găurile butoiului, el va căpăta un miros, 
care va prezerva vinul de a se strica. , 

9. Spre « întoasce pe cine-va de la moaste 

Cind un bolnav este în pericol de moarte «iîl' cade grei» adică 
este aşa de bolnav în cit trage să moară, se obicinuiește a se da cu 
puşca spre a-i intoarce sufletul la viaţă. + . 

1) Culeasă de la Hiota Hagi-Bealu, din Vlaho-Clisura, Macedonia,
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10. Cum poță prinde un iepuve. 

Cind vezi vre-un iepure (lEpuri), dacă vrei să stea, scoate-ți singe de la genucbhii cu o piatră Şi iel indată va schiopăta şi nu va putea să umble aşa în cit îl poţi prinde. | 

11. Cum se conservă hainele în contra moliilor. 
N 

Pentru caimoliile să nu atace hainele, să se puie in „buzunarele acestora frunză de nuc sati mai cu seamă de boz (ib6j) și prin mirosul ce răspindesc aceste frunze, moliile (mâlţile) se depărtează. . 

12, Când e buna nouă, 

Nu este bine.să începi vre-un lucru cînd este clună nouă», căci rău iți va merge. Mai cu seamă să te păzeşti de a-ţi spăla capul cu: apă caldă, căci iţi va cădea peste cit-va timp tot părul, asemenea să te păzeşti a sădi ceva pomi, saii a semăna alt-ceva în grădină. 

13. Cum se prind peştă din îi. 

Se lea psaru-votan și se amestecă cu pine ori cu viermi. Ames- tecătura aceasta se aruncă în riul cu pești. . Toţi peștii ciţi gustă din aceasta, se inveninează și mor după ce varsă ceea ce le causase moartea, şi care contribufe la moartea altor peşti. Peştii morţi plutesc pe Supralața apei, de unde cine-va'cu: ușu- rință îi poate pescui. i | 
se 

sau : 

„__Se lea buruiana numită alipini, :) care asemenea este veninoasă ŞI aruncindu-se în girlă, după ce se face fărămituri, amăreşte apa şi face ca peştii să moară şi să plutiască pe luciul apei. 

14. Cu să înceteze furtuna. 

„Ca să inceteze furtuna, se pune'sub streașina casei (sum străahă. o pirustie pe dos şi pe de asupra se pune un coii roșii din Joi mare>;, din Joia patimilor. | 

"15. Pentru « visa vise plăcute. 

Să dormi pe braţul drept, fiind-că omul avind un înger şi un 
1). Alipini este o floare groasă cît mîna omului, lungă şi cu flori galbene. 

=
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“drac cari îi dispută sufletul, dormind pe braţul drept, faci “plăcerea: 
îngerului, care stind lingă capul tăi cit timp dormi, lace să vezi vise 
plăcute. Atunci dracul crapă de necaz. e 

e - (Dimoanie_ M., Ohrida, Lunca). . 

- 

16. Ca să înceteze grindina. 

| Ca să înceteze grindina, să iei pirostia şi să o arunci anapoda 
“în curte dinaintea porței şi să mai pui pe dinsa un cleşte. . 

“Alte ori, cind grindina grindinăadă se dă cu pușca, ca să în- 

“- toarcă, după cum se crede, pe vulturul care aduce grindina. Dacă 

vulturul se întoarce, grindina: încetează îndată. 
pr a sa 

Obs.—cA grindina» înseamnă a începe să cadă cu furie grindina.
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GHICITORILE AROMÎNILOR 
<Aci (în ghicitori) li se dă ocaziunea 

«copiilor în a-şi ascuţi inteligenţa, prin 
«greutăţi şi analogii» !). 

- Haşdeii, 

Arominii obicinuiesc a petrece cu ghicitori în douăano-timpuri : 
eatna și vara şi ca să fim mai drepți, vom face următoarea dis- 
tincțiune: 

Arominii sedentari petrec mai mult earna. In acest anotimp se 
adună, de mai multe ori pe săptămină, cite mai multe familii la un 
loc şi petrec, lucrind impreună, cintind şi povestind la glume şi la 
tot felul de distracţiuni, pe cind copiii strinşi mai la o parte în grup, 
povestesc la ghicitori şi la basme. Ma 

Cauza pentru cari în timpul verei nu se daiă așa mult la ceeace 
face parte din literatura populară, pare a fi următoarea : In satele, unde 
Arominii sint fixaţi, se obicinuieşte a.se merge în străinătate; Cei în-. 
străinaţi se întorc în sinul familiei tocmai în anotimpul verei şi ră- 
min toată vara, pină tirziii toamna, cînd iarăşi pornese în străinătate. 
Cu această ocaziune, bărbaţii întorși în satul natal, se țin mai mult 
de plimbări şi de petreceri, de cit de stat la taifas, ca să povestească . 
la basme și la altele de-al de astea. lar femeile, cari sint depozitarele . 
literaturei poporane, amină lucrul de vară pină la iarnă, ca să-şi hâr- 
s&ască, să-și bucure, pe cei sosiți din străinătate, că mult vor. fi su- 
ferit ei în depărtări ! a 

Clasele păstorale în schimb cultivă literatura populară atit vara 
cît şi earna. Vara pe paturile?) caselor, unde mai bine de două-zeci de 
femei şi fete de toate virstele se string şi lucrează lina vitelor, trans- 
formînd materia brută în materie de vinzare, glumind în acelaş timp: 
şi povestind cite şi mai cite. , 

Iar iarna, iarna mai ales, cînd două-trei familii închiriază o sin- 
gură casă sati, cei cari nu se duc prin sate, îşi fac colibele una lingă 
alta, şi cind, femeile fiind mai uşurate în ce priveşte munca zilnică, 
se string în jurul vetrei şi povestesc la basme și la tot ce face obiec- 

tul literaturei poporane, impletind doar din ciorapi, ca să nu fie cu 
mina goală; şi pe cind femeile se întreţin cu de ale lor, copiii sai 

1) Haşdeii : Introducerea despre literatura poporană, în Basme, etc. de Fundescu, 
Bucureşti, 1879, , | , 

3) Paturile sînt niște odal lungi și late, și cari servesc femeilor de lucraţ,
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ascultă sai povestesc şi ei tot lucruri copilăreşti. Şi e de notat, că 
Arominii păstori sint foarte abundenţi in copii. 

E gresiti cu desăvirşire părerea acelora, cari susțin, că unele 
genuri din literatura populină, nu sint aşa de bogate în clasele păs- 
torale arominești !). a | 

Cum se numesc ghicitovile, 

__Ghiciterile la Aromini se numesc: . , 
"angucităare pl. anguciitâri, de la verbul : anguc'escu, ghicesc. 
Se mai întrebuinţează formele: 

ngălcităare pl. ngălc'itori 2) 
cuc'ităate pl. cucitori. 

şi forma mai puţin uzitată de aduch'ităare pl. aduchiitori, de la ver- 
bul : aduch'escu, ghicesc. 

Ghicitorile incep cu formula: 

anguc'ă, ! 
aduchia ] + ghici ! 
'cuc'ă, ! - 

„cari păate s-aduch'ască, + 
[—s-anguc'ască, —s-cuc'ască, «s-află) 
cine poate să ghicească, să afle 

sau : 

je? Ce-i? 
ze &asti ? Ce este? 
țe n-u? Ce-mi e? din care formă din urmă 

i se dă ghicitorilor şi numele de: ţin'itură, ghicitoare, întrebuințată 
nsă mai mult în deridere, „ 

sau : se intră direct în descrierea alegorică a obiectului de ghicit. p . 
“i 

l 

Cine petrece cu ghicitorile ? 

Altă dată ghicitorile făceau partea din educațiunea omului semi- 
cult. Astă-zi cu ele se distrag mai mult copii. 

După cercetările noastre şi după cit înșine ne aducem aminte, 
eată- cum se petrece cu ghicitorile printre Aromini. 

Bătrinele, cite odaţă, nevestele, fetele mai în virstă sat flăcăii, 
de regulă unul mai priceput, mai cunoscător de ce le place copiilor 
și mai ştiitor cum să se iea pe lingă dinșii, ca să devie iubit, le pro- 
pune să se joace <d&-a nguciitorle», de-a ghicitorile, sai mai potrivit : 
dă-angucirta, de-a ghicirea. Ei consideră întreţinerea cu ghicitorile 
ca un joc curat. Babele și copii întrebaţi de noi, cind spuneai la 
ghicitori, «ce fac 2» ne au răspuns în tot-deauna: 

nă-agucă'm cu aduchiirea, de-a nguctirăa, dă-a ngucitorli, dă-a 
cari vai păată s-anguc'ască. 

1) Vezi: Weigand, Aromunem, II, p. 210 sqq.; vezi de asemenea, introducerea 
noastră la basmele aromîne. 

3) Weigand. Arom. II, pg. 268.
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| După ce unul spune o ghicitoare,. fie-care îşi frămintă mintea, 

ca să ghicească ce-o fi obiectul de ghicit 2 Apoi după cum li se pare - 

_mai potrivit cu descrierea făcută, copiii rup tăcerea din cind în cind 

şi zic: n-o fi cutare lucru; n-0 fi cutare alta? . 

Dacă ati nimerit, propunătorul. dă din cap, că, dă. Dacâ nu ghi- 

cesc, le răspunde : nu! diparti alai, departe alergi; îu-i lucrulu a 

mei ș-iu ii tii, unde-i obiectul de. ghicit şi unde ieşti tu (adică: 

rătăceşti) ; va s-trefă ariuri, vă s-treţi munţi s-lă afli, trebuie să treci 

riuri, să străbaţi munţi şi apoi să-l găseşti. Acestea şi alte multe, sint 

menite să rătăcească mintea copiilor, ca să nu poată ghici. - | 

După ce și-aii bătut capul, şi ş-ail frămintat mintea în tot felul 

şi mult timp, dar tot n-aii putut ghici, copii încep să se roage de pro- 

punător, ca să le spuie din ce ordine'de lucruri face parte obiectul a- 

cela. Adică, dacă se găseşte în apă, pe pămint, în cer sau în aer. 

Dacă li s-a spus aceasta, şi tot n-âu găsit, copiii roagă pe cel, 

care'a propus ghicitoarea s-o şi explice. 

Atunci încep pretenţiile propunătorului : 

Ţe-n! daţi ? Ce-mi daţi ? | 

Şi, copiii, de acord spun, că-i daii un oraş cu toate bunile, lucru- 

rile frumoase, dintr-insul. De obiceiii îi oferă la început unul mai 

mic. Propunătorul nu primeşte. | 

Copiii îi oferă unul mai mare. Propunătorul nu se mulțumește 

nici cu atita. Zgirciţii copii, doritori să afle «ce o îi |...» îi dăruiesc - 

un oraş, care satisface pretenţia propunătorului. Acesta consimţind 

zice, că-l primeşte și înainte de explicarea ghicitorii, zice: 

Ghiini vinii (numele oraşului), 
cu mcări, 
cu beri, | 
cu nă niil! di hări; 
cîte sun acl6, 
z-vină a6â; 
cite sun a6ă, 
7ducă acl6, 

Traducere. — Bine a sosit (oraşul),—cu mincări,— cu băuturi, — 

“cu o mie de calităţi —eclte (lucruri înumoase) sint acolo,—să vie aci; 

—ecite sunt aci,—să se ducă acolo. 

şi 'apoi explică ghicitoarea. 
Care nu ieste surprinderea copiilor, cind văd, că dezlegarea ghi- 

PA 

citorii a fost foarte uşoară ! Ce mulțumire nu simt «i, cind obiectul 

de ghicit a fost cu-adevărat grei de dezlegat ? 

Une ori, cind pretenţiunea propunătorului ieste prea mare, copiii 

refuză să-i mai acorde mai mult şi dacă el nu o spune, se propun alte 

ghicitori şi renunţă la dorința de a afla dezlegarea ghicitorii prea 

pretenţiosului. 
“La dezlegarea unei a doua ghicitori, se pretinde din orașele, cari 

deja n-ai fost acordate cui-va. Dacă unul, fără să priceapă, explică 

ghicitoarea în schimbul unui oraş, dejă dăruit unui redecesor, toți 

ii spun în gura mare, că l-ai inşelat, că nu-i ati acordat nimic și fac 

haz mare de neghiobia păcălitului. 

După cum se vede, scopul ghicitorilor Yeste pe de o parte pe-
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lrecerea, ear pe de alta ascuţirea inteligenţei, prin frămintarea ce-şi 
fac copii minţii lor, ca să dezlege obiectul ce se ascunde supt haina 
alegorică în care ieste imbrăcat, precum și prin analogiile, ce se for- 
țează să le facă cu obiectul de ghicit. 

Cu privire la geneza ghicitorilor ne referim la următearele rin- 
duri extrase din opera d-lui Tylor: Civilisation primitive. 

«Par 6nigmes, j' entends ici. ces problâmes, â la mode du temps 
<«jadis, qui impliquent reellement une r&ponse â trouver, comme la 
«typique €nisme du sphinx, et non pas nos modernes jeux de mots 
«(comundrums), că la reponse est toujours â câtă de la demande et 
«qui ne sont. qu'un moyen de placer ă propos de rien quelque plaisan- 
«terie. Les €nigmes qui ont ât€ le type du genre et qui peuvent tre «design6es, par l'6pithăte d'Enigmes d sens, appartiennent essentiellement 
«aux peuplades sauvages d'une condition sociale relativement avancee, 
«et se placent cons6quemment ă l'âtage intermâdiaire entre Pâtat tout 
«ă fait infrieur et la civilisation moyenne, niveau auquel s'arrâte son 
«dâveloppement bien qu'une foule de ces vieilles &nigmes se retrouvent 
«encore dans la bouche des nourrices etau foyer des chaumitres On 
«s'explique au reste facilement. que les 6nigmes n' appartiennet qu'aux „«degres les plus €leves de Iâtat 'sauvage: leur composition exige une 
«certaine facult comparative et Pintelligence devait avoir fait un pas 
«considerable, avant que ce proced; lui fât devenu assez familier pour 
«le faire. passer du s€rieux au plaisant. Mais admettez. un 6tat de 
«civilisation plus developps, les 6nigmes ne seront plus gutre regardâes 
«que. comme des bagatelles, leur extension sarrâtera ; elles ne seront 
«plus que des restes des conceptions antsrieures, bonnes 4 amuser 
«les enfants». - 

| Aci observăm, că traiul ghicitorilor este condiţionat de existenţa 
obiectelor cu cari se fac analogiile. Cind aceste obiecte işi schimbă 
forma saii dispar, ghicitorile bazate pe structura obiectelor se trans- 
formă saii dispar şi ele. | | 

Tot așa dispar, cind obiectul de ghicit dispare. In cazul întii ie 
posibilitate să rămie ca un fosil, cum e exemplul adus de dl. Hasdeu 3). 
cu ghicitoarea: “ | 

Dumbră, 
sumbră, 
fără umbră. 

sau cu ghicitoarea: - | 
„= Mănăstire într-un picior 

ghici ciupercă ce e? 
Gorovei 83, Ciuperca. 

in care, deşi bisericele astăzi nu mai ai forma ciupercii, totuși ghici- 
toarea continuă a există. - | | 

Pe cind ghicitoarea, despre Finghid, (un fel de luminare). 

Tuţi îl! ficăaşti 
„şi el s-l&aşti, 

Traducere. — Pe toţi îi luminează,—şi pe dinsul se înegreşte. 

1) Hasdeu : Magnura Etym., Art.: Apă. -
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care reamintește frumoasele timpuri, cind oamenii se serveai de. 
sfeşnicul cu Qadă, care, pe cit zada ardea, pe atita sfeșnicul se înegrea 

__ din ce în ce mai mult, nu există decit la Breaza, Epir, unde familiile 
sărace încă continuă luminatul cu gadă, fiind-că aci dada nu le costă 
de loc parale, - 

Prezenta colecţiune a fost publicată de noi, în parte în : Zoweiter Ja- 
hresbericht des Instituts fir rumăânische Sprache, editat de d. Wei- 
gand în Leipzig 1895, care apoi aii fost reproduse de d. Gorovei în 
Cimiliturile Românilor, Bucureşti, 1898. 

Insufleţiţi de dorinţa de a vedea materialul arominesc atit ca text cît 
şi ca traducere cit se poate de fidel transcris, reproducem toate ghicitorile 
aromineşti publicate de noi, precum şi cele publicate dealţii, pe lingă 
cele pe cari le-am mai adunat referindu-ne cu dinadinsul, pen- 
tru fie-care ghicitoare, la cimiliturile Românilor, de Artur Gorovei, 
fie-că ghicitoarea noastră prezintă saii nu asemănări cu cele din sus 
numita importantă colecţiune. Si . | 

Dispunind de o colecţiune de ghicitori albanezeşti, am reprodus 
dintr-insa cu îngrijire cele asemănătoare cu ghicitorile aromineşti. 

“Tată operile în cari s-au mai publicat ghicitori aromineşti : 
Bagavavii. Carte de alegere, scrisă în dialectul macedo-romiînii de 

Andreilu al Bagaviă. Bucureşti 1887. 
Conţine 19 ghicitori, datorite d-lui Telescu Taşcu, co- 

| mersant din Cruşova. | 
fliescu. Carte de lectură, partea 1. Bucureşti, 1885. Conţine la 

pag. 49, unsprezece ghicitori. Autorul este tot Cruşovean 
şi este institutor romin, actualmente in satul Gopeşi, Ma- - 
cedonia. 

Idem «Tara nouă», an. IV (1887), No. 1 pg. 50—55, cuprinde . 
60 de ghicitori tot din Cruşova. | 

Weigand.  Aromunen ÎI], Band, Volksliteratur, Liiptzig 189%, von 
Gustav Weigand. 

Autorul dă 32 de ghicitori, adunate din Monastir, Ne- 
vesca, Musconolie, Pliasa, Gopeşi şi Veria, p. 268—274. 

Papahagi. In Zweiter lahresbericht des. Instituts făr rumânische 
Sprache» zu Leipzig, 1895, pag. 181 — 192, cuprinde 101 

„ghicitori, de Pericle Papahagi. 
Macedonia. « Macedonia», revista romînilor din peninsula balcanică, 

Ă 1888—1889, No. 1—$, conţine la pag. 104, trei ghicitori. 
Cele-lalte ghicitori le posedăm de la diferite persoane, 

cari aișbine voit a ne ajuta, comunicîndu-ne ghicitorile, 
pe cari le-ati ştiut sati putut culege, . - 

E. Miro.  "AXBovui ueooa (Berta Scummtăpe) ovvraiybev 6zo E. Marzov. 
Aheţavăpeta 1818, , 

pag. 34-39, conţine peste tot 80 de ghicitori albanezești, 
numite : owa m'Eopnra. 

La Albanezi intrebarea se face ast-fel: 
c-iștă ni? ciștă di, c-iştă ? 
(Ce este una, ce este două, ce este...?)
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1. Aclu. 

- (Acul) 

Niic escu, 
minut escu, 
tută lumea u nvescu. 

(Bagav. 36, 2. 

Traducere.—Mic sint, — supțire sint, — toată lumea o imbrac. 

Variantă. 

Niic ni'i escu, Var. Niic escu, 
drac n'i escu, nu crescu 
tută eta n-u amvescu : t&ată hăara o nvescu. 

Arom. II, 268,1. Monastir, 

Traducere. — Mic sint, — drac sint, — toată lumea o imbrac. 
Var. Mic sînt, — nu cresc, — tot satul (șI imbrac. 

Variantă. 

Niic, c'uflic escu, 
tută dast&a- u nvescu. 

Traducere. — Mic, mititel sint, — toată oastea o imbrac... 

Cfr, Gorovei: p. 1—8, 

2, Aclu cu hi. 

(Acul cu aţă) 

Pul'i cu căada lungă, 
lungă și minută. 

Traducere, — Puiii (pasăre) cu coada, lungă, lungă şi supţire. 

Variantă. 

Niic i el 
tradi grenda după el. 

Traducere. — Mic este el, — trage grinda după dinsul. 

Variantă. 

Drac tu chi'isă, n-țer tut drac, 
s-&aste virnă căadă-n' trag,
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pr-iuţido cu căada mi bag; 
“din dao-trei maşi una fac, 

pînă ţi j-di căadă ascăp. 

Hasdei, Magnum -Etym. Romaniae, I, 108. 

Traducere. — Drac 'în iad, în cer tot drac, — dacă, vre-o coadă 

ttrăsc (trag), — pe ori unde cu coada mă bag ; — din două-trei nu- 

mai una fac, — pină ce şi de coadă scap. 

Variantă. 

Un pulii cu măţile azvarna. 

! Com. de d, lota N. Iota. 

Traducere. — O pasăre cu maţele pe jos. 
„„ctr, Gorovei. Cimilit. rom. p. 1—8, 

3. Alglimili cu stupla. 

(Albinele şi roiul) 

Divarligalui di cuțur 
ambitaţiii cuseri g'6acă. 

Traducere. — In jurul buşteanului, cuserii (nuntaşi!), cel îmbă- 

taţi joacă. 

Variantă. 

Ună niilii dicilugri - 
tu un cufăl adunâţi. : 

Traducere. — O mie de călugări, într-un butuc strinşi. 

'cfe. Gorovei, Albina p. 9 sqq. 

4 Alu 
„% (Usturoiul) 

Daţi fraţi indiminăţi ' 

„şi tr-ună grăapă ngrupâţi. 

Traducere. — Zece fraţi ingemenaţi şi într-o groapă îngropaţi. 

cfr. Gorovei p. 383 Usturoiul.
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5. Amarăa ş-avâanli. 
| (Marea şi rturile) 

. ul i 9 ? y . “ i Cari-i muma, ţe lic'âri amintă 
ş-fic'âri mică ? 

Traducere. — Care-i mama, care copii naşte şi copil mănincă ? 1 - 
. ” 

_ 

Ghic. Albanezească: NE Ă „Ni babă int fămilăn e tiiă, e pasandâi i părpin. (Un tată naşte copiii și apoi îi bea de tot). „Melissa, 

6. Anlu. 

Un ărbure mare 
frinqile ş-are : 
albe di nă parte, 
lăi de alantă parte. 

Arom II, p. 274, 32, 

Variantă, 

Arbure mare 
fringăle ș-l&-are: 
albe di nă parte, 
lăi dă-alantă parte ? 

” Taşcu Iliescu, Țara Nous, p. 5%, 60. 

Traducere. — (Un) arbore mare, frunzele îşi (le) are: — albe de o parte,—negre de cea-laltă parte. 

Variantă, 

Un ârbure lungu 
cu multe frindă, 
disli albe, disli laie. 

Arom. II, p. 272, 23, Plasa. 

Traducere. — Un arbore lung,—cu multe frunze,—jumătăţi albe jumătăţi negre. 

Ghic. Alb. 
i N' is i viată, ei viată, viimăsate fl6tăvet i ca tă barâa, e vii-. măsat tă zeza. (Un arbore lung, lung, jumătate din flori, le are albe ȘI Jumătate negre). - 

Melissa p, 37, 56. . cfr, Gorovei, anul, p. 12 sqa. 

a. 
a
.
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7. Anu (Și primarcăara, vtara, ăuna şi tăamnc). 

Pri un pom sun patru cuiburi, 
Cab. cuib cu trei dată. 

- D-l Iota N. Iota, 

Traducere.—Pe un pom sint patru cuiburi, fie-care cuib cu trei ouă. 
Cir. Gorovei, p. 12 sqg. Anul, 

8. Apa. 

Si nchi'âdică E 
ş-tu nchiidicare, 
cama ncl6 arsare, 
pină ag'unqi tă-amare. 

Traducere. — Se împiedică şi Impiedicindu- se, mai incolo sare, pină 
ajunge în mare. - 

Cfr, Gorovei, p. 15, Apa. 

9. Apalu (căarda). 

(Sabia) 

Tu cuc'ubă uscată 
dâarmi ciţaiă turbată. 

Traducere.—ln buturugă uscată, — doarme căţea turbată. 

Variantă. 

Tr-ună crăpitură uscată 
Sta nipărtică mușată, 
Cind ti muşcă i turbată, 

T. Iliescu, Țara nouă, p. 54 53. 

Traducere.—lIntr-o crăpătură uscată,—stă neptreă frumoasă ; cînd 

te muşcă e turbată. | 
Ă Cfr. Gorovei, p. 320, Sabia, 

10. Avăpumi. 

(Ciorchină de struguri) | 

Am un arâp laiii ca citranăa, 
ma-l bai în gură-i dulţe ca ni'arăa. 

II, op. cît. p. 50, 3 

“Traducere—Am un arap negru ca cătranul, dacă-l bagi în gură-i 

dulce ca mierea. .
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11. Avică. 
(Ariciii) 

Un auş mirât 
cu .suli ncircât. 

Bitolia, Macedonia. 

| Traducere. — Un biet moşneag, cu sule (jepuşe) încărcat. 

Variantă, 

Un auş încircât cu aţi. 
Bitolia, Macedonia, 

Traducere. — Un bătrin încărcat cu ace, 
S 

Variantă. 

Un auș cu sarca turnată. 

Traducere, — Un bătrin cu sarica turnată, întoarsă pe dos. 
Cir. Gorovei, p. 17 sqq. 

12, Amvâtilu.. 

Cocut lungu ş-tut s- lundăaşti,. 
fudi ş-nipâi. nu mutră&aști. 

Traducere. —Cosoş lung şi mere se- lungeşte, — fuge (merge) şi 
îndărăt nu se uită. 

Cfr. Gorovei p. 329. Rîul. 

13. Avrâzboiulu. 
(Războiul) -: 

M.- -piduri- n! criscti, 
m-piduri mi bilii, - 
ş-a casă cum mă&-adusiră, 
zdracu-zâruc mi feățiră. 

Traducere. —In idure (mi) crescui,—in pădure mă belii (upuib, 
şi a casă cum mă aduseră,—sdracu- sdruc mă făcură, 

Variantă. 

Uni &apă durdură,
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car da di s&-ascutură, 
tută amara trăămbură 

ă Bagav. 60, 4 

Traducere.—O eapă nebună, ctnd dă (începe), de se scutură, — . 
toată marea tremură. 

Cfr. Gorovei p. 354. Stativele, 

14. Avoida, 

(Rodia) 

Uni cutii, cutică , 
cu mirdăali aroşi mplină. 

Traducere.—0 cutie, cutişoară,—cu mărgele roşii plină. 

15. Aua. 

| E __ (Strugurele) 

Vală&a, valăa mi duță&âm,. 
pitrunicli. n'-aciţâm, - | 
păânili îl! li micâm, * 
truplu tut il' lu arucâm. ' 

“Traducere. — Valea, valea mă duceam,—potirnichie prindeam,— 
aripele:i le mincam,—corpul tot i-l aruncam. 

Variantă. 

Jitită la&a, nvirinată, 
“di ună cuciubă aciţată. 

* Traducere. — Jelită sărmana, întristată,—de o buturugă prinsă 
(agăţată). 

Variantă. 

Ţecă-l lafe şarin'ăasă,, (erinutăasă) . 
cu 3ispâti şadi pri m&asă. 
Com. de d-l. Diamandi G. student. (Samarina, Epir). 

Traducere. — De şi e neagră şi roasă (s. buboasă), cu arhioreul 
stă la masă. 

Cfr. Gorovei p. 358 (1766 sqq). 

23
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16. Aumyra. 

Țe tr&aţi prit apă 
şi nu uda 

Traducere, — Ce trece prin apă şi nu se udă? 
N | i 

Variantă, 

Diuă, năapte, şade -n apă; 
| niţi s-udă, ni s&-adapă. | 

__ Îliescu, Țara Nouă, p. 52, 33; Hasdeu : Etym; Magn, Rom. II, 1262. 

Traducere. — Ziuă, noapte, şade-n apă; nici se udă, nici se adapă. 

Variantă, 

Tr&aţi prit apă, 
nu seadapă, . 
necă -s udă, - 
necă s&-afundă. 

(Com. de d. Diamand Giogea, student în medicină, (Samarina Epir.) 

Traducere. — Trece prin apă, nu se adapă,—nici se udă,—nict se 
„confundă. : : 

cfr, Gorovei, p. 377, 8qq. 

e 

17. Barda, a 

Ţe n&-ari teta diniinti ? | 
Avela, Epir. 

„Traducere. — Ce n-are mătuşa inainte ? | 
"cfr. Gorovei, p. 21, Barba. 

18. Bilciclu di cântari. 

(Tocul cîntarului). 

Ţe-i n'ic cit oilu 
ş-p6ati cit boilu ?: 

_ Trâducere. — Ce-i mie cit oul şi poate ctt boul ? -
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19. Birvec, țuv. 

(Berbecele, ţapul). 

Patru iumă, Ma a. 
patru sta, 
dao z-bat, 
mpadi nu cad. 

Com. de d. Andrei Balamacit, institutor la Corcea, Albania, 

Traducere. — Patru umblă „—patru staii,—două se bat (se mişcă), 
—jos nu cad. 

20. Bişica ; pipirvaăă. 
(Ardelul). 

Un cuţut plin cu furniţi. 

Traducere. — Un cuţit plin cu furnici. - | | N 
cfr. Gorovei 289. Piperul, 

21. Bo ţa. 

(Sticla). 

Un arâp cu gușa lungă. 

Traducere. — Un arap cu gttul lung. 

22, Bruma. 

Nu ntunică, apiri; 
apiri, nu ntunică, 

| - JI. Cart. de Lect. pag. 42. 

Traducere. — N-a apucat-o noaptea, ziua a apărut; a apărut cu 
ziua, n-a apucat-o noaptea. 

| , cfr. Gorovei, op. cit. p. 32, 36 Bruma. 

7 

23 Budie 
(Ulciorul). 

Un fic'6r, fic'urie 
tut cu min'li n- -giepi sta. 

Traducere. — Un băet, băoţel, tot mereii cu minele în buzunar stă, 
cfr. Gorovei, 374. Ulciorul, 

-
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24 Bu rete. 

(Burete, ciupercă). 

“Un om cu nă tinglere n-cap. 
Arom. II, 270, IL. Muscopole. 

Traducere. — Un om cu o tingire în cap. 
cfr. Gorovei, p. 33, Buretele. 

25. Buriclu 
(Buricul). 

Cuib di c'uc'ulăăi 
Tu mesăa di plaiu. 

Traducere. — Cuib de cloctrlie—în mijlocul. plaiului. 

cfr. Gorovei, p. 34, Buricul, 

26. Butăa, 

(Butoiul). 

Ţe că nu-i gr&aiă, 
brine poartă ndauă. 

Traducere. — De şi nu-i însărcinătă, ie încinsă cu nouă brine (În- 
cingători), 

cfr. Gorovei op. cit. p. 34. Butea, - 

27. Cafe. 

Ma (Cafea) 

| Vidută ghiigh'iftăască, | 
_namăa amirească, 

N Arom. II, 212 20. Muscopole. 

Traducere. — - Aparenţă țigănească, renume impărătesc, 
„cfr. Gorovei op. cit. P- 37. 

28. Calta. 
Lungă, lungă, 
strimbă, 'strimbă - 
ş-tuți mi caftă. 

Traducere. — Lungă, lungă, —strimbă, strimbă, şi toţi mă caută, - 
„(mă umblă). ,
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Ghic. Alb: 

Nii pălhur e vate viată, s-e arrin as. dit as nată. (O pinză lungă, 
lunga, nu '0o ajungi nici zi, nici noapte). | | 

Variantă, 

De la noi 
pină la voi, 
blidi, blidi t&asi. 

Traducere. — De la noi—pină la voi, —farfurii, farfuri întinse, 

Variantă. 

Blidi, blidi pînă m-Peoli. 

Traducere. — Farfurii, farfurii pînă la Stambul. 

Funi lungă 
ş-firă aumbră. 

- „picura, Macedonia. 

Tr aducere. — „Funie Inngă şi fără umbră. 
cf Gorovel. op. cît. 135, drumul. 

29. Cuplu. 

Ună cuciubă virminăasă, 
. sum cuciubă nă livadi, 

sum livadi dâauă arveli, 
sum arveli doi vurunghli, 
sum purungh'i un şoput cu dâaiiă şulinare, 
sum şoput ună moar i, 
sum imâară un coc. | 

Macedonia, 104, 3. 

Traducere. — O buturugă Viermenoasă, — supt buturugă o li- 
vede,—supt livede două: lipitori, — supt lipitori doi porumbei, — supt 
porumbei un şipot cu două șulinare (scursori), —supt şipot o moară, 
supt moară un ciocan. 

„ Variantă. - 

Nă cuc'ubă cu şapti guvi. 

Traducere. — O buturugă cu şapte găuri.
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Ghic. Alb., crăet, capul. . 

N'i cărți -me ştată bărra. (Un boştean cu şapte găur)). 

Melissa, pg. 36, 37. : . 
! cfr. Gorovei, op. cit. pg. 39 sqq. Capul. 

930. Capra, 

Ari barbă, mascur nu-i. 

Traducere. — Are barbă, masculin nu leste. 

Variantă, 

Ari barbă 
ş-preftu nu-i, 
ari c6arni 
şi boii nu-i, 
mă&a-ca- ca cu c&ada n- sus, țe-i ? 

Traducere. — Are barbă-şi preot nu-l,—are coarne şi boii nu e,— 
_măa-ca-ca cu coada în sus, ce ieste? 

Ctr. Gorovei, op. cit, p. 38, capra. 

91. Cartea, 

_Băaţi nu ari 
ş-multi gr&aşti. 

Traducere. — Voce nu are şi multe vorbeşte. a 

Variantă,.. 

Gilina-i albă 
ş-6âuli lăj. 

D-şoara Beza Tasa, eleva la Bitolia. 

Traducere. — Găina e albă şi oule sint negre. 

„ Cfr. Gorovei, op. cit. p. 44, cartea. 

92. Casa cu Ocminuli. 

“(Casa cu oamenit) 

Pricia &asti moartă, 
ma vinili-l! tut bat, 

Traducere, — Flara Veste moartă și vinele-i se mişcă.
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Variantă, 

Cloc'a i di ltamne ş-ch'atră, 
pulii-l! sunt di ch'ali ş-carni. 

Cuţuflani, Tesalia. 

Traducere. — Cloşca este de lemne şi petre, puii săi sint de 
pole ş şi carne. - 

ctr. Gorovei, op. cit. p. 27. Casa. 

33. Cavurhu. 

(Racul) 

« „„N-vali laiă, 
“şi-n foc arâș. 

Jraducere.. — In vale negru şi în foc roşu. 
cfr, Gorovei, 314, Racul, 

34, Călăveţ. 

Suflitu nsus, suflitu ngh's, 
tu mesi lemnu uscic '6s, 

Ilie Papahagi, profesor: la gimnaziul din Berat, Albania. 

Traducere. — Suflet în sus, suflet în jos, la mijloc lemn uscăţiv. 

Varianta. 

Patru ni'işcă, 
„patru imnă. 

Com. de d. Î. N, Iota. 

Traducere. — Patru mişcă, patru” umblă. 

cfr. Gorovei op. cit. p. 42, Călărețul. 

35. Căţuda. 
(Cătea) 

Easti un ch'eni, (cîini) 
ma nu-i ch'eni; (cîni) 
are pelu A erlu) di cheni, - 
ma nu-i chieni;
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ari coada di ch'eni, 
ma nu-i ch'eni.: 
i? 

„ — Chiiţao. ME | 
“Auzita de la a. G. Badralexi, Selia, Macedonia. 

Traducere. — Este un ctne—dar nu-i ctne—are părul de cine, 
—dar nu-i cine ;—are coada de ctne,—dar nu-i cine; ce teste? 

— Căţeal Sa 

Nota. — Este culeasă aşa cum pronunță copiii, cînd încă: nu pot pronunța 
bine, silaba: cf, ci o pronunţă: ch, * 

Tot aşa cuvintul perlu (părul), îl pronunţă copilaşii pelu. 

36. Cnnapțâni li di lină. 

(Pieptenii de lină) 

Harţa, farţa nu ari (firă) niilă. 

Traducere. — Harţa, farţa nu are (fără) milă. 

Variantă. 

Doi cilugri s-trag di barbă. 

Traducere. — Doi călugări se trag de barbă. 
| cfr. Gorovei, op. cit. p. 287. Pieptenii de lină. . 

37. Chetvile di moară. 

(Pietrele de moară) 

Turta a ta cu turta a mâa pi un fus, ună se șuţă. 
» Arom. II, 274, 31. Veria. 

Traducere. — 'Turta ta cu turta mea — pe un fus, mereii se în- 
virteşte. 

Variantă, 

Turta mea stri turta ta ; fuslu al mei m-burielu a tăi. 
: Iliescu p. 53, 38. 

“Traducere, — Turta mea pe turta ta; fusul mei în buricul tăi. .



  

. A N , 

GHICITORILE AROMÎNILOR "3601 

38. Chicutli. 

(Picăturele de ploae) 

Ții, ţii, după casă. 

Traducere. — Ţiă, ţii, după casă. 

Notă. — ia, fiii este zgomotul pe care-l fac picăturile de ploae. Se mai înță- 

lege ciripitul păsărilor supt: fiu, fii. 

cîr, 'Gorovel, p. cit. p. 284: Picăturile de ploae. . 

39. 0 hiDpru 

(Clopoţel). 

Bâaţi araţi tu piduri. 
(Andrei Balamaci, institutor romiîn în Corcea, Albania. 

Traducere. — Voce rece (rară) în pădure. - 

Nota. — Clopoţelul -atirnat de gitul caprelor, măgarilor. 

40. OChirâminali. 

(Cărămizile). 

Alți pri dinţi, 
“alți pri piltări, 
citră nsus, citră .ngh'6s 
cirări, cîrări. | 

: D-şoara Tasa Beza, elevă la Bitalia, 

Traducere. — Alți pe dinţi, — alţi pe spate,—către sus,—către j jos,— 
poteci poteci. 

Variantă. 

Ţe-s nă n'il di cilugrale, 
cari pri dinţi, cari pri piltare? 

* Adunată de elevul Tache Papleacu, Tirnova,, Grecia, 

Traducere. — Ce-s o mie de călugăriţe, altele pe dinţi, altele 
pe spate? | 

Cfr. Gorovei op. cit. p. 55; Cărămizile,
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41. Chuşaţii. 

(Colţurile camere!). 

Patru fraţi si ved în față 
şi nu pot tra si-s acaţă. 

Papinian Ioan (student în medicina) Avela, Epir. 

Traducere. — Patru fraţi se văd în faţă şi nu pot să se prinză. 

42. C'oarle și coada culuă. 

(Picioarele şi coada calului). 

-- Patru tăacă 
ş-nă ni'il'i gidacă 

a II. 54, 56. 

Traducere, — Patru toacă,—şi o-mie joacă. 

43. Ciivăuplu ; fuvuul. 

(Cuptorul), 

Un lait buval, _ 
| buc'un' arucutăaști. 

Traducere. — Un bivol negru, buşteni rostogoleşte (în gtt: înghite). 

Variantă. 

Un arâp cu gura dişclisă. 
Traducere. — Un negru cu gura deschisă. 

cfr, Gorovei loc. cit. 122. cuptorul, 

44. C'ubuca ; cubuchie 

_ (Luleaua) 

Găl'inușe, c'uşe, , 
(traqi) adun' tru nări c'inușe.: 

Ji, op. cit. p. 51, 18; Bagav. 47,6. 

Traducere, — Găinuşe, ctuşe,—aduni (tragi) în nări (nas) cinuşe. 

Variantă, 

Puslu di pindă, 
apa di frindă,
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Cova di, loc, 
funăa di lemnu. 

! - Arom. II, 272, 21, Muscopole. 

Traducere. — Puţul de pinză,- —apa de frunză, —cofa de pămint, 
—funea de lemn. 

cfr. Gorovei p. 205. Luleaua, 

45. Cumaglu. 

(Ciomagul). 

ă M-piduri riscul, 
m-piduri” mi cilirsit, - 
şi-n h&ară cum mă- adusiră, 
purtoiur în! mi pusiră. 

Traducere. — In pădure crescui, —în pădure mă curăţii (de ra: 
muri),— şi-n sat cum mă duseră, portoter mă puseră. . 

Notă. — Portoieră sint servitorii de pe lingă primar în satele aromineșii 
din Pind şi cari execută ordinele acestuia, 

Variantă, - 

Traducere. — In pădure faptu fui, 
| tot îm pidure criscui, 

ş-a cas-anda mt- adusiră, 
măimăr s-h'iă în! qtsiră; 

” .T. Lliescu, Țara nouă, p. SI. 9. 

__ Praducere, — In pădure mă născui, tot în pădure crescul, — şi 
acasă, cind mă duseră, mai mare (superior) să fii îmi ziseră, 

cfr. Gorovei p. 22, Bățul ; p. 79, Ciomagul. 

46. Câlcânvili. 

(Călctile). 

Am doi fic'ri, 
cind l-aduc acasă, 
nişi mutresc afăară ; 
Și cind es nafară, 
nişi mutrăsc a casă. 

Adunata de la elevul N. Damaşoti, Avela, Epir, 

Traducere. — Am do! băeţi, —cind îl duc a casă 01 privesc afară,— 
şi cind UI duc afară,—ej se uită a casă. 

șfr. Gorovei op. cit. P- ŞI călcțile, |
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| 47. Câdanvca. 

Nă mulari cu miînili la gură. 
Traducere. — O femee cu minele la gură. 

cir. Gorovei, op. cit. p. 52, căldarea. 

48. Cîldavta și mall. 

— Iu ti duţi, lai guşe lungă? 
— e mi ntreghi, l&a fundu aprts? 

D-na Despa Papahagi, Avela, Epir. 

„__ Zraducere. — Unde te duci, măi git lung ?—De.ce întrebi, tu cu fundul aprins ? „: 
E | . cfr. Gorovei op. cît. p. 55 ; Caăldarea şi securea, 

Notă. Malu ieste un lemn, care la un capăt ieste mai gros şi bine netezit, ear restul servește de coadă, De el se servesc femeile la spălat, să bată hainele de lină, ca să se spele mai bine. 
Deci nu ie bine tradus la d-l Gorovei pria secure, numită la aro- mini : fâpâr, .ţupată. | , | 

49. Cîântanvrta,! 

(Cintarul). - 

“Țe-i nic cit oălu. 
„Ş- păati cît boilu? . 

Traducere. — Ce e mic cit oul şi poate cit boul? 

Alta. . 

Necă măartă, necă viie, 
mași c6ada |! adil'e. 
Andrei Balamaci (institutor romin la Corcea, Albania), 

_ Traducere. — Nici. moartă, nici vie— numat coada îi adie. 
. cfr. Gorovei op. cit, p. 58 cîntarul. 

50. 03 ndilu. 

Ună fintinicii 
cu ună lilic'j. 

Traducere. — O fintinea, cu o floricea.
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Variantă. 

Ună st&auă namisa di amari: 
Arom II, 270, 6, Muscopole. 

Traducere. — O stea în mijlocul mării. . 

Ghic. Alb.: 
„Ni ial ndă mes tă deetit. (O ştea în mijlocul mării). 

Melissa, p. 36, 36, 

Ni şcăndiă ndă mes tă deetit. (O scintee în mijlocul mării). 
Melissa p. 37, 53. 

Cfr, Gorovei p. 38, candela. 

51. Cîpisteari. 

Tu piduri n'- acrisctăi, 
tu piduri m&- -adirăi, 
ş-acasă cindu vin'i, 
protul mini fu). 

Pleasa, Albania. Andrei Balamaci, institutor romîn în Coreea, Albania. 

Traducere. — În pădure crescui,—in pădure mă făcui, şi acasă * 
cind venil,—inttiul ei fui. 

52. Civavec. 

Meţi că suflit nu ari, 
. păartă sufliti pă&-amari. 

Auz. de la d-şoara Beza Tasa (elevă la gima. de fete din Bitolia). 
cfr. Gorovei p. 100, Corabia. 

Ghic. Alb.: 
Şpirt şpie, spirt bie, spirt mbă vetehe nucu ca. (Suflet duce, 

suflet poartă, suflet într-insa. n-are), 
Melissa : 35, 22, 

53. Câvliglili de ampiltiri. 

(Cărligele de impletit). 

Ținţi suririţă 
t-ună gh'urdiniţă ; 3 
să-avină, tut să-avină 

- , şi nu pot să s&-agiungă. 

Traducere. — Cinci sorioare—tntr-o sălbioară, — se gonesc, tot se 
gonesc,—şi nu pot să se ajungă.
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Variantă. - 

“Tinţi fraţi un'puţ adară 
da s-ag'ungă ş-nu pot &ară. 

T. Iliescu. Țara nduă p. 54, 49. 

Traducere. — Cinci fraţi un puţ clădesc,'4ă să se ajungă (unul 
pe altul) şi totuşi nu pot. 

- Variantă, 

Tinţi fraţi adară un put. 

sai : _ 

_-"Ținţi g'on' adară un puț. | | 
Arom. Il, 268, 5. Nevesca. 

„Traducere. — Cinci flăcăi (fraţi) construiesc un puț. 

52. Aţile di mplătive. 

(Acele de impletit) 

Ţinţi surăriţe (ă.) 
tu ună cămişiţă; 
acl6 z-viin, tra si (s) acaţă. 

ÎN Arom, II, 274, 28. Veria. 

„Traducere. — Cinci sorioare, într-o cămaşe, mereii caută să se, 
 prinză, 

55. Cârlig. 

(Cărligul ciobănesc) 

Pidur&a-n' m&-avă, 
“pidurăa-n' nu ch'iri : 

| ş-cu tini ş-tiră tini. 

Traducere. — Pădurea mă avu, — pădurea mă pierdu: —«şi cu 
tine şi fără tine !». 

56. Cistîna. 

Stran'lu n'-&aste lait,
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cimă&așa n'-&asti aroși,: 
truplu n'-&asti albu. 

“Traducere. — Haina-mi ieste neagră,— cămaşa-mi ieste roşie,— 
corpul îmi Yeste alb. o 

- cfr. Gorovei op. cit. p. 48. VIII. 

57. Otata și clița. 
(Broasca şi cheia). 

Lalăl cărttaşte, 
ş-teta zghiilăaşte. 

„ Traducere. — Unchiul cirteşte (se atinge) şi mătuşa zbiară. 
T. Iliescu, Țara nouă p. 52, 28. cfr, Gorovei, op. cit. p. 31. Broasca. 

58. Cofa, plosca. 

(Plosca) 

Am nă f&ată 
mult mușată, 
di cusiţă-i spindurată ; 
cind u l'ai îmbraţă - 
ș-o muntrești în faţă, 
u strindi cu vrăare ş-n gură u bași, 
ti saturi di n'are ş-nu-ţi vine s-6-alâși. 

” Iliescu, op. cit. p. 50, 1. 

Traducere. — Am o fată, — foarte frumoasă, —de cusiţe spinzu- 
rată (atirnată),—cind o iei în braţe--şi o priveşti în faţă,—o Stringi cu 
vrere (dragoste)—şi-n gură o săruţi,—te saturi de miere—și nu-ţi vine 
să o laşi. 

4 

Varianta, 

Nă făată cu minili n-g'ech! 
u l'ai m-brață făr s-u ntreghi, - 
cu s&ate mare o başi în gură, 
ş-ti saturi di lăptili ţi-l! cura. 

, „Iliescu, op. cit. p. 54, 47. 

Traducere. — O fată cu minele în buzunar,—o Tei în braţe fără 
să o-ntrebi,—cu sete mare o săruţi în gură—şi te saturi de laptele-l 
ce curge. 

Variantă. 

Ne urită-i, 
ne mușată-i,
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ama tu bișare, 
dulț&ame ș ş-are. | 

Samarina, . Epir. | " Diamandi Giogăa. 

Ghic. alb. cova : 
Judet muiiă e miătet, dâel!'miă brec e cotet. (Se contundă în apă 

şi se îneacă, iese pe colină şi cască). 
cfr. Gorovei p. 294. Plosca. 

59. Cucotlu. 

(Cocoşul) 

La cicsari, arişclităari 
“dinip6i păartă cusăari 
şi pri cap un chaptini ș ş-ari. 

Traducere. — La picioare, răschitoare, —indărăt poartă cusoare—. 
şi la cap un pieptene are. . AI 

Variantă. 

Ţe-i cind bati trumbeta, 
draţii ș-fringu beta ? 

Traducere. — Ce-i cind bate trompeta, dracii !şi fring (rup) capul ? 
cfr. Gorovei, op. cit. 93, Cocoșul. 

60. Cundillu. 

(Condeiul) 

Niic escu, | 
drac escu, 
tută lum&a u zburăscu. 

Traducere. — Mic stnt,—drac sint—toată lumea o vorbesc. 

- Variantă. 

Mut escu, 
nu grescu, | 
cu tută lumăa zburăstu. 

Traducere. — Mut sint, — nu grăesc, cu toată lumea vorbesc. 
cir. Gorovei op. cit. p. 97 sqq. Condeiul.
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61. Cundillu cu grămatli. 
| (Condeiul şi literile) 

Cind fet e, 
trei mi ţin, 

_Ş-pul' a mel' 
nipoi n'-armin, 

Traducere. — Cind făt eii,—trei mă ţin,—şi pui! miei,—năpoi, în 
urmă, rămin. 

cfr. Gorovei, op. cit. p. 97. Condeiul, 

62. Cuwcubotu. 

(Dovleacul) 

Nă bisăarcă firă intrari, 
h'arbi di lum&a ţe ari. 

Traducere. — O biserică fără intrare,—fierbe de lume ce are (de 
lume multă). - 

Ghic. Alb. i , | 
Rumbulăc, strumbulăc, me ţa flătura ndă bare (Rotund, lung, 

cu nişte fluturi în pîntece). 
A Melissa p. 39, 73. 

Variantă, 

- (vezi h'umunte) 

Tindu funi 
ş-adun gl'ami 

Traducere; — Intind funie şi string ghieme. i 
cfr, Gorovei op. cit.-p. 26. Bastonul, 

Variantă. 

Tinde fune şă s-adun cl'en.. (1) | 
: Arom II, 270, 12, Muscopole, 

Traducere. — Intinde funie şi se adună ghemuri. () 

Notă.—S-adiin cleni, cum e dată ghicitoarea, trebuie să fie greşită, în loc de : 
s-adin gfeme. - 

N 

24
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63. Cuvcubeiilu. 

(Curcubeul) * 

*Muşăât 
-Ș-mirât i | 
pristi Qenuri şadă&-arcât. 

Traducere. — Frumos şi duios, peste coline ş6de aruncat. 

- Variantă. 

Distimele ch'indisită, 
stri nidri arucutită.: 

II. loc. cit, p. s1, 22. 

Tradncere. — Nătramiă brodată,—pe nori rostogolită. 
Cfr. Gorovel loc. cit. 123, Curcubeul. 

G4. Dinţii di châptini. 
(Dinţii de pieptene). 

Nă'şti ciţă'l' alagă m-piduri si scăată lepuri. 

" Traducere. — Nişte căţei aleargă în pădure să scoată Yepuri. 

65. Dedditle; deditle, - 

(Degetele) 

Vinghiiţi fraţi cu ploc'li 1) n-cap. 
- 

Traducere, — Douăzeci de fraţi cu plăcile în cap. 

Variantă. : 

Ţinţi nveste su tăsurile n-cap. | 
Arom. ÎI, 274, 25, Gopeşi. 

Traducere. — Cinci neveste cu farturiile în cap. 

1) Varianta d-lui Weigand, Arom. Il, p. 274, 30, pune: flofle, aşa cum nu se 
aude în Veria. |
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Variantă, 

Ghie. Alb.: 
“Diâtă mâtăra me nga ni'i sini mbi crie. (Zece sorori cu cite un 

disc în cap). 
(cfr. Gorovei loc. cit. p. 129, Degetul. 

66. ua şi ndbaptea. 

(Ziua şi noaptea) 

Cloc'a albă cindu v'ini, 
puli tuţi I- arispindăaști, 
cloc'a laie-l' l'a la sine 

. și cu vrăari 
(sau Il.: şi cu ârpitle) 
l-anvilăaști | 

| Bagav. 63, 19; Îl. loc. cit. p. 54; sI. 

Traducere. — Cloşca -albă cînd vine,—puii toți ii răspindeşte,— 
cloșca neagră îi iea la sine — şi cu vrere (sau [I.: şi cu aripele) ii în- 
veleşte. , 

Variantă. 

Ţe-s dăauă surări, 
-ţe nu pot să z-v&adă. 

Traducere. — Ce-s două surori, care nu pot să se vază. 

Variantă. 

Sun dăaiă surări Qăâmini: 
una-i tut jilită, 
alantă-i hirsită. 

- Traducere. — Stnt două sorori gemene: una-i mereii jelită, cea 
laltă-i bucuroasă. N 2 

cfr. Gorovei op. cit. p. 137, Ziua şi noaptea, 

“67, ântâna.; 3 șoputh. 
- . (Fintina). 

Nă nve&astă adirată, 
di tuți i bişată, 

Traducere. — O nevastă gătită, — de toţi-le sărutată.
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Alta 

Urită, .m'şată 
tuți mi 'bași. 

Traducere. — Urită, frumoasă,—toţi mă sărută. 
cfr. Gorovei p. 143, Pintina. 

68. Toale, utve; suc. 

(foale, burduf; sac) 

Ţe i gros . 
şi n6-ari Os 
Şi cînd l5 adun! 
iu vrei il pun'? | 

Ad. de d-şoara T. Beza. 

Traducere. — Ce-i gros şi n-are os—şi cind l-aduni (îl stringi),— 
"unde vrel îl puni? . 

„09. Podrtica. | A 
>» (Foarfecele) 

Ţe-s doi fraţi, 
țe tutu z-bași. Pa 

Traducere. — Ce-s doi fraţi, ce tot se sărută ? 

Varianta. 

Dăauă surări cu un buric, 
nise aspargu, nise adară ; 
nise ni nvescu &arnă, văară ? 

. „Il. op. cit, p. 53, 42. 

Traducere. — Două sorori cu un buric,—dinsele strică, dinsele 
dreg ; —dinsele ne îmbracă earnă, vară ?. | 

- cfr. Gorovei loc. cit. p. 154. 

70. Foclu. 
(Focul) 

Am un boi ar6ş 
iu nis paști, , 
&arbă nu cr&aşti. 
(Com. de d. Ilie Papahagi, profesor la Berat, Albania), 

raducere. — Am un boi roş, unde el paşte, earba nu -creşte,.
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Am un ţap ar6ş, 
ju s&-arucutăaşti, 
&arbă nu crăaști. 

Traducere. —Am un ţap roş, unde se rostogoleşte, earbă nu creşte, 
Ctr, Gorovei op. cit. p. 151, Focul, 

Mică şi s-cacă 
ş- năaptăa tu c...l! z-bagă. 

Com, de d. Ilie Papahagi profesor le Berat. 

4 

i 

Ghic. Alb. : 
Tiri ditin &iet, natin mbulahet me mutin e vet. (Toată ziua se 

cacă, noaptea se nvelește cu c..... său). 
| , Ă Melissa, 34, 13. 

71. Tumlu şi foclu, . 

"(Fumul şi focul) 

Tatăl ninga (ninca) nifaptu, 
h'il'lu la Dumniţăti (m-Poli) traptu. 

| Iliescu 517.5 Bagav 44,4. 

Traducere. — Tatăl încă nenăscut, fiul în cer (la Constantinopol) 
pornit. 

Alta 

| Un cilugru firă Gasi. 

Traducere. — Un călugăr fără. oase. 

Alta 

Costa lungu firă basi. 

Traducere. — Costantin cel lung fără oase. 

I ati pâa Ieri, i biri morri selerin. (Tatăl nu s-a născut, fiul 
-mierse in armată). 

Melissa 34, 13. 
cfr. Gorovei op. cit. p. 157, Fumul, 

79, Fum. 

(Pumnul). 

— Iu ti duţi, fune lungă 9 
—ţini niregh, pre fund apr6s ? 

Arom. II, 272, 18 Muscopole. : 
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fund aprins. 
Traducere. — Unde te duci, funie lungă ? — Ce mă-ntrebi, la 

Cfr. Gorovei loc. cit. p. 161, Fumul şi Coşul. 

78: Purnigă., 

(Furnica) 

Niică-i 
j-din'ică 

D-goara “Ţasa Beza, eleva, 

Traducere. — Mică-i şi prăpădeşte (lit.: dumică). 
Ă cfr. Gorovel p. 169, Furnica. 

74. Puslu, 

(Fusul) 

Cari-i hi'il'lu, ţe birsit 
murmură ca un cirtit ? 

-. Traducere, — Cine-i fiul, care dezmierdat,—murmură ca un în- 
tristat. Ă 

75. Gdstruhu Pita, tâpsia. 

(capacul, plăcinta, tava de plăcintă). 

Arâp d&-asupra, , 
_arâp dighi'6s, 
nv&astă tu mesi. 

- - î 

Traducere. — Negru de asupra,—negru de desupt,—nevasta (mi- 
reasa) în mijloc. 

Ghic. Alb.: | 
Chel părsipăr, ch'el părrăpoș, n'i l'uâd ndă mest. (Cer deasupra, 

cer de desupt, și o livede la mijloc). 
Melissa-p. 39, 74. | 

cfr. Gorovei, op. cit. p. 38, No. LI. 

76. Gala, 

(Un fel de Opaiţ) 

Un arâp | | 
cu lilic'a n-cap. 

Traducere. — Un arap cu floarea în cap.
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Variantă. 

Un g'one cu lilicia n-cap. | 
Arom. Il, 268, 4. Nevesca, 

Traducere. — Un voinic 'cu floarea în cap. 

27. G'epău, 
(Buzunarul) 

Cola cu nimi.u trag 
min'li tu nisă di-n' bag. 

Iota N. Iota, student. 

Traducere. — Plosca cu mine o port,—mînele într-insa de-mi pun. 
” cfr. Gorovei op. cit. p. 36, Buzunarul, 

75. Gâtina. 
(Găina) 

Ună mulicii, o 
ncîrcată cu scinduricii. 

Traducere. — Un catir mic, incarcată cu scindurele. 

Variantă. 

Ună mulăriță | 
ncărcată cu scinduriţe. 

Arom. Il, 274, 24. Gopeșt. 

Traducere. — Idem. 
cfr. Gorovei p. 169. 

79. Gâlina ş-oitlu. 

(Găina şi oul) 

V'iălu faţi mortul, 
ş-mortul faţi viilu. 

Traducere. — Viul naşte pe cel mort 
şi mortul naşte pe cel viii. 

cfr. Gorovei loc. cit. p. 169. Gâina şi dul.
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50. Glață, 

(Ghiaţă) 

Divarligalui di casă - 
sta țeri aspinqurate. | 

Bitolia, Macedonia. cfr. 174, Gorovei, Ghiaţa, 

Traducere, — In jurul caser,-—staii ceri (tuminăr) attrnate. 
_ | | cfr, Gorovei, 174. Ghiaţa. 

81. G'uratuu ;. curuna. 
(Jurămintul, cununa) 

e nod, cu gura s-năadă, 
-cu mîni'li nu z-diznbadă ? 

” Bagav 63, 17 

„„ Traducere. — Ce nod cu gura se inoadă —şi cu mtnile nu se dez- noadă? 

Variantă, 

Nodlu cu gura ţi s-năadă 
cu mina nu si diznăadă. 

il. op. cit. p. s2, 29. cfr, Gorovei op. cit. p. 121. Cununia. 

82. Groapa. 

Cind Lai, crăaști; ” 
cînd dai, scadi. 

Auz. de d-l Tacit Nicolae, institutor romîn, 

Traducere. — Cind lei, creşte ; cnd. dai, scade, (se miceşte). 

cfr. Gorovel p. 182, Groapa. 

83. Gugulana. 

“ (Ciuperca) 

Nă bisăarcă gurgul'ată 
pri un stur adrată. 

Traducere. — Nă biserică. rotundă pe un stilp lucraţă,
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Variantă. 

Ună casă pri-un ciic'6r, 
Cu umbrela &aste sor, 

- Il. ip. cit. p. SI» 15: 

Traducere, — O casă Intr-un picior cu umbrela este sor. 

Variantă. 

Meţi că suflit nu ari 
nțapă loc ş-natăară arsari. 

Traducere. — Deşi nu are suflet, inţapă pămint şi răsare afară. 

' Variantă. 

“Un om cu nă tingere n-cap. | 
- ” “Arom. II, No. 11. 

Traducere. — Un om cu o tingire în cap. 
cfr, Gorovei, op. cit. p. 83, ciuperca. 

85. Gura cu dinții. | A 

(Gura cu dinţii) 

Nă bisăârcă cu cal'alghii (griv'), 

Traducere. — O biserică cu cal albi. 

- Ghic. Alb. i 
N'i cuti pot me ingii. (O cutie plină cu mărgăritare). 

__ Melissa p. 36, 30. ? 
cfr, Gorovet loc, cit. p. 131. Dinţii; p. 183. Gura, 

86. Humuniclu. 

(Pepene verde). | 

Nă bisăarcă v&ardi 
cu icăani aroşi. 

D-şoara Tasa Beza, elevă în-cl, 1V gimnazială, 

Traducere, — O biserică verde,—cu icoane roşii,
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Variantă, 

Am nă călivă mplină cu nel, 
pin s-n-o frindi, nu dai di el! 

” T. Iliescu, Țara nouă p. so, 2. 

Variantă, 

Tindu funi , 
ş-adun gl'ami. 

Traducere. — Intind funie şi string gheme. 
. | Bitalia, Macedonia. 

Notă. — Se -aplică și la «curcubelă>, dovleac. 

Variantă. 

 Curlu a firtatlui, _ 
tu girdina argatlui. | 

- I. Papahagi, profesor la Berat, 

Traducere. — Curul fărtatului in grădina argatului. 
cfr. Gorovei op. cit. p. 26, Bostanul. 184 : Harbuzul. 

97. Ivanta şi stiunbul, 
(Piua şi pilugul). 

Mama (sati II.: dada) sta 
ŞI tata-l! da. 

Traducere. — Mama sta şi tata: -da.. | 
cfr, Gorovei p. 292. Piua şi pilugul. 

88. Iuvictu,. 
(Ibricul). 

Un lic'6r eu puţa n-birnu, 
s-pare ca un cal cu firnu. 

Ii. op. cit. 51, 23. 

Traducere. — Un băet cu pula în briă, se pare ca un cal cu friă.



GHICITORILE AROMÎNILOR | 379. 

$9. Icoana. 

M-piduri m&-amintâi, 
_m-piduri mi til'âi, 
m-bisăarcă cum ni ntrâi, 
mari-gres m&-adrâi. 

Traducere. — In pădure m-am născut,—în pădure m-am tălat,— 
în biserică cum am intrat,—boter (mare şi tare) am devenit. 

cfr, Gorovei p. 187. Icoana. . 

90. Lampi. 

Ciirca, firca cercul, 
tu mesi cila6a. 

Auzita de la d-l Nic. Papleacu, Tirnova, Grecia. 

Traducere. — Circa, fivca cercul,—in mijloc coşul. 

91. Lepunli şi alitrathu « câniluă, 

(Iepurele şi lătratul clinelui) 

Fişfiş ) 
prit tuliși ) Iepurele 

gel, gel, | ci 
prit ibieu, )elinele 

Traducere. — «Fiş-fiş> prin tufiş, «geii-geii> printre arbuști. 

Variantă, 

Un n'el nitumtu 
tru erghii-i ascumtu. 

II, op. cit. p. 59, 21 

Traducere. — Un miel netuns, în erburi ascuns. 

„cfr. Gorovei p. 188. Jefurele. 

Variantă. - 

Alinată, - 
bilinată, | 
spechiti mungusit. 

Papleacu Nicolae,
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92. Tihnariu, 
| (Opaiţul) 

Un auş ţe-l! cură nar&a. 

Traducere. — Un bătrin căruta 1 curga nasul. 

93. Limba. 
Un pornic ni'ic, 
duă năapti amâliii şadi. 

Traducece. — Un ctucur Mic, ziua, noaptea în apă stă. 

Ghicitoare albanezească : 
N'i vice. ndi nii grajd 
(un vițel într-un grajd)_ . 

Melissa, 34, 2, 

Variantă. 

Tru apă stai niputridită, 
duch'escu ţi-i bună ş-ţi-i urută, 
escu dulțe şi amară, 
ngrop ți-s mâţină la moară. 

Iliescu 52, 37. 

„ Traducere. — In apă stai neputrezită, — simt ce e bun şi co e urit, — sint dulce şi amară, — îngrop ceea se macină la moară. 
st 

Variantă. 

Gasi n&-ari 
ş-dasi frinqi. | 

Andrei Balamaci, institutor romîn în Corcea, Albania, , 
cfr. Gorovei 198. Limba. 

94. Limba di. câmvană. 
(Limba clopotului) 

H'illu bași tatăl. 

Traducere. — Fiul sărută pe tatăl.
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95. Limâdara. 

(Meliţa | ) 

Un munti mari-mari, 
di-una parti da năauă,. 
şi dă-alantă grindină. . 

Avela, Epir Ă Papinian Ioan, 

Traducere. — Un munte mare, mare, de o parte dă zăpadă 
(ninge) şi de alta grindină. | 

i! 

a 96. Lingura. 

Cuc'ubă uscată, 
u scol! încircată, 
Ș-ă- -alâşi discireată. 

Bagav 47, 5; Il. s1, 16. 

Traducere. — Buturugă uscată, — o ridic încărcată, şi o las 
descărcată. 

Variantă 

Luplu tu mâare (!) 
Cadă nafoară. 

Arom. 270 9, Muscopole. 
Traducere. — Lupul în moară 1), şi coada afară, 

K cfr. Gorovei 202 Lingura. 

97. Lândan'a 

(Rîndunica) 

Diprisupră nă tițani, 
“diprigh'6s tută bumbăc, . 
dinipoi ca f6ărtică. 

Traducere. — Pe deasupra 9) tigaie, de > desupt toată bumbac, — 
îndărăt ca foarfece. - 

- Alta. 

Ţiriviri + 
maţiviri 
primuveara la pilbiri. 

Traducere. — Ţiriviri, - — maţiviri, primăvara la fereastră, 
| i cfr. Corovei 318 Rindunica. 

5) Nu măare, după cum scrie d. Weigand. Afăare însemneaza zeamă de varză 
şi prin extensiune chiar varza. Aci gura se aseamână unei mori, căci ca și moara, 
gura macină. . -
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„98. Tâpuda cu cic'orhue, 

(Ciorapul cu pictorul) 

Linoslu 
Ș poartă cirnoslu saii: Cirnoslu tu linsoslu. 

“ Traducere. — Linosul poartă cirnosul sai : cirnosul in linosul. 

Variantă. 

Cască perbasa, intră bilitlu. 

Il. op. cit. p. 52, 34. 
cfr. Corovei op. cit. p. 8o sqq. Ciorapul, 

99. Loclu. 

-Fug, ma fug 
Şi tot ația-n h'ii, 

Traducere. — Fug, mereiă fug, şi tot aci sunt. 

100. Lăstu ; sivtu. 

ÎN s. culcă cindu âpiră, 
Z-diștăaptă di ntunăărică. 

Variantă. 

"Dua sta ascumtu n-muri, 
ş-năaptăa n-v&agi'i di furi. 

Bagav 63, 18. 

Traducere. — Ziua stă ascuns în ziduri, —şi noaptea ne păzeşte 
de hoţi (fur)). 

Variantă. 

Un gione ndaplăa &ase, dua s-ascunde.: | 
Arom. 1, 274, 26. Gopeşi. 

Traducere. — Un voinic (flăcăi) noaptea iese, ziua se ascunde, :
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101. Luminaveu. 

(Luminarea). 

Am nă nveastă agzutăasă, . 
faţi casa lum'inasă. 

Traducere. -— Am o nevastă grasă, luminează casa. 

Variantă, 

Eu în casă cîndu intru . ?- 
umplu loclu aţel ma strimtu, 
Şi di duă n'-&aste arşine, 
ndaptea în' ved cama ghine. 

. Il. 53, 27. 

Variantă. | 

Un fel de luminare care se luminează cu zada, numită Finghid: 

Tuţi il fix&aști 
__șel s-li&aști. 

Breaza, Epir. E Culeasa de d. Diamandi Geogea, 

Pe toţi îi luminează 
şi el se înegreşte. 

Variantă. 

Niică-i la&a, 
umpli uda&a. 

(Com, de d-şoara Tasa Beza, eleva), 

Mică-i sărmana 
şi umple odaea. 

cfr. Gorovei op. cit. p,'207. Lumînarea, 

102. Lima. 

Blid di mireât 
pristi cas-arcât,, 

Traducere. — Farfurie de Yaurt, peste casă aruncată. 

cfr. Gurovei, loc, cit. 210. Luna.



384 o GIiICrtORILE AROMÎNILER 

108. Măasa. 

M-piduri criscui, 
m-piduri mi cilir-sti 
ş-acasă cum m&-adusiră, 
divarliga n'i s&apusiră. 

Variantă. 

In pădure faptă fii, 
tot în pădure criscuii; 
n-casă cind n'-mi bigară,: 
dă-anvărliga-n' s&-adunară. 

II. op. cit, 53, 39, 

Taducere. — În pădure crescui (mă născui),—tn (tot) pădure mă 
curăţii de ramuri (crescui),—şi acasă cînd mă duseră (mă băgară), în 
jurul mei să puseră (se strinseră). 

cfr. Gorovei 218. Masa, 

104. Meta. 

„Cit abă şi clit acl6, - 
după uși șadi. (Var. Fă-ti cama nclo). 

- . 60 ; Il. 54, 5o, 
Traducere. — Cit aci şi cit acolo, după uşe şade, (variantă : — Fă-te 

(dă-te) mai încolo). o 

Variantă. 

Una acâ 
-Şi ună acl6. 
fă-te cama nclo. | 

D-şoara Tasu Beza, elevă, 

Traducere. — Una aci, una acolo, dă-te mai încolo. | 
Ă ” cîr. Gorovei, 222 AMatura, 

105. Minciuna, 

Țe tricu pră-afăară, 
i orbul u vidu, 

mutlu-l' gri, 
surdu! să-aspîre€ di băaţi-l'? 

Traducere. — Ce trece pe afară,— că orbul o văzu, -— mutul (i 
strigă,—surdul se temu de voce-i. 

cfr. Gorovei p. 227. Minciuna.
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106. aMintăa. 

Loclu tut l5-alagă 
şi dit loc nu s-mină. 

Traducere. — Pămintul tot îl alargă,— şi din loc nu se mişcă. 

Variantă, 

Truplu n'i l-am multu liş6r 
Și firă d&-ârpite: n'-azbâr, 
nu escu niţi nidr. 

Iliescu op. cit. p. 52, 35. 

Traducere. — Corpul mi l-am foarte uşor—şi fără de aripi îmi 
Zbor,—nu sînt, nici nor. | | 

cfr. Gorovei op. cit. Gindul 170, 

107. Minauclul. 
(Mănuchiul). : 

Uni niil! di fraţi, 
tu un brin ligâți. 

Samarina, Epir, Diamand G. 

Traducere. — O mie de fraţi, într-un brlăă legaţi. 

108. Moara. 

Uni lugurte, 
anda are apă, 
domnul băa viin; | 
anda nu are apă, - 
domnul bea apă. 

Arom. II, 272, 22, Pliasa. 

Traducere. — Un lucru,—cind. are apă, —stăptnul bea. vin ;—cind 
nu are apă,—stăpinul bea apă. 

Variantă. 

Cal'i arujescu, 
munţi! inchiisescu, 
pupiza tut bati. 

Traducere. — Caii nechezesc, —munţii pornesc, —pupuza mereu 
cintă (bate). . 7 

cir. Gorovei op. cit. p. 228 Morarul ; p. 230, Moara. 

25
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"109. Moartea. 

„Daâă n&-am 
şi-n lume escu, . | 
A cui voi bana-răch'escu; 

Auizita de la d. George Badralexi din «Câlivele-Badrălexis. 

Traducere, — Mamă n-am— şi-n lume sint (exist),—răpesc viaţa 
cui îmi place. | 

Variantă. 

Trec ţinți &amen' 
Cu patru suflete , 
ş-cu ună sută di qedite. 

Arom. II, 270, 15. 

Traducere. — Trec cinci oameni—cu patru suflete—şi cu o sută 
- de degete. 

cfr, Gorovei 230. Mortul, 

110. Miigderău. 
(Mulsul). 

paţi stringu, 
atru plingu. 

Bagav. 49, 9; Iliescu p, 52, 25. 

Traducere, — Zece string—şi patru pling. 

111. Muma grea cu ficăorhui m-Urață. 

(Femeea însărcinată cu copilul în braţe). 

Trei trec pri punti: 
Unlu u v&adi, u calcă ş-trăaţi; 
alantu u v&adi ș-u tr&aţi, firs-u calcă; 
şalantu, ne u v&adi, ne u calcă ș-u trăaţi. 

Traducere. = Trei tree pe punte: — Unul o vede, o calcă şi 
trece ;j—celalt o vede şi o trece fără, să o-calce;—celalt, nici o vede, 
nici o calcă şi o trece. 

cfr. Gorovei.op. cit, 146, Femeea însărcinată. 

112. Năatăa. 

Ună c'ergă mari-mari,
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tul loclu lu acăâpiră, 
ş-amarăa nu G-acdâpiră. 

Traducere. — O cergă mare, mare,—tot pămintul îl acoperă—şi 
marea nu o acoperă. | 

Cfr. Gorovel op, cit. p. 328. Neaka, 

115. Negu Pr a.. 

(Ceaţa) 

Ţe trăați prin hăară 
ș-nu-l! bagă cin'l'i Gară. 

Ţicura, Macedonia. 

Traducere. — Ce trece prin sat şi nu o simt cinii. 
cfr. Gorovei op. cit. p. 70. Ceaţa. 

114. Nelu. 

(Inelul) 

Sula di carni, 
ş-carnă&a di hier. 

Pleasa, Albania Andrei Balamaci,. 

Traducere. — Frigarea de carne, şi carnea de fier. 

Guicitoare Albanezească : | 
Heli prei mişi, mişi prei hâcuri (unaza). 
(Frigarea de carne și carnea de fier). 
ME Melissa, 34, 8. 

cfr. Cimiliturile romine, p. 129; Degetul., 19o Inelul. 

115. Niorhu. 

(Norul) 

Di sari nu l'-u frică, 
di vimtu z-din'ică. 

Țicura, Macedonia, 

Traducere. — De soare nu-l este frică, de vint se prăpădeşte. 

116. Nuca. 

, Patru frați tu nă cîmăași. 

Traducere. — Patru frați într-o cămaşe.
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Ghicitoare albanezească : 
Câtăr motăra ndă n'i cămișă. (Patru surori într-o cămașe). 

Melissa, p. 39; 78: 

Variantă. 

Patru frați d&âmin! criscuţi, 
tr-ună cimăaşe nviscuți. 

II. ș2, 51; Bagav 54, 12, 

- Traducere, — Patru fraţi gemenierescuţi,—intr-o cămaşe îmbrăcaţi. 

Variantă, 

Țe-i amâr ca hi'ar&a, 
şi dulţe ca n'ar&a ? 

| Bagov. 60 15. 

Traducere. — Ce-i amar ca lierea,—şi dulce ca mierea ? 

Variantă. 

Un ministir cu patru cilugri. 

Traducere. — O mănăstire cu patru călugări. 

cfr, Gorovei 239, Nuca, 

11%. Nuclu | | 

Amar ca h'arăa 
şi dulțe ca n'ara. 

Com. de d. Otto Chr., profesor. 

Traducere. — Amar ca fierea—şi dulce ca miere. 
- cfr. Gorovei loc cit. p. 243 Nucul, 

1185. Numa. 

Una lugurie, ţi s-află 
tu tute luguriile. | | 

! Arom. IL, 270, 13, Muscopole. 

7 
1 

Traducere. — Un lucru, care se află In toate lucrurile.
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Variantă, 

Țe intră tru tăate, 
ş-armine firă marte ? 

Iliescu so, 5; Bagav 36, 1, i 

Traducere. — Ce intră în toate şi rămine fără moarte ? 

| Alta 

J-di mortu. j-di vii, 
nidislich'it io hiii. 

Traducere, — Şi de mort şi de viii nedeslepit eti sint. 
cfr, Gorovei p. 247. Numele. 

- 119. 0ae. 

Patru imnă, 
dăauă ţe sta, 
n casă dat ni da. 

Traducere. — Patru umblă, două cari stă, în casă daii clacă. 
Ă cfr. Gorovei 270 Oaea. 

120. ' Oulu. 

Cit binâi pră-aestu loc, 
arsă ş-friptă fui pri foc; 
şi cind mi vidură mâ&artă, 
m&-arucară după păartă. 

Bag. 44, 3. lliescu, 51, 8. 

Traducere, — Ci trăit pe acest pămint, — arsă şi friptă ful în 
toc ;—şi cind mă văzură. moartă,—mă. aruncară după poartă. 

Variantă. 

Ună măași cu gura ciscată. - 

Traducere, — O bătrină cu gura căscată. 
cîr. Gorovei 271. Oala. 

121. Gura, 
(Ceasul) 

Suflit n6-am 
ş-ca viii adil'u 

” 

Traducere, — Suflet n-am şi ca vie respir.
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Variantă. 

Niică-i ca cuctașe. 
Ș-mintea G-ari ca nă măaşe. 

(Comunicată de d. Ilie Papahagi profesor la Berat, 

" Traducere. — E mică cit o nucă, 
şi are mintea cit o bătrtnă. 

a 

Ghicitoare albanezească : 
E vogil'i sa ni'i laidi, e ca mănt sa ni'i cad. (leste mică cit oalună - 

“ŞI are minte cit un cadii). 
- Melisa, 35, 13. cfr, Goroveiii op, cit. p. 68. Ceasornicul, 

122. Oclil. 

(Ochii). 

Doi puringh! da si z-başă, 
„ma nu z-bașă di tot, 

„Arom, II, 272, 19, Muscopole. 

Traducere. — Doi porumbei, dă să se sărute, — dar nu se să- 
rută de loc. 

_ | Variantă. . ă 

_ Sun doi traţi vruţi, 
ardu di dorlu să z-văadă, 
ma un munti il! dispartă. 

- “i 

Traducere. — Sint doi fraţi tubiţi, — ard de dorinţa să se vază, 
— dar un munte îi despărțeşte. 

Variantă, 

Doi purunghii, 
“Ju l-aruc, 
"acloți z-duc. 

Traducere. — Doi porumbei, unde-i arunc acolo se duc.. 

Ghicitoare albanezească :: | - 
„___ Dă șivi6ta pentizeza, tecd6 i lăşân, atiă veenă. (Două siigeţi 

aripele negre, unde le indreptezi, acolo se duc). - 
Melisa, p. 36, 42. 

cu 

cfr. Goroyei op. cit. p. 248, Ochii,
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123. Omlu: 
(Omul). 

Un pom cu lumăchile n-gh'os, 
ş-are rădăţina n-sus. 

, Il. 54, 52. 

Traducere. — Un pom cu ramurele în jos îşi are rădăcina în sus. 

124. Omlu ţi mule cupru. 

(Omul care mulge). 

Cur pi ch'atră, 
Cap pi cur, 
daţe stringu, 
dad plingu. 

Arom, Il, 272, 16 Muscopole, 

Ghicitoare albanezească : tă miclit, mulsul : 
Criiet ndă bidă, biiăt ndă gur, îetă V'ecin, dă părmiârin. (Ca- 

pul la cur, curul pe peatră, zece trag şi doi pling). 
Mellissa, p. 35, 27. | | "cfr. Gorovei 257 Omul, 

25. Oulu. 

(Oul). 
. N 

Tru-nă bute sunt turnate 
şi tut sta năamisticate. 

Bagav. 49, 8 

Traducere. —- Intr-un: butoiii sint turnate şi tot stati nemestecate. 

Variantă. - 

Viinlu a mei şi vinlua tău, 
tr-ună bute sunt turnâţi 
şi tot stau neamestecâţi. 

| Il. 51 20. 

Traducere. — Vinul mei şi vinul tăă,—iîntr-un butoiii sint tor-: 
nate—şi tot staii neamestecate. | 

Variantă. 

Druga nviiaqă şi ch'iur&aqă. 
Iliescu, Cartea de lectură 142. 

Traducere, — Drugă (lină pentru ciorapi, albă) înviază şi ciripeşte,
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Varianță, . 

Vinlu al amirăă cu viinlu al pășă 
tu ună bute ș-nu s-măâstică. . 

Arom, II, „210, 16, Makopole, 
Ghic. Alb. . „_„_N'i voze plot me veer, e me raci, pa parziceră n'ira me tiâ- tărăn. (Un butoiii plin cu vin ŞI cu rachiu, fără să se amestece unul cu altul. 

i 
Melisa p. 38, 61. 

Variantă. 

Nic escu, 
n'icuţ escu 
tu pal'i m&-arucutescu. 

o D-şoara Beza Tasa, elevă. 

Traducere. — Mic: Sint,—mititel sint—in-pale mă rostogolesc, 

Variantă. 

Alisât 
dizbrinăt, 
șut lailu-n' h'iă. 

Traducere. — Părăsit, — descins, — şut bietul sint, 
” cfr. Gorovei 262 sqq, Out, 

, 

126. Pavrălu, 

(Banul). 

Suflit nă-ari 
ş-loclu-l tăarnă. - 

Samarina. Epir, " Diamandi Gtogea, 

Traducer e. — Suflet n-are şi ocoleşte pămintul. 

12. Patlu a mortului. 

(Sicriul). 

- Gari l6-adară, nu-l! lips&aști, 
îl dimindă, cari nu va, 

_$-cari il păartă, necă-l văadi. 

Traducere. — Cine-l face, nu-i trebuie,—il comandă, cine nu do- reşte,—şi cine-l poartă, nici nu-l vede. i 
. „. Cir.. Gorovei op. cit. p. 102 <qq.. Cosciugul.
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128. Pătichele şi agomotul liţilor. 
(lepele de la războiii). 

Lali cirt&aşti, 
teta zghi'il&aști. 

raducere. — Unchiul atinge, mătuşa zbeară. 

199. Penura. 

"(Cutul). 

Truplu tut n'-lu bagă 1 N-Casă, - 
ş-caplu afară ni'i-l alasă. 

Il. loc, cit. 52; 543 Bagav, 49, 70. 

Traducere, — Trupul. tot mi-l bagă In casă şi capul afară mi-l lasă. 

Variantă. 

Tut truplu nauntru bigât 
şi capul nafăară alisât. 

Bitolia, Maced. 

Traducere. — Trupul tot năuntru băgat şi capul afarăzlăsat. 
Cfr,, Gorovei. op. cit. p. 116. Cuiul, 

130. Pescul; pădştile. 

(Paştele) 

Apa-n! mi faţe, 
săarle-n! mi cr&aşte, 
$-ma nu-n! ved dada,. 
m&artăa-n! mă-anvilăaște. 

- Miescu, 53, 4le 

“Traducere. — Apa ră naşte,—soarele mă creşte—şi dacă nu-mi 
văd mama,—moartea mă nveleşte. 

Cfr. Gorovei 2S1, Peștele. 

1831. Pivustiain piră. 

(Pirostria) 

Trei surăriţă 
tu -nă cimișiţă. 

Traducere. — Trei. sorioare-intr-o cămaşe.
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152. Piuoiţa, aavelu. 

_(Lipitoarea) | 

Mi pitrici damna din sus 
l-aţeă din gh'os,. 
să-n' da pescu firă os, - 

. II. op. cit. si, 19. - 

Traducere. — M-a trămis doamna din sus—l-acea din jos,—să-mi dea peşte fără os. Si 
” ctr. Gorovei 204 lipitoarea. 

183. Pipuţiti. 

(Ghetele) . 

Doauă făăti. 
qua tută alagă 
$ndaptea după uşi z-bagă. 

Traducere. — Două fete: —ziua toată aleargă,—şi noaptea după uşo se bagă (dorm). 

- Variantă. | 

Imnă ş-alagă  -- 
ș-naptăa după uşi z-bagă. 

D-şoara Tasa Beza. 

Traducere. — Umbli Şi aleargă—şi noaptea după uşe se bagă. 

Variantă, 

Dua tută taca-tuca, 
ş-năaptăa după uși. 

Samarina, | Diamandi Giogea, 

Traducere. — Ziua toată «taca—tuca» şi noaptea după uşe. 
cfr. Gorovei op. cit. p. 258. Opinca. 

“154. Plumbul ; curșumea ; gugoșiu. 

(Glonţul) 

Coluv agru porcu , 
gurlinda z-duţi n-munti. ” 

Traducere. — Un mistreţ fără coadă, gurlind, guiţind se duce-n - 
munte, 

cfr, Gorovei p. 178. Glonţul,
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185. Pouanha. 

ă (plasa). 

Ligitură pristi ligituri, 
ş-ahili diznudituri, 
citi zbăari z-grești, | 
tot nu mă-aduch'eşti. 

(Auzita de la Iani N. Papahagi, institutor romîn. 

7 raducere. — Legături peste legături —şi atitea deznodături,— 

cite vorbe să spui,—tot nu mă ghiceşti. 

Variantă. 

Uni n'ile nudate, 
Uni niil'e diznudate, 
Ună niile să zburăşti, 

| şi tot nu poți s-angucieşti ? 

-icscu, op. cit. 73, 45. Ă i Gorovei 293, Plasa. 

186. Poarta cu losturlu. - - 

(Poarta cu drugul) | 

Doi frați 
c-un brin ligăţi. 

Traducere. — Do! fraţi cu un brtă legaţi. 

Ghicit, Albanezească | 
Di mâtăra gh'eşură me n'i bres 
(Două surori încinse cu un briii). 

Melissa 35, 18. 

137. Praglu. 

M-piduri “mă-amintâi, 
m-piduri mi til'ăi, 
şi tora lailu ag'umşu, 
tra s-mi calcă lum&a. - 

| D-şoara Tasa Beza, eleva. 

Traducere. — In pădure mă născui, — în pădure mă tăial — şi 
acuma bietul ajunsei,—ca să mă calce lumea,
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Varianță. . 

Cal aștirnât 
di ciţi trec încilicât. 

Traducere. — Cal blind, încălecat de. ciţi trec. 

Variantă, 

Easti un cal: 
Ciţi trec lu-ncâlică, 
tricui ş-io, lu ncilicâi. 

Traducere. — Este un cal: CIți trec 1] incalecă, trecul şi cii, îl încălecai. 

cfr. Cimiliturile romînilor p. 306, 357. 

138. Praş. Aa 
(Praş) | ” 

Un auş cu barbă n-loc. i N 
| Arom, II, 268, 2. Monastir, 

Traducere. — Un bătrin cu barba în pămint. 

Ghicit. Albanezească ; o N'i plac me miâcărăn ngul'ură ndă îeet, e cămbăt părpietă. (Un bătrin cu barba înfiptă în pămînt şi cu: picioarele în Suiş). „Melissa p. 37, sq, a. cfr. Gorovei loc, cit. 306, 

139. Puliţa. 

(Poliţa) 

Am un frate, , 
necă-n țeru-i, necă mpadi. 

De la Papleacu Tache, 
(Tîrnova, Grecia). 

Traducere. — Am un frate, nici în ceru-i, nici pe jos. 

140. Putiu 

(Paserea). 

| | Ţe-aruți tu vimtu. ş-nu cadi ? Traducere. — Ce arunci in vint şi nu cade? 

Cfr. Gorovei 273 Paserea,
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141. Puwiclu. E 
(Purecele) 

Niic ni'i escu, 
lai n'i escu, Ă 
ş-amirăulu 'lu ursescu. . | 

Arom. II, 270, 14, Muscopole. 

Traducere. — Mic (îmi) stnt, negru (tmi) sînt şi pe împărat îl 
comand. | 

Variantă, 

Porcu nu-i 
Şi zurnă' ari. 

Traducere. — Porc nu-i şi bot are. 

Variantă. 

Groch' nă-adară ş-priu arimă. 
faţi tuţi tra să si zgrimă. 

Traducere, — Gropi nu face şi pe unde zgtrie, face pe toţi să se 
scarpene. 

_ Ctr. Gorovei 380. Purecele, 

142. Saclu. 
(Sacul) 

Tată-tu slab 
firă cap; 
tată-tu gros, 
firă os. 

, Auz. de la Tache Papleacu (Tirnova, Grecia), 

“Traducere. — Tatăl tăă slab, — fără de cap ;— tatăl tă gros — fără 
de os. 

cfr. Gorovi 327. Sacul, 

143. Scammnul . 

(Scaunul). 

Tini vin! la noi 
io ţ-ul bag dinipoi. 

Auz. de d-l Chitu I., institutor romîn din Neveasta, Macedonia, 

Traducere. — Tu vii la noi,—ei ţi-l bag dinapoi. 

_ cfr. Gorovei, op. cit. 330. Scaunul,
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144, Seară la Dummnigă'ă ; punte priste amire ji 
mâduvă hevlu nă-ase. 

Ţe nu suntu trei n-lume ? 
- Bagav. 60, 13. 

Traducere, — Ce nu-s trej (lucruri) în lume? 
4 

145. Scînteta 
la-0, &a-o 
Și nu ie. 

. Bagav. 47, 7. 
Ea-u, &a u ș-nu u vedi. | 

« „. Iliescu, șI, 18. 

Traducere. — Iată o, &ată o şi nu ie. Var.: Iată-o, iată-o şi nu o vezi. 
. - 

cfr. Gorovei, p. 331, Scinteia. 

146 Sericarăa. 
“(Scrisul) . 

Cimpul albu, 
oile lăi, 

> niscinte ca pul', 
alte ca găi: 
cari le muntrăaște, 
nu le anguciaşte, | 
maş cai le paşte, 
ațel le cunăaşte. 

| Taşcu lliescu 53, 43. 

Traducere. — Cimpul alb,—oile negre ; —unele ca vrăbil,—altele . * ca cloare :—cine le priveşte—nu le ghiceşte,—numai cine le paşte, acela le cunoaşte. , 

Ghicit, Alb.: Cartă e şcrăară. 
Ara e barâă, fara e zeză, mbielă me doră, cârrură me golă. (Ară- tura ie albă, sămința e neagră, semănat cu mina, secerat cu gura). 

Melissa, p. 37, 40. 
cir. Gorovei 332, Sriere, 

14%. Sfitddinili. 
(Stredelul). 

Boilu intră N-casă * . 
Şi coarnile nafăară l&-alasă. 

, II. sr, 12. 
Traducere. — Boul intră tn casă, şi coarnele afară le lasă, 

- cfr. Gorovei 343, Sfredelul,
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148. Sinducha. y 
(Lada). 

Am un'cal mult muşât, 
ma-l' scol! șada dipi schinirăt, 
îl! si ved măţile tate... E 

II. 54, 54. 

Traducere. — Am un cal foarte frumos,—dacă îi ridici şaua depe 
spinare,—ti vezi maţele toate. 

Variantă, 

Am un cal 
cu sumâr 
“sumarlu «-lii sculari, 
dai di ună ambari. | 

Com. de d. Tacit Nicolae, institutor. 

Traducere.—Am un cal—cu samar,—samarul de k-al seulâ,—dai 
” (găseşti) un hambar. 

cfr. Gorovei 195. Lada. 

149. Sita. 

Ună &apă durdură (udură), 
cari da di si scutură, 
lumăa tută aspulbiră. 

Traducere. — O eapă nebună,—cind dă de se scutură,—toată lu- 
mea o prăfuieşte. 

Varianţă. - 

Nă mulare butură, 
Tr&-amare si scutură. 

UI. 52, 32. 

1 raducere. — Un catir cu tienafes, în mare se scutură. 

- cfr, Gorovel 345 Sita. 

150. Socarle, 
- (Soarele). 

Nel'id 
dişcl'fd, 
daspiți (sau. furi) anu nauntru.
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| Traducere. — Inchid, deschid, oaspeţi (s. furi) găsesc năuntru. (razele solare). | 
cfr. Gorovei 349 Soarele, 

151. Sdavele și, luna; ţevlu şi loelu 3 Ca și fo che. 

Dao z-duc şi dao sta 
dao g'udicată nd-ai. 

Bogav. 60, 16. 

"Traducere. — Două merg şi două stai, două judecată (rațiune) n-aăă, 
cfr. Gorovei 352. Soarele şi luna, cerul şi pămîntul, focul şi apa. 

152. Soawile și bhumna. 

Sun doi fraţi, 
s6-avină, s&-avină 

| și nu pot si s&-adună, 
Samarina, Epir. Diamandi Geogea, (student în medicină). 

Traducere.—Sint doi fraţi,—aleargă (să se ajungă)—şi nu pot să se întilnească. De 
! cfr, Gorovei 351. Soarele şi luna, 

153. Sova. 

Am nă fată, cari &arna 
toți u la m-braţă. a 

- Il. op. cit, 

Traducere. — Am o fată, pe care carna toți o tmbrăţişază. 
i cfr, Gorovei 347 soba. 

154. Somnul. 

Dulţe-i ca niare, 
nu-i tră măcare, 
ş-fără di care 
tot omlu mâ&are ? 

II. 53, 40. 

Traducere. — Dulce-i ca mierea,—nu-y pentru mincare,—şi fără de care,—tot omul moare. _ i 
, cfr. Gorovei 343. Somnul.
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ru 

155. Spată de aâzbotii. 

(Spata de războiii). 

Tu cimpu-n' criștăâm, 
tu cimpu-n' mi pilich'isăâm, 
acasă cara-n' v'iinăâm, . 
patruqăţi di guri avăâm, 
ș-tuti n'i li umpl&âm. , 

Paplcacu Tache, adunată din Tirnova, Grecia, 

Traducere. — In ctmp (imi) creşteam, —în cimp mă netezeam,— 
ăcasă dacă veneam,—patruzeci de guri aveam,--şi pe toate le umpleam. 

156. Strecha cu clicutli. 

(Ştreaşina casei şi picăturile) 

Divarligalui di casă, 
cusciri'i să adună z-g'ăacă. 

Traducere. — In jurul casei nuntaşii se adună să joace. 

157, Siflithu şi trup. 

Lailu Chi'iţă — 
n-sinduchiiță, ! 
cara da di &asi Chiiţa, 
n6-ahirză&aşti sinduchiiţa. 

D-şoara Beza Tasa (eleva la gimnaziul de fete, Bitolia, Macedonia). 

"Traducere, — Bietul Chiţă—în lădiţă,—cind dă de fese Chiţă,— 
nu preţuieşte lădiţa. - 

Variantă, 

Am nă sinduchiiță, 
cu nişti-nişti nuntru ; 
si fugari niştăa, niștăa, 
țe u voi io sinduchiița ? 

Traducere, — Am o lădiţă—cu ceva năuntru,—dacă av fugi acel 
ceva,—la ce-mi trebuie lădiţa ? 

"<fr. Gorovei, 360, Sufletul; 

ru vo 158. Sudlarli, de-avîaboit, 
(Sulurile războiului) 

Sun doi fraţi: 

26
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- cîndu unlu s-țindi, 
alantu z-disţindi. 

Traducere. — Am doi fraţi, — cînd unul se încinge,—cel-l-alt se 
descingo. a | 

159. Suvăliula ; zvălinda. 
(Suveica) 

| Trâaţi, şuţă, , 
' angl'agă amari. - 

Traducere. —Trece, suţăşte,—inchiagă mare. 

160. Șdapili. 

Țe-i curată nică, aumtă,. 
pri sum loc ascumtă? 

Traducere. — Ce-i curea mică, unsă,—pe supt pămint ascunsă ? 
| cfr. Gorovei 362, Şarpele. 

161. ŞȘoăanrice., 

Un auș di Bucuva - 
păartă pal'i Tutuva. 

Traducere.— Un bătetn din Bucuva,—cară (poartă) pate la 'Tutuva. 

a 

162. Șoput. 

(Şipot). 
Un g'oni șadi n-cali 

” ȘI-L başi nicu ş-mari, 

| Traducere. — Un voinic stă în cale — ş-il sărută mic și mare... 

Variantă, 

„Un g'one din cala mare, 
toți ciţi trec pri ningă el 
si discurmă n-loclu aţel, 
Şi-n! ţi-l başe cu dor mare. - 

N. 54, 57.
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Traducere. — Un voinic din drumul mare, — toţi ciți trec pe 
lingă dinsul,—se odihnesc în locul acela—şi mi-l sărută cu dor mare. 

163. Tăâlavi cu vtavdli, 

(Putina cu varză) 

Câpiti Ulati, 
ŞI tu puț arcati. | 

An. Balamaci, institutor.romîn, Corcea, Albania, 

Traducere. — Capete tăiate—şi în puț aruncate. 

Variantă. 

Un puț cu câpite tăl'ate. 
Arom. II, 270, 10. Muscopole, 

. Traducere, — Un puț cu capete tăiete. 

Ghic. Ab — 
Nii pus plot me creră 
(Un puț plin cu capete). | 

ctr. Gorovei, p. 3% sqq. Butea, Melisa, 38, 64. 

164. Tiganca. - 

(Tigaia) 

Ni călugiriță - 
cu ună cusiță. „ 

Traducere. — O călugăriţă cu o cosiţă. 

cfr. Gorovei, 367 Tigaia. 

165. Tiporhe; țupata. 

(Toporul). 

Surdul cintă tu piduri. D= 
Avela, Epir, - Ş Papinian ]., student în medicină. 

Traducere. — Surdul cintă în pădure.
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Variantă, 

Ţe-i: nă -ursă zurlă, 
țe-m piduri aurlă ? 

Traducere. — Ce-i, o ursă— nebună, care în pădure urlă? 

Variantă. 

„ Ună apă zură, 
alagă pitu pădure. 

Arom. II, 270, 8, Muscopole. 

" Praducere.. - - O eapă nebună, aleargă prin pădure. 

166. Tocuca,. 

M-piduri m&-amintâi, 
m-piduri mi til'âi, 
şi tora lata ag'umşu 
tras aurlu n-h&ară. 

Traducere. — în pădure mă născut, — în pădure mă tăiei — şi acuma biata ajunsei — să url în sat. 

Variantă, 

Tu munti n'-&arâm, 
tu munti crişteâm, 
şi-n h6ară cari v'inăâm “ hOara tută u trundu&âm. . 

_ D-şoara Tasa Beza, elevă, 

Traducere. — In munte eram, — în munte. creşteam, — şi-n “sat dacă veneam, — tot satul 1l zguduiam.. 
cfr. Gorovei p. 368. Toaca. 

Ă 16î. Tufecha, 

(Puşca) 
P 

Gură nică şi băaţi mari. 
Pliasa, Albania . Andrei Balamaci, (institutor romîn la Corcea, Albania). 

Traducere. — Gură mică şi voce mare, puternică, *
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Variantă. - 

Suflitnd-ari, 
“suflit l'a. 
Andrei Balamaci (institutor romîn la Corcea, Albania), 

Traducere. — Suflet n-are, sutlet Yea. 

Variantă. 

Bbaţi l&anga nd-ari 
şi bumbun&aqă di strigari. 

Traducere. — Voce lungana nu are—şi tună strigind. 

Varianta. 

Nă făată cindu tuşadă, 
tot loclu bumbunăadă. E 

. Iliescu, op. cit. 54, 58. 

cfr. Gorovei 311, Puşcă. 

168. Turta. 

Cindu-n: bag mina-n spuză, 
Şunda 6-acâţ di buqă. 

Cind îmi bag mina în spuză, 
pe Şunda o apuc de buză. 

cfr, Gorovei 372, Turta, 

Il. so, 6. 

7 

169. Țăapau. 
(Ceapa). 

Nă măaşi cu gruni'lu n-loc. 

Traducere. — Q bătrină cu bărbia în pămînt. 

Variantă. 

Nă f&ată adunată -stog 
ş-cu cusiţăle tru loc. 

T, Iliescu, fara nouă, LV, p. 51: 13, 

Traducere. — O fată inghemuită—şi cu cosiţele (pletele) în pămint. 
cfr, Gorovei op. cit. p. 66, Ceapa.



406 GHICITORILE AROMÎNILOR 

170. 'Periu, loclau, vânatul, 
(Cerul, pămintul, vintu) 

"“Analtu-i tata,. 
grOasă-i dada, 
zurlu-i. frati-n'u. - 

Cruşova, Cost. Telescu. 

Traducere. —. Nalt e tata,—groasă-i mama,—nebun e frate-moi. 
cfr. Gorovei op. cit. p. 64, Cerul, 

' 171. Țerh cu Stedlili. 
(cerul cu stelele) 

Ună C'ergă mari-mari, , 
plină țe-i cu chiitriţăali. 

Traducere. — O cergă mare, mare, —ce-i plină cu pietricele. 

Variantă, 

__Ună livadi , 
„ maşi lilăgi v&adi. - 

| Tache Papleacu, elev, (Tirnova, Grecia) 

Tr aducere. — O livede—numai flori vede (numai flori are). 

Variantă. (Cerul) 

Ţe cadi pri munti ş-nu cadi? 
Tache Papleacu, elev, (culeasă din Belcamen, Maced.) 

Traducere. — Ce cade pe munte şi nu cade? 
cir. Gorovei 356. Stelele. 

1%2. pi Plu, 

(Ciurul) 

Ună &apă butură, 
tu amare si scutură. 

Arom. II, 270, 7. Muscopole. 

Traducere. — O eapă cu ticnafes, în mare se scitură, 
=
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173. Pâvulva. 

(Opinca) - 

La&a-n! va s-mi mţară, 
pină si-n' mă-adară; 
ş-multu tin'isită, 
pină s-mi mirita. 

Gioga Zisi, cuţitar la Bitolia, Macedonia, 

Traducere. — Siirmana o să, mă omoare,—ptnă să mă facă ;—şi 

foarte mult cinstită,—pină să mă mărite. 

174. Ţiţle. 

(Ţiţele femeii) 

Dao cic'ubi tu nă aripă. 
Balamaci And., institutor romin. Plasa 

Traducere, — Două buturugi pe o ripă, (lature de munte). 

Variantă. 

Nic ni'i escu, 
şă-n! ahărdăscu, 
suflet di om hrănescu. 

"Arom, II, 268, 3. Monastir. 

Traducere. — Mic sint—şi sint meritos,—suflet de om nutresc. 
cfr. Gorovel 373 Titele. 

175. Țâţâli di vacă. 

(Ţiţele de vacă) 

Patru citruvi cu gura ngh'6s 
Şi nu. z-vearsă,. 

Com. de d. Balamaci Andrei, institutor român la Corcea, 

Traducere. — Patru vase (tn care se pune unt-de- lemn) cu gura 
în jos şi nu se varsă. 

Ghic. Albanezească : 
Catăr şişe me griică tatăpic tă. (Patru sticle cu gitlejul in po- 

virniş,—în ]08). | e 

. Melissa, 35, 21.
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Variantă, 

Daţi stringu 
ş-patru plingu. 

Iliescu op. cit. 52, 25, cfr. Gorovei, 374, Țilele vacii. 

176. UVgachi, . 

(Coşul) 

Un auş cu nărli lăj. 

Traducere. — Un bătrin cu nasul negru. 

Variantă, 

Un auș discicirât 
pristi foc șadi bigât. 

Traducere. — Un bătrin descăcărat—peste foc şede băgat (aşezat). ! cfr. Gorovei op. cit. p. ros, sgqg. Coşul. 

177. Urmele de cul. . 

Blide, blide pin în Pole. 

: ; Arom, II, 274, 27. Gopeşi. 
= 

Traducere. — Farfurii, farfurii ptnă la Stambul. 

Da 178. Vatra, 

Văara ne s-mi, vadă vor, 
ş-tarna divarliga-n! cor. 

Traducere. — Vara nici să mă vază nu doresc—şi earna în jurul mei (se string în formă de horă). 

179. Văavăa. 
(Cercei)). 

Ancirligată; anvirligată, 
tu guvă di fată bigată. 

Samarina, Epir, Diamandi Giogia (student în medicină). z 

Traducere — Incărligată, îmbărligată, în gaură de fată băgată,
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Variantă. 

Usturime cu durime, 
cindu-l baqi în' pare ghi'ine. 

lliescu, Ţara nouă, p. 54, 14. 

Traducere. — Usturime cu durere,—cind îl bagi (pul) îmi pare bine. 

Variantă. 

Ancirligată, 
anvirligată, 
di țuțur mă$ali aspindurată. 

Traducere. — Incirligată —imbtrligată,—de sfire moale atirnată. 

cfr. Gorovei op. cit. p. 63. Cercelul, 

180. Verdul; cucanlu. 
(Varza) 

Truplu ş-caplu n'-u tot una, 
pri-un cic'âr stati totdiuna, 
cimâşi am ninumirate, 
ş-li portu nviscute tăate. - 

,  Bagav. 54,11. 

Traducere. — Trupul şi Gapul imi teste tot una,—ps un piclor 
stai tot-deauna,—cămăşi am nenumărate,—şi le port îmbrăcate pe toate. 

a Variantă. 

Ţe-i un auş 
adunât buş? 

Samarina. . | Diamand G,. 

Traducere, — Ce-i un bătrin, adunat ca pumn, (încocoşat). 

Văriantă, 

Un auș cu patrudăţi di cimâși inviscuat. 

Traducere. — Un bătrin cu patru-zeci de cămăși imbrăcat, 
cfr. Gorovei loc. cit, 124. Curechiul . 

1851. Vimtul. 

_ (Vintul) 

“Muma măa şi a mâl tată, 
trati-n'u zurlu-!' dispartă,
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Traducere. — Mama mea: (pămintul) şi al mei tată: (aerul) — 
nebunul meii frate îl separă. (vintul). : . 

Variantă, 

Peturi piste peturi pînă n-ţer, 
si l&-arnâşti cu meturi tot nu chier; 
ma cindu viine aţă! firă trup, 
Pri tâate le mică ca un lup. - 

. Iliescu, op.cit. 54, 48. 

Traducere. — Pături peste pături pină în cer,—să le măluri cu 
mături tot nu pler,—dar ctnd vine cel fără trup,—pe toate le mănincă 
ca un lup. (Vintul şi porii). 

Variantă, 

Ţe-i cit loclu mare * - 
ş-altu ahit ma mare, - 
ș-pali trup nu are. . 

Traducere. — Ce-i ctt pămintul de mare — şi încă o dată atita 
mal mare —şi carăşi (totuşi) trup nu are? 

“Variantă. 

Cu ocli nu s-văadi, 
cu ur&aclia s&-avdi. 

Iliescu, cartea de lectură pP42 | 

Traducere. — Cu ochii nu se vede,—cu urechile se aude. 

182. Vi'ilia. 
| “(Oglinda) . 

Me î) vedi, te vedi. 
Arom. Il, 274, 29, Veria. 

Traducere. — Mă vezi, te vezi. 

Variantă. 

Din fâţire n-am ni limbă, 
niți gură să zburăscu, 
ma la toţi li spun să şciibă, 
cusurlă-alor şi nu-s niirescu. 

| ” Il. op. cit, 
1) La Veria se zice : mi şi ti, nume, te,
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“Traducere — Din naştere nu am nici limbă, —nici gură să vor- 
besc,—dar la toţi le spun să ştie, — defectele lor şi nu se necăjesc. 

“Variantă. 
- 

'Tuţi tu mine s- mutrescu, 
se arisescu,'nu s&-arisescu, 
pri mine nu s-niirescu. 

" Samarina Auz. de la d. George Diamandi. 

Traducere. — Toy se uită în mine, — se plac, n nu se plac, — pe 
mine nu se supără. . 

Cfr, Gorovei, 255. Oglinda. 

-- - 

183. Pautăranăta. 

(Sabia). 

 Nauntru truplu-n' lu bigară, 
şi urecl'ili nafăară-ni l& alisără, 

aduce, — Mi ai pus trupul înăuntru, şi urechile afară mi-le 
ati lăsat. 

184. Xuvrafecu. 

(Briciul). 

Ună virviriţă, | 
tuti păqli l-imnă, 

“pri munte nu s&-alină, 
Bitolia, Macedonia, * 

“Traducere. — O nevăstuicăi— toate pajiştele le umblă — pe munte 
nu se urcă. 

Cfr. Gorovei, op. cit. p. 31. Ariciul. 

„185. Ziga. 
(Cantar, mal mic). 

N Ună ciţiluşi 
cu mâţili azvarna. 

Traducere. — O căţea cu maţele pe jos.
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186. Zmelcul. 

(Mielcul). 

“C6arni am - 
Şi boii nu-n' h'iiă 
am sumâr, 

“nu hi vumâr 
imnu și scrii 
şi &ascal nu-n' h'ii. 

Traducere. — Coarne am—şi boii nu sint;—um samar, — nu sint. 
măgar,—tmblu şi scrii,—şi învăţător nu sint. 

Ghic. Albanezească păr: Cărmiu (mielc). 
Că s-ăștă, e brira ca, vomâr s-ășt'e samâr ca, ngaa do școn, arv'and 

lăşân. (Bou nu ie, și are coarne, măgar nu ie și are samar, pe ori 
unde trece, lasă argint). E 

Variantă. 

Un auș cu casa. după nis. 

Traducere. — Un bătrin cu casa_după dinsul. 

Varianta. 

Capră niți gumâr erăm, 
carne şi sumâr avă&âm. - 

“Traducere. — Capră, nici măgar eram,—coarne şi samar aveai. 
” Macedonia p. 104. No, ş. 

Cfr. Gorovei, p. 118 sqq. 

ș
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 PROVERBELE AROMÎNILOR 
Proverbele la Aromini se numesc: . 

Zbor Ex. : Ca zborlu ţe qiţi,... | | 
(Ca vorba, proverbul, care zice....) 
Cum vi'ini zborlu; , 
(Cum vine vorba, proverbul).... | 
Ca zborlu aţel - 
(Ca vorba, proverbul acela), 

Cuvendă, (vorbă, cuvint), întrebuințat in acelaș mod, ca şi 
cuvintul de mai sus: zbor. 

__Graiă, - vorba, idem. - 
Dică : (zicătoare). 

irâmi0 (basm) : va ti facă hăara piîrimid ; va ti la lumea în gură 
pirâmid ;. 

„(Teva lua satul de exemplu, de proverb). |. 
Cuvintul parimii, proverb, ieste întrebuințat de cei cari iși fac 

educațiunea în limba greacă. - 

_O mică parte din proverbele cari urmează, 334, ai fost publicate în 
revista anuală :; aZweiter lahresbericht des Instituts făr rumânische 
Sprache», care apare in Leipzig supt direcţiunea d-lui G. Weigand 

O parte din ele sintextrase din proverbele comunicate d-lui Zane 
și publicate în opul intitulat: Proverbele Rominilor, Bucureşti, vol. 1, 
1993, vol, IL. 1897. N | 

ă Am crezut necesar a reproduce aproape toate proverbele aromi- - 
nești, publicate în sus menţionatul op, din următoarea consideraţiune : . 

“Cea mai mai mare parte din proverbele aromineşti, publicate în 
Proverbele Romine sint greşit. date ca text, unele şi ca traducere. 

Voiu -transerie cite-va numai din ele, ca cititorii să-și facă o idee: 1). . 
No. 40 s' banez (bined, sai: băned) de azi 3) pine mâine (mine, 

sati : mini). Milescu. | | | 
43. Adi azi) ploe (ploae), mâne grindine. Milescu. 
49. Lucrul de azi nu ?l lăsă (lasă) tri mine. Milescu. 
51. In Avgust s-ved miruminlieli (miruminili sau: miruminiili). 
75. Canda cădu din cer (ţer). 

1). Cuvintele transcrise greșit sînt subliniate, în parentez se arată exacta lor 
transcriere, cum trebuie să fie scrise. 

3), In exemplu următor, cuvintul azi ie dat: ai, de unde reese o neconsequ-, 
enta ortografie pentru dialectul aromînesc la d. Zanne. Ra
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92. Cama ghine s-hiiună diuă (duă! saă zuă, după-cum se aude 
la Gopeşi) cocot (cucât sai :'c6sut) decit (dicit) un an găllina (găllină). 

În proverbul xariant tot din acest No. cuvintul găină ieste scris: 
gălină, cu_un singur ], adică neinmoiat. | 

102, Dzua îmbara (ambară) de (di) diminneţa (dimin&aţa) s-veadi. 
Avem deci in d-l Zane: Diuă, Duă, Dzuă. - 
148. Cuvintul timbare (manta) il explică prin: tambură (. 
197. Avem : noptea, în loc de: noaptea. 
229. Avem: ploe şi sore, în loc de : ploae şi soare. 
Etc. etc. etc. - | | 
Exemplele sint aşa de multe, in cit nu greşim de loc spunînd, 

că nouă la zece sint greșit date ca text; că in transcrierea dialectului 
"DI Zanne nu se conduce după nici o sistemă, întroducind ortografia 
particulară a fiecărui din corespondenţii săi, cari, numai scrupeloşi . 
n-au fost în adunarea materialului. Tot aşa de puțin fericit a fost. 
DI Zanne în, utilizarea proverbelor aromineşti publicate prin diferite 
scrieri. Un singur exemplu-va pune în lumină aceasta: . 

3690 II. Multe ori s-talie cu limba cama mult ca cu cârda. | 
Dl Zane traduce .:. = 
De multe ori se taie cu limba mai mult de cit cu coarda (de 

- vioară) (2). Ma 
Căardă pe aromineşte inseamnă : sabie şi Dl Zane traduce prin : 

coardă de vioară | ” | 
3697 II. La niscăntă (niscinţi) tal'i dintul' (dinţil) ş-la născiintiă 

(nîscînţi) tal'i limba. | - 
Ne oprim aci. : - 
Nouă ne pare foarte mult răi, că într-o publicaţiune așa de 

importantă din mai multe punte de vedere, cum e lucrarea meritoasă 
a Dlui Zanne, premiată de Academia Romină s-a putut strecora atita 
erori, ca să nu zic : numai erori, întru ce priveşte dialectul arominesc. 

- Care să fie cauză? E 
- «Acum vr-o trei-zeci de ani se credea, că pentru a face filologie 

asupra unei limbi, nu-i nevoe să o cunoşti și vorbeşti foarte bine ; 
aceasta era tot ce poate fi mai greşit ; astăzi această părere s-a schimbat, 
cu desăvărşire, cel puţin in Franţa, unde se recomindă celor ce se 
ocupă de filologie, de a nu face cercetări decit asupra limbilor ce 
cunosc perfect». | 

«La noi se confundă mai tot-dauna cunoștința cu ştiinţa : spune, . 
de pildă, cui-va, că nu ieste nimic ştiințilic asupra dialectului macedo- 
romin, și îndată are să se mire de ignoranța ta, trimiţindu-te cu min- 
drie la nişte colecţii de materialuri, şi acele fără caracter ştiinţific» ! 2) 

Așa vorbea. repozatul Lambrior la 1833 intr-o scrisoare către d. 
Gr. Tocilescu. Socotim, că alta nu poate să fie cauza, de cit necunoş- 

-tinţa dialectului de către d. Zanne. - 
Am crezut necesar să ne oprim mai mult asupra proverbelor a- 

vomineşti publicate in Proverbele Romiîne, pentru ca utilizarea lor 
de cei interesați să se facă cu toată rezerva cuvenită. 

Proverbele publicate în cartea de lectură: _ 
| Cartea de alegere de Andreilu al Bagav, Bucureşti, 1887, de ŞI 
maj toate culese din gura poporului, aproape toate sint prelucrate de 
“autor. Ii 

'). Noi pe d îl întrebuințăm pentru-a reda sunetul dz, după cum se vede din 
alfabetul de pe la începutul acestui volum. | . 

1) Lambrior: Revista pentru Istorie, Archeologie și Filologie, p. 196—197, Bu- 
- cureşti, 1883, - „o , .
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Pentru aceasta noi nu o vom utiliza, decit în proverbele adevărat 
populare, transcriindu-le in tot-dauna cu ortografia noastră. 

Mai acelaș lucru putem spune și despre proverbele aromiîneşti 
publicate in diferite alte scrieri. 

Toate cele-lalte proverbe, idiotizme, zicători, sint culese de noi 
personal, unele, —foarte puține— ne sint comunicate de d-l Tacit Ni- 
colae, institutor romin în 'Turiia, şi mai în urmă in Magarova. 

Le-am grupat în ordine alfabetică după înţelesul principal al 
proverbului. Din cind in cind am alăturat şi cite un proverb roma- 
Dic sai german după colecţiunea de Ida von: Duringsfeld şi Otto, 
Freiherr von Reinsberg—Dăringsfeld, Leipzig, 1872, şi după colecţiu- 

„nea: Proverbele Rominilor, de Iuliu Zanne, vol. 1, Il. 4). Ă 
Cele-lalte izvoare se vor menţiona în cursul publicaţiunei. 

' = 

1) Se va cita: Dir: (ingsfeld), No. Vol., apoi pagina ; :Z. (anne), No ; daca pto: 
verbul ieste aromînesc, după număr, se menţionează și numele primului cores: 
pondent aromîn. Ă , . 

27
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1.,Di aumbra di ac,casă nu s-faţi. 

(De umbra acului, casă nu se face), 

2. Acasă-t omlu ş-sasti domnu. 

(Acasă-i omul este stăptn). 

3, Di ţe s-acaţă, s-usucă. 

(Ori-ce lucru prinde, se uscă). 
Z. 1], 4819, Milescu. 

Despre omul lipsit. de noroc. 

4. Actamă-l la numtă, si-ți dică : <ştră mulţi an'b 

(Invită-l la nuntă ca să-ţi zică: «şi la mulţi ani»), 

Germ. Undank ist der Welt Lohn. 

- Urare prin care se crede, că mireasa va muri. 

5. Va-l actăâm şi va-l' pitrec ş-culăc| 

(O să-l chiem—invit—și. o să-i trămit şi colac!) 

Nolă.—Se obicinueşte la nuntă, ca naşul şi fărlatul, cci mai în onoare, să 

fie învitaţi cu un colic (cozonac), care se duce în sunete de vioară la dinşii, 

de unde apoi se duc la casa mirelui, tot cu acecaşi pompă. 
Aci e întrebuințat în sens ironic, pentru cine nu-l onorăm aşa de mult. 

“6. cAm aceși, cari nu şti». 

(Dar aşa, cine nu ştie). 

După ce face cineva un lucru, după ce dezleagă ceva grei, toată 
lumea zice, că ar fi putut face şi dinsa așa ceva. 

VĂ Adună, cind h'ii tinir s-ai cind auşeşti. 

(Adună, cind eşti tinăr, să ai cind îmbătrineşti).
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9. Afă d&-adară. 

(Găseşte şi face). 

Nota. — Se zice pentru cine face răi la mulți dchili, fără să i se 
înfunde. Pentru' cine se lasă a fi nedreptăţit, 

9. "e trică, să&-agirşaști. 

(Ce a trecut, se uită). 

10. Şi cu aguride s-fați ni'ari. 

(Şi din aguridă se face miere). 
Z. 355. Dan. 

14. D&a agun miţi şi sirmi, sau: urdi'ți. 

(De fămtnâd-—fiind fliămind—măntaci şi fărămături saă : urzici). 

12, Ag'unlu cumăţi anv'isăaqă. 

(Flămindul codri visează). 
cfr. Vrabia mălaiii visează. 

13. Vintiră april si scâată bunil' 

(A venit sălbaticii să scoată pe cei “bltnză). 

Z. 2490: Au venit sălbutcii, să împace domestici. 

14, D-arurită s-faţi n'ari, ma cu arivduari. 

(Din agoridă se face miere, dar cu răbdare. 

cele, Cu încetul se face oţetul. 

Turcesc : Koruntan petmez olur. — Neilei ? — Sabirilei ! (Din 
aguridă se face miere.—cum ?—Cu răbdare). 

: (G. Dem. Teodorescu). 

15. Ahtari cap, ahtari minti, 

(La atare cap, atare minte). 

Dir 64, II 363 It, : Qualis rex, talis grex. 

16. Cari alagă, nviie s-curmă. 

(Cine aleargă, curind osteneşte). 

Dir. 6, L. Wer langsam geht, geht sicher. 

17. AGI ţi alagă multu, va să s-curmă curundu. 
" | Arom. ÎI, p. 271, 14. 

(Acel care aleargă mult, se va osteni curind). 

18. Alandalu sau altitralti. 

(Alte pentru alte).
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30. 

(Alatra ciinii ca la lună). 
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Nă-alagă, s-nu cadi. 

(Nu alergă,. să nu cazi). 

. Cari alagă după multi, chardi ş -puțina. 

(Cine aleargă după multe, pierde şi puținul). 

Cari alagă, multi ştii. 

(Cine aleargă, cine umblă, multe ştie). 

Cin'l'i alat>ă ca la lună. 

| Z, 1949 Dan. 

Cind t&-alavdă ună lumi, ţe ţ-u, că t&- alatr- -un cini? 

(Cind te laudă o lume intreagă, ce-ţi pasă, că te latrăi un cîne?) 

Alavdă fisălili, ş ş-mică carni. 

(Laudă fasolea (mincare de fasole) şi mănincă carne), 

Dir 52, II, 29: Lobe die Berge, und bleib, în der Ebene. 

. Alavdă-mi gură, că ti. bat. 

(Laudă-mă gură, căci te bat). 

Pentru cine se laudă singur. 

Cari s-nu hibă alvu, va hi'ibă laiti, 

(Dacă n-o [i alb, o să fie negru). 

Cari s-nu hi'ibă ună, va hi'ibă alantă. 
(Dacă n-o fi una, o fi alta), , 

„.Io z-dic alfa, tini-n' diţi vita. . 

(Et ţi zic alfa, tu imi zici vita). | 
| . “ Z. IL. 5146 b, Ghicu. 

Algh'i tu“ pundi, şi peşti tu munţi. 
(Albi (bani, sunători) în pungă, şi peşti In munţi chiar poţi 
găsi). 

Dir 559, I, 291: Bar Gela Kauft. 

Alghina ari ş-n'ari, ari şi h'ari. 
(Albina are şi miere are și fiere). 

Li-trec dlislu di nări. 
(i trec lanţul de nas). 
A înfrina- pe cine-va ca pe un urs.
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„ Alinmtu, sprăalimtu, 31 

"(A fl lins, prelins). 

Pentru cine umblă bine imbrăcat, luxos. 

32. Aligatlu multi ştii. | 
(Cel umblat multe ştie). A 

i. „Vezi No. 21. 

33. Altă dic ada ş-altă fac. , 
“(Alta spun aci şi alta fac,) 

Povestea lupului: | i | 
Lupul auzind, că mama unui copil, care plingea, i-a zis aces- 

tuia: <Taţi că va ti dai a luplui s-ti mică», taci că de nu 
-te voii da lupului, ca să te mănince, a aşteptat pină tirziu 
de tot; cu speranţă să capete -copilul. Acesta-tăcind, mama 
l-a luat în braţe, l-a sărutat și a zis: Fudi, lupe, că ficorlu 
n-u bun. (Fugi, lupule, căci copilul mi-e bun), ceca-ce a făcut 
pe lup sâ zică: alta se spune aci şi alta se face. ” 

34. Altu bişi s-altu nchirdisi. 

(Altul a b..... şi altul a ciştigat). 

ă)hos izhmoz ai os msi mă Gia. . 

Altul a b.... şi altul a luat zece (lej). 

35. Altu loc, altu portu. 
(Alt loc, alt port). * 

36. Altu ari groși, altu ari minti. | | 

(Altul are. parale, altul are minte). 

37. Altu ş-ardi barba ş-altu ș-aprindi țizara. 

(Unul îşi arde barba, şi altul îşi aprinde ţigara). 

cir. Ţara arde de Tătari, baba bea cu lăutari. 

38. Altu faţi ş-alta tradi. Ă 
(Alt face şi alt suferă). 

39. Altu harta, ş-altu numa. | | 

(Altul—unul—posedă calitatea (sai: viţiul) şi altul numele, 
bun saii răă, după cum primul are calitate sati viţiii). 

Dir 344, 1; Wolfflin V, 4, 349. Ich habe die Arbeit, die an- 
dern den Lohn. i 

„ Altu hască gura, ş-altu nchiirdisăaşti. 40 
(Altul cască gura, şi altul ciştigă). a | 
Dur, 344, 1, 173: Der Eine hat's Geniess, der And're hat. 
Verdriess; it. uno fila et Valtro_si vesta,
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Altu hiscă, ş-altu s-cumnică”. 

(Altul căscă gura, şi altul se împărtăşi). 

cîr. Nu ie pentru cinese găteşte, ci pentru cine se nimereşte 

Altu faţi, ş-altu bora (numa). 

(Altul face şi altul are numele). o - 

Cind unul face ceva și altul suferă. 

Alți mică măari, ş-altor l-amurtă dinţii. 

(Unii mănincă miere, şi altor le amurţese dinţii). 

Alţi adară av'in'ili, Ş-alţi stricâară' buţii. 

(Alţii — unii —- lucrează viile, şi alţii strecoară butoatele, — 
adică: bea vinul.) 

Dur 316. 1, 176. Der E Eine pnanzi den Baum, der Andere isst 
die Phaum, i 

Nu păati z-bată altu, bati atuăși. 

(Nu poate să bată pe altul, bate pe omul lui). 

| sau: , | 

nu pâati s-u scăată pri altu, u scăuti pră-aluiși, 

ALă& miţi, gura va-ți ambută. | 

(Usturoi măntnci, gura o să-ţi pută). | | 
Wer Pech anzreift, besudelt sich.- . 

Ne altă mică, ne gural'-ambuti. 

(Nici usturoiii n-a mincat, nici gura nu-i pute). 

, Aturăa dai, ș-alurăa cr&apă. 

(Alurea dai ş-aiurea creapă). 

Unde dai şi unde crapă? 

AVurăa: arucă tufechia ş-l'urăa agudăaşti. 
(Aiurea impuşcă şi în altă parte nimereşte—pe iepure). 

Atuvăa arucă tufech'a ş-al'urăa arsari l&purli. 

(Aiurea împuşcă şi din altă parte răsare Yepurele). 
cir. Unde dai și unde crapă! 

AVuvăa circirăadă ş-alurăa baiă. 

(Alurea cotcodeşte şi aiurăa ouă,
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60. 

Care nu gustă cmarlu, nu ştie i e zâhărlu. 
o ) N Ă 

(Visează). 
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Arom. II, 276, 3. 

(Cine nu-gustă amarul nu ştie ce e zaharul). 

An bişt ş-aestan an'urzi. 

ngr. mepo' Ezhaos, ptrob fpâuozt. 

(Anul trecut a băşit şi anul acesta a mirosit). 

7. 9. An s-a ars şi Yestimp suflă. . 

Totna : az ma gh'ini. 

(Tot-dauna se zice: anul trecut a fost mal bine). . 

ngr. Ca0i persi calitira. 

Fie-care an trecut mai bine. 

Multi ori ţe ăar-aduţi, nu aduţi necă anulu. 

(De multe orl-ce aduce ceasul, nu aduce nici anul). 

. Ţă-aduţe Bara, nu aduţe. aalu. 
Z. 5. Milescu. 

(Ce aduce: ceasul, nu aduce anul). 

„ Cari si scoală dă angdari, la cunachi mari. 

(Cine se scoală în zori, acela va merge departe). 

„Dăr. 101. Morgenstunde hat Gold im Munde, 

Cine se scoală de dimineaţă departe ajunge. 

It. Aurora Musis amica. fr. Travail du matin, prend bientot lin. 
cfr. Z. 5916. 

Nă-ari angâvmari. | 

(Cum am zice: «N-are lovele», n-are parale. 

Anvisăaglă ! 

Aatia nardi caplu foc 'ș-alti l-ardi tră gioc. 

(Mie mi-arde capul foc, şi lui îi arde de joc). 

Spindurâţi birbatlu .a mei, că ania- vine andrală. 

(Spinzuraţi pe bărbatul meti, căci mie-mi vine ameţeală). 

„Li-ari amilă su ciciuă 

(Are anii supt căciulă). _ 

Şe zice pentru cine işi ascunde anii ; pentru cine se arată mic, 

dar în realitate ieste in virstă; |
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„Adică : A fi cine-va curat de tot. 

70, 
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„ Anti bun! ti nvăaţă s-aspardi, ş-an'li grei s-adăâni, 
(Anii buni te învaţă să risipeşti şi anil grei—răi, neproduc- tivi—să aduni). 

Z. 15, | i 
N6-azunstaști ghiini. | 
(Nu miroase bine). 

„Z. 549 1. A-i mirosi răti. 

Add ţ-u calăa! 

(Z. 612 Pe ici ţi-e drumul), 

Piu adăâ ! | 

(Pină aci). 

Pin aăâ ş-ma nclo nu! | 
(Pină, aci şi mat incolo nu !) | 2 
Expresiune prin care tăiem cui-va apa de lu moară. 
Adâ-ă aăâ. | 
(Aci-i aci). | 

Isp.:) 31. Acue acu. - 

Apa dăarmi, duşmanlu nu dăarmi. 
(Apa doarme, inimicul nu doarme). | 

Apă di liturviie. 

(Apă de prescure). 

o | Vezi : trandafir. 
Nota. — Apa cu care se frămîntă prescurele trebuie să fie neincepută şi cit se'poate de curată, 

Apa stitută se ambuti. 
(Apă stătută pute). 
Z. 317. Apa stătută miroase. 
Apa trăaţe, arina arimine. 

„ Arom. II p. 278, 16, “(Apa trece, nisipul rămine). 

bis. Apa cură, ch'âtrile arimin. 
(Apa trece, pietrele rămtn). e 

Z, 378. Weigand, Milescu. 
| 1) Ispţirescu). Dicatori Populare, publicate în Revista pentru Istorie, Ar. cheologie şi Filologie. (An. 1. 1883 ; 11, 1884; 111, 1885). Se va cita: Isp. No,
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. Apa cură, ch'etrile arimin. | 

(Apa curge, pietrele rămin) . -- N 
” A Zane 378, Bagav. 84. 

73. Apa totna va s-tâarnă, iu !' era cupania văacl!e. 

74. 

e
 

| 
9 

(Apa tot o să vie, unde îi era albia vechie). 
| „ Z, 380. Bagav, 

Apa mintită cuc'ubi aduţi. , 

(Apa turbure buşteni aduce). 
7 Z. 391, Milescu, 

5. P6artă apă a mârţilor. 

(Cară apă morţilor.) 

Adică, om slab, care nu o va duce mult. 

"16. Va-n! tal apă dit praşi; s-u badi tu ţăapi! 

(O să-mi tat apa din praşi, să o bagi incepe). . 

Cfr. Z. 1341. O să-mi iei boiisă mă lași cu câru in drum! 

Exprimă nepăsarea. ” 

Poveste; Două femei s-aii luat la ceartă pentru apa unui mic 
izvor, Una voia să ducă apa în grădina ei, cealaltă din contră. 
După ce s-aii certat mult, stricindu-şi reciproc canalurile, 
cari duceaii apa în grădina fie-căreia, una din ele, neputind 
strică canalul celei lalte, făcut de astă dată în mod solid, a 
a intrat în grădina rivalei şi i-a stricat canalul cel mic, care 
ducea apa în prași, făcind ast-fel ca apa să adape. cepele, 
lucru indiferent pentru stăpina grădinei, fiind-că atit prașii 
cît şi cepele trebuiaii adăpate. “ 

177. Apa d&armi, nis nu“ d6armi. 

78 

79 

80 

a 
(Apa doarme, el nu doarme). | 

Pentru a arăta, că. cine-va e foarte sirguitor, muncitor din 
cale afară.. e 

„ «Apă» nvăaţă, , 

(Ca apa învaţă). 

Cind cine-va învaţă foarte bine. a 

..Di apa ţe dăarme, s-ţi bibă frică, 

(De apa care doarme, care e lină Să-ţi fie frică). 

, 
„ Apă ţe d5armi. 

(Apă care doarme), *
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83. 
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Nu trebuie să te increzi în apa care doarme, liind- -că în ge- 
nere este adincă şi pericoloasă, 
Se întrebuinţează pentru cei şireţi, vicleni. - 

Cfr. Z. 307.-Apa lină mult te înşală. 

Apa nă-ari pisti. 

(Apa n-are credinţă). 

Apa, foclu ş-mularăa nu ai pisti. 

(Apa, focul şi: mulrea n-ai credinţă). 

Apa pin nu s-al.caşti, nu s-limbidaști. 

(Apa pină nu se turbură, nu se limpezeşte). 

Tă- -apreasa ş-tu chirita. 

(Cind e luna nouă, — cînd se aprinde luna — şi ctad dispare 
luna). : | 
Foarte rar. 

„Nu descăâpiră arană văaclii. 

(Nu descoperi rană veche). 

„ Germ.: Sprich nicht von alter Wunde. 

. Nu dişclidi arană v&aci'e, că dori. 

(Nu deschide rană vechie, căci doare). 

88. 

89. 

90. 

91. 

. Bigă' mina pră-arană, 

(A băgat mîna pe rană). 
A atinge rana; a şti ce le preocupă. 

| Isp. 1455. 

Cari aracdă, amiută. » 

(Cine rabdă, căştigă). 

Vezi No. 115. 

Aravdă şi taţi, macă vrei z-binedi. 

(Rabdă şi taci, dacă vrei să trăeşti). 

Cari ti nv&aţă tr-arăă, nu -ţi va bunlu. 

(Cine te învaţă să faci rele, nu-ţi doreşte binele). 

Fă ghiini, s-afli arăă. 

(Fă bine, să afli răi). 
| Isp. 2148.
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92. Avăălu l-săamnă Dumnidălu. 

(Pe cel răă îl îinsemnează Dumnezei). 

93.. Amăălec cd-arău si scdati. 

(Răul se scoate cu răul). 

ȘT] a 

94. $ niinti arăă ş-nipâi la. Ia - 

(Şi nainte răi şi îndărăt prost—negru). 

95. Avbineslu-i : besă pri dinueltu. 

(Albanezul-toscă, —ie cu credinţa pe genuchiti)- 

Vezi: Toscă, Ghegan, Culdusa, capră, îicuniăr, Cet. 

96. Arbinestu-ă: frati cu alivdarta. 

(Albanezul-toscă-ieste frate. cu lauda). 

97. S&-alavdi ca Arvines. 

(Se laudă cu albanez) 

98 Ambineslu-i : ghus me pinga. 

(A Ibanezul ie: cu jumătate de opincă). 

Notă. — Cuvintele: Ghius me pinga sînt cuvinte albanezesti. 

99. Pr-ju trâaţi Avbineslu, I-săacă mina. 

(Pe unde trece Albanezul, şterge ce poate). 

100. Lucrăaqă c argăt ş- binăadă ca domnu. 

(Lucrează ca un argat şi trăeşte ca un domn). 

s 

101. Tu avipidină şi brăasca alagă. 

(In povirniş aleargă şi broasca ţestoasă). 

102. Lo aripidina.. au 

(A apucat pe povirniş). 

A început să sărăcească, 

103. Ari tu sulă. 

(Orez în frigare). 

Adică : imposibilul a-l tace posibil, o
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104. Avidevli ş- circirărli aducu și cripărli. 

(Risetele şi cîrcirările 1) aduc şi întristările). 
5. Circirare, cuvînt imitativ de la modul de a ride: cîrcir, însemnează ris 

„mult, 

105. Şadi n-cali un ţucâl ai ș-aridi di bucâl, 

(Şade hîrbul stricat în cale şi ride de bocal.). 

Nota. — Bocal ieste un vas Îramos de porțelan, cu care se bea vin. 
: Dir 467, II, 257. 

106. Di țe ț-avigă, nu ascâchi. 

£ (De ce ţi baţi joc, nu scapi). 

Adică ţi se întuarce și ție ceca de ce ţi-ai bătut joc. 

' 

107. No-ari arindă. 

(N-are rinqă). 

Notă. — Micii, cînd nu mănncă "colastră, nu prind rinză şi nu se dezvoltă 
ca cel-lalți miei. 

108. Căada-l' cadi dă-emânii, şi tut în sus u țini. 
(Coada îi cade de rile şi tot în sus o line). 

Vezi : Capră. - 

sp. 758. 

109. Nu-n' aprindi azîn'a. 

(Nu-mi excită riia). . 

- Adică, nu mă aţiţă, nu-mă necăji. 

110. Avîm'oslu, snu si scărchi'ină, va s-fr&acă. 

(Cel ritos, dacă nu s-o scărpină, s-o freca). 

111. Arîslu cu plingul suntu cusurini, O 
(Rtsul cu plinsul sint veri). A | - 

Aridăarăa-i viţină cu plindăarăa. 

(Risul ie vecin cu plinsul). 

112. Ari aviă firă im, s-aibă om firă caim6 ? 
(Există rii fără torent, să existe şi om fără dor). 

| ” ” Z. rnio. N. St. 

5 113. Nică nu agtumsi la ară şi sculă' pol'li. 
' „Z. 1104. Milescu. 

(Incă n-a ajuns la rtă şi-şi ridică poalele).
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"(Răbdaşi, ciştigaşi). 
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Aviăila, dipus buc'un! vai aducă. 
(Riul revărsat buzteni o să aducă). 

Li d&adi drmatli.. 
(Le-a dat'— 'depus, armele), 

Adică: s-a inchinat, s-a supus. 

„ Avmă&anlu-ă şăarie. 

(Armeanul ieste şoarece). 

. Avmânlu nu ch'ari. 

(Rominul nu piere!) 
! „ Vezi: Vlahi, 

„ Bhdios *s 16 fovy6, avțadi) 0ădasca. 

(Arominul în munte, e ca umarea liniştită). 
Papageorgiou, Byz. Zeitschr. 

„ Armânlu tu g'ug, i vai cintă, i pini vai mică. 
ngr.!) U Vlahos s-tun anituru, i 0a trazuâtsi, i psumi ba fai. 
(Aromtnul în suiş, sai va cinta, sati pine va mincă. 
Fiind-că se plictisește pină să suie muntele, cînd mer ge cu 
catirii încărcaţi. 

Armântu n-calâr (călâr) i văi dăarmă, i vai cintă.- 
_ngr. U Vlahos cavala, i da chimidi, i 0a tra-uat. 

(Arominul călare miergind, sau va dormi, saii va cinta.) 

, Armântu pini cu caş, cindu vai cadă di somnu, va tragă 
mină, 
ngr. U Vlahos: psumi mi tirt, otan da nistăxi, 0a sculâsi 
Arominul, mincind pine cu brinză, cind va pica de somn, 
va isprăvi), 

Tiind-că brinza ie toarte mistuitoare pentru Aromin. 

Armânlu ş ş-sartin s-hibă, tut pri c'elnic va ş-6- aducă. 
ngr. U Vlshos ch'i ftuh6s an ini, pali c'Slnicas mirizi. 

-(Arominul şi sărac să fie, tot a celnie miroase). 

..U Vlahus 6scasi tun 3v'ăulu. 
„dvomânul a tăcut pe drac să crepe. 
Aşa spun Vălăhaqii (turcii din districtul Grebena) despre 
Aromini. 

Diamiandi Giogia, Samarina, Epir, 
» ngr. —Neogreceşte, aceste proverbe sînt culese” printre capăciari, Aro- 

mini grecizaţi, .:
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Eorirovony %ă Bhăyo, G'ea mazobtaa Wo: ză “fpărpio 

(Dacă aă omorit pe un Avomâi, În papucul mieii o scrii) 

- 495his. O Badzos, po Păi "tem, zh apitis uopie. 

126, 

197. 

198. 

a 

130. 

129. Cari n-ai ţe s-faţi, avueutăă chelri din qsană. 

(Rominul boer. de ar deveni, tot miroase a căcărează de 0ae),. 
Z. XXIII, 

Dă afăară ar'6ș, di nauntru viirmin6s, 

(Pe din afară roş şi pe din năuntru viermenos). 

Incilică” pră-aroșar. 

(A încălecat pe cel roş, cal=vin). 
A se îmbătă. 

Arșinăa=-ă tră bamini 

(Ruşinea este pentru oameni). 

(Dacă n-ai ce face, rostogoleşte pietre de pe colină). 

Avuslu-i ursă. 

(Rusul fe ursul). | 

Arominii, vrind să vorbească de Ruși, fără ca să (ie inţeleşi 
de străini, îi denumesc urși. 

Aceasta, fiind-că iconarii, cari. vin prin, Macedonia. sint 
îmbrăcaţi în aşa mod, că parai nişte urşi. - 

431, Citră tu ascîpitată mutrăaşte. N 

132. 

133. 

134 

135, 

(Se uită cttre apus). Ea , 

-Om de care e puțină speranţă, că o să trăească mult. 

Ascuclue. 

(Scuipă). 

Ca cele spuse să nu se prinză. - i 

Di iu s-mă ascuchii tu faţă, ma gh'ini tu piltără 

(De unde —in loec—să mă scuipe în faţă, mai bine la spuie,— 
în absenţă, fără să văd). 

In ascuchii, n&- alinqi. 

(Unde scuipă, nu linge). 

„simi curală 

(Argint curat). - Aa 
. 

cfr. 7. 498: A scoate ca argintul. 
4
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Pină j-d&-aumbră-l' s&aspare. 

„(Se teme chiar de umbra lui proprie), 

Lt. umbram suam metuere. 

137. Va tă aspel tu n6auă ariuri. 

138. 

159. 

140. 

444. 

149. 

443, 

14. 

145. 

(Te voii spăla în nouă rturi). 

Noti.—Se zice, cînd sc ceartă cine-va cu vre-unul Asemenea : za e a- 

dir, s-nu ştă cilră Tu s-fafă. 
3 

(O să te fac să nu știl în cotro să apuci). 

Macă lasi: Gaspiţi ciţi z-diţi adiân!. 

(Dacă-i suni — dacă ai buni : —prietini ciţi de mulţi pofteşti 
aduni). 

Nă-aţeă, ma ţ&ă. 

"(Nu aceea, dar aceea). 

Z. 1187. Nu-i teiu-beleiu, ci-i beleii: teii. 

Aţia ride, aţia plindi. 

(Aci rtde, aci plinge). 

Om puţin serios. 

Ația si ngacii ația z-bași. 

(Aci se ceartă, aci se sărută). 

Pentru oamenii puţini serioşi. -. 
Vezi : ficiorlii. 

AŢti zbat şi tarii pat. 
(Armăsarii se bat şi măgarii suferă, trag). 

Și dă aumbră-l' V-u frică. 

(li Xeste frică chiar de umbra 'sa). 

Lt. umbram suam metuit. 

No-aridi dă ciiși, că ş-tini vai auşeşti. 

(Nu ride de bătrini fiind-că şi tu o să imbătrineşti). 

cfr. Ispirescu 1651. 

Adș, auș ca Dumnidăti. 

(Bătrin, bătrin ca D-zeu).
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146, Adș, că qiţăăi lă-agirșt Dumnidă“i tu lumăa aestă. 
(Bătrin de ziceai l-a uitat D-zeii pe lumea această). 

147. Aș, că lă-agirşt măartăa ; di cindu bin&aqă ş-moartăa 16- 
agirși e 

(Bătrin, că l-a uitat moartea; de cind trăieşte şi moartea 
l-a uitat). 

, 

148. Aușăticlu i grei. 

- (Bătrineţea e grea). 

149. Ş-auștu citu-i di au, tot l5-arisăaşti merlă-ar6ş. - 
„ (Şi moşului, celt e de bătrin, tot 1 place mărul roş). 

II plac femeile, fetele frumoase. 

150. Omlu ma-aușaști, bagă di glirăaşti. 

(Omul dacă imbătrineşte, incepe de inebuneşte). 

151. Omlu aâș ca natu s-faţi.: . 
(Omul bătrin ca copil se face). 

„Dăr. 51. ], 24: Alte Leute sind zweimal Kinder, Lt. Bis pueri senes. 

452, Viduşi aâș vițăareu, abtari ş-tinir fu, | 
(Dacă ai văzutun bătrin viţios, — să ştii, — aşa a fost şi tinăr). 
ngr. iâis Vieru palav6, te0ch'os itan chi'i s-ta n'ata. _ 

155. 4uști vor pini mâali N E Batrinii iubesc pine moale. - 
(Adică, femei tinere). - - 

194. Auști vor pini măali şi vin veclu, 
(Bătrinii poftesc pline moale şi vin vechii.) 

„159, To-A'wgustu z-ved miruminiili. 
(In luna lui August se văd. mirumin'ili).. 

Z. st. Milescu, 

Fie-care zi din luna lui "August, incepind cu prima, repre- „Zintă o lună şi anume, prima zi reprezintă luna lui lanua- rile; a doua, pe a lui Februarie Şi tot aşa pină la ziua a. 12-a, care reprezintă. pe Decembrie. | | După timpul ce va face în aceste zile, vor fi şi lunile ce re- prezintă ele. 
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159. 

160. 

101. 

162. 

163, 

164. 

165, 
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Hiil'eivră d&- -4L'vgustu, di-l!: an bun.! 
(Frigurilor din August, să”.le zici: an bun), | 
Dacă: capeţi friguri în luna luj August, nu te mai lasă un > an de zile. 

vast tuti hărli l&-ari. 
(Bogatul toate calităţile le are), 

i - 2 

J-draclu aduţi avautluă tari. 
-(Şi dracul aduce bogatului daruri). 

Alagă dup avistâri, i 
(Aleargă după comoare). 
Caută lucruri deşerte. 

Dusi avi si s-facă, 'di drați nu p'tu să- -ascapă... 
(S-a dus să se facă sfint şi nu se putu scăpa de draci). 
cler. ngr. 0 va "puăon 6. îpaBâdo. dy roby durpivouy. 

„denlu ti scarchiină, iu nu ti: mică, 
(Scăinul te scarpină, unde nu te mănîncă), 

ZII, 3751. Milescu. 

Îți azVădiră, nu-s mică. 
(Ori-ce zboară, nu se mănincă). 

Nu tot ce zboară se mănincă. 

Asdăiru boălu. 
(Zbură boul).: - 

A arătă imposibilul. 
| 

sbuiră pul'lu,. 

(A zburat pasărea). 

A- scăpă o ocaziune favorabilă. „- 

Aaguria Tic —talleși h'erlu. 
-  (Rugina mănincă—tale—şi fier). 

166. Lucrul di ază nu-l lasă ti mine. 
(Lucrul de azi, nu-l lăsă pentru miine). 

A . Z. 49.- Milescu, 

po 28,
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167. 

468. 

169. 

410. 

47 

_— Ba, ie “pisică | 
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Asă plăae, mine grindine. 

(Ază ploae, mtine grindină). 
Z. 43. Milescu. 

Ask are, ăzi mită. a 

(Azi are, azi măntncă). | 
Pa ” . Z, 33 Milescu. 

Z-bin€q di ază pină mine. 

(Să trăiesc de. azi pină miine). „o 
Z. 40. Milescu. 

cfr. A trăi de azi pe mine. 

— Ba, că-i ştaric | 
— Ba-i-cituși! 

— Bale ş şoarece | 

Vezi la sfîrşit : anecdota referitoare la No. 170. 

Nu vagă (arucă) pipâr tu micari xă&ană. 

(Nu băgă (aruncâ) piper în mincare străină). 

Dur. 973. 1. 138: Was dich nicht brennt, solist du nicht 

lschen: | 

-1t. 'Tua quod nihil refert, percontari desinas. 

4172, 

173. 

IA! cură VâHli.. 

(A-i curge balele după ceva). 
. Z. JI, 4379.. 

Cu vana tuti si-ndreg. : E. 

(Cu viaţă toate so dreg, —toate se orinduiesce). 

au, Bană di cini. 

41115. 

116. 

177. 

(Traiui de cline). 

Traii rău. 

Cari ş-ari barba, ş-ari ş-ch'ăptinli. 

(Cine işi are barba, îşi are şi pieptenele). | 

Nu-n' bati caplu. 
(Nu-mi bate capul). 

Tini l Vaţă şi el si-ngrași. 

(Tu 1 baţi şi el se ingraşe). 

Cin cine-va ie perzecutat, el se oțelește şi devine „destept in 
acelaș timp. In loc să peardă, ciştigă.
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„118. Şi z-băai şi numă bună s-ai, nu s-faţi. | 
| (Şi să bei şi nume bun să ai, nu ie cu putinţă). 

Adică: A fi beat şi lăudat, nu se poate. 

119. Cari V&asi, amputi. . | 

(Cine bese, pute). 

180. Cu Vișin! nu z-vipsescu âuli. 
(Cu b.... nu vopsesc oule). - 
757. Cu gogoşi nu se cănesc oule. 

181. L-viă di vii, Sa 
(L-a băut de vii). 

“A prăpădi pe cine-va. 

182. Arucutăaști Diabili, 
(Rostogoleşte. bolovani). 

A vorbi prostii. . 

183. Cit Dânâgă, ahitu-nveţi.. 
(Cit trăeşti, attt înveţi). 

18%, Bîvbatlu s-păartă cu saclu Și mul'ar&a si scăată cu aclu,— casă nu s&-adară. | | 
(Bărbatul să poarte—aducă—cu sacul şi femeca să scoată cu acul,—casă nu se face). - 

185. Dă-n', ale, Dănbatiu a tăi, 
şi tini ţini-ţi mallu a mei. 

(Dă-mi,--—fa pe bărbatul tăi, , 
şi tu ţine pisălogul miei. 

Isp. 1617 

186. Bărbatlu cu cruţăa în cap, m'larăa cu draclu tu inimă. 
Z. 2156, 1, N. St. Nijopule. 

(Bărbatul cu crucea în cap, muierea cu dracul în inimă), 

187. Sturlu a câsăl'ei &asti Virbatiu. 
(Stilpul casei este bărbatul), - , 

" cfr, Z. II, 2755. 

“188. Numia câsăliei i Vivvatlu.
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189. 

190. 

191. 

1%. 

193. 

194, 

195. 

„196. 

197. 
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N 

(Susţiitorul casei ieste bărbatul). 

Arată inșemnătatea bărbatului . 

L5 alimsiră boilii. 

(Il linseră boi). 

“A fi spin, 

Vezi: vății. 

Di dorg'i-i pin di guşi. 

(De datorie-i ptnă în gtt). 

Boiu s-l&agă di căarni și omlu di'limbă, 

(Boul se leagă de coarne şi omul de limbă). 

Dir. 700 11, 398; Das Pferd beim Zaume,. den Mann beim 
Worte.—Lt. Verba ligant homines, taurorum cornua funes. - 

; , cfr. Isp. 496. 

Tut boălu l-mică' ș-la căadă s-curmă. 

(Tot boul l-a mincat şi cind a ajuns la coadă a ostenit). 
Dir. 761. [ 399 fr. Quand on a aval le boeuf, il ne faut pas 
s'arrâter ă la queue. 

Cfr, Z. 1331. - 

B&a apa ca'boă. 

(Bea apă ca un boi). 

Cu un boă nu s-ară. - 

(Cu un boii nu se ară). | | 
Z. 427. Milescu. 

Bot z-dusi, bou vinii. ă 

(Boii s-a dus, boii s-a întors). 

Z-duse bo şi vine vacă. . 

" (S-a dus boii şi s-a întors vacă). 

Din prost și mai prost. Sa 
- Z. 1337. Dan. + 

Ca doălu mică. 

(Ca boul mănincă). 

„Z 2072. A avea burtă de vițel sărac.,
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199, 

200. 

202, 
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Cu vrâţili dişclisi. 
id. Cu braţele deschise. 

(A primi bine, cu iubire pe cineva). 

Tră brăască, bruscon'lu-i: stari. 
(Pentru broască, broscoiul ieste, ca un soare). 

Dir 818. 1. 434 Jedem gefâllt das Seine: 

Ş-mişcă” Dbugla. 

(Ş-a muşcat buza). . 
In semn de căinţă, de întristare; regret pentru ceva. 

- Dipusi Văgili. Pe 
N 

(A -plecat buzele). NE 
Gata să se supâte; gata să plingă, cind e vorbă! de copil. 

“ Z. UI, 2814, 

Cu Văgili cripati. 

(Cu buzele crăpate). 
A fi întristat. 

206. 

3. Vultărlă scăate Vuf, şi buflu viiltur niscindi ori. 

(Vulturul naşte bufniţă şi buiniţa' vultur ctre odată). 

Dir. 654.1.7342: Manch gute Kuh hat ein îbel Kalb. Die 
bessten Eltern haben olt ungeratene Kinder. 

. S&adunară orniil' tuţi, di bigară Vuflu cap. 

(S-au adunat toţi corbii şi ati ales de fruntaş pe bufniţă), 

„ Omlu aestu ti tal!e cu Vicmbaclu, 

(Omul acesta te tale cu bumbacul). , 
i ă | 7. 470 Milescu. 

— «Bună quă, Ghi'oto !» 
— «Dadă scot.» 

— (Bună ziuă, Ghioto | . : 
— scot zadă |!) . 

gr. Kodnazspa vepo! xovz4 azspo (Byzant. Zeitschilt UI, pag. 
597. 13). | | 

„— Bună seară, bătrinule ! 
— sădesc fasole. 

Turceşte: Acşâm heirr olsun [ 
— balic_avlari'm. 

— Bună seară | 
— Peşte prind,
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207. Di buntu viră nu fuqi. 

(De omul bun nimeni nu fuge). 

209. Bun ca pinăa ţta calda. „ 

(Bun ca ptinea cea caldă). 

210. Bun — zăhari. 

(Bun ca zahărul). 

944. Bun, si-l bagi pr&-arană. 

(Bun, să-l bagi pe rană). 

919, Bun cum n6-ari faptu altu fisăa. 

213. 

214. 

215. 

216. 

(Bun cum n-a făcut al doilea natura). 

Cu bunlu l-miţi caplu aniîntuj. » 

(Cu binele-ti măntnci capul celui lalt). 

A gind te iei cu binişorul pe lingă cine-va, reuşeşti mai 

Lii si-alich'i buriclu. 

(| s-a lipit buricul). 

A-i cădea ceva tronc la inimă. 

Ca ținţi z-voi, 
ca ţinţi-n' vrei, 
ca isăa, isăa n! pari. 

(Cam cinci iţi datoresc, 
cam cinci îmi datoreşti, 
îmi pare că sintem it. 

Pentru a exprima o stare anarhică. 

Origina acestui proverb ieste următoarea. In 185% Arominii 
de la: Pind răsculindu-se în contra impărăţiei turceşti, fie- 
care individ s-a înarmat pină în dinți. Cei bogați, cari dă- 
duseră bani pe datorie, voiaiti acuma să-și recapete banii, de 
teamă să nu-i pearză. Cei săraci însă, crezînd, că acuma a 
sosit momentul să se scape de creditori, cind aceștia recla- 
mai bani, ei duceaii mîna pe iatagan şi, ameninţind cu 
capul, spuneau -cuvintele de mai sus, prin cari tăiată credi- 
torilor apa de la moară. | 

Cacă ningă vatră. 

(Cacă lingă vatră) 

Om care stă mereii acasă, leneș, puturos.
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947, C..te analtu. = 

(Cind o scrinteşte de tot cine-va. 

218. Si-l sufli (Sa: sufli), cadi. 

219. 

290. 

921. 

223. 

(Să-l sufli, cade) 

Se zice de cine'e.tare slab. 

Cati un sapa cilră nis ş-u tradi. 

(Fie-care o trage sapa cltră dinsul). 

Parălu catbic pute nu chiari. 

(Banul calb nict-odată nu piere). 

Vindi-n' caleavur. 

(Vinde-m' calcabur). 

Isp. 170. A mincă calcaburi. 
Origina este turcească: cale da vur, inseamnă: : Rădică- te şi 

ate 

„ Calcă pi urma tati-zul. 

(Calcă pe urma lu tată- seu), 
„ Î5p. 603. 

Nu calcă strimbu. 

(Nu calcă strimb). 
Pentru cine nu greșeşte în purtare. 

294, 

998. 

Nă-alasă cala s-l'ai cirarăa. 

(Nu lăsă calea să apuci poteca).. 

5. Cari intrăabă, calăa 5 află. 

(Cine întreabă, drumul îl află), 

. Alasă calea, ş-l'a cîrarâa. 

(Lasă calea şi apucă poteca). 

„ Ne tu cati, ne tu cirari. 
7 

(Nici în cale, nici în cărare). 
Dr. A fi în două cărări; cu curu în două luntri. 

Iţi făți, fă-u n-cale. 

(Ori-ce faci, fă o cum trebuie).
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930, 

931. 

| 23. 

231. 

936, 

"937, 

298. 

„299. 

' pgr. Madâvovv ârb aidobpa at En ayopăva. 

- Calu g'oni, tu g'ug s-cunăaşti. 
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Cari .xen cal incâlică, n-cali discâlică. 

(Cine cal străin incalecă, în drum descalecă). 

Calu ațel buulu (sai: bunul) şi di.'sum mutafe s-cunbașie, | 
(Calul cel bun se cunoaşte şi de supt învelitoare). 

„Z. 1397, Milescu. 

Z-bat cati, tu pl'âmiţă x&ană. 

(Se bat caii în grad străin). 

„Vezi? gumuir, 

(Calu bun, singur ş-adavzi orzul. 

(Calul cel bun, el insuşi îşi adauge orzul). 
i ” Z. 1430. Milescu, 

„A caluă nu-l si mică carnâa, ma imnâticul. 

" (Calului nu i se preţuteşte carnea, ci-umbletul). 
Z. 1429. Milescu. 

: 

(Calul cel voinic, în suiş:se cunoaşte). 
Petron,. Lassus tamquam caballus in clivo. Diir. 488 11 104: In 
„Noten sieht man den Mann fe. Au danger on cannait les braves. 

Ca calu tu păhnie i nviţăt. 

(Ca calul în tesle feste obicinuit). 
Pentru cine e învăţat să meargă mereii tot acolo. 

Traai ca calu la ordu. 

R. trage ca calul la orz, 

Calu. psoh'ă, muștili l&-ascuchii. 
(Calul cel mort, muştele îi scuipă). 

Di pri cat pri vumăr. 

-(De pe cal pe măgăr). 

Cîr. gr. ăpÎnzoy îm dvyov, 

Se. aplică celor, cari dintr-o poziţie mai inaltă, ajung la una 
mai mică. Se a 

cal bitirnu nu si nvăaţă arivani. 

(Cal bătrin nu se invaţă imbuestru).- | 
, : - | Z. 1495 Milescu, - ,
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940, calu ţi-i pişch'esi nu s-mutrăaște tu dinţi. - E 

(Calul ce-i dăruit nu se caută la dinţi). 

Calul de dar nu se caută la dinţi. ! 
. ! , „Z. 1389: Dan. 

241. Vrei, cal, orqu ? 

(Vrei, calule, orz?) 

Vezi : Cifuşe. 

Ze 1394. 

„242. Calulbun z-vindi j-di pe pihuie. 

(Calul cel bun se vinde şi din grajd). 
: „a . | „Z. 1396, Milescu. 

243... Calu bun z-vindi dit uhuri. 
: - . : Tacit, Nicolae, 

(Calul cel bun se vinde din grajd). 

. ! 
24. Calu bun, bun i ş-cu sumăr. 

(Calul bun, bun este şi cu samar,—ci nu numai cu gea). 

215, Cap mari $-minti puţină. 

(Cap mare şi minte puţină). 

246. Nu ştii iu “ş-ari caplu.: 

(Nu ştie unde-i este capul). 

Cind cine-va are:trebi multe, 

Z. 2914, Il. A nu:şi vedea capul. 

241. Ne-bag caplu.. 

(Imi pun capul). | E | 
A chiezăşui pentru oarecine pină în primejdie de :moarte. 
Adică : O dată cu capul. 

, 

248. iu nu-i cap, ca vai di-ctic'Gari. 

„(Unde nu Ye cap, val de picioare). 

249, . Di la cap să-ampute pescul. 

(De la cap se pute peştele). 

Dir 466 1. 237. Der Fisch fângt am Kopfean zu stinken, 
It. Piscis primum a capite foetit. 

"250. După cap ş-cic'ula. 

(După cum ie capul aşa şi căciula). 2 
Dir 610 11 362. Wie dor Herr, so der. Knschi. Dir 6% II: 

Wie der [irt so die Ilerde, fz. 'Țel: cerveau, tel chapeau,
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951. Caplu faţi, caplu tradi. 

(Capul face, capul trage). | 

Dur 438 |. 223 Wie man 's einbrockt, muss man ”s essen., 

252. Cari ş-avăagl'i gura, caplau a lui ş-avăalgii. 

(Cine îşi păzeşte gura, capul işi păzeşte). 

Dir. 79. IL. 46. Halt's Maul, so fliegt keine Micke hinein. 

9583. Cap ai, minti țe-ţi lipstaști! 
]sp. 762. Cap ai, minte ce-ţi trebuie. 

253bis. Aj cap, ţe u vrei mintăa ? | 
Tacit, 

idem. 

254. Caplu s-hibă ghiini, scuturi citi z-vrei. 

(Capul să fie bine, mizerii cite să pofteşti). 

Isp. 772. 

255. Mută' cap. 

(A rădicat cap) | 

A se intremă, a se răsculă, a se încumetă, a nu se supune. 

256. Ş-faţi di cap. 

(Işi face de cap). _ 

Adică: Cobeşte răi pentru sine. 

957. Lă-adră”. capla,. 

(L-a făcut capul). 

„Adecă : S-a îmbătat. 

258, Lă-adră cu cap ş-cu căadă. 

(L-a făcut cu cap şi cu coadă). | 

Ceva adevărat, desăvirşit ; dovedit pe deplin. (In senz răii 
mai mult). 

D5ăhis: Nu să-alăagi, iu-i capu ş-iu-i cada. | 

(Nu se distinge, unde-i capul şi unde-i coadâ). 

A nu avea nisi capăt, nici sfirşit. 

259. Cum îl l'a caplu vimtu. 

(Cum îi iea capul vînt).. 

Adică : după cum îi trăznește. | i 
-
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260. Cari ai cap tră discari, du-ti la moară. 

(Dăcă ai cap de asurzit—lit. despicat—du-te la moară). 

261. Cari ai cap tră discari, du-ti n-Qăană ş-huhutăă. 

(Dacă a! cap de despicat—asurzit,—du-te pe colină şi urlă), 

- 962. Lă-aplică caplu. !. 

(Ş-a plecat capul). 

A se supune, a se umili; a deveni moale. 

263. Care ş-bate caplu la praglu 1) dinsus, 
mutrăaşte la praglu dingh'6s. 

Arom, Il 276, 3. Samarina. 

"(Cine îşi bate capul la pragul din sus, 
se uită la pragul de jos.) 

204. Pin s-nu dai cu caplu di praglu di sus, nu vedi praglu 
din gh'os. A 

” Com. de d. Tacit Nicolae, 

(Pină să nu-ţi izbeşti capul de pragul de sus, nu vezi pra- 
gul de jos). _ 

"265. Li-aprăasi palii N-Cap. 

sau: 

IL! aprăasi capu. 

(I-a aprins paie în cap. 

sati: | 

(l-a aprins capul). 

A întărita pe cine-va. 

206. îl! lia caplu vimtu. 

(li lea capul vint). 

Pentru cine se-supără fără motiv, ascultind nimicuri, con- 
dus de birfiri şi clevetiri. 

207. J-bati capu di mur. 

(Îşi bate capul de zid). . 

A se trăminta cu firea, a chibzui. 

1 Praglu se zice la Samarina, şi nu : pragul.
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258. Nu I! tal'i caplu ne tră doi parâţi pai'i la umăţi. 

(Nu-l taie capul, nici pentru doi bani paie la măgari). | 

cfr. . 1, 4857: Nu-l taie capul nici două „mere degerate. 

269. Ari fumuri în cap. 

(Are fumuri în cap). 

"A avea gărgăuni. 

270. Di la cap pin la: cic'ari. 

(De la cap plină la picioare). 

Se întrebuinţează peritru a desemnă ititregul omului. 

Gonu. Vom Scheitel bis za den Zehen. 

211. Di ţe ţ-ariqi iţi viini pri cap. 

(De ce-ţi rizi, iţi vine la cap). 

Vezi, No. 106, ” 

2. Cap mari, mplin cu carni. 

(Cap mare, plin cu carne—nu cu mădu'ă).-— 

Pentru omul grecii de cap. 

973. Caplu ţi Ib-aspargu, ch'elăa nu ță-aspargu. 

(Capul ţi-l stric, placul nu ţi-l stric). 
Z, 2877- 

214, Ş-lu bigă' caplu tu tastru. 

(Işi băgă capul în traistă). . i 

A lua o hotărire energică, pentru care e decis să-şi dea și capul. : 

A deveni haiduc, expus ori cind a-şi pierde capul. 

275. Ş-ligă” caplu. 

(Ş-a legat capul). 

A se însură, mărită. | 

Vezi: lăili. 

276. J-da caplu di chiatră. 

| (işi dă (izbeşte), capul de peatră). 

A se căi.
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981. 
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Caplu ca tigari, ma minti nă-ari. 

(Capul ctt, o baniţă, dar minte n-are). 

Vezi, No. 272, 

Cadi un pi cap-lii, domnu-i. | 

(Fie-care pe capul lui este stăpin). 

Alți lucrăaQă cu truplu ş-alți cu caplu. 

(Alţi lucrează cu corpul şi alţi cu capul). 

D&adi cap. 

(Dede cap). | 

A se înălţă, a prosperă în afaceri. 

Caplu ţe nu ntr&abă, multi vai tragă. 1 

(Capul care nu întreabă, multe va suferi). | 

Germ. Der Kopf der auf guten Rat nicht fragt, wird viel 
leiden. a 

Căpiti liră mintuiri tu bustă'n! crescu. 

(Capete fără judecată în bostan cresc).- 

„ Ari cap. Sa 

(Are cap). 

A îi cu judecată. 
Vezi: Gate, giîscă, palii; loc, scăată. 

Ş-capra păati z-dică a luplui : «l'a-n' căada !» ma di pri piş- 
tirăauă. 

(Şi capra poate să zică lupului: ciea-mi coada !», dar, de pe 
stincă). 

” Poveste : Un lup, întilnind o capră, a vrut să o mănince. Capra 
s-a rugat de dinsul, să fie şi el o dată bun şi să o lase să 
se urce încă odată peo stincă, care seafla in apropiere, de unde 
să se mai uite pentru ultima dată în toate părţile frumoase, 
unde a păscut, ca cel puţin, murind, să moară satisfăcută. 
Lupul a consimţit. _ | p 
Capra, indată ce s-a văzut pe stincă, la adăpost de ori: ce peri- 
col, a început să injure pe lup, zicindu-i: 

„«Să-mi iei coada, lupule!». 

Şi capra ari barbi, ma tut capră ș-ăasti, 

(Şi capra are barbă, dar tot capră Yeste,—nu ie ţap). 

„Dur. 18 1 9: Alle sind nicht Jăger, die das Horn blasen. It. 
N
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Non est venator omnis qui 'cornua suflat: Pastores etiam di- 
cuntut coriiua flare (ml.). 

986, Ştii capra s-mică ăarbă! 

(Şti6 capra să mănince earbă !). | 

Dir 590 II, 399: Was soll der Honig in Esels Maule? 

287. Ştii capra, ţe &asti sarba. 
" Tacit Nicolae. 

(Ştie capra, ce este &arba). 

„Find-că caprele nu pasc cu plăcere tearbă, ci' frunză de pe 
arbuşti. 

288. Ş-arin'a z-da pri capră, căada nu 6-aplăacă. | 

(Şi riia să dea pe capră coada nu o pleacă). - 

289. Capră arin'6asă ş-coada tut improastă. | 

(Capră rlioasă .şi coada tot sus). 
Com. de d-l Tacit Nicolae. 

- 290. Capra băasi ş-ăata s&-aruşnăadă. 

(Capra bese şi oaea se ruşinează). 

Capra bese oaea pate ruşinea. 

291. Ca capra tu oi. 

(Ca capra în oi). 

Cind ceva e prea bătător la ochi; cînd obiceiurile cut-va nu 
se potrivesc cu ale altora. 

292, Nu-l viniiră tuti că'pânli. 

(Nu tai venit toate caprele). 

A fi trist. Si - 

cir. Zane, 1349. A nu-i fi toţi boii acasă. 

293. Ţi viniră căprili a cusă ; la loc? 

(Ţi-au venit caprele acasă; la loc ?). 

Te-ai lămurit acuma, te-ai desluşit ? 

cîr. Ş-ai venit şi țăranii acasă. 

294. Capră (tră Arbines). 

(A Ibanez). | 

Adică Albanezul e ca o capră, cate nu se poate asocia cu 
oamenii, după cum capra nu stă în turmă,
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IL: fitară că'pârli. 

(Ii fătară caprele). 

A avea busurie în casă. 

295 bis-Va t&-ari'd, canda va-ţi lau că'pânli. 

996. 

301. 

302. 

303. 

(O să te înşel, parcă o să-ţi fead caprele?) 

Pr-iu ansari capra, ma nsus ansari edlu. 

(Pe unde sare capra, mai sus sare edul). 

cfr. Capra sare masa; eada sare casa. 

Armasi di la Caramân, ş-mică şi Gh'asuli, 

(A rămas de la ctnele, Caraman, cline mai mare, —— să mă- 
nince şi Ghiasuli,—ctine mai mic). 

Cavi s-nu niur&adă, necă nu gilsaşti. 

(Dacă nu inorează cerul, nu se Inseninează). 

Cavi s-mor di tusi, anădimată sh'ibă puşel'a, 

(Dacă oiii muri de tuse, blestemată să fie ciuma). 

Carni vai mişcu di tine. 

(Carne voiii muşca de tine). 

Ameninţare în contra cui-va, cfr.: 
W. 347., IV. VWer seinem Feinde unter die Zăhne lkommt 
ist, ăhel” daran: Petr. 58 venies sub dentem. 

Aolă. — Această amenințarea se exprimă, muşeînd în acelaș timp in- 

dexul cu gura şi ameninţind cu capul.: Une:ori ş-u dă în cli cl: sc lo- 
veşte”în piept, înainte de a-şi muşea degetul index, 2 

Nu n' faţi niţi cală, niţi araţi. 

(Nu-mi face nici cald, nici rece.) 
, , Z. 59 Milescu, 

Proverbul acesta la Aromini se aude sub forma: 
„Nu-n' ţini nici câldură, niţi arițimi. 

(Nu-mi ține nică cald, nici rece). 

Cuvintul cald, în senzul acesta, nu se aude printre Aromini, 

lu intră ngrin'a, „s&aspardi casa, 

(Unde intră .gilceava să strică casa.)- 

Noti.— Casa, în care este ceartă şi sfadă ziua toată, se strică. 

NO-adară casă. 

“(Nu face casă).
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Se zice pentru un om stricat, risipitor ; apoi: omcarenu se 
ingrijeşte de sine, ci de alţii. 

304, Casă aspartă, 

305 

306 

307. Ca vai di cari cu ungl'a-l! nu si zgrimă. 

- 908. 

(Casă stricată). 

Pentru unul stricat. 

. Casă pri cirlig. 

(Casă pe cirlig). 

On, fără căpătiiă, păstor. - 

„ Casă pri bistun. 

(Casă pe baston.) | 

Profesor, învăţător; om fără căpătiiil. 

Aceasta se referă la bieţii dăscălaşi, cari, în trecut, cu bas- 
tonul în mină alergait din sat în sat, rugindu-se să lie prii- 
miţi ca învăţători, in schimbul unui modest salăâriit. Cind! 

“un sat vecin le oferea un salarii mai mare, ei se duceaii 
acolo în anul viitor, avind prin modul acesta, casă pe baston. 

(Vai de cine nu se zgirie cu unghia lui.) 

Wer sich auf andere verlăsst, ist verloren. 

S-ai maşi nă cătivă, ma a ta sihi'ibă. | 

(Să a! chiar o colibă, dar să fie a ta). IE 
, * . . a -- 

309. Cai ch'ădică tră ghiini, 

310 

3ll 

312 

(Fie-care obstacol, în bine.) 

Ngr. Cală-amboăv'u via cal. 

. Să s-alăagă cânița di grin. 

(Să se aleagă neghina. de gri). 
efr. Z, 907, 

. S-al&apsi ch'ăniţa di grin. - 

(S-a ales neghina de gri). 

Ispirescu 37. 

. Li-umplu ch'alea. 

(l-a umplut pielea). 

A snopi in bătăi pe cine-va. 

” | N
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- (Numai pielea lui ştie ctte a suferit). . 
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Nu lu capi cala. 

(Nu-l încape pielea). 
1. De gras. | 2. De bucurie ; de ingimfare sau mindrie. 

„ Z. 4550 bis, Vezi: Srdntili, 
. 

Maşi ch'alea lui !!j ştie, citi ari traptă. 

_ Z. Îl 4549. 
L'-intră' su c/u'ali, 

- (l-a intrat supt iele). « 
PP Z. LI, 4548 

O-ari ch'alăa grăasă, 
(O are pielea groasă). 

O-ari ch'alăa ai gumăr. 
(Are piele de măgar). - 

Știii citu-l' fai cn'atăa, 
(Ştii cit 1 faca plelea. Cit preţueşte, ce putere are.) 

2. 4555, II: A şti cit poate pielea cui-va. 

Ș-alisă' clialăa. 
(Ş-a lăsat pielea). 

A nu se mai îi întors: a muri, ” 
Z 4568, 11, Ti vatim şi ț-umplu ch'alea cu flurii. | 

(Te omor şi-ţi umplu pielea cu galbini).” 
Xolă. — Reaminteşte legea turcească, care pretindea 300 lire turceşt pentru un omor de creştin, în beneficiul casei s tatului, fănăai se face în schimb nimic asasinului, 

- 

L-bigă' tu criati. 
„(L-a băgat în piele). . 
Adică: A aduce pe cine-va în pericol de moarte. 

Aota. — Cind cine-va ie bătut tare, în cît tot corpul ieste vinăt, ca s â se vindece, i se pune pe corp pielea unui noaten, jupuită de curînd, pielea să fie. caldă. 
: Se crede că prin modul acesta se vindecă pe deplin. 

21. L! pati calea. 
(Ii. poate pielea). 

„A fi om de valoare, 

29
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Chali ş-Oasi. 

(Piele şi oase). 

Adică foarte slab. 
Ctr. Plaut. Aulul. 56% Onia essa ac pellis totus est. 

Ch'atra țe s-arucutăaşie, muşclu nisă nu ș-acaţă. 

(Peatra ce se rostogolește, muschii nu prinde). 
Z. 996. Bag. 

Ch'atra ţe s-arucutăaşti, mușeliu n6-acaţă. 

(Peatra ce se rostogoleşte muschii nu prinde). 

Musco lapis volutus haud abducitur. 

Ca di clatră. 

(Ca de peatră). | 

De loc; nici odată; imposibil. 

. “'Ţinu cheptu. 

(A ţinut piept). 

“A fi voinic. 

329. 

390. 

331. 

“Arucă cletri. 

Aciţă s-arucă chi'etri. 

(Incepu a arunca pielre). | 

A semăna discordie; a insultă ; înjură. 

(Aruncă pietre). 

A pune intrigi, a cleveti. 

Chieti miți. 

(Măninci pietre). 

A spune lucruri neadevărate. A birii. 

Cindu chi'ari ţinivă calăa şelictrili Ti ftisescu. 

(Cind pierde cineva drumul şi pietrele-i sint de vină). 

A nu-i mierge cuiva. 

Pină ş-ch'âtnile plingu di nis. 

(Chiar şi ptetrele pling de dinsu)). 

Despre unul care se plinge mereă; plingător, care se jelu- 

eşte rnereii pentru nimic.
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Ş-ch'etvile s-plingu di nis. 

(Şi pietrele se pling de dinsul). 

A [i om răi, în cit toate lucrurile să se plingă de cine-va. 

Chicută di chicută, s-faţi bară mari. 
„dr. Picătura cu picătură lac mare se face. 

Di cicută, ch'icută, 's-faţe baltă mare. 
, Arom. II, 278, 95. 

(De picătură, picătură se face lac mare). 

Si-l năacă tu nă clicută di-apă. 
(Să-l înece într-o picătură de apă). 

A duşmâni pe cineva. 

— Ţe ţ-u hi'era cisidăase ? 
— Cluilipâș di mirgiritare. 

(—-Ce mi-ţi ie, rtiosule? 
— Tichie de mărgăritar). 

, Maărăcine Mih. Părleap. 

Cr. Ce-i lipsește chelului, tichie de mărgăritar ? 

Tră surdu, mac-astin!, tră orbu macă fimniiţeşti şi tră 
mbitât macă vai mești, ch'i-dută va z-ducă. 

(Peniru surd dacă suni, pentru orbu dacă cădelniţezi şi '* 
pentru beţiv dacă cinsteşii, pierdută (zadarnică) va (i). 

Ciiv&âsura vai vindi curcubete. | : 

(La Chereasova o să vinzi dovleci). - 
Com. de d-l Diamandi G. Samarina, Epir. 

La Chereasova se produc curcubete de tot felul şi dintre cele 
mai preţuite. Este un sat aproape de Samarina, Epir. 

Germ. : Dem: Girtner willst du Blumen vercaufen ? 

Ari chiivd sil viină mintea. 

(E timp să-i vie mintea). 

Se zice ironic pentru unul care deja este în virstă. 

Nu-ţi ch'ari cn'ivolu. 

(Nu-ţi pierde timpul). 

Cind ai a face cu unul, care nu pricepe. 

“"Ţe un cl'ivăt lăagă, daţi minti6şi nu pot z-dizlăagă.
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(Ce un nebun leagă, zece mintoşi — înţelepţi — îiu pot s-o 
dezlege). 

Grm. Was ein Narr in einem Moment spricht, kânnen die 
“Veisen in einen lahr nicht erklăren. 

Va vină ch'isda tu c'inuşe. 

(Va vehi p.... în cenuşe). 

Adică va veni şi rindul mei. 

„Cfr. O să-mi vie şi mie apa la moară. 

Chovlu ntră orghi &asti amiră. 

(Chiorul printre orbi este Împărat). 

Tu h&ara 6rghiilor, cliovlu-i domnu. 

(În satul. orbilor, cel cu un ochiii e domnitor). 
“ îi Isp. 1030, 

Va-n! Qiţi cH!ov, va-ţi dic orbu. 

(Imi vei zice: chior, Iţi voiii zice orb). 

Paria paribus respondimus. 

Mică” cîcăt. 

(A mincat c...) 
PI , MA ZI, 4993- 

Lăași cîcât ! adică: nimic; 

Micâşi c..., di ti pinginiși. 

(AI mincat c.., de te-ai spurcat). 

Nu se prind cite spui şi cite faci. 

Credinţă: . , NR 
-Cind o vrăjitoare ie prinsă şi silită să-şi spurce gura, toate 

vrăjitoriile şi farmecile, pe cări le va face in viiitor, nu: se 
vor implini. - „ , Ş i 

Pentru o ast-fel de vrăjitoare se zice, ca ieste pingirită, 

pinginită. 

Va si ştibă umplutlu di c..., că l&-ascuch. 

(Vrea să ştie — îi pasă puţin—cel umplut de c..., dacă-l 

scuipi). 

U cîcă' huzmetăa. 

(A feştelit-o). 

„Scâati cîc'ula s-mă-agudeşti“ !
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(Scoate căciula să mă loveşti). 
„Cind şi cel care ne impută ceva, nu ie mai de tmeabă,. Potriviţi. 

cfr. Dir 242, 1, 122: Das Blind spottet das Iinkenden. 

Lii s&-arupse'cîc'ula. 

([s-a rupt căciula), 
Cind capătă cine-va ceva în abundenţă, pentru cine l-a cu- 

pleşit binele, fericirea ipeste măsură. 

Necă voi si ştii d-iu ţ-u câcuta. 

(Nici nu vrea să ştiii de unde ţi-e căciula). 

Dezinteresare complectă. 

Nu ti ntreb d-iă ţ-u cîcuta. | 

(Nică nu te întreb de unde ţi-e căciula). 
Nepăsare, dispreţ pentru cine-va, nebăgare în seamă. 

Va-l! vină cîcua divarligalui. 

„(O să-t vie căciula jur imprejur). i 

Adică::a regretă, a se căi. 

Li-criscu cîcula. 

(I-a crescut: căciula). 

A căpătă onoruri, a deveni mai mare. 

Ciîimâcanlu Va ş-alasă, ma pişelu ţi-vindi ş-casă, 
(Caimacamul (suprefectil) tea şi-ţi lasă, dar paşa (prefectul) îţi vinde şi casă), . ” 
Adică, cu cit mai sus cauţi să găseşti dreptate, cu atit mat - mult trebuie să cheltuteşti. , 

Bigă m cîlda»i azi. 

(Am pus azi căldare). 
Pentru a zice : «am pus să spălăm azi rutele». 

4 

Cilcă tu pită. 

„(A călcat în plăcintă). 

A făcut-o boacănă. A scrinti-o! 

Er ist in die Patsche gekomen. 

Cu câlcîmiili niinti. - 

(Cu căleitele inainte).
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„Se întrebuinţează, ca să arătăm imposibilitatea de a se duce 

cine-va unde-va, - o | 

_Cilitorlu ş-linditlu nd-au pirtasin' și sirbitori. 

(Călătorul şi bolnavul nu cunosc zile de post şi sărbători). 

Ahtări ca tini, l-trag di câlțivetă io. 

(Aşa ca tine, îi port legaţi de jartieră ei), 

Adică ii tivăsc pe mai mulţi dintr-o dată. A consideră de - 
nimic pe cineva. 
Se arată superioritatea cui-va. 

Cafţi di la ciîni câlțicetă ? 

(Ceri jartieră de la cine ?). 

cfr. A cere lină de la broască. 

Ca cîligâvlu si-ndrăadi. 

(Se găteşte ca călugărul). NE 
_ i cfr. Z, Îl, 2752. 

Povestea care ne o dă d-l Zanne după Dem. Cantemir, se 

povesteşte la noi despre un călugăr. - o | 
Acesta, găzduit într-o casă, unde eraii două neveste, ai căror 

bărbaţi feraii în străinătate, s-a luat cu binele pe lingă ele şi 

le-a convins, să-i facă voia. a 

Bine dar s-a ivit neînțelegere între ele, cine să fie întiia, 

care să se bucure de grațiile călugărului. 
Călugărul le-a sfătuit să se iea la trintă și cineo fi mai voi- 

nică, cu aceea să înceapă. Zis și făcut. 
Pe cînd ele se căzneaii cine pe cine,călugărul incepu îndată 

a se găti. Atunci ele l-aii întrebat, că ce face? 
— Apoi, zise călugărul, ori-care va fi trintită, mi-e tot una. 

L'-trapsi câlapăc. 

(i-a tras calopul). 

A înşela pe cine-va. 

| di ciili si-ş băa-și cîmăașa dipri nis. -. 

(E în stare să bea şi pe cămaşă); * 

A fi beţiv din cale afară. 

-J-dtadi ş-cimeașa dipri nis. 

(S-a dat şi cămaşa de pe dinsul). 

A da tot ceare. 

Cindu s-mi vedi ninga nă bară, si s-facă dăauă ori! 

(Cind să mă vezi incă o dată, să se facă de două ori!)
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Cari cându va ş-cari cîndu poali. 

(Cine cind doreşte şi cine cind pate). - 

Isp. 492. Bogatul mănincă cind île toame, şi săracul cind 
găsește. 

Nă-ari cîmăaşi pri nis. 

(N-are nici cămaşe). 

A fi sărac prăpădit. 
Vezi : zmieană,. 

Cu câmăașa dipri nis ascipă”. 

(S-a ales numa! cu cămaşa de pe dinsul). 

Adică : Cu absolut nimic. 

M-aprăapăa ni-u eâmăașa de tuti strânțili. 

(Mai aproape mi-e cămaşa de cele-l-alte haine.) 

Cari nu-ş va cîmeașa ? 

(Cine nu şi-iubeşte cămaşa ?) 

Numai un nebun ar fi în stare să nu-și iubească cămaşa. 
De unde blestemul: 

S-nu-ţi vrei câmeașa dipri tini! . 

(Să nu-ţi iubeşti, să refuzi cămaşa de pe tine!) 

Sinonim cu: a înebuni, 

Vri'ndalui cînta c6arni, pin j-di-urecl'i șută armasi. 

"(Vrind cămila să aibă coarne, a rămas şi fără de urechi), 

Ntribară câmile: 
— Di ţe G-ai guşa strimbă ? 
— Am ţe-n'-u ndră&aptă, di guşa n'-u strimbă ? 

(Ai întrebat pe cămilă: 
«De ce ţi-e gitul strimb ? 
«Dar ce mi-e drept, ca să-mi fie gitul numai strimb 2), 

Va-ţi astingu cîndilue ? 

(O să-ţi sting candela Î).- 

A omori pe cine-va. 

Credinţă. | 
Arominul crede, că fie-care creştin are în cer, de îndată 

«ce se naște, o candelă plină cu unt-de-lemn, care arde merei. 
„Cind unt-de-lemnul se isprăveşte şi candela se stinge moare 

şi muritorul respectiv.
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Turbatlu cîni, domnu-su vai mişcă prota. | 

(Turbatul ctne, pe stăpinul săii va muşca întt)). 

Un cîni di la oi faţi daţi cin' d&-acasă, ma la oi! 

(Up cine de la oY, preţuieşte cit 2 zece de cei de casă, insă, 
cînd se află la 0). 

Fie- -care preţuieşte ceva în elementul săii ; la locul săiă. 

Caş bun tu f6ali di câni. 

; (Brinză bună în burduf de ctine). 

380. 

381. 

382. 

„ Îţi câîni arana ş-alindi. 

(Ori-ce cine se linge la rană). 

cfr. Fie-care se leagă, unde-l doare. 

Ci'mili, cindu-l! viini s-psusăască, s-ch'iși la g'imie. 
(Cind le să moară ctnele, se pişe la geamie). 

Un cine, care trece măcar pe la o moschee, ieste împuşcat 
la moment de Turci. Sa 

Ca cî'mili, ț&arupsi f6âlili, prit pălăbiri. 

(Ca ctnele, care 'rupse burdutul, iese prin fereastră). 
Ca cinele care a lins putina! 

Aurlă ca pri câni. 

(Urlă ca pe un ctine). 

- A huidui pe cine-va ca pe un ciine. - “ 

383. 

.389. 

386. 

Cari s-nu sirgl'escu câzili 

(Dacă n-oii asmuji ctinele !). 

Ameninţare puerilă, ce o facem în contra cui-va. 

.. Afir&â-ti di câmili, ţe nă-avină chi'atra. 

(Păzeşte-te de clinele care nu urmăreşte peatra). 

Ca cînili cu citușa z-duc. 

(Trăesc — se duc — ca ctinele cu pisica). 

Sie lebeni wie Hund und Katze. 

Z-vor ca cînele cu citusa. 
= "e 

(Se iubesc. ca ctinele cu pisica). | 
a „ Z: 1546. Dan. 

A trăi foarte rău.
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Oaspi veclu, cîni vecliu.: 

(Prietin vechiii, cine vechii). 
” 

cfr. Z. 1540. 

CînLi trag di nis. 

(Ctinii trag de dinsul). 

A fi cine-va în neagra mizerie. 
j 

Mași un'cîni-i coluv ? . 
(Z. 1453. Numai un ctine e scurt de coadă ?) 
Vezi : gumâr. i 

Mică cîmiti măari zări ! 

(Mănincă clinele varză acră). 

Z. 1483. Cinele “Tucului, la nevoie, mănincă şi mere pădureţe. 
Anecdolă macedonească : 

A fost un bogat şi a avut un ciine, la care ţinea mult. - II punea cu sine la masă şi-l nutrea cu tot ce avea mai gus- tos. Murind el, moștenitorul ura foarte mult rasa ciinească şi aşa a vindut ciinele pe nimica la un țigan. Acesta, să se nutrească pe sine nu putea, ci nu să dea şi ciinelui. Aşa, după ce se sătura, da şi ciinelui din ce răminea, dar ţi-ai găsit ciine să mănince ! El era obicinuit cu ceva ales. Țiganul văzind, că ciinele nu mănîncă, bucurie mare, Toc- mai aşa ciine boieresc îi trebuia lui, care să nu mănince muli. Aşa ozi, aşa două, pină cind i s-a făcut foame bietului ciine. Ţiganul tocmai sfirşise o mincare cu varză acră, acră de iți acrea ficatul. «Na 1» zise el ciinelui, «doar ţi-o plăcea azi să măninci !» Să-l fi văzut atunci pe ciine, cum mînca. . 

Fugi, ca câni upirit. 

(Fuge ca ctine opărit). 

Tricu ca câ'nili pritapă. 

(A trecut ca clinele prin apă). 
4. 1881, A trecut ca gisca prin apă. 

Pinănu cirtești cânili, nu ti mușcă, 

(Pină nu atingi ctinele, nu te muşcă).' -. 
! Z. 1498. Milescu. 

Ca cî'mili la hasapl'6. 

(Ca ctinele la măcelărie), 

Si nviţă” ca câmele la căsăpniţă. 

(S-a obicinuit ca ctinele la măcelărie). 
. - Z. 1542. Dan.



458 

390. 

397. 

398. 

399. 

400. 

401. 

102. 

403. 

_(De piele de cine, burduf nu se face). 

404. 

405, 

406. 

PROVERBELE AROMÎNILOR 

Avăagl'i ca câ'nili la hisăp. 

(Păzeşte—!şi petrece timpul—ca ctinele la măcelar). 

Cupii firă câni. 

(Turmă fără de cîni). 

(Staul pustiă plin cu lup)). 

— S-mică ca cânli. 

(Se mănincă ca ctinil). 

A lagă ca câni firă domnu. 

(Aleargă, rătăceşte, ca cîne fără stăpin). 

A fi fără căpătiiu. 

Da ca pri câne. 

(Dă ca pe un ctne). 

Fără milă. 

Cimili ţă-alatră, nu mişcă. 

(Clinele ce latră nu muşcă). 

Hrănăa cîini, s-ti alatră. 

(Nutreşte ciine, să te latre). 

Di ch'ali di cîni utri nu s-faţi. 

Sită di mitasi di câadă di cîni? 

(Sită de mătase de coadă de ctne!) 

Il mică cântă dit tastru. 

(A-l minca ctinii din traistă). 

A îi prost. 

Afirăâ-ti di cini ţe n6-alatră. 

(Păzeşte-te de ctinele care nu latră). 

„Unde toate mierg de a valma, talmeş balmeș. 

_Ngr. Ermu mandri v'umatu lich'. 

Z. 1547. 

Z. 1499. 

Z. 1521 Milescu,
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Nu-l cirtăă cînili ţe dâarmi, di vrei s-nu ti mişcă. 

(Nu-l atinge ctinele, care: doarme, dacă doreşti să nu te muşte) 

Com. de d-l Tacit Nicolae. - 

Lucr&adă ca cîni ş-mică ca domnu. 

(Lucrează ca un cline şi măntncă ca un domn). 

Cum va-l! cîntă, acşi va g'dacă. 

(Cum o să-i cînte, aşa o să joace). - 

„Germ. Er hângt den Mantel nach dem Wind. 

Să-aruculti câpaclia, di ş-află' tingiirlu. 

(Se rostogoli capacul, şi-şi găsi tingirea). 

Dir 468, II, 259: Kein Topf'so schief, er lindet seinen Deckel 

Avăaglii-ti di câvbinnilă-anvilit. 

(Păzeşte-te de cărbunele învălit). _ 

De om prefăcut. 

Ş-lo tut câzcîndălu. 

(ş-a luat toată căsnicia). 
| Z. 1612, Cu câţel cu purcel, 

Li-da câvinti. 

(ar. îi arată colții). 

Ciriţetă grăasă. . 

(cfr. Ceafa groasă). 

Om care nu pricepe. 

Cismetăa-ă barbă : iu da, da! ş-iu nu da, nu da! 

(Soarta e oarbă: unde dă, dă; şi unde nu dă, nu dă!) 

Fă-mi cu cîsmeti, ş-arucă-mi n-cuprii. 

(Fă-mă cu noroc şi aruncă-mă în gunoiii). 

“Bin Gliickskind darist du auch auf den Mist werlen. 

Dăarmi, ma câsmetăa-l!. lucreaqă. 

(EL doarme, dar norocul ti lucrează—ti merge.) 

Pentru cel norocos.
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Cișarău s-hibă ghiini, că ojli psusiră. 

Stina. să trătască—să fie bine,—căcă oile ai murit.) - 

Cişari di porți nu s-faţi. 

„(Sttnă de porci nu se face). 

Cind cîtașa nu-i acasă, șcăriţi'i g'acă pri măasă. 
„(Cind pisica nu-i acasă, şoarecii joacă pe masă). 

Cituşa ma nd-ag'unde pescul, diţe că-i ampuţi't. 
(Pisica, dacă nu ajunge peştele, zice că pute). 

| Z. 2323. N. St. 
- i / 

Citușa ma nd-ajunze pescul, ascuch'e. 

(Pisica dacă nu ajunge peştele, scuipă). 
Z. 2323. Milescu. 

Cari cîtuşșe nu-l va pescul? 

(Care pisică nu doreşte peşte ?). 

Z-g'ură' cîtușa s-nu mică șdariţi. 
(S-a jurat pisica să nu măntnce şoareci). 

Z . 
7j 
Z. 1740, 

Cotoiul s-a călugărit și s-a jurat, că nu mai mănincă şoareci. 

Vrei, cîtușe, pescu ? 

(Doreşti, pisică, peşte ?) , 
" Vezi: Cal, 

„ Ciţada, țe s-av'usăaști, scăati ciță'l! orghii. 

“(Căţeaua, care se grăbeşte, naşte căţei orbi). 

Dir. 340. 1.172: filte die Hiindin nicht, so wiărfe sie nicht 
blinde Junge. It. Canis festinans caecos parit catulos (catulos 
facit caecos). 

Pin nu da căada cîțeda, nu s-la cîn'lii după nisă. 
(Pină ce nu bate coada căţeaua, nu se ţin cinii după dinsa). 

Canda-l' fită' cîțadu. 

(Parcă i-a fătat căţeaua). 

Se întrebuințează ironic, cind cineva se bucură mult de un 
lucru, care în realitate, nu merită așa ceva.
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Angină” cîțada. 

(A chiemat căţeaua). ă 

A murit, a plecat, | 

Ciţaiiă di cupii ş-nivăastă di soi, 

„(Căţea de la turmă, şi nevastă de neam). 
E Ă ţ 

Cloca ţe nu să-aşteirni tu cuibâr, pul' nu ecâali. 

(Cloşca care nu şeade în cuib, nu scoate pu)). 

(Cloceşte in casă). 

Notă.—Se zice pentru cine stă mereii in casă, cine fe molatie. EL se mal 
numeşte şi mul'uruşcu—muieroiă înfenimat. 

Ari ctag. 

(Are chYag). | 

A prins avere;'are avere, stare bună. 

Li d&adi cleili, 

(Le-a adat cheile). | 

A muri; a se supune; a eşi din funcţiune. 

Ea s-nică ș- cel'eili, cleili b» strigă. . 

(Ea se inecă şi «cheile, cheile !> striga). 

Femeea cui-va, din cauza purtării rele şi necinstite a fost 
aruncată în rii de bărbat, ca să se înece. Ea aducindu-şi 
aminte, că cheile casei sint la dinsa, a strigat: «cheile, 
cheile, bărbate». 

Li-bagă căadi 

(li bagă coade). 
” Z. 11977. 

Tut căaai I-află. 

(Tot codițe îi găseşte), , 

Z. 4747 A afla codiţă cui-va. 

Va-ţi cadă coada. 

(O să-ţi cadă coada). ” 

Se zice de cine nu vr&a să facă ceva supt vre un pretext 
nefundat. .



462 _PROVERBELE AROMÎNILOE 

439. Mută-l di coadă. 

440. 

hi 

442. 

(Mută-l, ridică-l de coadă). | 

ad. A inălţa pe cine-va, a-i face complimente. 

Da cada. 

“(Dă din coadă). 

Se zice de femeile cari înclină a deveni ușoare în moravuri. 

Vezi : cifada No. 427. 

Gorţul coada dinipoi G-are. 

- (Părul coada îndărăt o are). 

“cfr. La toamnă se numără bobocii. 

Pi coada di cirpitor. 

(Pe coada de cărpător.) 

„adică : niciodată. 

43, 

Aha 

Mo. 

446. 

„pului, vorbele de mai sus. 

Va-n! lai coada. 

(O să-mi lei coada). 

Se arată nepăsarea. : * 

Căada cap ăasti la noi! 

(Coada cap feste la noi). 

Cind un nemernic, un incapabil, un parvenit, ajunge a con- 
duce afacerile în. vre o chestiune. 

Z. 1702. Ii 

L'a-n' coada, lupe! 

(lea-mi coada, lupule!) 

Povestea : 
Lupul prinzind e capră şi vroind să o mănince, aceasta s-a 

rugat de dinsu! să-i dea voie, să se urce pe stincă, să vie 
trei ori în jurul ei şi apoi, să o mănince. Lupul a consimțit 
şi capra la fie-care ecol în jurul virfului stincei, ii zicea lu- 

Tacit Nicolae. Vezi No. 284. 

Cumu z-duc pul'i-ți coarbe ? 
— Di ţe z-duc, liescu. 
i Tacit Nicolae, Turis. 

(Cum îţi merg puii, corbule? 
— Din ce mierg, devin mai negri). 

Adică : Din rău în mai rău!
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— Cumu-ţi nlerg pulii căavbe ? 
— Aţia d&-aţia liiescu. 

(Cum îţi mierg puii, corbule? 
— Din ce în ce înegresc). 

Bigară coardă, 

(Ai pus spadă). 
] - 

Notă. — Cind "Turcii sai hoţii începea să taie fără deosebire de bă- 
irîn sait tînăr, omorind şi nimicind pe ori-cine întilneaii. Se întrebuin- 
jează pentru a desemna un mare pericol, o mare spaimă ; măcel stranie. 

căapti ş-crudi. 

4. 1232. Verzi şi uscate. 

Nu-n' mică căusta ţară. | | 

(Nu-mi mănincă—atinge—coasta pămint niciodată). 

- Niciodată nu mă trintește cineva; sint invincibil. 

„Cind se ieai la trintă două persoane, ca să se constate cine 
je mai puternic, se cere ca cel învingător săStrintească pe 
adversar pe spate, pe coaste. 

Da-n coasti. 

(Dă în coaste). 

Frindi coasti. 

(Fringe coaste). 7 o 

Se aplică cui face dificultăţi, cind i.se spune să facă ceva. 
„A sta nehotărit; a fi nepretenţios. 

Li-u coc. 
(l-o coc). | 
cir. A purta Simbetele cuiva. 

Fur di Colon'e. | 

- (Hoţ din Colonia, provincie în Albania de sud). : — 
Adică : Albanez. , 

Arominii din Crușova, Bitolia, prin: «fur di Coton'a», înţeleg 
pe Greci. e 

Vezi : Arbines. 

Cola, mbola, V'an cuşiri (cusurin). 455. 

„ («Col'a-mbol!a», Ion vere |). . 

Cina cine-va se imprietenește cu toată lumea, aşa din senin. 
Notă. —<« Cola, mbolu» sunt cuvinte întrebuințate de Ilăşoţi, Cupăciai, 

Aromini grecizați. Cola, înseamnă lipește, mbola, altoieşte.
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„456. Năaciţât tu co», multi cîntiţi ştii. 
(Neprins în horă, multe cîntece ştii). 
Cir. ngr. Oxu ap-tu hurs, pulă trazuăvia xers. Afară din horă multe cintece ştii. 

497. Care s-acaţă 1=c07,, 
lipsăaște să g'bacă. | a 

- Arom. II pag. 275, 18. (Cine se prinde în horă, | 
trebuie să joace). 

45Ti*Te-acițâși în co, 
prinde z-g'oți. 

(Te-ai prins în horă, 
trebuie să joci). 

498. Cari să-acaţă m-com, va nu va, vai gidacă. 
(Cine se prinde în horă trebue să joace). 
Dir. 380 11.209, Die in het spel komt, moet spelen="Wer zum Spiel lkommt muss spielen. it. Chi € in ballo, ha da ballare. 

459. Hrină corul s-ți scăată oclil!, . 
(Nutreşte pe corb, să-ţi scoată ochii). 
Dir 421 1. 212: Erziest du dir einen Raben, So wird er dir zum Dank die Augen ausgraben. Fz.: Eleve le corbeau, il te crevera les yeux. 

“i 

460. Corbu ti dusiși, orn'u vinişi. | 
(Corb te ai dus, orn'u—corb din ăi mari—te a! întors), 
Din prost, mai prost. 

461. Di la corbu, ţe vai avdi !—Craă / 
(De la corb ce o să auzi de ctt: cra | | . 

cfr. Z. 1723, 

462. Cind va-n' baş cotzu. 

(Cind îm! voiă sărută cotul). 

Niciodată. 

463. „Cind va-n' ved cotlu, 

(Cind o să-mi văd cotul). 
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Ş-&asti «cra? 

(Este «craii 1») 

A nu şti nimic. 

Notă — crai! este strigătul corbului. 

Din crtaștit pin tu ctictăari. 
(Din creştet plină în picioare). 

cfr. Din tălpi şi pină în creştet. 

Oveclu tu ch'ali? 

(Crepi în piele ?) 

crech! j pliscinești l. 
(Crepi sait plezneşti ?) 

A se necăjl, 

(Ne plingem de Turci, şi nu ne putem scăpă „de .creştini). 
Se înţelege clerul grecesc, care se poartă, mai răi decit Pureii. 

Cric-mic, s-nu laţi. 

(Cre | mte ! să nu faci). 

A nu vorbi nici o vorbă, a nu crăcnt. 

Divarliga di Cricău bâdili nu pot s-n'-adiâni 
(n jurul Crăciunului nu pot să-mi string buzele). 

„Adică : în Crăciun este tare frig. 

Di. Criîc'in-Crăciun. 

(Din Crăctun-în Crăciun). - 

Adică  foarte:rar. | 

lă-li nă: evațe: Are acelaş senz ca și: a pune'cruce:cui-v 
» adică a fuce un semn spre a găsi lesne cele insemnate. 
Obiceiul se păstrează: printre păstori, cind nu mără-oile. Cru- 
cile le:fac pe un: băț. . 

„Bagă-l! cvuțăa. - : | 

(Bagă-i crucea), 
* 

A părăsi pe cine-va; a-și. lua, ori-ce speranţă. de la: ceva ; a-l considera“'mort pe cine-va. 
Probabil fiind-că la. fie-care. mormint se pune: 0 cruce. 

„.Nă plinqem di “Turţi, j-di criștin! nu putem s-ascipă'm. * 

30
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413. “Cvuţăa treţi în gură, ca cruţăa s-ti usiţi; - 

(De cruce pomeneşti, ca crucea să te usuci). 

Il  Cadi cucst pri cuprii-l! cintă. 

(Fie-care -cocoş cîntă pe gunoiul săii). ' 

Dir. 7755 L. 395 Der Hund ist tapfer auf seinem Mist. fi. 
Chien sur son fumier est hardi. 

: Isp. 1683, 

- 419. 'Doi cucâță t-ună cuprie, nu s-faţi. 

(Doi cocoşi pe un gunoi, nu se poate). * 

4106. Doi cucdță pi: uni cuprie nu cîntă. - | 
(Doi cocoşi nu cîntă pe un gunoiii). i 

- . o Z. 1689. Capsali. 

471. Ma gh'ine s-h'ii ună quă cucot prică un an gălină. 

(Mai bine să fii o zi cocoş, decit un an găină). 

„Z. 92. Dan, 

418. “Armasi ca cucuvaăa (sai : cucuvăada). 

(A rămas ca cucuvaea). 

Adică: singur, singurel. 

419. Li-bati cuchau. 

(UI bate cucul). 

“„A-i merge bine, Sa | i 
Z. 1748. A cinta cucul cui-va. . 

480. Şeqi ghiini, cucăate, că-l dic ali tati s-ti nsoară. 

(Şezi bine, cocoşule, căci îl zic tatei să te însoare şi pe tine). . 

Un flăcăii ajungind la etatea de.20—21 ani, a inceput să 
se ție de părinţi, ca să-l însoare, şi nu numai cu o singură 

- nevastă, ci cu trei, căci, zicea el, una nu-i ajunge. 
„Tatăl lui, om cu minte, l-a sfătuit să-l însoare intii cu una, 

şi după o lună să-l mai însoare cu a doua şi apoi după ce 
„va mai trece o lună, să-l însoare cu a treia. - | 

Insurîndu-se flăcăul, după două trei săptămini, a fost redus 
intr-o ast-fel de stare, că nu mai putea de slab şi prăpădit. | 
Intr-o zi, pecind el şedea mîhnit în curte, eată un cocoș, care tot 
se invirtea pe lingă dinsul, de nu-i da pace. Intr-un moment 
de indignare flăcâul l-a ameninţat cu insurătoarea, dacă nu-i 
va da pace. | 

Trecind o lună, tatăl ilăcăului a venit să-l anunţe pe acesta 
să se gătească pentru a. doua nevastă. - 

Flăcăul iza zis atunci: | i 
Nu se poate să las şi pe asta, care o am?
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„Li ncircă' pri cueât grâmatli. 
„(A încărcat pe cocoş cartea!) - 

Adică : n-a învăţat de loc. 

Li s&-asparsi cuibavla, 

„AL s-a stricat cuibul). a Si 

cir Z. 1, 2695: A trecut alba prin + raiil. 

„ Despre o-fată care şi-a pierdut fecioria.. 

Tot aşa: 

“Li să- an caăvanlua.. 

(I s-a: găsit cuibul). 

. 4 . N o -Y 

Canda nu mică culastră. E 
(Parcă n-a mincat corastră). 

Se zice de vitele bolnăvicioase, incă de cind sint mici și 
prin extensiune se aplică şi oamenilor nedezvoltați. 

Bună-i culastra, ma nu f&ată lotna oili. 

(Bună-i corastra, dar nu fată în fie-care zi oile). 

Cum alegi, acși culâdă. 

(Cum alegi, aşa culeg). e | AI 
Dăr 652 II. 373 Wie man den Acker bestelit, so trăgt er. 

Cum față, afli. a 

(Cum faci, aşa găseşti—ţi se face). 

Dir 694 [| 374. Wie man's treibt, so geht. f7. Qui mal 
fera, mal trouvera. 

Dinţii!. din gură ţi-cunoscu, 

(Iţi cunosc dinţii din gură). |, 

A cunoaște pe cine-va foarte bine. 

Cum viniră, acșt z-dusiră. 

(Cum aii venit—banil,—aşa s-aii dus). 

Wie gewonnen, so zerronen. 

Cum iţi din'icâși, acşt mică-ţi.: 

(Cum ai dumicat, aşa să măninc)).
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so 

190. În cară, vai chiică. 

(Unde curgea,.o să pice). 

491. Iu cură, va s-chiică. 

> 492, 

493. 

„494, 

495. 

496, 

“AT. 

| , 

luzeură, s-nu cură, va s-chiică... 

(Unde curgea, o să pice). 
Z. 586, Dan: 

Iu are curată, &ară va s-cură. 
(Unde a curs;.0 :să' curgă). 

Z. 587, Milescu, 

(Unde curgea, dacă n-o curge, o 'să':pice). 

Lia-ţi cunâtili. 
(lea-ţi cele curăţite). 

cîr. A se şterge.pe bot. 

Nuzldăii. di. curată 
(Nu-l dai de curea), 

A disconsideră pe cine-va, a nu-l băgă în seamă. 

Ninga nu timsi! guşe cureuveta ş-mută' cap. 

(ncă n-a intins git dovleacal şi a ridicat cap). 

2462. A prins bostanul coadă. 

Pentru parvenit; 

Cindu cureubetă, cindu guşa lungi. 

„(Cind dovleac, cind gitul lung ?). 
. Z, 601. Milescu, 

= / . 

Cind criscuşi, cuvcubetă, ş-cind strimbâși cap ? 
(Cind crescuşi, dovleacule, şi“ cind” strimbaşi capul ? 

'1sp. 650. 

idem. 

Dori bes tu nă cacuvetă/ 

ngr. Poti trânipsis culuchiida' chii poti strâvusis chiifăli ? 

(Amindoi b... intr-o curcubetă).. 

Isp. 181. Amindoi mincaţi:dintr-un ciob;. 

Se întrebuinţează. pentru 
intimă ; a fi asemeni. 

a. exprimă. o. prietenie” deplină,
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ngr. 'Colu mi vrachii. 

(Cur şi izmene). - 

498. Si-I! din'tţi cacrcuveti ăasti. 

(Să-I dumici aovleci este). 

A îi prost ca-un'măgar, ca o''vită,“cure mănincă scoarțe de dovleac. | „. a , 
a: | 

cir. A-i mincă ciinii din traistă, | - 

„499, 'Tragi-l' cuvcuveta. 

(Trage-i dovleacul). 

A goni pe cine-va; a bate la o alegere pe cine-va;. a alungă. 
Aotă. — Curculela se face ast-fel: Se ica un. dovleac „din cei. cari 

;servesc-de băut apă. I.se scoate Patul, tundul ' dovleacului, şi în locul lui se întinde o piele de iepure, fed sau miel. In mijlocul, patulul de piele se “face o mică gaură, prin care se irece o sfoară” ceruită cu ccară 
pură, prevăzută la una din extremităţi cu un" sfirlidii; împiedicătoare, care 
serveşte să împiedice sfoara de a cşi din carcubetă, . | 

Cînd cine-va trage din sfoara ast-fel' ceruită, produce un zgomot în- spăimintător pentru vite, | pr 
Cu curcubeta se servesc păstorii, ca să gonească vitele străine din li- 

vezi, mai ales vacile şi boii. . ” 

900. Va-ţi b&a curcuveta apă. 

“(O să-ţi bea. dovleacul apă). 

Adică capul cui-va.—A muri. 

“591, Nu-l! si umpli cacuveta. 

(Nu se umple dovleacul). | 
Adică : nu pricepe capul—dovleacul-—lui. 

502. Fură' curcuveta. 

(A furat dovleacul). | , 
Se aplică la o -femee, ca să arătăm, că a devenit insărcinată. 

503. Cecnla-ă ma mari şi di amiră”; - 
(G..... e mai mare şi de-impărat), 

904. 0... scăală ş-amirălu di mpadi. | 
(Ce. rădică şi-peimpărat de jos). 

505. C..... i.ciimicâm | 

(G..... este suprefecț!), Adică, care ordonă,
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506. 

507, 

508. 

509. 

510. 

511. 

513. 

dl, 

“Exprimă nepăsarea. 

La c..... li bagtutia tali. 

 (Stăi-pe curu-ţi). 5 DR 
“A învită pe cineva să stea .la locul sătiș a sta liniștit, 

Se zice despre cei leneşi, nepăsător. 

„Pentru cine pretinde lucruri, cari nu sunt de talia lui. 
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Va-n! Vai c...., 

(O să-mi iei, măntnci c.....) 

(Toats cite tu spui le pun la c....).: 

Ati prea puţină importanţă pentru mine. 

“Bati-l la c...., si-l viină mint&a la cap. 
(Bate-l la c... să-i vie minte la cap). 

Va-ni başi cuslu, 

(0 să-mi săruţi c....) | 

Ameninţare ce o facem cui: va, că se va rugă de noi; se va. 
supune nouă. .: 

Iţi [ini curu 2 

(Îţi ţine c....). 

Adică : cutezi ? indrăzneşti 9 

Stăi pri cun-ţă. 

Z-duţi ca c... ţe beăsi. | | | ' 
(Birfeşte ca c... care bese). . | a . > 
A vorbi fâră şir, lucruri nesărate. 

Sta tes cu e... citră săari. | 

(Sta întins cu c... către soare. 

4. IL. 27195. A sta cu burta la soare. 

Cuvlu-ţi tă lapte nihi'ertu &aste. 

(Curul tăii pentru lapte nefiert ieste). 

AJEL ţă-alagă multu, va să-s curmă curunău, 
(Cine aleargă mult, se va ostent curind). 

Weig, Arom. II, p. 278. 

,
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Cuţur &asti, 

- (Este ca un butuc). 

A fi-prest, necioplit. 
Z. 431. Butuc din pădure, 

„ Li-bigă' cuțutlu la guşi. 

(l-a pus cuţitlu la git). 
i 

. Ag'umsi cațatla la os. 

(A ajuns cuțitul la os). | 

A aduce pe cineva pină la disperare. 
Vezi : os. 

.. Pri cuțuti sun. 

(La cuțite. sint). 

Traii rău. 
A se duşmăni. 

Caut pat, 

(Ceat, pat). 

De aci şi de acolo. Expresiune turcească. - 

NI . 
„ N-hăară nu-l bagă, şi di casa c'âliclui ntrăabă. 

(În sat nu e.priimit şi întreabă de casa celnicului. 

V. Preftu,. 

Cit ț-u cerga, ahi't s-ti tindi. 

(Olt ţi-e pătura, te întinde. 

“Isp. 863. 

C'icănit. | | 

(iCocnit) Z. 5062. „i _ 

. AJGl cuun eic'6o, 

(Acel cu un picior). | 

Vezi în Şezătoarea An. 1V, deceul publicat: de noi şi refe- 
ritor la drac: de ce dracul ieste cu un picior.. 

U lon- cicioani. : 

(A luat-o în picioare). , 

A “urmări pe cine-va pâs cu pas,
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52. Şelo cicăarli dinantimirăa. 

(Ş-a luat picioarele pe umere). 

A fugi, a merge fără nici un scop. 

97. Pri cicâr sta. G
r
 

b 

(Stă-n picioare). 

A [i grăbit: a [i gata să facă ceva, 

ctre, Z. 4506 II. 

„58. Iu ți sta cicăarii, s-nu ţi ta cuplu! 
(Unde-ţi stă picioarele, să nu-ţi stea capul!) 

529. Curmâţ, că nu-l puttă cicoăurli, 

(Ostenit, că nu-l purtati picioarele). 

530. Canda l&-avăâ căarli cu chirie ldată, aş l-eră cunrmati. 
(Par că le luase picioarele pe chirie, aşa „erai ostenite), . 
„Adică: Obosit de tot. 

531. Lu ncălțăt-di dăduli cicăari, 
(L-am încălţat de amindouă picioarele). 

A înşela pe cine-va. 
Vezi : tăstrulu, sont, 

532. Cit îl ţin cica. 

(Cit 1. ţin picioarele). 

In fugă: mare. 

Z. 4508 II: Cit apucă piciorul. 

533. Li-da cu cicorlu. 

(II dă cu piciorul). 

Z. 455. 1. 

A respinge ce-va. 

934. Fudiţi cicăari, s-nu vi cacă ce... 

(Fugiţi picioare, să nu vă ce... e...) 

Z. Il, 2828. Fugiţi cilciie că .vă.calc. 
Ngr. Pewyâre zovdapăna vă ţii Gas JEG 05 z6hobş, 
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990. Va ti fac ciciâr di -lpuri, 
(O să te fac picior:de Yepure). 

Nolă, — Se întrebuințează, cînd e vorba de concurență ; Astfel dacă se apucă doi, eine aleargă: sati “cine e mal voinic, unul, care se crede 
mai superior, zice celui l-alt, că-l vada de ruşine, îl va face:.picior de Teputre, 

936. C-un c'ic'r tu groapă ş-cO-alantu.nafăară. 
(C-un picior în groapă: şi cu altul .afară). 

Se zice de omul slab şi prăpădit ; de un bătrin, care nu maj are mult de trăit. . 

Z. 4491. 1, 

537. C-un eticii nafăară ş-că-alantu. tu grăapă.: 
(Cu un picior afară şi cu cel l-alt în groapă). 
Adică foarte bătrin.. 

Isp 1513. 

538. Pri un ctic'â» sta. 

(Stă într-un picior). 

Adică, gata să servească pe ori-cine, 

„939. Ş-lo mint&a la cicodari. 

(Ş-a luat mintea la picioare). 

cfr. A-şi luă lumea în cap; a umblă fără căpăliiu. 

540. Da cic'ăanli. - 
+ 

2 (Dă din picioare). 

Se întrebuințează, cind propunem o „impăcare oare-care cui-va şi acesta nu o primeşte. Atunci zicem : 

Da cic'arli / 

Adică : se arată nemulţumit. 

Se mai intrebuinţează a arătă, că cine-va ie pe ducă. 

5+l. Pină 's-nu ncaliţi, s-nu dai dicăai. 

(Plnă să nu încaleci, să nu dat din picioare). 

5%2, Şâmijdolii mică dit un cină. 

* (Amindoi mănincă dintr-un cenac). 

A fi asemeni, 
A îi prietini intimi. 

548, * Cabitân cinușa citră nis ș-u traqi.
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i 594. Cari cu c'oclu, cari că-amonta, | | 
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„(Fie-care trage cinuşa cltră sine). 

Adică, fie-care ingrijește de. sine. 

Catiun cinașa pri turta lui u tragi. 
(Fie-care trage cenuşa pe turta lui). Ma 

Di cinușe albă nu se faţi turtă. 

(De cenuşe albă, nu se face turtă). 
| - . ” Z. 521. Milescu. . 

Tuţi cu c'irăășili ş-noi cu mMic'âșili. 

(Toţi cu cireşele. şi noi cu gherghinele). 

Ad. fie-care la timpul săi, numai noi nu. 
Arată : întărzierea unui lucru. 

Lă-avăaglii ca civăușa țăa căapta. 

(II păzeşte ca pe o ciraşă coaptă). . 

C'oară să-adară. 

(Sfoară se face). i - . | 
_A se destrăpălă, | i N 

Sta cu căarle un pr&-alantu. 

(Sta cu picioarele unul peste ultul). 

A-i merge bine. | 
„A fi impertinent, cind je unul, căruia, deşi nu-i merge bine. 

ŞI totuşi stă, cum am zice: cu picioarele unul peste altul. 

" Iu-i cara ma minută, acl6 st&-arupi. -: 

(Unde-i aţa mai supţire acolo se rupe). 

... Lii să-arupse căana, 

(| s-a rupta aţa). _ 
A murit, 

pă ț 2 TI 

Va 5 arupem căare. 

(O vom rupe aţa). 

Adică : vom strică prietenia. 

Mac-u tragi căara multu, va s-arupă. 

(Dacă tragi sfoara mult, se va rupe).
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(Unul cu ciocanul, altul cu nicovala). - 

Z. 1613 b.: o | 

Unul zice «ais» şi altul acea». | | | 

bis. Cilcă' cu c'o» anâreptu. 

(A călcat :cu picior drept). 

A aduce fericire. , - 

Nu-l! dă cu con»tu, că s-nu-ți vină dorlu.. 

(Nu da cu piciorul, căci să nu te ducă — vină: — dorul) - 
Cfr. Z. 14851. 

Nu disprețui nimica, căci la o-vreme poate să-ţi prindă bine. 

J-băa c'uvucla că-arihati. 

(şi fumează ciubucul în linişte). 

A fi mulţumit. 

Notă, — Se aplică cui e mulţumit de starea lui și trăieşte cinstit şi 
liniştit în deplină pace, fără să facă răi nimănui. 

Caulăaști!) di diparti. 

(Ciuleşte de departe). | 

A ascultă cu băgare de seamă; a bănut. 

. e că-i hâară firă 'cin', Camaga nu cirtăaşti,. . , 2 j 

(De şi-i sat fără ctini, ciomagul nu strică). 

lu-i 'cumlecha ali Virtată ? 

(Unde-i ciumlechea repauzatei?) 

Anecdotă. - 
A tost odată un bărbat, care se obicinuise, a. mincă» ;felul 

de mincare numit «ciumleche» afumat, liind-că soţia lui n-a-. 
vea răbdare să stea mereă lingă foc, ca să-l păzească. 

EI însă s-a obicinuit așa de mult cu ciumleche afumată, 
că ciumlechea bine gătită nici nu i se părea bună. 

Murindu-i prima: nevastă, el s-a însorat din 'noiă. 
A doua nevastă căuta prin toate chipurile să-i facă me- 

reii pe plac, păzindu-se să nu-l nernulțumească cum-vă, şi 
șă-l facă ast-fel să zică, că trăia mai binecu prima nevastă. 

Intr o zi văduvul i-a.spus să-i gătească o ciumleche. 
Beata nevastă s-a ars la foc de dimineaţă pină la priuz, 

sgătind ast-fel o superbă ciumleche. Bucuroasă, că o să-i facă 

2 Verbul Ciulescu, se întrebuințeaza pentru a'arăta modul de asculţare 
al cailor, | :
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mulţumire bârbatului,::a servit .la masă, cind ce să auză,. Abia a gustat o lingură bărbatul ŞI a exclamat: | 

«lu-i c'umlech'a ali. Virtată b 

(Unde-i ciumlechea repozatei |) 

:Sărmana nevastă, auzind - una :ca: aceasta, a rămas ca trăznită, „i | 
“După cite-va zile s-a pus intr-adins şi a mai făcut pentru a doua oară ciumleche şi ca să nu se zică, că găteşte cu'puţină: ingrijire, a chemat şi o femee din vecinătate, să fie marloră. Şi de astă dată .ciumlechea a.fost:superbă ! | 
Totuşi bărbatul, gustind dintr-însa,n-a putut să nu exclame: 

«lu-i c'umlech'a: ali 'lirtată 

(Unde-i ciumlechea repozatei? | 

Beata nevastă nu ştia :ce:să: mai: facă: de :părere! de.răti. 
“Cind a rugat-o bărbatul să-i mai facă „ciumileche, ea a pus-o la foc şi nu s-a mai interesat de dinsa, căci gindea, ori-cit PA „"de.pustoasă „şi bună-s-o“lac, tot .el::nu.-se va:mulţumi. 

- Natural,. că :ciumlechea .s-a afumat 'cu-totul şir: fiind-că nu “mai era timp să mai gătească alt-ceva pentru masă, a servit clumlechea aşa afumată cum era. 
Bărbatul, abea a gustat, şi plin de bucurie, ş-a sărutat 

nevasta şi a zis: | 

«Ea ciumlechia li irtată 1» 

(Eacă 'ciumlechea repozatei |) 

Atunci a văzut și nevasta ce va să zică obiceiul la oml 

560. Să-adră' cunla şi cazaca. _ 
(S-a făcut clurla—bei—şi casaca—armaş—), . 

„A- se imbătă:. lemn. 

Aceasta vine de acolo, că jucind copiii jocul cu arşice :. 
Fleca !», cind dă ' unul -şi „se duc arşicele clurla. şi ca- 'zaca, cel careia dat, a scrintit-o de. tot și. ciștigă cel care-i urmează să dea, după dinsul. 

Sl. Pă-ti soţ cu dvaelu, pină s-treţi puntăa 
“(Fă-te “tovarăşi cu dracul, pînă să treci puntea). 

562, N'aciţăi devaclu (âraclu), lu alăs, nu m&-alasă.. 

(Am prins pe dracul, îl las nu mă lasă). 

Analog: Am prins un lup, îl las nu mă lasă.  
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303. Ş-a ciţă” daraclu di căadă.- 
(A prins pe dracul: dei coadă), 
A-şi găsi beleaua: 

504. Adră lucrulu a danacluă. 
(A făcut lucrul dracului). 

A se găsi. în; incurcătură.. 

569. Z-dusi la darâți. 

| (S-a dus dracului): 

A se prăpădi. 

506. Cu darăa treţi ş-amarăa. 
(Dacă dai bani, poţi 'trece::şi:.marea). 

567. Mică j-băă că-a tăi, şi dani-lăari nelo. | . 
(Cu omul tăi, (prietin, rudă), măntncă şi. „bea, dar dara- veri să nu ai). 

! 

568, 'Te daă, aţăă li. 

(Ce dai, aceea fe). 

569. Va-n' altii! dati? E 

“(Imi vei urcă impozitul'?): a 

910. Nu ştii dimineața, ţe 'te- -aștăaptă săara. 

(Nu poţi să ştii dimineaţa, ce 'te aşteaptă sara—ce ţi se va intimpla pină de seară). ” E | 

Su. Cari si scăală. di diminăața diparti ag "unde. 
(Cine se scoală de dimineaţa, departe ajunge). 

Z. 121. Milescu! 

5. „Care nchiistaște dimnăața, cit pe anarga s-imnă, cunachia va s-o ag'ungă. 
Arom, p. 278. II. 

(Cine porneşte dimineaţa, cit de incet să umble, cunachea o va ajunge). 

Nota. Cunachie ieste drumul ce-şi propune.să facă o persoană într-un 
"anumit timp. 

573. Ună oară dliminăaţa faţe trei ca după prindu.! - 
(Un ceas de dimineaţă: face cit trei ceasuri de după prinz). 

Ze 15, 1. Bag. 99.
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BTA, Dinţi s nă-avăăi, lapti 'vr&a. miţi, - - 
(Dinţi dacă n-aveai, lapte ai fi supt). 
Pentru cine se consideră -încă mic. 

a
 

=
 

a
 Ţ-cad dinţâtă. 

(1 cad dinţii). 

Se zice cuiva, cind refuzăm a-i da, ce ne cere. - 

516. StruxGă-ţi. dinţău. 

(Ascute-ţi dinţi). 

Cu același senz de mai sus. 

577. Dinţăt (miselli) din gură liscăasi. . 
„(L-a scos dinţii, măselele din gură). 

578. Nu culăaqă si-ș arimă dintili. . 

«(Nu cutează să-şi scobească dintele). 

sp. 317. 

Peritru cine nu trăeşte liber; pentru cine e păzit la ori-ce 
mișcar e. 

57. Cu dinţâl! citră nsus, 

(Cu dinţii în sus). 

- A muri. Se aplică celor bătrini mai ales. 

580. Nă-ari cu ţe si-ș aridă dintii. 
(N-are cu ce să-şi inşele dintele). 

7. "11, 3873: A nu avea cu ce-și stropi măseaoa. 

581. La niscinţi tati denţăti ş-la niscinţi tal'i limba. 

„582. Da dinţiu/ 

(Dă dinţii !) 

i frig tare. _ 

583. Cum iți din! icâșă, acşiți mică-ţi. 

(Cum ai dumicat, aşa şi mănincă). 

cfr. Ter. Prorm. 318 tute hoc intristi, 
“dum est. 

(La unii fate dinţii, şi la unittate limba). 

tibi omme exeden 

Auson. id. 6, 5. tibi, quod intr sti, exedendum est. 
N 

e
 
a
a
 

a
r
 

I
A
 

e
 

a 
a



581. 

550. 

589, 

| 590, 

DOL. 

592. 

53. 

DY. 

„Omul « s- lăagă, iu-l dăari, - 

PROYERBELE AROMÎNILOR - E 

Si nv&ață dispulăt şi l'-&-arşini nviscut. 
(Se. obicinuieşte — se învaţă —  despoiat şi-i ieste ruşine - (să meargă), imbrăcat).. 

Dăr. 559, 1. 310: Gewohnheit will Recht- haben. | 

Lasă-n' dică « dăamnă mar i», şi-lasă-n' mor laăa di fdami. 
(Las să-mi zică «cocoană mare» şi las” să mor biata de foame). 

Multa : <dăamne, doamne», ş-al Dumniqă'i l-angr&aci. 
(Prea des: «doamne, doamne», şi lui Dumnezeti îi vine grei). 
Şi Dumnezeii se plictiseşte de prea multă rugăminte. 
ngr. To poli tu «chi'r:elâison» ch'-u 0eâs to angricâi 
ldem. 

Se întrebuințează, cind plictisim pe cine-va cu vre-o ce- rere, rugindu-l mereu. , 

Mi leg, iu mi dăasii. 

(Mă leg—panse?, —unde mă i doare). 

(Omul se leagă, * unde-l doare). 
- : 

Milescu, 

Cade un s-l&agi acl6 iu-l dăani. 
„AFie-care se leagă acolo unde-l doare). 

Z. LI, 5193. 

“Ghicu, 

Cadi un și şti, iu- 1 dăari. 

(Rie- -care e ştie, unde-l doare). 

Maşi tini ştii Su ti dări. 
(Numai tu ştii, unde te doure), 

: ! Bag. 194. 

“Ti dăavicurlu. 

(Te doare curul). 

Cind se tinguieşte cine-va, fără motiv. 

„Cind nu ti dani caplu, s-nu-l legi. 

(Cind nu te doare capul, să nu-l legi) 

5200, D. Dan. ete, 

Cari docvnii, nu l-u tdami.
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N (Cine doarme, nu-i e foame). i | | a 
Qine. nu: munceşte, nu. trebuie. să. mănince. Se aplică de obiceiii copiilor, cari. nu vor: să se scoale di- mineața la timp și râmin fără «ngustare», gustare. 

Doarmi : lemnu (mortu, buc! um). 
(A dormi, ca un lemn, ca un mort, ca un butuc), 
Mult și grei. 

Z, IL 5162, 

Dăarmni. dus. 

(Doarme: dus), adică: liniştit. | 
Notă. — Supt dus: se înțelege : inort, dus în lumea cea-laltă, 

Dăarini di mprostu. 

„(Doarme de 'a-n picerele). 

Om cam prost. 

L-d&adi dol'i a preftului. 
_(A-dat cei dot preotulu)). 

A muri, - , 
Notă. — Probabil, find-că se obicinuia ase plăti altă dată preotului doi EToşi. 

Ă 

Aspuni-ţi dovlu la omlu a tăi, ş-nu. ti. dă. la- xenlu. 
(Spune-i păsul la' omul tă şi nu te arată străinuluy), 

Domnu gasti grei s-aguundi, huzmich!âr poţi dua tută. 
(Domn este grei să ajungi, servitor poţi fi ori-ctnd), 

Țe ț-u c-avuși tată donna, cînd tini nu eşti omă! 
(Ce ţi-e că at avut de tată un domn (om cum se cade în toate privinţele), cind tu nu. eşti om). 

Isp, 918. 

Tată-tu domni ş-tini necă om, - Sa 
(Tatăl tăă domn şi tu nici om). 

, - „cfr, Ispirescu, op; cît. 1582, 

Ocl'ul a Aâmnulată u ngraşi tutiputa. 
(Ochiul stăpinului îngraşe vitele. 

Dăr 743 1. 379.. 

“i
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(lă-te frate cu. dracul pină să treci puntea). 
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Care alixăaște mulţi domnii, huzmichiâr auşâşti. 
Aron II p. 278. 19, 

(Cine mulţi stăpini schimbă, servitor îmbătrineşte). 

Draclu ti nvăaţă s-furi, ma nu şi s-ascundi. 
(Dracul te învaţă să furi, dar nu şi să ascunzi). 

| 

Fudi cu draclu di per ai lup. 
(Puge ca dracul de păr de lup). 

Dumnezei insuflețind pe lup, opera dracului, i-a ordonat să mănince pe drac. Acesta de atunci, dacă-i miroase a lup, fuge de se prăpădeşte. 
Vezi il Șezătoarea An. IV, Di fe draclu-i c-un cicior. 

Fudi ca dracu di Gimn'amă. 
(Fuge ca dracul de tămline). 

Ispirescu 2308, 
Fă-ti frati cn draclu pină s-treți puntăa. 

Isp. 2194. 
. 

a Acl6 l-bagă dracu ! 

(Acolo îl impinge dracul!). 
Cind cine-va comite vre un lucru răii, ceva de reprobat. 

“U faţi dractu ifechii. 
(O face dracul puşcă |). 
Dracul ieste în stare să facă ce nu te aștepți. 

Cindu draclu lucru nu ari, ş-tradi căada tu cindari, 
- (Cind dracul n-are de lucru, îşi cintăreşte coada). 

Draclu oi nă-avăă, şi umtu vindăă.. 
(Dracul oi n-avea, şi unt vindea). 

Aprindi ş-a dracluti nă (ară, s-nu- “ți aspargă lucru. 
(Aprinde şi dracului o luminare, să nu-ţi strice treaba). 

Cari z-duţi cu dractau, draclu va-l la. 
(Cine se duce cu dracul, dracul o să-l lea).. 

Ne draclu s-lu vedi, ne eruţăa s-ţi taţi. 
Com. de d-l N. Tacit, 

Id. ar, Nici pe dracul să-l vezi, nici crucea să-ţi faci. 

3
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616. Ne drachu s-astâi' (s-lu vedi), ne cruţăa s-ț-u faţi. 

Gl 

648, 

619. 

620. 

62 

022. 

0923, 

= 

1. 

e 

(Nici pe dracul să-l întilneşti— vezi, — nici crucea să-ţi o faci). 

Fu deaclu aţel ni'iclu, nu fu aţel marti. 

(A fost dracul cel mic, n-a fost cel mare). 

Cind se intimplă o mică nenorocire. 

Ș-arupsi draclu pipuţili. 

(Ş-a rupt dracul ghetele). 

Dracul, devenind sfătuitorul unui om de bine, pe care l-a 
purtat prin palate, și l-a făcut să guste tot ce ambiţiunea 
omului aspiră, la urmă l-a împins la furt şi a făcut, ca o-: 
mul de bine să ajungă la spinzurătoare. Pe cind il duceau 
la spinzurătoare, iată şi draculapare îndrumaullui cu niște 
desagi plini.cu ghete rupte. Atunci îi spune omul de bine: 
— In loc să aduci bani, ca să dai să scap de la spinzu- 

rătoare, tu vii cu desagii plini cu ghete rupte? 
— Le vezi pe toate acestea, ii răspunde dracul? Mi-a ire- 

buit să le rup pe toate, ca să te pot aduce în starea în care 
te văz. | 

Draclu punți nu faţi, ma chiadiţi bagă, sau: punți aspardi. 

(Dracul poduri nu face,dar piedici face, sati: poduri prăpădeşte). 

Dusi av'u să s-facă, di drați nu p'tu s-ascapă. 

(S-a dus sînt să se facă, de draci n-a putut să scape). 

ngr: "Ezie "pă vă "pă, megenărpaoz, Byz. Zeit, pg. 535 No. 365 

Pină s-ag'unqi la Dumniqă”, ti mică drațti. 

(Pină să ajungi la Dumnezei, te mănincă dracii). i 

L6 aciţară draţti di ureclii. 
(L-ai prins dracii de urechi). . 

A se înturiă, 

D iu nu-i şi Dummnigdăă nu ari [e-s l'a. 

(De unde nu fe, şi Dumnezeii n-are ce lua). | 

Dăr. 186 II 102: Wo nichts ist, hat der Kaiser das Becht 
_verloren. lt. Ubi nhill est, Caesar jure suo excidit. 

„ Dumnidă ă amină, ma n-agirşaști. 

(Dumnezeti amină, dar nu uită). 

Dir. 624. 1. 324 Gott kommt langsam, aber, wobl.; it. (si) 
Diu e lagnusu, ma no scurdusu Golt ist langmiitig, aber 
nicht vergesslich.
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Canda aciţă” Dumnigă'ii, di păali.: 
(Parcă a prins pe Dumnezeii de poale). 
Pentru cine se crede prea mult. 

: L-lirtă” Dumnigdă'ă. 

(L-a iertat Dumnezei). 

Amur. 

. Cindu va Dummnigă'ă, si-l chiară, îl l'a minta. 
(Cind Dizeii doreşte să pearză pe cine-va, îi jea mintea). 

Isp 741. Ari Dumnigă. 

(Are Dumnezei,—e -un Dumnezei). 

Se întrebuinţează cind cine=va suferă vre o nenorocire şi işi exprimă increderea in bunul Dumnezei, că nu ie pierdut totul pentru dinsul. | - 
ma - Dumnidă'ă da, ma nu d-aduţi a casă. 

(Dumnezeti dă, dar nu aduce acasă), 

Dumnigdă'ă sti văadă. 

(Dumnezeii să te vază), . 

A „lăsa pe cine-va în judecata, în plata, lui Dumnezeii. 'Pot aşa: 
Dummniglălu s-ţ-6-aducă, 
(D-zeii să ţi-o aducă). 

Dumnigliă s-u facă... 
_(Dumnezeti s-o facă...) 

Cind e verba de ceva neliresc, silit, lipsit de posibilitatea de a [i aşa cum ni se spune. Despre cava nereușit. 

Omiu al Dumnidă, 

(Omul lui Dumnezeii). 

Adică: Drept, simplu, naiv, care nu se pricepe la drăcii. 

Dumnidă'ă tră tuţi, şi cabitin tră nis, 
(Dumnezeii pentru toţi, şi fie-care pentru sine). 

Canda cidu Dumnidă'ă di-l apitrus“, 
(Parcă căzu cerul şi-i cupleşi). 

„Pentru a exprima o spaimă.
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Nă-ari Dummnigă'ă pri nis. 

(N-are D-zeii asupra-). 

Se zice pentru omul care e capabil să facă ori-ce răi, fără 
cea mai mică mustrarede cuget, fără nici e teamă de păcat. 

Duşmăân vecl'u, 
Gaspi nu s-faţi. 

| (Duşman vechiii 
amic nu se face), 

Ma ghiini un dugmdn cu minti, dicit Qaţi aspiţi glari. 

(Mai bine un inimic cu minte, de cit zeceamici proşti). 
Uleig, Arom. II, p. 279. 

Apa dăarmi, duşmanlu nu dăarmi. 

(Apa doarme, duşmanul nu doarme). 

A dușmanluă pisti nu-l! dă. 

"(Să nu te încrezi duşmanului). 

Z-duţi şi vini, 

(Se duce şi vine) 

cfr. Calea-valea. 

«du-ti, vina». 

(« Du-te, vino»). , , 

idem ngr. : 

«sirta-ferta». 

«Fumâala al Damă. 

(Familia lui Zamă). 
Se zice cui-va, care are copii mulți şi neastimpăraţi. 

Se aude prin Samarina, Avela, Perivole, etc. prin Pind. 

Daţi vai dau, ş-ună vai misuri. 

(Zece o să lovesc, şi una vei numără). 

A ameninţă pe cine-va cu bătae straşnică. 

Cari d&adit va tal'i, di nu va ti d&ară? 

(Pe care deget ai să tai, şi n-o să te doară?) 

Pe care copil al tăă o să-l pierzi, ca să nu te doară ?
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Ținţi dedtiti tu mină, ș-un cu alantu nu sunt ună. | 
(Cinci degete într-o mină, şi unul cualtul nu sint una, a- _semenea). 

Tuti gădditle nu-s ună. 

(Toate degetele nu sint la fel). .. 

S-ţi tac ună, ţe s-ți mişti gădditli. 
(Să-ţi fac una, ca să-ţi muşti degetele). 

cfr. Plaut. Pseud. 884: | 

Ipsus sibi faciam, ut digitos praerodat suos. 

J-bigă” dedditlu. 

(3-a băgat degetul, s-a suptseris). 

Moti, — Amintire frumoasă din timpul, cînd oamenii nu ştia a scrie 
"şi trebuia să supiserie cu degetul, lucru ce şi azi încă se obicinueşte 
pentru femei, 

Pentru aceasta se înmoaie degetul cel mie în cerneală şi se calcă pe - 
hirtie drept iscălitură, - - 

Pri dedgiti li ştii. 

(Le ştiii pe degete). 
. 7 . A şti ceva foarte bine. 

Lă-aspun luţi cu dăddittu. 

(Toţi !l arată cu degetul). 

Cind cine-va e renumit în bine sau răă. 

Cari-j bagă mina tu n'ari, Jădditiu va ş-alingă. 
(Cine işi pune mina în miere, degetul işi va linge). 

„Ne pri diditie nu iă-am tini. o» 
(Nici la degetul cel mic nu te consider pe tine). 

cfr. Ispirescu, 283, 

După dăană, ang'âr ş-amirălu. 

(După culină, injur şi pe impărat). 

Dimed di multă lumi ţe Gară. 

(Gemea, de lume multă ce era). 

Arată mulţimea. |
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Tră diniri dată ş-cucotlu. 

(Pentru ginere şi cocoşul ouă). - 

Cu «â, că micâşi» nu s-umpli pintica. 

(Cu : «zi, că ai mincat» nu se satură burta). . 

“ Dir 114 II, 406: Worte tăllen den Bauch nicht. fz. le ven- 
tre ne se rassassie pas de paroles. 

Dili fripti I-faţi.! 
(Li face zile fripte). 

: Z. LI, 5128. ş129. 

Ari gdâli multi. 

(Are: zile multe). 

Pentru cine are mult de trăit. 

Ditili il! suntu misurati. 

(Zilele îi sint numărate). 

Pentru cine e ameninţat cu moartea de cine-va, care este 
foarte redutabil. 

Nă-ari dili, 
(N-are zile). 

Z. Il 3132, 

Pisi şi s-faţi | i | 
(Zise şi se făcu). | 

“Isp. 65. A zis dracul şi s-a făcut. 

Ngr. Einsy moi tyetvey. 

Pisi, disi pină-l duri gura. 

(Zise, zise pînă ce l-a durut gura). 

Cind lăsăm pe cine-va să birfească fără să ne pese de ce 
spune dinsul, fără să-l băgăm în seamă. 

Nu-n' dâți : «Stăi ma-nelo». : 

(Nu-mi zice: aStăi, dă-te mai încolo)». 

A fi bine tratat de cine-va, tratat după voia noastră. 

Dua ț&a buna, z-văadi di dimntaţa, 

(Ziua cea bună, se vede de dimineaă). 
- ! , cfr. Z, 103. .
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Dua-mbară di diminăaţa -z-văadi. 

(Ziua favorabilă de dimineaţă se cunoaşte). . 
: Z. 103. N. St, 

Bună due, tută dua. . 

7. 109. Bună ziua, toată ziua. 

Duca de mini, viră nu u cunbaşti. 
(Ziua de mine, nimeni nu o cunoaşte). 

Duă n6auă, cismeti ndauă. 

(Ziuă nouă, noroc noii). = 

cfr. Nu te îngriji de ziua de mine. 

Ari guă di bană. 

(Are ziuă de traiti). 

. Va ţ-u mic duc. 

(O să-ţi măntnc ziua). 

Adică o să-ţi ridic viaţa ; A -prăpădi pe cineva. 
” Z. 11, 5130. 

„ "Ți-u coc lua. 

(ţi coc ziua). | 

cfr. Z. IL, 5131. A-i pîndi zilele. 

. Ţ-u h'erbu ua. 

(Ţi-o fierb ziua). 

„AN gua, scăati-l! midua. - 

(Află-i ziua, scoate-i mădua). 
- Ze. 5433 LL 

Nu-l! da duă albă. 

(Nu-i da aziuă albă»). 
Z. 106, 

Duă laie ţe vai vedi. 

(Ziuă neagră ce o să vedi). | 

A necăji pe cineva; a nu-i da pace. 
Z. 107. 

676. Dua fugi di n'eli ş-ndaptăa aristăarnă boiilu,
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(Ziua fuge de miei, şi noaptea răstoarnă boul). 

cîr. Z. 89: Ziua fuge de tauri şi noaptea ii apucă de coaine. 

Azi l-u dua. - 

(Azi li este ziua). 

A fi momentul favorabil cui-va; a fi rindul cuiva să taje şi să spinzure; să facă după plac. 

Faptu n-guă di Paşti. 

(Născut în zi de Paşti). 

Om fericit. 

Va-n' vină şi dura măa. 

(O să-mi vie şi ziua mea). 

Va veni şi rindul miei. 

O-adrâşi fală. 

(AI făcut-o dală 5). 

A o face boacănă. 

_âicun'âr di Primâti.! 

(Cerşetor din Premeti). 

Notă. — E de notat, că în peninsula balcanică cerşetorii sînt bulgari sati greci. Albaneji foarte rar. Mai ales cci din Premeti Albania de Sud se dai cerşetoriei, din cauza sărăciei; Romini de loc. Tot aşa nu se pome- neşte de Evrei. | - Turci cerşetori se găsesc prin oraşe şi se deosibesc de cei lalţi prin faptul, că cerşind, cîntă în gură mare diferite cîntece de milă sai balade. 

Ciţi ș-la mîni'li, cu &ispâtă mică pini ? 
(Ciţi îşi spală miinele, cu arhiereul stati la masă ?), 
Dur. 877. [: Nicht jeder ist aut die Hochzeit geladen. 
Anecdotă : | | 
Un arhiereii grec, ducindu-se într-un sat arominesc, a fost găzduit în casa “unui notabil. Acesta voind să-l mulţumească a ordonat să gătească tot ce poate fi mai bun. "Cind să se așeze Ja masă, după cum ie obiceiul, a venit o femee cu ibricul, ca să toarne să se spele la miini arhie- reul şi toţi cei cari trebuiau să se puie cu dinsul la masă. După ce femeea au turnat la toți ca să-şi spele miinele, a turnat și stăpinului casei, ca să șază şi el la masă. _Văzind una ca aceasta arhiereul, a zis: «Toţi ciţi işi spală miinele, staii cu arhierul la masă 9». ” 

1) Fel de lapte batut,
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Cind a auzit una ca aceasta stăpinul casei a rămas încre- 
menit şi imediat a ordonat să ridice masa şi să lase pe arhie- 
reii cu intreaga lui suită numai cu pofta. 

683. Arău-i Turcul, ma ninga cama rău-i dispautazarălat. 

ngr. Cac6s ini n-%-ayâs, ma pl'o cacâs u 3isputâraras. 

(E răi Turcul, dar şi mai răi arhiereul). 

684. 

685. 

Notă, — Cele ce suferă sătenii greci şi grecizaţi din partea arhiereilor, 
sint de nepomenit. Așa că cele suferite din partea 'Turcilorsînt un nimie 
pe lîngă acestea, 

Vini'i âispâtă in h&ară, şi prefți!! s-facu nvăasti. 

(Dacă a venit arhiereul în sat, şi preoţii se fac neveste). 

Adara casă nb-asparqi. 

(Darul casă nu strică). 

686. Pusca di âdavă, ma dulţi-i j-di ni'ari. 

057, 

690. 

691 

(Oţetul de dar, e mai dulce şi de ctt mierea). 

Cali di îdară, nu s-caftă la dinţi. , 
(Calul de dar, nu se caută la dinţi). . | | 
„Dir. 305 II, 1471, Einem geschenkten Gaul sieht man nicht 
in's Maul. It. Noli equi dentes inspicere donati. 

Nu-ţi lipsăaști cl'in s-ţi cos, că-ți lipsescu 3răaw. 
y (Nu-ţi lipseşte clin, să-ţi cos, căci îţi lipsesc dramuri 

greutate, minte). 

alo u voi, ninga ea z-va ş-tuti sunt îndr&apti». 

(Eu o iubesc, încă dinsa să consimtă, şi totul Yeste gata), 

Aşa spun tinerii cari iubesc vr-o fată, dară care nu-i 
iubeşte. 

Ei speră totuși, zicind că jumătate din implinirea dorin- 
ței lor, ie împlinită, din momentul ce ej o iubesc. 

—«Cari ţ-u tată mulă ? 
—«Eapa n'-Easti mumă !» 

— Cine ţi-e tată, cattrule'? 
— Eapa ml-este mamă ]) 

_(Se aplică acelor cari li-e ruşine de tatăl saii mama lor 
cind aceştia sint de condițiune mai proastă. 

Cari s-nu &ard, nu să-aspună. 

(Dacă uu era, nu se spunea).
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Tivoone +i spununte. 

(Se fac şi se spun). . | i 

Prov. hășotesc. 

Se intrebuinţează cind vorbim de ceva nesigur şi care to- 
tuşi a trebuit să existe; de pildă cele ce se povestesc în 
basme, povești 

Er, ţe nu-ş eră, cari s-nu eră, nu să aspuntă. 

(A. fost, ce n-a fost, dacă n-ar fi fost, nu s-ar fi povestit), 

Cind spunem lucruri de necrezut, cari totuși se povestesc 
de toată lumea. - 

E începutul basmelor aromineşti formula aceasta. 

Pr-iu calcă, &abă văardi nu crăaşti. 

(Pe unde calcă, nu creşte iarbă verde). 

Om răii din cale afară. 

EanVă, paşti. 
(Paşte earbă). 

Om prost, vită, nectoplit. 

Creşte ca &a»va sum chi'atră. îi AR 

(Creşte ca earba supt peatră). | 
Z. 785. Milescu, 

Ascipă'm di &arnă, earnă bună. 

(Am scăpat de earnă, (la anul carăşi) earnă bună). 

Pe cele-lalte anotimpuri nici nu le socotesc măcar Aromi- 
nii. Ei se tem şi se interesează numai de earnă, liind-că a- 
tunci le fată oile şi dacă face &arnă rea, li se duce toată a- 
verea. 

697. .-- 'Țe-ţi cură: muţi firtate. 

698. 

— Di carnă, 
— Ti ştiu j di văară. 

Isp. 1690, 
ngr. asemenea : 
— Ti ov vpezet Î) priza, papirus? 
— "Amo Ti rpova, 
— Z5 fEpu val dmd ră ahoraipt 

Earna-i bună, ma tră domnii. 

(Earna-i bună, dor pentru cei bogaţi). 

ngr. U cal6s u nicuchiiris, tu h'imona h'erite. 
(Bunul gospodar, earna se bucură).
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Lavră grăuuă cidu. 

(larnă grea a căzut). 

Pentru un oni foarte leneş. 

„ Iu s-ăasă, s-ăasă | 

(Unde o eşi, să easă). 

Alea jacta est. 
Z, Il, 5204 - - Prov. lat. 

Iu s-tusă&, z-băasă. 

(Unde o eşi, să b.....) 

Intimplă-se ori-ce. 

“Ma bun &aste un ehtia mintinen, 
di cit daţi 6aspiţi glari. 

- „Arom. Il, 278, 21, 

(Mai bine e un duşman cu minte, 
de cit zece prieteni nebuni). 

Fao numirată. 

(Bob — fasole — numărată). 

Z. 45%. Bob numărat. 

Tot așa; 

cucăaşi misurati. 

(Nuci numărate).: 

. "Ţ-u dic în faţă. 

(Ţi-o spun în faţă). 

. Uri't ca fața loclui. 

(Urit ca faţa pămintulu)). 

„ Faţă curată, 

(Obraz curat. ZI, 4154), 

Macă li dai faţă (a fic'orlor), ti ncâlică pri guşi. 

(Dacă le dai obraz — copiilor -— te Incâlecă pe git). 

+ Ti mică fața. 

(Te mănincă faţa). 

A avea poită de vre-o palmă; 

e
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Nu-l! dă față. 

(Nu-i dă obraz). 
cfr, Z. II, 4095: II, 4139. 

Ari faţă. 

(Are obraz). o 

Z. II, 4135. A fi cu obraz. 

O-ari fața groasă. 

(A avea obrazul gros). | 

A îi fără pudoare, neobrăzat. 7. II, 4144. 

Di cum faţi omlu, află. Boiadschi gr. rom. 
(Cum face omul, aşa găseşte). 

Ză bun, s-afli arăă. 

(Fă bine, să găseşti rău). 

Undank ist der Welt Lohn. 

Țe prindi s-faţi, fă-o năară cama ninti. 

(Ce se cade să faci, fă-o.0 dată mat curind). 

TPeata, nvăastă cumu s-faţi, citră sacră vu ş-ă-aducă. 
(Fata nevastă cum se face, cttră soacră seamănă). 

Xe&uta cumu s-faţi, citră sacră tradi. . 

(Fata îndată ce se naşte, cătră soacră trage). 

Nu-l făată (eaplu). 

(Nu-l tate capul). 

Pedtili nviţate, armin nimiritate. 
(Fetele învăţate, rămin nemăritate). 

FPic6» i făată ? 

(Fecior saii fată ?) 

Lucru favorabil! sai nefavorabil ? 

Ficorlu diznlivdât, armini ninviţât. 

(Copilul dezmierdat, rămtne neînvăţat). - 

„. Picorlu cari s-nu plingă, 
nu-l! da misa ţiţă. | j 

(Dacă copilul nu plinge, nu-i dă ţiţă mamă-sa).
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Prindi s-plingă ficovlu, s-li da muma ţiţă. 
(Trebuie) să plingă copilul, 'să-i dea mama şiţă). . 
Z. 11, 5692. Ghicu. 

Picorli, mică ţapurni, 
ş-auşlor lă amurţăscu dinţil!. 

(Copii măntncă fapurne, şi. bătrinilor le amurţesc dinţil). 

Ninga cu fictorti tă-ag'âţi! 
(Incă cu copiii te joci). 

Pentru cine se crede încă mic. 

Ca ficorli ţe s-ag'ăacă. 

(Ca băeţii cari s6 joacă). 

Cind cine-va, nu consideră diferite daraveri în mod serios. 

Aţia z-bat, aţia s-ag'dacă, ca niști fic'arâţă. 
(Ac: se bat, aci se joacă ca nişte copii mici). . - a 

Cum s-hibă fic'o»ui, nu-l! scăati mama di hiil', 
(Ori-cum să. fie copiii, mama nu încetează a-i numi fir). 

Ca ficorlu aţăl n'iclu, țe v&adi, ațăa caftă. 
(Ca băiatul cel mic, ce vede, acea cere). 

Canda b'ii fic'urie fo, s-mă-aspâri cu boşa ? 
(Parcă sint copilaş ei, să mă speril cu boșa?) 

. Acilară ficonli s-ni l'a prit ctictoari (s. azvarna). 
(Ai început copiii'să ne lea peste picior — să ne consi- 

„dere de nimic). 

cfr. Ispirescu 6, 

(Ca la Filureauă); 

Cind e mare zăpăceală și spaimă în acelaş timp. 
Notă. —. In 1854 răsculindu-se Arominii dela Pind în contra Tureilor, 

familiile Samarniaţilor şi Avetaţitor, fiind în Filureauă, aproape de Gre- 
bena, ati fost atăeate de armatele turceşti, şi multe distruse, producindu- 
sc ast-fel spaimă și zăpăceală mare în acelaşi timp. . 

Bali fir&asta s-aduchiască uşa. 

(Bate fereastra să priceapă uşa).
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Nu ti fileă, cindu eşti ghiini, di vrei nu-ți h'ibă arşini, d- 
tumţă&a cind ti scadi. . 

(Nu te mindri, cind ieşti bine, dacă doreşti să nu-ţi fie ru- 
şine, atunci cind te scazi, cind 'Sărăceşti). 

Va tra să-s filăască, ş-arin'a nu l5-alasă. 

(Voteşte să se mindrească şi rlia nu-l lasă). 

Canda-l! mică” fârina yumarlu. 

"(Parcă k-a mincat făina măgarul) 

O-adrară di fârină,. 
„ . 

(Au făcut-o de făină). 

Adică: s-a logodit. 

Notii. — Indată ce se logodeşte o fată, se obicinueşte, ca toate tova- 
răşele şi cele lalte femei rude ale sale, drept felicitare, să o în ălhească 
cu Hină pe la față, git etc., dorindu-i toate fericirile. 

Cari z-duţi la moară di fânrină să-adară. 

(Cine se duce la moară, de făină se face). - ! 

Fitila nu şti ţe-i sucril'a | 

(Fetele nu ştii ce-i socrimea). 

lu nu ti săâmină, aclă fitrusești 

(Unde nu te seamănă, acolo răsari). . - 

— Di, fâvină ! 
— TYirină. 

— x... tă-avină, 

(«Zi făină»! - | 
«.— Făină», - 
«X.... te prigoneşte»). 

Se aplică acelor, cari suleră vre-o ruşine din partea cuiva. 

Harbi fisată. 

- (Fierbe fasole). 

142. 

-A dormi adinc. 

L'-intrară flitură în cap. 

(L-aii intrat fluturi tn cap) 

Z. 1892. A avea greeruși în cap.
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Lă-adră' făali. 
(L-a făcut foale). 

L-umilă | (făali). 

(L-a umflat). 

Notă. — Vine de la umflarea ce se face meilor, oilor, cînd se taie, . 
ca să se jupuiască cu mai mare înlesnire, Se cere să fie bine umflate şi 
pentru aceasta se bat ca să se umile bine. 

_Foale să-adră' di nvițătură. . 

„(Foale s-a făcut de învățături) ; ironie numai: 

cfr. S a făcut burduf de carte. 

Me-adrâşi făati. 

(M-ai făcut burduf). 

cf. mă umpluşi de Hilipești. 

L! algh'iră burlidii di făanui. | 

(I-aii tnălbit scoicele — ochii — de foame). 

Di pri foc u mică micarăa. 

(De pe foc.o mintncă mincarea). 

I. Petere cibum e flamma. Wolff, p. 39 11. 

Cari arată foclu cu mina, s-ardi. 

(Cine prinde focul cu mtna se arde). 

Cari nu s-urde, di foc nu se aspari. 

(Cine nu se arde, nu se teme de foc). 

„. Di scint&ale n'ică, mare foc s-aprinde.. . | 

(De scintee mică, mare foc se aprinde). 

Weig. Arom.: LI, p. 279, 17. 

. Si nhiidi foc ca orbu. 

(Se infige în foc ca un orb). 

Iu nu-i foc, fum nu &asi. 

(Unde 'nu e foc, fum nu iese) 

Dur. 677 II. 383. Wo Rauch ist, muss auch lener sein. It. 
Flamma fumo proxima est.
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(Nu te juca cu focul). | 
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Pocu nvăaţiă. 

(Foc învaţă). 
Vezi: mnata, firă, apă. 

Nu t&-ag'ăacă cu foclu. | 

Nu bagă foclu ningă biruti. 

(Nu băgă focul lingă prat de puşcă). 

Se.aplică, cind un tinăr se lasă cu o tinără. 

Nu mintăă foclu / 

(Nu aţiţă focul!) 

Z. 2575. Nu deşteptă pe urs'cind doarme 

Foc tu foc. 

(Foc în foc). 

„Cind, după un răi ce ni se face, fără să aşteptăm ca să ne 
liniştim și să judecăm cu singe rece, ne infierbintăm la mo- 
ment, și căutăm să căpătăm satisfacţiune. 
A învăţă loarte bine. 

Focu s-f&aţi. 

(Foc s-a făcut). 

A se înfuriă. | . 

Acaţă foc cu gura. | , 

A apucă loc cu gura. 

(A afirmă cu energie un. adevăr, a se pune în pericol). 

Scăati foc din gură. 

(Scoate foc din gură). 

A alirmă lucruri falşe cu energie. 

lu nu ari foc, nu ari ş-ciinuși, 

(Unde nu-i foc, nu-i şi cinuşe). 
Z. 696. Milescu. 

Nu z-bagă foc pi ningă vulbură. - 

(Nu se bagă foc pe lingă, praf de pușcă). 
“ Ă | Z. 195. Mil.
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Pină nu faţi foc, fum nu &asi. 
(Pină nu faci foc, fum nu tese).- . 

Zane : 582 Milescu, 

. Nu ti du «foc tu foc». 

(Nu te du «foc în foc»). 

Frati frati nu hrinâaşti, 
ma cavâi di cari nu ld-ari. 

(Fratele nu nutreşte pe frate, 
dar vai cine nu are un frate), 

Frate cu frate nu-z dăare, 
Ma cavâi di cai nu lă-are. | | 

- Com. de d. Tacit, Magarova. 

(Frate cu frate nu se doreşte, dar val de cine nu are frate). 

Pentru că în caz extrem, cind toţi te părăsesc, tot fratele “ 
îți vine într-ajutor. 

Frati, frati, ma cașlu-i cu parâţi. 

(Frate, frate, dar brinza e pe bani). 

- Ngr. Fili, fii, ma ta pungh'a mas ahorvia=amici, amici, dar 
pungile separate. 

— Cari ţi-l! s-%asi ochil'? 
— Frati-vu, 
"— Tr-aţăâ-s adincâşi. 

(eine ţi I-a scos ochit? — Fratele misti — De asta-s aşa - 
adinc scoşi). 

Isp. 1239, 

lu s-incacii dei fraţă, anâmisa s-nu ti badi. 
(Unde să “ceartă doi fraţi, la mijloc să nu te bagi). 

Di frică ngl'ţă'. 

(A îngheţat de frică). 

Li ginusi di frică. 

(Le a spoit—picioarele—de frică). 

Frica ndrăadi, frica-spardi. 

(Frica drege, frica sparge). 

Pica z-da c'ic'tari, 

(Frica ÎI da picioare). 
| 32
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Adică: de frică omul mer ge, chiar cind nu-l mai ţin pi- cioarele. | 

„L-bigă' frica tu tasi. 

(l-a băgat frica in oase). 

Cari nu va s -frimintă, tută dua nţ&arni. 

(Femea), care nu vrea să frăminte, ziua toată cerne—făina). 

. L-fripsi tu sulă. 

(L-a fript în ţeapă.) 

A face zile fripte cui-va. 

L-mică” friptu, 

(L-a mincat fript). 

A prăpădi pe cine-va. 

Cit tradi fvringla. 

(Cit e frunza). 

Mulţime. 

Vezi: arina, spruna, metura, stedlili. 

Dit frâ'mgâli dit hiicati. 

(Din frunzele ficatului). 

cfr. Din baierile inimii. 

. Cad frăingâli. 

(Cad frunzele). 

Adică pricepe limba în care vorbești. Sai: 

L&-ardâmigă. 

(Le roamegă). 

. La păarta fucarălui, psust yumarlu ! 

(La poarta săracului a murit măgarul). 
Ca el să fie acuzat ca vinovat pentru moartea măgarului | 

„ Pugli ca scipât dit hiari. 

(Fuge ca scăpat — liberat —- din lanţuri). 

„ Pugăd di nu-z-vidtă. 

(Fugea, că nu se vedea, de iute).
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784. Pugăd di vrăa şi scăată oclil!, 

a Oi 

780. 

789. 

791. 

192. 

(Fugea de era să-şi scoată: ochi!). 
A fugi în mare grabă, iute de tot. 

„ Pudeă, di s-frindăă, 

(Fugea de se rupea de fugă). 
Ă 1 

Puga-i arușnăasă, ma-i sinităasă. 

(Fuga-i ruşinoasă, dar e sănătoasă). 

„ FPulinoslu ş-aridi di jibicoslu. 

(Burdufosul ride de jibăcosul). 

Notă. — Jibăcos ieste cel care suteră de boala, care face să ni se umile 
pintecele, să tuşim, să nu ne putem mișca în voie. 

Suferă mai ales vitele, 

« Fumeala di mumă armini 6ârfină. 

(Familia rămine orfană de mamă—dar nu şi cind le moare 
tatăl). 

Ari un jar di fumeali: 

(Are un jăratec de familie). 

Isp. 266. Are o spuză de copii. 

Notă. — Fumăale în cazul acesta are senzul de copii. 

Tri fumeăti muma di la gură ținie 

(Mama ţine pentru fii de la gura ei). —nu mănîncă dinsa, 
ca să dea fiilor săi. 

Pumeati grăauă urfanii gr&ată. 

(Familie grea—copii mulţi—sărăcie grea). 

Ndreptu ca funăa tu tastru. 

(Drept ca funia în traistă). 
- Isp. 2026. 

Cari fură, ştie s-ascundă. 

(Cine fură, ştie să ascunză). 

A fuvlaă fă-ti fur şi g'umitate. 

(La fur, fă-te fur şi jumătate). 

cfr. Au menteur, menteur et demi.
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„ Fuvlu acață furlu. 

(Furul— prinde pe fur). 

Dir, 294 11. 465: Ein Schalk Rennt den andern. It. Fur furem 
cognoscit ; lupus lupum. 

Da pini a fecrlor. 

(Dă pine hoţilor).. | 
A [i necinstită, a fi cu moravuri uşoare o femee. 

Cindu nu să-avdu fură, atumţăa s-te-aveglii di nişi. 

(Cind nu se vorbeşte de hoţi—atunci să te păzeşti). 

„« Purlu, ș-fură şi g'ură. 

(Furul, şi fură şi jură). 

„Di fumile casă nu s&-adară 

(Din hoţie casă nu se face). 

Adică: din bani strinși priu hoţie, casă nu se face. 

Ocl'i di fur. 

(Ochi de hoţ). 

Fu viii. 

(Hoţ viii). 

Pentru unul, care ieste foarte vioi in mişcări. 

Purniga ch'ari, cindu seâati păani. 

(Furnica piere, cind scoate arip)). 

Furnigli, cind scot păani chi'er. 

(Purnicele, cind scot aripi pier). 

. Cu furrnigă nu-(s) sâtură ursa. 

(Cu furnici nu se satură ursa). 

5. Și di furnică funic6. 

(Moarte, omor, şi de furnică !) 

Z. 1815. N. St. Puţină ispravă. 

Purniqtă, furniqi îl tr&aţi. 

(Il trece furnici, furnici). 
A trece fiorii pe cine-va.
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Și di furvnăţă hi'icât nu si sebati. 
(Şi de furnici ficat nu se scoate). 

- Z. 1816. Milescu, 

Aciţăi un fur, lă alăs nu m&-alasă, 

Am prins un hoţ, îl las, nu mă lasă). 
Z. 5386, Ghicu. 

Vezi : lup, drac. 

După furtân', vinu j-qili buni, 

(După furtuni, vin şi zile bune). 

Fuvtutivăa ! 

(Parul !). 

Aotă, — Furtulirău este furca cace serveşte cărizănarilor, ca să încarce 
sarcinele pe catiri. In. ori ce pericol cărăvănarii recurg la fiuvtutire, ca să 
se apere. Fxpresiunile : se-aciță” di furtutire, s lo di furtutire, însemnează, a 
fi gata de bătae. 

Tot aşa: furtirăa ! cînd zicem. 

Piștili ş-aruşnarăa nu ies. 

(Bătaea şi ruşinea nu se spală). 

Făâștili suntu dati di Dumniqă i. 

(Bătaăa e dată de Dumnezei). 

T... vimtu. 

(E... vint). 

cfr. Z. 5222, II: Flueră-vint, 

Om haimana, care face lucruri de nici'o însemnătate. 

Cap di gaăe. 

(Cap de cioară). 

Cap sec. 
_Vezi':; giscă, 

Gaie cu gaie nu şi scoati ocliili. 

(Cioară cu ctoară nu-şi scoate ochii). 

Dir 934 1. 507. Eine Krâhe hackt den andein.die Augen 
nicht. It. corvus corvi oculum non eruit. 

Corb la corb nu scoate ochii. 

816. Ne gaia s-nu-n' lă-aducă oslu.... 

(Nici cioara să nu mi-l ducă. osul...)
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Cindu nd-ai di găliină şi di gate i bună. 

(Cind n-ai de găină şi de cioară e bună). 
” „ Z, 1859. Milescu, 

Nu poartă gailei x&ană, c-auşâşti ayon'a. 

(Nu purtă grije străină, căci tmbătrîneştă curind). 

Gurdul ari ocl'i, murlu ari ureclii. 

(Gardul are ochi, zidul are urechi). 

Dâr. 453 1. 930: Das Feld hat Augen, der Wald hat O- 
hren. — fz. Le bois-a des oreilles et le Champs des yeux. 

Cap di gliegan. 

(Cap de Ghegan, = cap care nu ascultă). 

Notă. — Gheganii sînt Albanejii din nordul Albaniei. Ei sint renumiți 
ca viteji şi credincioşi, însă greoi la cap şi în mişcări vitejești. 

Ei se mai numesc de Aromini: Ghegă. 
Vezi: Arbines, toscă, 

O-adrâşi gl'esă. 

(Al făcut-o ghiesă). 

Notă.— Ghesă se numeşte capra, care ieste neagră, pe la gură. cap şi - 
picioare ieste” roşie. 

A o scrinti. A o feşteli. 

Şi di la gh'iftu altât. “ 
(Şi de la ţigan (ceri) aloat?) | 

Vezi: VWiftu, 

Vrăam nişti gh'ini s-cad, ghiini că mi pimsişi. 
(Vroleam să cad bine, că m-ai împins). 

Doream să cad bine, că mi-ai făcut vint. 

ngr. idela na pesu, cat cală pu m-ezbruxis. 

Gh'ini miți, gh'ini băai, ma mcar&a şi b&ar&a, va ş-lucurlu, 
(Bine măninci, bine bei, dar mincarea şi băutura, cere și lucru). 

Glini faţi, ghi'ini vai afli. 

(Dacă faci bine, bine o să găseşti). 

Di gh'ini viră nu fudi. 

(Isp. 588. De bine nimenea nu tuge).:
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„827. Ma gini s-ti plingu, di cit s-mi plindi. 

(Ma! bine să te pling, de ctt să mă plingi). 

leder ist sich selbst der Năchste. * 

828. Ma ghini nă sut di c'umăi pri truplu alintui, di nă 
singură pră-amel. " 

(May bine o sută ciumege pe corpul altuia, de cit una singură 
pe al mei). 

829. , Ma gh'ini un l&puri tu sulă, di Qaţi tu piduri. 
(Mai bine un iepure în frigare, de cit zece în pădure). 

Dir. 191. 1. 99. Besser ein Vogel in der Hand, als zehn 
iiber Land. | - E 

830. Virsă cu gilăata. 

(Vărsă cu găleata). 

Cind plouă tare. 

83Vbi= Vărsă plăcea, nu să-ag'ucă. > 

(Vârsă, — cădea — ploaea nu se juca). 

831. Gilina ştu grin s-u badi, tut va scilsăască. 

(Găina şi în grli s-o bagi, tot o să ricte cu picioarele). 

cfr. Obiceiul din fire, n-are lecuire. | 

892 Gilina, ţe-i gilină, bea apă ș-mutrăaști la Dumniqăvi. 

Găina, care leste găină, bea apă şi se uită la Dumnezei). 

833. Gilina, ţe circirăadă di cu săara, nu dată diminăaţa. 
(Găina, care cotcodeşte de cu seară, nu ouă dimineaţa). 

Dir '706 1. 368; [Hennen die viel gackern, legen wenig Fier. 

Găina care cîntă seara, nu are ouă dimineaţa. 

834. Nu ştie pri iu s-chiişi gilina. 

(Nu ştie nici pe unde se p... găina). 

Adică nu ştie nimic. A fi nepriceput. 

835. Gitina—giltină ; puli—pulii şi Găuli—6auă, nu s-faţi. 

(Găina, găină ;. puii, pui şi oule, ouă, nu se poate). 

Z. 1829. Nu poţi fi şi cu pui, și cu ouă, și cu găina grasă.
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Gilina a viţinu-tui e cama grasă. 

(Găina vecinului tău este mai grasă). 
, Z. 1847 b. Dan. 

Ca g gitina, —cindu- I' vine oiilu la cur, işi caftă cuibul. 
-(Ca găina, cind ii vine oulla cur, atunci alear gă după cuib). 
Pentru cine nu ştie să se îngrijască la timp. 

Ca gitina la moară. 

(Ca găina la moară). 

Adică: foarte noroces, care înoată in bogăţie. 

Z, 1858, 
Ți vin' dăavirliga ca gâlina la mbară 9 
(Ce vii jur-imprejur, ca găina la moară ?). 

” Z. 1861. N. St. 
Gilină Garbă. 

(Găină oarbă). 

Se zice cui dă in gropi.. 

Urbar&a gâlin'lo. 

(Orbul găinilor). 

Canda l'-u dede urbarăa gilin!lor. 
(Parcă l-a apucat orbul găinilor). 

. “i - Z. 1862, Milescu, 
Gilina ţe nu Saiiă, tută qua circir&adă. 
(Găina care nu ouă, toată ziua cotcodeşte). 

sau: 

Gilina ţe circirăadă nu daăă. 
(Găina care cotcodeşte, nu ouă). 

Isp, 1406. 

Nu ştii pr-iu s-ch'şi gitina. | | 
(Nu ştie pe unde se pişe găina). 

A fi nepriceput, prost. 

Gilină văacl'i, damă bună. 
(Găină vechie, zeamă bună), 

Ca gitină udă, 
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(Ca găină udă). 

A îi cu totul umilit, de plins. 

848. Gîlină zmulsă. | 

(Găină jupuită). - Ş - 

819. S-culcă cu gătiinti; 
(Se culcă cu găinele), 

Adică : om somnoros. 

850. Ne gin! uv6m, ne di vulpi. n-avigl'em. 
(Nici găini avem, nici de vulpe ne păzim). 

891. Li ginusiră. 

(Le ati spoit),—se Inţelege: picioarele. 

Cfr. A o <fecli. 

892. Cap di gâscă. 

(Cap de giscă). 

Cap sec. . 
Ze 1886, 

553. Jileşte gâsca, ch'erde ună mulare, 

(Jileşte gisca şi pierde catlrul), 
Z. 1879. Milescu. 

85!. Tri piştăari giști. 

(De păscut gişie). 

Om bun de nimic. 

855. Mută c'orlu ş-caflă gâvojdu. 

(Rădică piciorul şi doreşte cui). 

Cind cine-va singur îşi caută beleaua. 

856. Un gla» aruncă nă chi'atră tu amari, 
ş-nă ni'il' di minti6şi nu pot s-u scăată. 

(Un nebun aruncă o. piatră în mare, 
şi o mie de nebuni nu pot s-o scoată). | 
Dăr. 149. 1 82 Bin Narr macht di Thiir aut, dieer micht 
wieder . zumachen kann-it. Un pazzo getta una petra nel 
puzzo, e si voglion sette savii a cavarnela. 

857. Glavlu nu păaită c&așni să s-cunăască, cuvenda l-da di padi.
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(Nebunul nu poartă coarne, ca să se cunoască, vorba îl arată). - 
Dir. 147 1, 82. Man braucht keinem Narren Schellen an 

zuhângen. E 

Glarlu aușaşti tră mintuirăa alintui., 

(Nebunul imbătrineşte ductnd grija altuia). 

Pină s-mintuăască mintioşi'i gla»zi ş-u tricură bana. 
(Pină să se gindească cei mintoşi, nebunii ş-au trăit traiul). 

Ț-bigâşi mint&a cu gla»li, ma glar di el va ti faţi. 
(Ţi-ai pus mintea cu nebunii, mai nebun o să te faci). 

Cari j-bagă mintăa cu glarii, cama glar di nişi s-faţi. 
(Cine-şi pune mintea cu nebunii, se face mai nebun de clt 
dinşii). | 

. Şi glavlu scâati (parâţi), ma nu ştis-lii ţină. 

Der Narre gewinut auch Geld, aber er weiss es nicht erhalten 

Isp. 2239. 

(Cictula al Goy va s-facă. 

_ (Căciula lui Gog.o să se facă). 

801. 

865. 

866. 

Dir 064 II, 379 Er schifft Winq. 

Iu avi gonță multi, s-l'ai un tastru ni'ic. 

(Cind auzi de pere multe, să iei o traistă mică). 

La gorţul avqit, nu ti du cu saclu mari. 

(La părul lăudat, nu te du cu sacul mare). 

In pomul lăudat nu te du cu sacul mare. 

4. 911 Dan. 
Vezi merlu, pomlu. 

Gorţili aţăali bunili li mică porţile 
(Perele cele bune, le măntncă porcii). 

Notă. — Cind un bătin iea o tînără fată în căsătorie, 

<Gorţi misurati» 

(Pere numărate). 

Z. 454. Bob numărat. 

Pentru a arăta o socoteală curată.
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868. Gorțul sum gorţu vai cadă. 

i (Părul sub păr o să cază). 
” ” Z. 986, N. St. 

869. Gowţul c6ada năpsi o ari. 

Părul coada Inapoi o are). 
( pe Z. 957, N. St. 

$10. Faptu n-graălu mari. 

(Născut în graiul mare.) 

Om norocos, 

Aotă. — Gratlu-mari ieste serviciul divin, ce se oficiază în prima zi a 
Paştelor, la prinz. 

871. Gradul dulţe, multu aduțe. 
, Arom. Il 276, 7. 
(Vorba dulce, mult aduce). 

572. Gwailu, bun află loc bun. 

(Vorba bună găseşte loc bun). . 
- Bojadschi Z. 11 ș320. 

873. Cari toarnă frinqili, goamati nu nvăaţă. 

_(Cine întoarce foile, carte nu învaţă). 

874, Găaţa loclui. 

(Povara pămintului). 

Gr. 6apos îs îs. 

Se aplică celor trindavi. 

875. Greacă s-aâi și ahi't dișclisă nu vrăa: hiij. 

(Grecoaică de at fi fost, şi aşa deschisă (fără pierdea) nu 
“era să fii. 

cir. ngr. , 

(Ori-ce să făci, Rominco, pe mine nu mă ajungi). 

"„Aolă. — O romincă, devenind cu moravuri uşoare, grecoaica o des- 
fide a o ajunge în libertinaj pe dinsa. 

876. Ca Gră&aca: j-dada-n! &ara Armină. 

ngr. ch'i mana-m itan Vlaha. 

Ca Greaca: şi mamă mea aromincă era. 

Se povestește, că un Aromin, fiind găzduit în casa unej
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văduve grecoaice, a lăsat să ințăleagă, că nu-şi înșală 
nici-odată nevasta lui, afară dacă se întimplă,. ca să-i easă 
în drum vre o altă romincă mai frumoasă. | 

Giecoaica auzind aceasta şi dorindu-l pe dinsul: a suspi- 
nat din adincul inimei și a zis: <Şi mama a fost romincă Il» 

vumarlu tu umarângati, și Greclu tu gridină x&ană. 

(Măgarul în spini magăreşti, şi Grecul în grădină străină). 

Ț.ariţi curlu ca g»ec, 

(Ţ-a răcit c.... ca unui grec). - 

Grecii trăind la şes și la sud, nu sint obicinuiţi cu frigul 
de alt-fel nici îmbrăcămintea lor nu ieste potrivită pentru 
temperatură mai rece, de unde ei răcesc mai de grabă. 

Viduşi âicun'âr: «qi-l! grec. 

Aşa se spune prin partea Epiro-Tesaliei de către Aromini, 
greci fiind mai toţi cerșetorii de prin partea locului. 

Greclu-i lemnu putrid. 

(Grecul ie lemn putred.) 

Greclu ş-arhună, ali va mpută. 

(Grecul şi bogat, usturoi o să mpută), 

Vezi: vaca, 

Bitutlu di goindini, nu s&-aspari di plai. 

(Bătutul de grindine, nu se teme de ploaie). 

Dr. Inecatului nu-i este frică de apă. 

Z. 223. Udul de pluae nu se teme. 

Ca bitut di grindini. 

(Ca bătut de grindine). 

A fi foarte trist. 

Z. 146. Ca bitut di grindină. 

Milescu, 

Vindi prași a gridinavlaă. 

(Vinde praşi lu grădinar). 

Dir. 29. 1l. 12. Er will den Adler fliegen lehren, 
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Va-ți mic grin. 

(O să-ţi măntnc grtul). , 

Noii. — O să te urmăresc pină ce o să-ţi mănine griul, adică pînă 
ce o să te omor. , . 

Vine do acolo, că la moartea cui-va se distribuie la cei cari însoțese 

mortul pină la groapă, gri fiert, colivă, pentru iertarea păcatelor celui dus. 

L! micâi grântu.. 

(li mincai grtul), echivalează cu.: a murit. 

S-ţi mic grânku. 

(Să-ţi măntne griul-coliva). 

Cr&apă grinlu di ch'âniţă! 

(Crapă grlul de neghină!): 

Cari sapă groapa altui, singur ş-cadi nuntru. 

(Cine sapă groapa altuia, însuşi cade într-insa), 

Dir. 643. |. 334. 

Si ştăari omlu' cindu va s-măară singur grăapa vrăa ş-6- 
adară) 

(De ar şti omul ceasul morţii, şi-ar face singur groapa). 

Isp. 1649. 

Nu fi grăapa âltului, că cadi singur. 

Nu tă groapa altuia, căci: cazi însu-ţi). 4 groap , 

Lă-adră'm goslu zlotă. 

(L-am făcut grosul—piastrul—zlota). 

A suferi o pagubiă.: 

Notă. — O Zlotă preţuieşte 30 de parale, pe cind un gros 40. 

Şadi ca gumdr zimni'usit. 

_(Şede ca măgar,păgubit). 

A fi trist și de plins. 

Și ti gumă» ordu nu lipseşte. 

i pentrutmăgar orz nu trebuie). 
p a o . 

Z. 934. Dan. 

Bigă' 
* 
a cur ca gumarv-lu pri punti. 

Z. 761. Milescu. 

Vezi : “umăr. 

Vezi : yumăr.
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(A pus cur, s-a incăpățănat—ca măgarul pe punte). 

Z-bat gumarti tu pihnie x&ană. 

Vezi: Cal No. 231. 

Gumarlu la nuntă nu se cl'amă. 

(Măgarul la nuntă nu se invită). | 
Z. 2072. Milescu, 

Gumavlu flisăaşti, sumarlu agudăaşti. 

(Măgarul ie de vină, samarul bate). 

Cind nu putem să pedepsim pe vinovat, de necaz pedepsim 
pe ne inocent), , 

Gumarlu şi ştie păbhnia. 

(Măgarul îşi cunoaşte ieslea). | 
- Z. 2101, Dan. 

Lii si lo guma. 

(I s-a luat gura). 

A amuli. 

Credinţa : | | 

„Se crede, că dacă în zilele de Crăciun pină la Bobotează 
cineva iese noaptea afară, înainte de 12, il ;apucă carcandal'i 
un fel de draci, cari caută sa-l facă să vorbească. Dacă per- 
soana aceea vorbește măcar un singur cuvint, dracii îi ea, 
vocea și de atunci nu mai poate vorbi in toată viaţa lui. 

Guvă aspartă. 

(Gură stricată). 

A li rău de gură. 

Gură di ni'ari. 

(Gură de miere). 

904. Apă-l' narqi gura. 

905. 

(Apă-i mierge gura). 

Adică, curgător, fără să se aprească. Se zice pentru cine 
vorbește bine, limpede. 

Vai astuch' gara lumil'ei. 

(Vei astupă gura lumei) ? 

Cfr. Gura lumii numai pămintul o astupă.   

a
 

a
 
S
o
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906. Gura chiirie nu-n' caftă, ma niți cu ch'irii-i ată. 
(Gura chirie nu-mi cere, dar nici pe chirie ie dată). 

907. Cari u dișclisi gara, nă palmă d-adră. 
(A deschis gura, de a făcut-o ctt'o palmă). = 
A spus în gură mare cite a putut, şi vrute şi nevruto. 

908. Gusa ta sti se adi, ş-a lumilei s-tă-alavdă. 
„(Gura ta să te scază, şi a lumei să te laude). 

909. Cari nu-l dâari guva tută qua “măţină. 
(Pe cine nu-l doare gura, birfeşte ziua toată). 

910. -Cari aurlă pravatâs, gaa lui va-l dăară. 
(Cine urlă prea tare, îl va durea gura).: 

M1. Ş-u nviţă” guma cu minciuni, ŞI z-va să-aspună alih'a nu poati. 
(| s-a învăţat gura cu minciuni, şi de ar vrea să spuie u- 

devărul, nu poate). 
Isp. 1213, 

912. S-nu ti saturi di gacra lui, ahintu bun om. 
(Să nu te saturi de vorba lui, aşa bun om). 

913. Aştăaptă s-lii cadă hiica n-gunvă. 
Aşteaptă pinăa-n gară, 

(Aşteaptă să-i cadă zmochina în gură). 

(Aşteaptă ptinea în gură). 

914. Pină z-dişct'idi gara. 

(Pină să deschizi gura). 

Pină z-qiţi emăati ls. 
(Cit al zice: «meat !» A 

Iute de tot, într-o clipă. 

915. Aspăală-ţi gaura, cîndu-l treți gură. 

(Spală-ţi gura, cind pomeneşti de dinsul). | | 

Se zice pentru cine vorbeşte de răti o persoană cum se cade. 

916. Li-u scăasi analmă prin gumă. 

(I-a scos-o prin gură). 

A scoate cui-va pe nas.



5 i2 

917. 

918. 

919. 

920, 

94. 

925. 

996. 

"997, Aștăaptă pînăa n-gură. 
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Di gură-gurd. 

(Din gură în gură). 

Adiră: de la om lu om. 

Cu gura Gaspi, şcu inima |-u hiarbi. 
(Din gură prietin şi din inimă ţi-o fierbe ziua). 

Di gură z-bati caplu. 

(Din cauza gurei se bate capul).   Lii ncl'isi gara. 

(L-a inchis gura). 

L-a redus la tăcere. . 

Cari gura nu-l dăari munţii! disică. 

(Pe cine nu-l doare gura, despică munţii). | 
Arată, că cine. n-are altă treabă de făcut, de cît mere să 

vorbească în vint, poate să strige în cit să răsune şi munţii. 

Gusa lilice şi inima C'ernicie, i 
(Gura. ca o floare şi inima neagră ca o dudă. 

Z. 11, 3491. Milescu. 

Guva nu caftă chiirie ti zburire. 

(Gura nu cere chirie pentru vorbire). . 
Vezi No. 906. 

“Z. UI 3444. Milescu. . 

Guva nu qiţe: nimăl |! 

(Gura nu zice: destul). - 
! Milescu. Z. 11, 3461. 

Nu-l taţi guzvița. 

(Nu-i tace guriţa). 

Se zice de flecari, de răi, mai ales de femei. 

Nu-l! s&-avdi guriţa,. 

Nu i se aude guriţa). 

Se zice de nevestele cele cari se poartă hint.      



- PROVERBELE AROMÎNILOR - 5t3 

(Aşteaptă ptinea în gură). 

De a gata. 

998. Pină n gură h'iu situl. 

(Pină-n git sint săturat). 

929. Gură largă.. 

(Gură largă). 

Cfr. Gură lată. 

930. 'Țe-lt viine. la c...., li giţi la gură. 

(Ce-i vine la c...., le spune la gură). 

931. Gură ari, gură nă-ari. 

(Gură are, gură n-are). 
, ” Ghicu, Abela 3556 c. Z. Il. 

Se aplică nevestelor cari ştiii să se poarte bine faţă de soacre. 

932. Z-başi-n gură. - | | 
(Se sărută în gură). 

Pentru a arăta că sint prieteni. buni. 

933. Cu gura munţii: scoli. 

(Cu gura :munţii scoli). 

934. Nu țe intră-n gară, ma, ţe &asi din gură &asti amirtie. 

(Nu ce intră în gură, ci, ce fese din gură este păcat). 

cfr. Z. IL, 3499. 
Ți ese din' gură e arăiă, nu ţi badi. 

935.. Gura ndră&adi, gura aspardi. 

"(Gura drege, gura strică). 

936. _Niică-i j-br&asca, ma gură mari ari. 

(Mică-i 'şi broasca, dar are gura mare). 

937. Gura no-ari siturari: cîtu-l! dai, ahi't caftă. 

(Gura nu se satură, cit îl dai, atlta:cere). 
- 7 

938. N'i si uscă' gură, 

“(Mi s-a usucat gura). 

Cind cine-va vorbeşte mult, cind ii ieste sete. 

| 33
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999. M'i si uscară Dâgiti. 1) 

(Mi s-aii usucat buzele). 

De sete. 

940. Va-n' bai: gura sun nari, | 
(O să-mi pu! gura supt nas). 

Cind vrem să arătăm nepăsarea faţă de cine-va: 
- ? 

7 ss. 
941. Gură s-avăă vrăai gr&ască. 

: (Gură să fi avut, ar fi vorbit), 

Cind căutăm ceva, care este lingă noi şi pe care nu-l pu- 
tem găsi totuși. SR 

99. Lugirtăagă mâţii. | 
(II vulese maţele). . E ae a 

943. II'-si dusi gura la ur&aclii. 

(| se duse gura la: ureche). 

944. Adră' guva ntrăapă. 

“A făcut gaură în. apă). 

945. Cari nilu&nşti gacvojdul, ch'ari ş-pâtala. - - 
(Cine milueşte guvozul, pierde şi potcoava), iei 

Dir. 751,1. 393. Fines Hufeisens willen, verdirbt oft das. 
Pterd. fe. Pour un point, Martin perdit sen âne. i 

946. Adară g guvojdă. A 
(Face cuie de potcoave), se înţelege: cu dinţii. 

A-i fi tare frig, a clânțănt dinţii. 
i Di Vezi :' dinţii, timpirălu. 

947. Li-intră” gucuojdul. | | 
(l-a intrat gtvozul). 

| Vezi: sfina, schiiulu, 

918, Din Got pînă Vii, „ 
(De Joi plină Vine). | | 
Lucru care durează foarte puţin. 

Z. 463. De Joi pini mai apoi. 

1) Acest No. din greșală ieste aci. Trebuia sa fie dupa No. 202, 

  

 



949. 

950. 

951. 

950, 

953. 
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După &ara Î-j'ucarea. 

"(După moment, aşa şi hora-jocul). 

ngr. Cata. ton chi'er6, che ton hor6. 
(După timp şi horă). | 

Guglu ari ş-aripidină şaripidina g'ug. | 
(Suişul are povirniş şi 'povtrnişul suiş). i 
cfr. Fericirea este ca o roată. Das Glăck ist ein Rad. 

C-alghina al Gacvava să-n!' precupsești.. 
Ă E - Samarina, 

(Să procopseşti ca albina lui Giuvara). 
Adică : A fi fericit. | | 
Notă, — Giuvara s-a ocupat în trecut cu cultura. albinilor, . cari de şi în munte, ai prosperat şi ai făcut ca Giuvara să devie bogat şi proverbial, 

Ca yamwr6 di Bobiști. | | 
(Ca mire: de Bobişte,—sat bulgăresc lingă Vlaho-Clisura). 

Notă... — Clisurenii. îşi bat joc de modul cam primitiv cum se îmbracă, y mirii din satele bulgăreşti din împrejurul frumosului şi bogatului lor orăşel. 

Nu h'iii garnad s-mi ncaliţi pri urecl'i. 
(Nu sint măgar, ca să mâ lasa fi încălecat pe urechy). 

Se aplică cind vrem să arătăm, că nu sintem așa simpli, să ne lăsăm a fi purtaţi de nas, inşelaţi. cfr. Apul. Metam. IV; 5, VI, 26, nec enim tam stultus “eram, tamque ver asinus. 

954. 

955, 

m
a
 

957, 

Cu panarli s-tundi, priumuvă&ara,. o 
(Se tunde odată cu măgarii, la primăvară). 

Se zice de cine mere amină ceva pentru primăvară. Pro-. | verbul a luat naştere, de acolo, că măgarii primăvara ÎȘI „schimbă părul. 

Ca umurlu tu oi. 

(Ca măgarul în oi).! 
7. 9085. Şede el intre. noi; cu măgarul intre oj.. - 

mumă aspeli, sipunăa ț-chi'eri. 
(Măgar .speli, Saponul.ţi se duce în zadar). - ” Do Z. 2109, 

Ca vumartu la numtă,:
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1 

959 

960. Şi 3ispâti s-l6- adâri, varanavlii tot umăr armine. 

961 
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(Ca măgarul la nuntă). : . | 
Adică mereii intrebuințat să. servească. la. necesităţile nun- 

ţii, fără ca în schimb să iea parte şi la plăcerile ei. 

„ŞI-I ligă” pamant di par, 
(Ş-a legat măgarul de par). 

Ş-a asigurât poziţiunea. 

„. umăvlu sapă loclu: şi tut pi năs l-arucă. 

(Măgarul sapă pămtnatul-şi tot asupra lut l-aruncă). 

Se zice despre cel care se-loveşte singur. | 7 

(Şi ca pe un arhierei să-l-imbraci, măgarul, tot măgar rămine). 

. Li plintă”, cu “amante pri punti. 
Le a implintat ca măgarul pe:pod). 

( „mp | o p&-poc) Com, de d-l tacid, 
Cind 'cine-va se încăpăţinează. - i | 

Ă : Vezi No. 896. . 

vumarlu la vumăr tragi. 962. 

(Măgarul la măgar trage). 

963. Macă lu schiin' mumarlaa, s-aștepți bişin. 

(Dacă-l aţiţi' măgarul, să te aştepţi la b... de la dinsul). . 

964. Nu-l cirt&ă -pamaolu, s-nu băasă. 

(Nu-l atinge măgarul, să nu beasă). 

965. amd di la Ciziclarii. 

(Măgar de la Clăzăclar). 

Adică : măgar mare, mare neruşinat.. 

Notă. — Căzăclauiii sînt un sat în Tesalia, unde se crese: măgarii: cei mai re- 
numiţi, 

966, Nu știi s-imbartă palii la doi -parmaâră. . 

(Nu ştie să împartă pale la doi măgari). 

967. L-bigară pri “pumdr. 

“(L-ai pus pe măgar). 

A da pe cine-va de rușine în faţa. întregei lumi;
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„Notă, -— Aceasta şi-a luat naştere din obiceiul, care exista altă dată, 
ca atunci cînd o femee nu se purta conform bunilor moravuri, să fie prinsă 
şi pusă pe măgar, după aceia plimbată prin sat, în sunete-de fimpină 
(toba) ca toată lumea s-o vază, 

a 

968. Maşi un vemdr i m-pizari'? - 

(Numat un măgar este la tirg ?) 

Dir 85. IL. 50. Es, gibt:mehr. als einen .bunten : Hund. fr. 
“Plus:d'un âne's'appelle Martin. 

969. La uşa ta s-pusăaseă armat? | 

(La uşa ta să moară măgarul ?), ca după aceasta să crează, . 
că tu l-al omorit; şi: să-l :plăteşti :prin: urmare. 

970. -S-mișcă amanti, ară“ va n'argă. 

(De se muşcă măgari, răă :0 să meargă). 

. Semn răi. 

-9H1.. Ştii: paumaaluc .s-mică- mach'iduniş. 

” “Ştie măgarul:să mănince mărar). 

cfr. Ştie ţiganul ce-e șofranul. . 

' 972. “um încircăât:cu hrisafi. 

(Măgar: încărcat cu. fire aurite). 

Pentru unul care e.bogat şi. prost. 

973. Canda tini ti f&aţi Stimiria ș-mini parnaara ? 

" (Parcă: pe tine “te a născut Sta: Marie şi pe mine măgăriţa ? 

Şi. tu. şi-eii de 'om:sintem născuţi, prin: urmare'egali. 

“Se intrebuinţează, cind cine-va pretinde făvoare, preferinţă 
“la'ceva pentru care nu are mai mult drept faţă de unaltul.. 

974. vumasrlu la umăr tradi. 

(Măgarul trage la măgar). 

Asemene la asemene. 

975. Li fită' spaanasa, 

(l-a fătat măgăriţă). 

Cind ne bucurăm de ceva nu tocmai grozav. 

976. Cari să-amăăstică prit spacmdai; cluțăţți vai mică, 

(Cine se amestecă printre măgari, cluță'ți— lovitură din pi- 
cior—mănincă).
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977, 

978. 

979. 

980, 
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Dir 97. Ii. 58; Wer sich mischt unter die Kleie, Den fres. sen die Săue. | 

“Şchăăpică -pumamtu di urăaclii ! 
(ŞchYopătează măgarul de urechie !) 

S-turnă' vumartu z-dică a cucoiluj : «cap gros.» 
(S-a întors măgarul să zică cocoşului: «cap gros !»). 
Dir. 467. IL. 257: Der 'Topf lacht iber den Kessel. 

vumartu ftis&aşti, sumarlu agudeaşti. 
(Măgarul e vinovat, pe samar loveşte). 
Den Kleinen hângt man, den Grossen lâsst man laufen. 

Zuru-vumarlu al Nastradin hogi'a. 
- (Măgarul lut Nastratin! Hogea). 

984. 

982. 

983. 

Se aplică acelor, cari. se laudă, că n-ai absolut nici un viţiti. Un bogat și-a perdut măgarul și s-a rugat de Nastradin.- hogea, ca să i-l găsească în schimbul unui bacșiş. Nastra- din-hogea, ca om religios, s-a suit pe geamie și a chiemat pe toți credincioşii. 
Aci a-pus întrebarea următoare : Cine nu are. darul be- ției,, al jocurilor de cărţi, cine nu e curvar etc. etc. Dintre marea mulţime ce se adunase nu s-a găsit de cit unul singur, care să se propuie ca om fără nici un vițiă. — Adevărat, că tu nu ai nici un viții ? l-a întrebat Nas- tradin-hogea. : Se E 
— Adevărat. - 
—.Nu bei, nu.jeci cărți, nu eşti cheltuitor etc. etc. ete.? — 

Atunci s-a intors Nastratin-hogea către” omul care își pier- duse măgarul şi-i zise: . | 
«Iată-l măgarul tău, acesta ieste! Poftim de-l iea |» 

Li-vin'i di hac. Ea a 
(l-a venit de hac). 

Aciţăt di nat. 

(Luat de ală). 

A fi nebun. 

- Harami vin'i, harami z-dusi, 
(De haram a venit, haram s-a dus). 

cfr. Unrecht gut, gedeiht nicht, 

Dăr. 1, No. 647. 
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„985. 

986. 

987. 

988.- 

989, 

990. 

991. 

992. 

993. 

cei 
(Ca căscatul om de om). 

995. 
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Cum vin'i, acși z- dusi, 

(Cum a venit, aşa s-a dus). 

Nu-l aciţă somnul di haraăă. 

(Nu-l. prindea somnul de bucurie). 

Nu-l țini loclu' di haraăă | 

(Nu-l ţine locul de veselie). 

Nu lu ncapi casa di harattă. 

(Nu-l incape 'casa de bucurie). 

A ahâristului Ii si la nara. 

(A ingratului i se detrage gr atitudinea), 

Bapsea tră damin! i adrată.. 

(Inchisoarea pentru oameni ieste făcută). 

Pentru voinici ie moartea. 

Hască zu ra. 

(Cască gura). 

„A hoinări, a fi haimana. 

Avem hâvă'ă ninga. | 

(Avem știri încă), 
. 

Nu-n' ti hâns&â”, hârsite, nu-n! ti nvirină, nvirinale! 

(Nu te bucura; bucurosule, nu te întrista, întristatule|) 

Căci lericirea și nenorocirea este nestatornică. 

-N-gură u.hâscă. 

„(0 căscă gură). 

A iubi, mult pe cine-yva ; a fi supus, b bună voie în toate cui-va. 

Ca nâscari om di. om. 

_ Z. 5026, 11, 
- Notă. — Aceeaşi snoavă culeasă de A. Pann, există şi la Aromini în' 

jurul acestei zicători, 

lu-ascuchii nă hăară, măţină nă măară. 
(Unde sculpă un sat macină o moară). 

Dir. 549, 11. 300 Viel Hânde machen bald ein Ende. 

lt, Multae manus onus levant (levius reddunt).
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996, 

997. 

996. 

999. 

1000. - 

1001. 

1002, 

1003. 

1004, 

1005, 

1006. 

"(Să-l bei tn oală). 

.- | PROVERBEL& AROMÎNILOR | 

“Aflăşi hoavă firă cin', imn'i firă lemnu. 

(AY găsit sat fără cini, umbli fără: lemn). 

Isp. 86. | - 

Hăară firă cin, i 
(Sat fără ctiny); ă a | j | 
Anarhie mare. Sa | 

Năarsirit traplu, nu qi: chopa. N | 
| (Nesărind şanţul, să :nu zici :: «hop l»). 

Dir 234 1419: Rufe nicht: Luch!. bevor du îber dem Gra- ben bist. 

Mutr&-l' hrana, si-l! cunoşti .bana. 
(Uită-te la hrana lui şi cunoaşte-Y viaţa). 

Armasi cu hrisăluli. 

(A rămas cu... beteala. 

Pentru cine remine cu lucrul neisprăvit. 

Si-l băai tu nrup 1). 

Care alix&aște mulţă domnii, Paznichiă auşaşte. 
. IN | (Cine schimbă mulţi stăptni, servitor im bătrineşte). i 

| Weg.:'Arom. I1,.p. 279. ! 
Li-umflă Tarăa. 

(l-a umflat fierea). 

Fugi ca scipât dit Hari. 
(Fuge ca scăpat din fiere), 

„-Se face aluziune la deţinuţii în închisoare 'și la nebunii de pe la monastiri, cari sint legaţi.de stilpi in modul cel mai neomenos. Aceștia scăpind din intimplare, îşi'iea lumea-în'cap. 

Hevlu ţe nu-l baqi pi lucru, ma cit ld-alași arudinăaşti. 
(Fierul ce nu-l intrebuinţezi, îndată ce-l laşi. rugineşte). 

|" Z, 632. 
HA'evlu nilucrât, armine arudinăt. 
(Fierul nelucrat, rămtne ruginat), 
1),. Oală proasta şi sparta,
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1008. 

„-4009, 

"1010. 
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Bati Weslu pină-i caldu. 

(Bate tterul ptnă-t cald). 

Te» arsu I-trică prit inimă. 

(Fier ars ti trecu .prin inimă). 

A avea frica. 

Li-u Peru. 

(l-o fierb). 

A purta Simbetele cui-va. 

Ama ţe n'icât. 
(Da ce mai ficat). . — 

Anecdotă.Fiind în ajunul sărbătorilor de:Stimirie (S-ta Marie), 
pe cind toată lumea tirguia de a le mincării, numai un să- 
rac, sta şi se uita cu jind la toate. Trecind pe lingă dinsul 
un bogat, l-a întrebat, dacă a cumpărat.ceva-pentru Stimirie. 
— Aş cumpăra, răspunde săracul, dar n-am cu ce! | 

_— AI să-ți cumpăr eu. ' 
Şă duce la măcelar bogatul şi cumpără pentrusărac un ficat, 

şi i-l dă să-l ducă acasă,'ca:să :mănînce şi 'dinsul'cu familia 
lui in ziua următoare. De atunci:ori unde bogatul întilnea 

"pe sărac ii zicea ; . 

1041. 

„1012, 

«Aşa-i c-a fost bun ficatul, da ce mai ficat». 
Far săracul cu un fel de recunoștință ii răspundea mereii : 

„«Da, da, afost foarte bun !». | 
In sfirşit săracul s-a cam plictisit de chinul l-a care-l su- 

punea bogatul, fiind-că acesta nu:se.ijena'de loc să-i reamin- 
tească binefacerea în fața tuturor oamenilor. Pentru aceasta, 
să scape o dată pentru tot dauna de îndatorirea făcută, a 
„Cumpărat un ficat şi s-a dus să i-l dea. A nimerit pe bogat 
în mijlocul unei mari mulţimi de oameni. Ca de obiceiii bo- 
gatul îi zice: . | 

«Aşa-i, că ficatul a fost foarte bun ? Ce mai ficat!» 
«Da | zice săracul, a fost foarte bun!» şi izbind ficatul cum- 

părat de capul celni bogat îi zice: 
«na ţi-l, şi nu-mi minca urechile cu: el». 

R'ii amoni: avavdă ! ş-cind hiii cloc: umflă. | 

(Dacă Yeşti nicovală, rabdă ; şi cind leşi ciocan,:umilă, bate). 

Dăr 174, £, 350. Mani muss Hammer oder. Amboss sein. it. 
Quando luomo & incude, bisogna sofirire, quando & martello 
percuotere. 

Muri iti, dusi cumbiril'a. | 
. N 

„(A murit finul, s-a dus, s-a siirşit cumetria).
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1013, 

1014, 

1045. 

14046, | 
„(De fir îl face ctt o funie). - 

„4047. 

“PROVERBELE AROMÎNILOR 

ngr. Pdani u cumbarus,. pal i cumbarve. 
idem, 

Caii di 'imunic, nu S-alichiaşti âi bur” c. 
(Coaje de pepene verde, nu se lipeşte de buri). 

Câaji di Ie dmaumic, nu s-lichi'eşte di buric. . 
(Scoarţă de pepene verde nu se lipește « de buric). 

Z. 991: Milescu, 

Di Pir-fani. | | 
(De fir—fune, o face). a EER 

„Cind cine-va exagerează. 

Di Pio; lS-adară funi. - 

A exagera ceva, a 

Di hi'âp- hir. | | î - , - 
1sp. 836: Din fr pină in aja, 

„1048, 

4049, 

-Hivlu m-patru-l discă. 

Cu de amăruntul. 

(Firul în patru 1 despica). E _ IE ae e 
Cu de amăruntul. . i e _ 

Biri-nii ivi I-tricură. 

"(Fire fire iv trecură). 

1020. 

404: 

1022, 

A-i trece fiori cuiva. 

Ingleslu-ă ac. 

(Englezul este ac). a a Ea 
ae An numesc Arominii i pernele), cind doresc â nu [i inţăleşi de alții. - a: 

N'-jugi inima. 

(Mi-a fugit inima). 

De frică mare. 

N'i si turnă' fnima. 

(Mi s-a întors inima = mi s-a scărbit, m-am scărbit),



1093, 

1024. 

1025. 

4096, 

1097. 

1028. 

1029, 

41030. 

1031. 

10932, 

1093. 
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N'i si bigă” înima mbadi. 

(Mi s-a pus inima în jos). 

Notă. — Se zice, cînd vezi ceva, ce (i inspiră milă. 

Ţi s&arupi dnima. 

(Ţi se rupe inima).! 

i si stricOară inima, a 

(Ţi se strecoară inima). | 

A se înduioșă. 

Nu ld-ari tu înimă. oo 

(Nu-l are la inimă=nu-l poate: suferi). 

Nu l&-ari tu micari. 

(Nu-l are: de mincat=nu-l poate minca. 

A nu putea suferi pe cineva. 

Li-armoasi inima! * 

(l-a rămas inima, după ceva). 

A ne plăcea ceva foarte mult. 

Li-arsiri înima dit loc. 

(- -a sărit inima din loc). 

Cind se sperie cineva. 

Lo inimă; 

(Căpătă inimă), | e | 

A -se încurajă. aa CR a 

Nu şchari înima. 
(Nu-şi perde curajul). 

Ş-lo inima tu dinţi, 

(Işi luă inima în dinţi). 

A-și face curaj. 

N-gură n'ari, ş-tu nimă hi'ari. 

„(In gură miere şi în inimă fiere). 

cfr. Z.1[,9807,
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__ 1094. Inimă late. , 

1035. 

1036 

10937. 

„1098, 

1039. 

104. 

1044. 

1042. 

1043, 

1044, 

(Inimă neagră). 

Om răi. 

L-aride înima di harao. 

(II rtde inima de bucurie), 

Lii si faţi dnaânaa, 

(1 se face inima). 

A ne părea bine de ceva. 

M&-arăadi la $nimă. ă 
(Mă roade la inimă). 

Mi gidilică la înimă, 

(Mă gtdele la.inimă). 

Cind ni se spun lucruri plăcute. 

Ș-lo 4nima tu dinţi, ş-iu săasă. 
(Şi-a luat inima în dinţi şi easă, unde o eşi.!) 

Ipit ca dit loc. 

(Eşit ca din pămtnt). 
| „Ze 5205 Dan. 

Zu nu-l vrei, acloţi lă-afli. 

(Pe unde nu-l cauţi, peacolo îl găseşti). 
- a „Z, 11,.5030, 

Avegi'i te di jar acuprit. 

(Păzeşte-te de cărbune învelit). : 
Vezi No. 411. Z. 795 Milescu, 

Ldptile z-virsă”, s-adună cu şile. 
| ' Arom: 11:276, ș. 

(Dacă laptele s-a vărsat, cu praf' se adună); ă 

Ș lapti dE aisoni. 

(Şi lapte de privighietoare). 
„A supune pe cine-va la grele încercări. .- 

Z. 2210: şi lapte de pasăre. 

Notăi.—În basme, printre multe încercări grele la cari ie supus eroul, 
i se cere să aducă şi lapte de a%oni; Aceste păsări “trăind 'în împără- 
țiile balaurilor, ete, sînt greti de prins fiind bine păzite, 
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1045. 

1046. 

„4047, 

1048. 

1049. 

1050, 

1051. 

1052. 

1053. 

„4004, 

1055. 

1056. 

„ (Pe lingă.cel. uscat arde, şi-cel verde). 

PUOvERBELE:AROMÎNILOR * 525 
, 

Mulqe lapte, şi nu scoate sinde. 

(Mulge lapte şi nu scoate: singe).. 

Z. 1944. Boiagi. 

Lăcvin virsă dă-aridăari, 

(Vărsa lacrimi de ris). 

J-bigă' Lăile. 

(Ş-a pus negrele, s-a măritat 1), considerindu-se viaţa de acum 
nainte mai: grea, mal: neagră.: 

A se-.căsători:. 

cr. A-şi băga pirostriile. 

Lă-alisă! tu..Jăsch'$... 

(L-a lăsat în noroiii). 

Z. 446. A lăşă în baltă pe... 

Nu ti Z&agă viră Gară, ţe nu peţi si scoţi în cap, 

(Nu te legă nici odată, la ce nu poţi, aduce pină.la capăt, 
la sfirşit). 

Cindu til!â'm fo-Zăamni; tini adunâi surţăali. 

(Cind Yo tătam :lemne; .tu tătai :surcele), 

Cu un lemnu foc nu s-faţi.. 

(Cu-un'lemn:foc nu se face). . | 
Zi 815. Mil., Dan. 

Leana-i dăamnă mari. 

(Lenea-i cocoană mare). 

Pe ningă Iemmnul uscât arde şi ațel 'verde. 
Arom. II, 278, 23. 

(Pe lingă lemnul uscat arde :şi- cel verde). 

Pri ningă 1emamul uscât, ardi' ş-aţel văardi. 

(Pe lingă lemnul uscat, arde şi cel verde). 
| Z..812 St..N. etc. 

Pi ningă uscât;ardi j-v&ârăili.: 

z 1231, 

Di un leninu sunt cruiţi.



>= 

1057. 

1058. 

"1059. 

4060, 

1061, 

Din prost mai prost. 

1062. 

1063. 

1064, 

1065. 

„Adică : tot! aşa de prost | 

PROVERBELE , AROMÎNILOR 

(De un lemn sint croiţi). 

U pitricu (mint&a) ntră lemne. 
(A trămis-o la lemne — să care), e. 
A nu fi în toată mintea. | 

Nu calcă, pri Zenon uscâl. 
(Nu calcă pe lemn uscat). 

Pentru cine nu greşeşte. 

Lemnul aţăl strimbul, tiporlu lu. ndrăadi.- 
(Lemnul cel strinb, toporul îl face drept-—trebuie lăeat.) 

Z. 806. 
Lenmuul aţel strimbul, foclu maș lu ndrăagi, 
(Pe lemnul cel strimb, numai focul îl face drepi).. 
Adică, îndreptarea lui se face, cind dispare. 

Z-dusi lemnu şi vine furtutire. 
(S-a dus lemn: şi s-a întors furtutire '). 

Di un lemnu faţi : ş-cruţi ş- lupată. 
(De un leran faci : şi cruce şi lopată). 

Adică, cu un lemn poţi să omori. pe Cine- “va, să-i „faci groapa și să-i pui şi cruce. 
Se întrebuințează, ca să arăte, că răul feste uşor de făcut, 

Z-dusi lemnu, s-turnă* şeop. 
(Se duse lemn, se întoarse băp). 

Lemnu z-dusi, lemnu vin'i. SI „ui 
(Lemn se duse, lemn veni — se-ntoarse). 

„ Lemnu z-dusi, buc!u um s- turmă, 
(Lemn se duse, butuc veni), 

Ma g'hini un Lâpuni tu sula, di daţi tu piduri. 
(Mai bine un Yepure In- frigare, decit zece în păduie). 
De cit zece vrăbii pe gard, mat. bine una în :mină, * 

z. „ca 9 Vezi No. 810. 
,    



1065. 

1067. 
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D-iu nu mintuieşti, d&-acloţă-arsari Iepuri, 

(De unde nu gindeşti, de acolo răsare Tepurele). , 

Dir 522 11. 291. Unverhofit komnt oft. it. Di dove meno 
si pensa, si leva la lepre.' 

Vru si scăată depui şi dăadi pri ursă.: 

(A vrut să vineze iepure şi a dat peste urs). 

“Cind ni se infăndă. 

1068. Cari alagă după doi Iepuri, nu acaţă necă un. 

1069. 

1070. 

“4071. 

1072. 

1073. 

1074. 

1075. 

- (Cine aleargă după doi fepuri,: nu prinde pe nick unul). 

. Dăr, 553 11, 307. Wer'viel haben will, dem vird zuwenig. 
It. Qui totum vult, totum; perdit. | 

Cari alagă după doi lepueră, nd-acață vină. NE 

(Cine aleargă după do! tepuri, nu -prinde pe nici unul). 
Ea . „Ze 1918. Weigand, Dan. , 

- 

Di litic'e schi'in și di schiin lilicie. 

(Din floare, spin şi din spin, floare). 

C-ună lilice nu vi'ine priumuvăara. 

(Cu o floare nu vine primăvara). * 

„Diăr, 374. |. 188; Eine: Schwalbe macht: keinen Sominer. 

! | Vezi : Cuc. 

C-ună tilice nu s- faţi primu văara. - 

(Cu o floare nu se face primăvară). 

-Văara nu s- aduţi mași c- ună: lilice. 

„(Vara 1 nu se aduce.numal cu o floare). 
Z. 146, Mil, Bagav. 

Ş-tu limba pul'lor ştia si gr&ască: e 

„(Stia să-ţi vorbească şi “In limba păserilor), | | î o 

Pentru cine e foarte învățat, cine ştie să vorbească limbi 
multe.. „- 

Poporul vrind să 'spule pentru cine- va, că-i învăţat, zice : 
ştie 72 de limbi. po | 

Maşi sun limbă nu era ud. 

(Numai .supt.limbă nu. era ud). .
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1076. 

4077. 

1078. 

"1079. 

1080, 

1081. 

1082. 

1033. 

1084. 

1085. 

1086. 

PROVERBBLE AROMÎNILOR 

Nii scăasi limba peri. 

(Imi scoase peri limba). 

A aduce la disperare, a necăji grozav pe cine-va. 

Mii sc6asi peri su Limbă. | _ 

Mi-a scos peri supt limbă). 

Acelaş senz cu No. 1081. 

Limvă supţiri (grec). | | 

Aşa:.poreclesc. Arominii pe. Greci, vrind. să arate firea lor 
linguşitoare şi fățarnică. | | 

. - Vezi: grec, 

Il mică limvă; nu păati s-ţină ţiva, că-l mică limba. 

(Ul mănincă; limba ; nu poate.-să ție nimic. ascuns, căci: are 
mincărime la limbă). 

” Pentru-cine :nu .poate 'păstra un secret. 

Cu limba daspi. . 

(Amic cu limba), dar nu şi cu inima. 

Cari ş-av&agli limba, caplu a lui ş-avăagl'i. 

Cine-şi păzeşte limba, capul 1ş păzeşte). . (Cine-şi păzeş » capul 15 pă şte) z: 1 seu, 

Tali Limba, ma rău di coardă. 

" (Taie limba mai răii de cit sabia), . Ă 
-Z, 3084, II. 

Zimva dulţi, multi. buni aduţi. | 

“(Limba dulce, multe bune aduce). " - 
, . - Z, IL; 3689, 

Zimda dasi nu ari, ş-ăasi frindi. 

(Limba oase n-are, şi oase rupe). 

— Dâr 744. UI. 495: Eine Zunge ist kein Bin, Schligt aber 
Mânchem den; Riicken ein. , Ş | 
It. Osse caret lingua, secat os tamen ipsat maligna:(mlt). 

Zimba ndrăadi, limba spardi. | 

(Limba strică, limba drege). | 

Zâmba n-gură 6-anvirteşti, -la:misăaăa-ţe ti dăari”. - 

(Limba în gură o învirteşti, la măseaua care te doare). 
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1086. 

4087, 

1088. 

1099, 

„1090. 

1091. 

1092. 

1093. 

„Lii să-acaţă limba. 

PROVERBELE AROMÎNILOR '529 

Dur. 318 II, 119. Wo es schmerzt, da. greift man hin. It. 
“Ubi dolet, ibi manus adhibemus. - 

Timva-amiraşti, limba ndulțăaşti. 

(Limba amărăşte, limba indulceşte). “i: n 
| , | : cfr. Z. 3690, II, 

Cu Timvă di moarti. | | 

(Cu limbă de moarte). | 

A vorbi cine: va de pe patul de moarte. 

Aştăaptă cu limba scbasă. | 

(Aşteaptă' cu limba scoasă), ai 

A fi nerăbdător. - 

Un cot u scăasi Zâmba. 

(Un cot a scos-o limba). | 

Cind cine-va o vede greii 'de tot. 

(| se prinde limba). o | 

I se împiedică limba; A fi vinovat cine- -va ; a spune minciuni. 

L-ligă? Timva. 

(I-a legat limba). 

A reduce pe cineva la tăcere, 

Ţini-ţi limba. 

(Ţine-ţi limba). 

A se stăpini. 
ZU, 3720. 

Mişcă-ţi Limba. 

(Muşcă-ţi limba), 

A-Și muşca. limba, se întrebuinţează cînd cine-va spune 
ceva ce nu este la locul 'săiă. Arată căinţă. | 

„Ze 3727. ÎL. 

Asudâi, sun Limbă. 

(Am asudat, supt limbă. o 

Isp. 90. A-i asuda urechia pentru ceva. 

34
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1094. Ca Zimădură-l' si duți gura.. 
(Ii merge gura ca o meliţă). 

A tlecări, 

1095. Lii aspindurară Zingurli di guși. 
(II attrnară lingurile de glt). 

A lăsa flimind pe cine-va. 1 

1096. Cu Zingurva l-da s-mică ş-cu coada |'i scăati oclil!. 
"(Cu lingura îi dă să mănince şi cu coada îi scoate ochi). 

sp. 1qrt. 

1097. Grei s-adâri, Lișân s-aspargi. 
(Greii să faci, uşor să stricy). 

1098. Lișor s-amintă, grei si s-țină., - 
„(Uşor se ciştigă, greii să se. păstreze). 

1099. Greii s-amintă, liş&r s-asparqi. 
(Grei se ciştigă, uşor se cheltueşte). - 

1100. Cari ari cal, nă ari livadi, și cari ari livadi, nă-ari cal. 
"(Cine are cal, n-are livede şi cine are livede, n-are cal). 

4101. Cina va s-facă marăa livade. ” 
„Z..1427. Milescu, 

(Cind s-o face marea livede). 

Adică: niciodată. 

1102. 7. 14939, Nemalo țe este Zăna şi nu ch'ălea (9). 

Destul îţi este lina şi nu pielea. 

Z. 458, Milescu. Gopezi. 

"M, Bolagi. 

Mulde lapte, şi nu scoate sîndi ; nemalo ţeeste lănă şi nu chi'elăa. 
Tru un locu ună veduă,: avăâ 

ună Gae, care căndo vr&a să-lii la 
lăna, un tundăa rău, că tăl'a di a- 
dunu cu lăna şi carnăa; şi Gata 
li „diţe cu doru: i ni inţăchii 
ch'el&a cu făârfica, canda vrei, să 
me bileşti, nu să me lundi ? S-este 
că te lipstaşte carne, dăamnă, lasi 
viină hăsaplu şi elu va să me tal'e 
tr-Oară, e s-este că te lipsăaşte lănă, 
lasi viină barberlu, să me tundă și 
să me scapă. Ă 

(Intr-un loc o văduvă avea o oae 
care, cind vrea să-l tea lina, o tun- 
dea răi, că tăia împreună cu lina 
şi carnea; şi. oaea îi zise cu dor : 
Ce-mi înţepi pielea cu foarfecii, 
parcă vrei, să mă jupuleşti, nusă 
mă tunzi? Dacă (ţi trebue carne, 
stăpină, las'-să vie măcelarul şi el 
să mă tunză şi să sfirşească), | 

Boiagi Gram. Tom. p. 194 (214). 

 



1103. 

110%, 

--41405.. 

PROVERBELE AROMÎNILOI e sat 

“Lia-n' Zâna ma nu şi ch'alâa. 

„(lea-mi lina, dar nu şi pielea); 

VA 254. Ună lindură nu faţi văara.' 
Boiagi p, 135, 

(Cu'o rindunea nu se face vară). 

Adică: Cu o faptă bună nu te poți arăta om mare. 

A lânglitiuă tuti Vi ftisescu, 

(Bolnavului toate îi sint de vină). 

> Adică: Cind omul suferă, crede, că toate îi sint de vină. 

1406. 

4107, 

4408, 

-41109, 

1410. 

AM. 

4442. 
"(Şi lănoasă şi lăptoasă şi 'de vreme a, casă, nu se poate). 

1113. 

1415. 

Ca finit zilipsăaşti. i 

(Pottezte ca bolnav). 

Intrăabă Tânglitlu : vrei sinitati ? 

(Întreabă pe bolnav: doreşti sănătate ?) | 

„Vezi: cîtuşe 423; cal 241. 

Lângoarăa lui, sinitatăa ndastră. 

(Boala lui, sinătatea noastră), 
- „o | Z 4944. II, 

Iți Zângăare, nă-aduţi măarti. 

(Ori-ce boală, nu aduce moarte).! 

Zângoarăa viini cu carlu, şi gasi prit gura aclui. 

(Boala vine cu carul şi fese prin gaura acului). 

cfr, Zane, 4922. 

Di Lingăani. mi zburăşti, va ti lindiqăști. 

(De boală dacă vorbeşti, o să te imbolnăveşii). 

Ş-lindasă, ş- liptănsă Ş cu dara a casă, nu s-faţi. 

A cere un lucru desăvărşit, ceea ce ieste peste putinţă. 

cfr, Z. 2208. idem, 

Năreptu af, ma n-ai tră lar. 

“(Dreptate aj, dar de luat n-a)). 

Celui lipsit de dreptate. 

Locul (loclu) laiii şi gărnul alb. - 

(Pămintul negru şi grtul alb).
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4446, 
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Adesea ori de părinţi răi (negri), se nasc copii buni. 

Z.. 828, Milescu, 

Ca işit dit loc. 

(Ca eşit.din pămint). 

1447. 

Urit de tot! Aa ! 

Dă alantă parti-l tăarnă oct, 

” (Intoarce pămintul de cea l-altă parte). 

1118. 

1149. 

1190; 

1121. 

Nu-l: av&â Zocza, 

(Nu- l avea locul). 

A nu-şi găsi astimpărui, o 

Ta Ioclu a tă” şi ch'âtrili di mpadi țagiută, 

(In ara ta şi Petrelo de jos 14 ajută). 

Nu: 18 “ari loclu, 

(Nu-l are locul). 

Nu-l ţini Toclar. 

(Nu-l ţine locul). 
„Se zice-pentru cine nu poate sta locului. 

Z. 11, 4709: Pe trepădatele, că. nu-s departe satele. 

Tuţi h'im di un oc, 

| (Toţi s sintem. de un pămint).. 

1122, 

4193, 

N-u s-mină di mpadi, s-nu ţiva di-l' arițăaşti Zoclu.. 

(Nu se mişcă de jos, ca doar să nu-i răcească locul). 

Se + zice de cei. leneși. | 

Mi. ngrupă' loclu. | 

(M-a ingropat pămintul). 

i A se ruşina foarte mult. 

1194, 

1125, 

Intră tu loc. 

(A intrat în pămint). 

A dispărea, ase face nevăzut. 

Va ti pingu s-imişti locla. 

(Te voii împinge, ca Să muşti. pămîntul). 

 



4498. 

1499, 

1130. 

1431, 

1182, 

14133. 

4434. 

4185. 

1136. 

„ Fuqi di Zach! şi dai di urşi. 

PROVERBELE AROMÎNILOR 533 

(Fugi de lupi şi dat peste urşi)... - 

„ Gu luchuti s&adună, ca niîşi vai aurlă. 
sau: 

„cu jachiri te aduni, „aură. 

: (Cu lupi se string, ca ei o să urle) 
- sai: 

(Te însoţeşti cu lupii, urlă şi tu 1) Aa 
cîr; Z. 1990. 

Ca buci să-aurniiră. . | 

(S-aii năpustit ca lupii). 

Z. 2064. A se stringe ca lupii la hoit. 

Cari di luchi! să-aspari, nu s-faţi picurâr. 

- (Cine se teme de lupi.nu se face păstor). 

Lafe mandră mplin di luci. 

(Vai de staulul plin de lup)). 

(Cind toţi cei meniţi să păzească, să supravegheze. ceva - 
răpesc, -fură, care cum poate). 
Cfr. Satul lui Holbur. 

Lucre&agă tu g'anatic, s-ti tinqi tu aușatic. 

(Lucrează în tinereţe, să te! Intinzi—să te desfătezi—la bă- 
trineţe). 

Spare in der Zeit, so hast du in der Not. 

Zaseru xen, nu tini cildură. 

(Lucrul străin nu ţine cald). 

Lucru cu viie, 6rbu va 15 adări. 

(Lucrul In grabă, prost—orb, —1 vei face), 

Lucrul dă-azi, nu-l alasă tri mine. 

“(Lucrul de azi, nu-l lăsă pentru .miine). 

Ca dit tumăa lantă.. 

(Ca din cea laltă lume). 

Urit, infiorător. - i 
, , Vezi loc. 

Easti pri lumă&a alantă. 

(E pe lumea cea .laltă). 

A nu fi în apele sale; a dormi.
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1137. 

| (Cind se va ntoarce vre unul din lumea cea l-altă): 

4138, 

1139. 

4444. 

1142, 

1443, 

1144, 

PROVERBELE AROMIÎNILOR 

“ Cindu va z-viină viră dit Zunea anantă. - 

- Adică : niciodată. 

Cu luna tasti. 

(Cu luna este), | | 

Z. 410. Se schimbă ca luna. 

A fi nestatornic. 

S-ă aspun! ș-tu lumea lantă. 
(S-o spui şi-n lumea cea-l-altă,), 

„A ameninţa pe cine-va cu ceva de care s-o pomenească mult, 

1440, După mini Zcm&a s-chiară. Ă 
(După mine lumea să piară). 
Aşa spun.egoiștii, nepăsătorii. 

Aţia, an'ia, ș-faran&a tută. 

(ie, mie, şi la lumea toată.) 

„ Cind cine-va spune vre-un secret la toată lumea, 

Lup vecl'u. - 
(Lup vechiii). _ 
Pentru om imbitrinit în rele. 

Lup cu ch'ali di dae.: 
“(Lup cu piele de oae). 

Pentru unul prefăcut. 

Aduţăă Zuplu la grâmati ș-el qițăă : clăară cor». | 
“(Aduceai lupul la carte şi el dicea: se. depărtează—oile). . 

Un lup a vrut să învețe pe fiul săi carte. L-a: luat ŞI l-a _“ adus la şcoală. Aci, pe cind învățătorul se -silea să-] facă să 

1145. 

priceapă cite ce-va din alfabet, puiul de lup, auzina clopo- țelele unei turme, care trecea prin apropiere, întrerupse pe . învățător şi-i zise : ldară ctor ai luat picior, adică : sai de- părtat—oile | | 
Se aplică acelor, cari nu sint făcuţi pentru carte. 

Li-lipsăă, Zarpluă îm pizari ? 
(Trebuia, ca lupul să easă în tirg). 

Pe cind un ţăran venea cu măgarul săii Ja tirg, eată şi lupul în drumu-i, ca să-i mănince pe măgar. - Bietul ţăran
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1447. 
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1149. 

1450, 

1151. 
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neavind ce face, s-a rugat de lup, să i-l cruţe pînă s-o duce 
în tirg şi cind s-o intoarce, el tot p-acolo o să treacă, așa 
că i-l poate mînca atunci. | | 
— «Da ce o să faci în tirg, întreabă lupul ? 
— «Să-mi aleg vr-o zece măgari, ca să-i duc acasă, 
— «Cum aşa? , 
— «Apoi în tirg vin măgarii de la sine şi vin şi oameni, 

ca să-şi aleagă şi să iea ciți măgari poftesc. | 
— «Dacă vii eii, pot să aleg și eii ciţi măgari îmi place. 
— «Cum să nu, răspunde ţăranul. De cit, ca să nucrează 

lumea, că iești cine ştie ce, vino să te puiii călare pe măgar. 
„Lupul ademenit, a consimţit dar cînd s-a văzut în tirg, 
toată lumea a început să-l bată și să-l huiduească. ă 

Ca Luplu în pizari. 

(Ca lupul în ttrg). 

Adică, huiduit de toată lumea. | 

Se aplică celor răi, cînd se duc in societatea celor buni. 

La luplu alb. 

(La lupul alb). 
. Z. 2061, Boiagi. 

Adică: niciodată. „ 

Bagi Deplu după oi. 

(Bagă lupul după oi.) 

Wâlffdin. 8, 1. Lupus apud oves. 

Lă-aciţăşi luplu di urecl'i. 

(L-a! prins lupul de ureche).: 
Z, 2044. 

cfr. W. 64, 3 Lupum auribus tenere. 
A îi intr-o poziţiune primejdioasă. 

Tu nă sut di an' ş-un Zap mincât di Gae. 

(La o sută de ant şi un lup mincat de oae). 

Isp. 2240. Fie şi un lup mincat de oae. 

Lauplu stităă şi Î-Quţăă: 
«Ţi cintic. mi lipsă 2 

(Lupul sta şi zicea: ce cintec îmi trebuia)? 

Notă. — Lupul prinzind un pore şi voind să-l mămince, acesta s-a rugat - 
de dinsul, ca să-i asculte ultima rugăminite : să-l lase să mai cînte o dată. 
Lupul consimți. Porcul începînd să strige, toţi cînii ai sărit şi ati luat pe 
lup în goană, care cu vai,. cu chii a putut scăpa' Ajungind pe munte 
lupul stă şi se gindeşte: ce cîntec îmi trebuia mie?
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1153, 

1154, 

„4455, 

„4456. 

usa. 

4158, 

1159. 

1160. 

161. 

"1162; 
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Si să. aspirăă lacplu di ploae, vr&a păartă timpari. 
Dacă se temea lupul de ploae, ar fi purtat manta, 

Z. 2014... 

Di lup vecl'u, ş-ari'd cîn'i. 

(De lup vechiii,. biitrin, îşi bat: joc ctini!). 

Cădu tu gura Zupluă. 

“(Căzu în gura lupuluy). - | Ş 

A.nu mai fi speranţă. 
| (Isp. 1841. Din gura lupului anevoe scoţi întreg). 

Din gura Tupac u scăase. 

(A scos-o din gura lupului). 

Arată greutatea. 

Cidu tu gură di Dup. 

(Căzu în gura lupului). 

S-a pierdut. | 
Z, 2081. 

Ca Zapla tu sirăaiiă, 
(Ca lupul în domeniul săii). 

Cind cine-va face răi neamului săi. 

Cind va si avăaglii luplu (lupul) păstrămălu. 

(Cind lupul o să păzească pastramaua). 
Z. 2038, Milescu, 

cîr. A încredința lupului oaea. 

Zawpul pi dimindate nu mică. | 
(Lupul pe comanaă nu mănincă). 

| | - Z. 2037 Milescu. 

Vrei ş-cu Zuplai ş-eu ci'nili s-h'it ghiini. 
Orei şi cu lupul şi cu ctinele să fii bine). 

Dr, Și capra şi varza să împaci. 

Din gura Zupluă nă-ascapă. 

(Din gura lupului nu scapă). 

Zaphi treți în gură, (zburi'm tră lup) na-l ș-luplu la uși. 

cfr. Z. 2054. 

—



1463. 

1164. 

1169. 

1166. 

4167, 

1168, 

“ (Lupul are gttul gros, fiindcă însuşi se îngrijeşte). 

4169. 

1470. 
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(De lup vorbeşti, na-l şi lupul la uşe D. 

Dăr 691 II 392. Wenn man vom Wolfe spricht, so ist er... 

nicht weit. Wenn man der Esel nennt, Kommt e er e auch da- 

her gerennt. : ; „- 

ngr. Anăfiris ti sehtilu, pari ch'i tu xilu. 

„“(Auzit-ai de ciine, lea şi cfomagul). -. , 

Badi tuplu .picurar şi vrei s-ț-avâaglii dili? 

(Bagi ca păstor pe lup şi vrei să-ţi păzească. oile ?). 

Gern. Den Bock zum-Gărtner machen It. ovem lupo com- 

misisti fr. Donner.la brebis ă garder au loup. 

Luplu-l videm şi torlu (urma). l-câttă'm. 

(Pe lup îl vedem şi de urma căutăm). 

Di vrei s-hiii cu: Lapla Baspi, dă cali-a picurarlor s-a ci- 

n'lor di la oi. 

(Dacă doreşti să fil cu lupul prietin, goneşte păstori şi clinil 

de la o!). | 

Nu să-aspare lauplu di ch'alăa dâil'ei. 
(Nu se teme lupul de pielea oii). 

Ş-cini, agiân nu armi'n'; ma ş-lup, nu miţi pri zvercă. | 

(Şi cine fiind, nu rămii flămind ; dar fiind lup, nu capeţi bătae). 

Diir 673 1. 349 Lieber Hammer als Amboss. 

O-ari luplu zverca grăasă, că s-mutrăaşti singur.. 

Lauplu negură caftă.. 

(Lupul ceaţă, întuneric, doreşte). 

Dăr 482 II 968. Im, Trăben fischen.. lt. Pescari in turbido. 

Zuplu perlu ş-mută, nu şi nveţiu. 

(dr. lupul îşi şchimbă părul, dar naravul bal). 

Dir, „97. IL. 66. | 

Luplu mută perlu, ma nu mintăa. 

Luplu cădu în careu, şi tra să (Lupul căzu în cursă, şi ca să 

scapă di periculu, rugă cu g'uratu. scape de pericol, rugă cu jurămint 
să lu lartă, că tru bana luinuva să lerte, căci în viaţa lui nu 
să măcă carne, ma ierghiişi rădi- va minca carne, ci lerburi şi ră- .
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țini, ică ma pești; şi cu aistă con- 
dițione, lu lăsară. Cara intră tru 
ună pădure, ma câătu vidi unu: 
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dăcini, sai numa! peşti ; şi cu a- 
ceastă condiţiune, îl lăsară.: Dacă 
intră în pădure, îndată ce văzu un 

"porc care se tăvălea în mocirla 
porcu ți se intevălăă tru muzgă 
unei bară, is y 

„Ya să hiibă pescu, şi tru Gară lu 
C'uculti, 

117. 

4479. 

174, 

1175, 

1176. 

1477. 

1178. 

9. 

unui lac, zise: “Acesta în adevăr 
va fi un peşte, şi la moment îl tocă). 

" Boiagi, Gram. 192 (212). 

dise:. Aistu nadeveru 

9 

„Zuplu mică j-di misurătili (03). (01. Wal. Weigand). 
(Lupul măntncă şi de număratele (vite). . 
Dâr 684 [1 388 lt. Lupus non curat numerum. 1 it. Anche delle: pecore onnoverate (se ne) mangia il lupo. | 

Fudi ca di per di lup. 

(Fuge ca de păr de lup). 
Notă. — Dracul fuge departe ori de cite ori îi miroase a păr de lup. 

“A fugi de a se prăpădi. 

1173. Te fu, că ş-un lup fu mincât di ot. 
(Ce a fost, că şi un lup a fost mincat de oj). 

Va crăapă Zuplu. 

(O să crepe— pleznească—lupul), 

că plezneşte un lup—lucru foarte, rar;—cînd. se în- care părea imposibil. E a 

Notă- — Se crede, 
tîmplă ceva, 

Pină va ş-arupă drachu ţirubili. 
(Pină 1şi va rupe dracul opincele cfr. că ş-a spart dracul o- pincile). 

Intră laplu tu maţi. 

(A intrat lupul în maţe). 

A avea foame mare. 

La-u cindu G-afli, s-ă ai tră cindu lipsăaşti. 
(lea-o cind o găseşti, ca'să o ai, cind trebute). 

La-mi cindu mă-afli 's-mă-ai cindu mi vrei. 
„Tacit, Nic. 

(lea-mă, cind mă găseşti, să mă ai cind (ți va trebui). 

La un, dă pr&-alantu.



1180. 

- (lea, dacă nu-l!). 

4181, 

4482, 

4483, 

1184. 

1185, 

1486, 

- 4187.. 

"1188. 
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(Apucă pe unul şi izbeşte cu dinsul în cel lalt). 

A fi asemeni, la fel stricaţi, răi, proşti, etc. 

Notă. — În senz răi se întrebuințează. 

La, cari nu-i | 

Z. 5441. „ea de unde nu= ET 

S-nu mi Vaă viră baţă. 

(Să nu mă felt vre o palmă). 

Adică: Să nu-ţi trag. vre'o palmă. a 

Care alagă după doi Vepaună nu acaţă niţi un. 

Aron. II, 276. b. 

(Cine aleargă după doi Jepuri, nu prinde pe nici unul). 
Vezi No. 1068, 

Să&-amisticară Vizâli, cu zorăa si dizmăâstică. 

(S-aii amestecat—incurcat—iţele, se descurcă cu greutate). 

Cind o strici cu cine-va, apoi cu grei să te impaci. 

- Cindu s-mintescu Vâţili, îţi chierdi ș-minţili. 

- (Cind se amestică iţele, îţi pierzi şi minţile). 

Tâati ambâr, na nu va g'onli. 

„(Toale merg bine, dar nu vrea voinicul). 

"Așa se zice cină o bună afacere, ca să fie desăvirşită, îi 
lipseşte principalul lucru. 

Vine de acelo, că o nuntă nu se poate face cînd mirele 
nu consimte.: 

Tu Maăulu al Gog. 

(La Maiul lui Gog). 

Adică niciodată. * 
Vezi : Paştele, 

Va- ți Apiră Maihi la poartă. 

(Ţi se va lumina de zi ziua lunei Mute). 

A concediă, a goni din servicii pe cine-va. 

Maălu alăadi. 

(Maiul alege).
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cir. La toamnă senumără bobocii, 
Not. — La Mai pot vedea păstorii starea lor, din ce aă pulut scăpa din earnă, după ce s-âi plătit'cu proprietarii livezilor în cari ai păscut precum şi impozitul oilor către stat, 

1189. Aştăaptă Maătu, s-miţi trifilră, 
" (Aşteaptă Matul (calule) să măntnci trifoiti). 

„Vezi ; Murgu. No. 1SI8, 
4 1190. După mama, după tata, ficorlu ş-fata. 

(După cum e mama şi tatăl, aşa e şi băetul şi fata). 
Ngr. Kară pâva, vara marspatd mată! 7 Ovyartpa. 

1191. Găada di namă nu dăari. 

(Bătaea de mamă nu doare). 

1192. Alisă' mamă. 

(A lăsat guşe). 

cfr. 2759, Z; II. A lăsat bărbie. 
„A-i mierge bine, a face avere. 

1193. A mamarlaă, linti s-nu viadi. Să 

(Celui mai mare, linte — să nu vinzi). 
Adică: Nu te fuduli în fața unui superior, 

1194. A mamarlaă îl! gitacă calu. 
(Celui mat .mare ii. joacă calul) o A 

. - Vezi No 12090, : 

4195, Van! agunești olli dit mandră? 
(Imi vei goni oile din mandră?) o 

Cfr. Z. 1344. 0 să-mi iei boii să mă, laşi cu caru în drum! : 

1196. Lâ-ai dipri mmansăs. 

(L-au. de prisos). 

A nu-l. consideră. 

1197. Tixtaşti mar&a 'cu sara. 
(Promite marea'cu sarea). - i 

1198. Ună mari, alantă mari, cu cuprii-li dupu uşi. | 
(Una mare, alta mare, cu gunojul după uşe).
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1200. 

4904. 
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Cfr. Tu. mare, eti mare, cine să tragă ciubotele ? 

Niinti s-faţi' un lucru, ntr&abă: ș-ma marii. 

(Inainte de a face un lucru, intreabă—consultă—şi pe cel | 
mai: mar6).: . | 

Cu ma marli s-nuiambâturli.calu. 

(Cu cel mai mare, nu te lea la intrecere cu calul), 

Dir 149, 1 376: Mit grossen Herren ist nicht gut scherzen. 

Caţitele tu Marţu es! 

" (Viorelele în Martie Yes !) 

1202. 

_u Z..518. Milescu, . 

cir. La toamnă se numără bobocii. cae 

Lips&aşti Manvţul dit pir&asin'? 

(Lipseşte Martie din post). 

1202"*Ca Marţul din presin. 

4203, 

(Ca Martie din post). 

cfr. Z. 182. Lipseşte Martie din post? 

A fi nelipsit. 

„Milescu, Gopeşi, 

Hit lo mastur tri tini 

(Sint eu meşter pentru tine). . 

cîr. Am eu ac de cojecul tău. 

| 1204, Mdsturlu l&-aspuni lăcrulu.. - 

4905, 

4206. 

1207. 

- (— Este — Ca om de la Mavranii). 

(Pe meşter lucrul. îl arată). 

Gurlăaqă mdţăli di făami. 

(Chiorăie maţele de foame). | 

Cind e cine-va flămind, sărac. prăpădit. 
o | „ZI. 3888, 

N'-fripsi mâţâli. 

(Imi fripse maţele). , 

Se zice de cine e necăjit, de cine turbează de supărare. 

Ca di la Dduran!ti. 

Notă. — Mavranilii, sat în apropiere de orăşelul Grebine, renumit în 
friguri pe tot.limpul verei, ceca ce face ca mai toţi locuitorii, să fie bol- 

_năvicioşi. şi, palizi. la faţă.. Tot aşa se zice şi pentru locuitorii din Grebine.
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1208. 

1909. 

1210. 
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Atel ţe mbantă i ma multu, i ma puţin. 
(Cine împărțeşte, saii mal mult, Sati mai puțin), 

Mvitatlu ş- -d-ari, că nis &- amiră:. 

(Beţivul crede, că dinsul este împărat). 

Di mbitdt să-aspari și zurlul. 
” „(De om beţiv se teme şi nebunul). 

1941. | 
(De mincat, de băut ştii, de lucrat nu stii 2), 

1212. 

1243. 

1914, 

145, 

1216. 

4217. 

1218. 

1219. 

1290 

Tră zeami băari știi, tră lucru: nu ştii? ȘU ru. 

Z-virsă' mella, cu zorăa să-adună. 
(Dacă s-a vărsat mielul cu greutate se. adună). 

Săi s- adună amelitu, 

(Aşteaptă să adune mieiul). 

A aştepta mult şi bine. 

Ai mmengă? 

(Ai minte).. 

Nă-ari mengă. 

(N-are minte). 

Iu dai menga. - E 4 
(Unde o ai mintea). | 

| , Nolă.— Dlenga se întrebuințează în loc de minte, numai în senz de deridere. - , 

Men s-arcâi nu cidtă. 
(Măr să fi aruncat, nu cădea jos).: 

Vrind a exprimă o mulţime mare. 

Merhu sum mer cade. 
(Mărul rupt măr cade). 

Z. 359. Mil. 
JMerhu putrid asparqi j-bânili. 
(Mărul cel putred, strică și pe cele bune). 

| Da cfr. 7.875. Cit tradi mâtura. - Sa 
(CIL trage mătura). 

Vezi: arina, frinda, spruna, steâlili,
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Lari tră dari al Mind. 

(Ii datoreşte lui Mihali). 

cfr. A (i într-o urechie. A [i cam nebun. 

N-disi preftăasa. aMinc'din!, prette, cari tă-arisi 2 
(MI a zis preoteasa: «minciuni, popă, cine te-a înşelat ?) 

Despre nevasta unul popă a eșit vorba,. că face dragoste 
cu 0 persoană. Cine-va a vrut să atragă atenţiunea preo- 
tului asupra acestui. fapt, dar popa i-a tăiat. vorba. intr-o 
dată zicindu-i: , 

«Şi eu le am auzit acestea,. dar sint convins, că toate sint 
mofturi». 

Inzistind cel lalt, că sint adevărate, popa supărat peste mMă- 
sură, îi zice: 

«Să. -ți spuiă şi incă una :.cum acestea le am auzit, m-am 
dus şi am întrebat pe preoteasă, că ceată şi eată ce am aflat, 
ce zici b ŞLii ce-a-zis? «Minciuni popă, cine te a înșelat 2» 

Cu mine! una nguşti, maltu s-prindi, ma nu şi s-țini, 

(Cu minciuna guşti dimineaţa, ăl mult prinzeşti, dar nu cinezi). 

Diâr 62 I[, 34 Liigen haben kurze Beine. 
It. „Mendacia non “diu fallunt. 

Mincună cu coadă. 

(Minclună cu coadă). 

cîr. Minciună cu coarne. 

Minc'una spusă nă dară, nu z-bagă tu cornu altă dară, 
(Minciuna spusă o dată, nu se mai bagă în corn—ureche— 
altă dată). 

Minc'unostu acaţă minciunoslu. 
(Mincinosul prinde pe mincinos). 

Cui s-mindutaști, nu agirşaşti. 

(Cine se gindeşte, nu uită). 

Cindu ai, minduăă ş-tră mini. 
(Cind ai, gindeşte şi peiitru ziua de mine); 

Cu maini va-ţi misti boia ? 

(Cu mine o să ţi măsort talia?) 

Macii-! mintești, va-ţi ampută. 
(Dacă-i scormoleşti, o să-ţi pută).
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4931. Ll-alagă mintăa; 

(Li aleargă mintea). 

A fi cu mintea :zburătoare, necoaptă. 

Ş-lo. minităa la cric'bari. 

(Ş-a luat mintea la picioare). 

cfr. A-şi lua lumea în cap. 

A umblă fără căpătii, fără rost. 

1933. Bintea cu zurlăaţa surări suntu. 

4294. 

: 1295. 

1236. 

1237. . 

„(Mintea de acuma s-o fi avut adineaori). 

1938. 

1239. 

1940. 

(Mintea cu nsbunia sint surori). 

“Nu-l! ligă! nintăa ninga. 

- (Incă nu'i-a legat mintea). 

A fi cu mintea necoaptă; minte de tinăr: 

Mintea nu stă tu mușul&aţă. 

(Inţălepeiunea nu conzistă în frumuseţe). 

Li-imnă mântăa, iu I.u dorlu. | 

(II umbla gindul, unde îi este dorul). 

cfr. Vrabia mălaiii visează. 

Mintăa di torăa s-6 avăâm d&antavra. 

Numai cind .păţeşti, înveţi minte. 

N-u va mintăa. 

(Mi-o cere gindul). 

A fi de părere. 

Cari bă&a viin mintea, j-băa. 

(Cine bea vin, mintea îşi. bea). . -. a 
, , , . Isp. 1065. 

Adică: Beţivul nu ştie ce face. . 

Cari d-ari mintea tu loc, nu z-bagă tu foc. 

(Cine are mintea la loc, nu se bagă in foc). 

"cfr. Isp. 1052. Cine are mintea întreagă, în cearta âltor nu 

se bagă. 
a.
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Mă&-arisişi nă ară, ţini minti tr-altă Gară. 

(M-ai înşelat odată, să ţil minte pentru altă dată). 
Isp. 1043. Cine a minţit odată, şi-a mincat credința toată. 

Ore, minti nu-n' dă, parâţi, parâţi! 

(Minte să nu-mi dai,:parale, parale). 

Aşa spun săracii, crezind, că vina pentru care suferă e 
lipsa de parale numai, nu mintea, capul lor. 

Minti am, ma pațăţi nd-am ! 

(Minte am, parale n-am). 

Vezi :. proverbul de mai sus. 

Minti tr-altă dară. 

(Minte pentru altă-dată). 

Poveste: O bătrină a trăit fără să se mărite. Cind a fost 
să moară, s-au strins rudele sale în jurul ei şi ati intrebat-o, 
de ce nu s-a măritat, căci uite acum în ultimul moment, 
ar fi avut copii cari să o plingă şi ar fi lăsat cine să po- . 
menească de dinsa mai cu drag în viitor. Dinsa regretind - 

„Că nu s-a măritat, a zis: 
«Minte pentru viitor». 

Pină s-minduăască mintioști ş-u tricură bana glariii. 

(Pină să se gindească mintoşii, şi-aă trăit tralul cel nebun!). 

lu-i mânti multă, i ş-multă glirimi. 

(Unde-i minte multă, e şi multă. nebunie). 

Tră măintuitlu : ş-muşcon'lu i trumbetă ; 
tră n&acich'isitlu, ş-ti'mpiîna i n-cot. 

(Pentru cel priceput: şi ţinţarul ieste trompetă ; 
pentru nepriceput şi toba e în zadar)..: 

Multi mântuăă, ma: puţini gr&a. 

(Gindeşte multe, dar vorbeşte puţine). 

Multe tot s-7mintaești, ma puţine si zburăşti. 

(Multe de tot să gindeşti, dar puţine să vorbeşti). 
Ă - / - 

Z. ÎI, 64148. Ionescu. 

N-fringu mintea. 

(Imi fring mintea). - 
35
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A-şi frămînta mintea ; a se gindi adinc. 

Cindu intri juvă, mintu&d ş-cum va eşi. 

(Cind intri unde-va, gindeşte şi cum o să eşi). 

Cind faci ceva, gindește şi la sfirşit. 

Adună-ţi minţili in cap. 

(Adună-ţi minţile în cap). 

Isp. 411. Bagă-ţi minţele in cap. 

Va-ni curn'i mâvindea ? 

(O să-mi tai merindea ?). 

Arată: nepăsarea. 
a 

Mișterli sun mișteri şi borg'a armine borgie. 

(Cinstirile stat cinstiri şi datoria rămine gatorie). - 

Se aplică, cind, vrind să facem pe creditor să ne mai aș- 
tepte, ne luăm cu binele pe lingă dinsul, cinstindu-l şi per 
zind pe lingă toată datoria şi ceva mai “mult. 

Mita. angl'agă” amarăa. 

(Mita încheagă marea). 

Mituind putem face ori-ce. - 

Li-lo miza di la nati. 

(l-a luat mucii de la nas). 

A injosi, umili pe cine-va. 

Ninga cu mauțti tu nari-j. 

(Incă cu mucil la nas e). 

Z. II, 5547. A fi încă cu mucii la nas. 

A îi incă copil, tinăr, crud și fără experienţă. 

L'-supsi tută mâdua. 

(l-a supt toată măduva). 

Z. 5439 IL. 

Nă-ari mâduă tu cocă. 

(N-are măduvă—minte,—in coca—cap). 

A fi lipsit de judecată. 
Notă. — Cocă cu senzul de cap, ieste cuvint albanezesc.
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Lii si pari, că ţe azbăăiră, s-7nâcă,. 

(1 se pare, că ce zboară, se mănindă). 

Nu-l! si znâcă pini. 

(Nu i se mănincă pline, adicg: nici pine să măntnce nu polteşte). 

Nu-l! si bagă ngură mâşcâtură di pini. 

(Nu-i atrage inima nici o bucăţică de pline). 

lit. Nu i se bagă n gură nici o bucăţică de pine. 

A fi foarte trist. 

S-hibă mâceri pri măasă, ş-las lips&ască şirvetiu. 

(Să fie mincare pe masă, şi las să lipsească şervetul). 

Mâcă ca argât. 
(Mănincă ca un argat). 

Mică, canda lăavăâm la agru. 

- (Mănincă, parcă. a fost la agru). 

A mincă mult. 

Tu zmâncari xăană, nd-arucă piper. 

(În mincare străină nu aruncă piper). 

cfr. Nu te amesteca unde nu-ţi fierbe oala. d 

Mâcâși prindu, mutreă ş-tră astară. 

(AY mincat la prinz, îngrijeşie şi de cină). 

/ 

Canda mâcă di nis. 

(Parcă măntncă din dinsul, parcă se nutreşte cu carnea 
corpului săti) 

| A fi slab. 

Nu şti ţe mâcă' a săară. | 

(Nu ştie ce a mincat a sară), 

A fi uituc. | 

lu-s mmâmâă, multi lu scot ficorlu orbu. 

(Unde sint babe multe, îl scot copilul orb). 

Dir 557 11. Viele Hirten, iibel gehiitet.
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Hâncarăa di dimuăaţă, i ca nsurarăa n-tinir&aţă. 
(Mincarea de dimineaţă, e ca însorarea în tinereţe). 

Nu ti siturăși cu mâncare, va ti saturi cu: alindăari. 

„(Nu te-ai săturat de mincare, te vei sătură de lins?) 

La-ţi niveastă dit mânâlă, tra s-ti văadă şi: Dumuiqă.. 
(Alege-ţi. nevastă din mahala—apropiere—, ca să te vadă şi 

D-zeii—, ca să fii fericit). DN 

„ngr. Papucia, n-aptu topu-mu ch'-as ini mbalumena. 

(Ghete din ţara mea şi las' să fie rupte). ! 

Cari j-bagă mâna n-ni'ari, Qăăditli va ş-alingă. 

(Cine işi bagă mina în miere, degetele îşi va linge). 

Germ.: Das Pferd ist dumm, velches vor der Krippe steht; 
und nicht frisst. 

Di la mână pin la gură, multi-ţi v'in niscindi ori. 

(De la mină ptnă la gură, multe ţi se înttm plă cîte odată). 

Dir 676 1, 350: Von der Hand bis zum Mund_verschiăttet 
mancher die Suppe. Lt. Multa . cadunt inter calicem supre- 
maque labra. 

cir. Z. 3769. 

Cu gura clurabara, ma cu mâna xiramara. | o 
(Cu gura cior-bor—spune ori-ce; dar cu mina ziramara—- 

nu te atinge). 

Notă. — Xiramara este compus 'din grecescul: ££pa secetă şi amară. 

Cu mânata li mică grămalli. 

(Cu pumnul le mănincă 'literile= cartea). 
Cind cine-va învaţă. foarte bine. 

L-poartă mi-să di snână, 

([I poartă—duce—mamă-sa de mină), 

A fi prost. | | 

L'-agudăaşti mâna. 

(Loveşte mina lui). 

cfr. Z. 11, 3892. A [i bun de mină): 
ludeminatic la furat,
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1280. 'Ţe-i tu mână, nu-i minciună). 

(Ce-i în mină, nu-i minciună). Să - 

1981. 'Ți &aste tu mână, nu taste minciune. 
Arom. Il,'pag. 278, 22. 

(Ce-i in mină, nu-i minciună). | 

1982. Aţeă, ţi e tru mână, nu e minciună. 

(Acea ce-i în mină, nu te minciună). o 
- Boiagi p. 193,.(213).. 

Trecundu un căne unu rău cu carne in gură, şi vidundu 
tru apă umbra a lui, mindui, că bucata aţă ţi li se vedeâ 
in g&h'osu este ma mare dicătu aţtă, ţi avăâ in gură; ași 
lăsăndu aţă, ţi av&â in gură, tra să l'a aţă, ţi I!i se vedăă 
arămase fără di dâule. 

1983. Mâna a ta, muma a ta. 

(Mina ta, mama ta). 

1984. Cum -ti scarchiin! cu a ta:7mână, nu ti scârchi'ină virnă. 

(Cum te scarpini cu a ta mină, nu te scarpină nimen)). 

_ o . 

1985, Li-acaţă mâna. 

-  ( prinde mina). 

Pentru un om îndeminatic, în bine sa rău. 

1986. Lă-am tu mână. 

(A avea în mină. Z. [I, 8843). 

A ținea pe cine-va în puterea noastră..: 

1987. L bigă' tu mână. 

| (L-a pus la mînă). 

A pune mina pe cine-va. 

A face să depindă de noi cine-va: De pildă: creditorul 
«bagă tu mină» pe cine-va prin legarea ce-i face cu împrumut 
de bani. 

„1988. Mână silghiită. 

(Mină liberă). 

Darnic. 

Z. Îl, 3830: A avea mină largă. si
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1289. Mână lungă. 

(Mină lungă). 

A. fi puternic; a și permite mult. | 
Nu întrunește și senzul de : a avea obiceiul să fure. 7. 3898. 

1290. Mână şcurtă. 

(Mină scurtă). 

Neputincios. 

1291. Mână ambară ; Mină-bună. 
(Mină bună. Z. 3821, II, norocos om.) 

1292. Mână arăuă. 

(Mină rea). 

Om nefast, care nu aduce noroc. 

1293. S-ti fac, s-n'i bași mâna şi di nă parti şi dă-alantă. 
Să te fac să-mi săruţi mina şi de o parte şi de alta). 
Adică, a reduce pe cine-va să i se închine ție. 

1994. Daţi-vă mâna. 

| (Daţi-vă mtna). 

A fi la fel cu cine-va. 

Se întrebuințează pentru a desemna calitățile rele. 
cfr. Z 3861. Ia-te de mină cu el. 

1295. Pri su mînă. | 

(cfr. Z. 3857. Pe sub mină). i 
Adică : pe ascuns. 

1296. mână m'tată. 

(Mină rădicată). 

Se zice pentru cine răspunde cu bătaie la cel mai mic motiv ; pentru cine e gata de ceartă. 

1297 Nr-u mâna ndrăaptă, 

(Mi-e mina dr&aptă). 

Indispensabil. 

Z. 3806, 1, 

1298. Nu s-tăarnă cu mîna găală acasă,



1299. 

PROVERBELE AROMÎNILOR 551 

(Nu se-ntoarce cu mina goală acasă). 

Se zice pentru cine este foarte muncitor şi care în acelaş 
timp îngrijește de casă. 

Mâna spăală şăaţa şi dauli aspăală fața. 

(Mina spală soaţa şi amindouă faţa). 

„cfr. Z. 8782. 

1300. 

1301. 

1302. 

4303, 

15304. 

1305. 

1306. 

1307. 

1308. 

Agirşaşti di la mână pin la gură. 

(Uită de la mină pină la gură). 

A fi uituc. 
3772. Z Il. 

Cu mâna l'-u lo lingoar&a. 

(l-a luat boala cu mina, parcă). . 

C-ună mând te âpiră, ş-că-anantă ti dăâpiră. 

(Cu o mină te apără, cu alta te depără. 
- : Z, 3164. Il. 

C-una mână da şi cu alantă la. 

(Cu o mină dă şi cu cealaltă tea). 

 Z. 3157. II. Da co. mină, ieă cu alta. 

Mină aspartă. 

(Mină spartă). 

Adică : Care nu adună, care cheltuiește; risipitor. 

C-umnă. (mină) l'a, cu dăauă da. 

(Cu una lea, cu două dă). 

Iu sun multi zâni, lucurlu custă. 

(Unde sint multe mtini, lucrul merge mai Iute). 

cfr. Z. 374, LL. Multe. miini fac sarcina mai uşoară. 

] 
Il! săacă mâna. 

(li seacă mina). 

Om care fură. . 

Di mână-mină. 

(De la o mină la alta). 

Adică: de la om la om. . ,
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1316.. 

1317, 
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Mâna misură nu ari. 

(Mina n-are măsură). 
, Z. 3788. Dan. 

Cari scoală mână pri părinte, li s&acă. 
(Cine rădică mină—bate—pe părinte, li sacă mina). 

: 
cfr. Z. 3806, x 

L!-da mână. 

(Li dă mina)... 

A ti îndeminatec, a fi debaciă. 

Va-ţi lai mâna? 

(O să-ţi leai mina ?) 

Adică: o să te întreb pe tine? 

L-tricti pri sun mână. 

(L-a trecut pe supt mină). 

Notă. — Copii! cînd se ceartă între ei, în două tabere fiind înpărţiţi, pe cine prind din tabăra duşmană, îl silesc să treacă pe supt brațul minei, spre. semn de supunere şi umilinţă. - 7 

A umili. pe cine-va. 

Li-trăâmură mâna, cînd da pindara. 
(Ii tremură mina, cînd dă sologanul). “ 

„A fi zgircit peste măsură. 

Mâna stingă, mina curlui. 
(Mina stingă, mina curuluy). 

Adecă nu ie bună de nimic, nu ie ca cea dreaptă. 

Ca mândr s-țini. 
(Se ţine ca mtnar). 

cîr. 2110. A se ține minz de cine-va.. 
Notă. — Mindr ieste mielul învățat a merge după cine-va Şi a minca din mină. La Pind, în timpul verci, mai fie-care băct |ine a casă pină la S-ta Marie cîte un mândr, 

Nu-l dai di mâne, 

(Nu-l dai de miner). - 

A disconsideră, a nu luă pe cine-va in seamă,
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Va-l fac înâ'mică di timpari. 

(O să-l fac minecă de manta |) 

Se întrebuinţează ironic pentru cine nu-l băgăm în seamă, . 
nu-l considerăm de loc. 

Mineca de timpare serveşte păstorilor pentru .ţinut dada, 
amnearul, tască etc, şi este de mare folos deci. 

„U.bigă' tu mâ'nica di timpari. 

(A băgat-o în mineca de manta). 

A o şterge. | 

Notă. — Una din minecele mantalei, cea stingă, fiind cusută, şi servind 

de puscele absolut necesare păstorilor, serveşte a pune şi lucrul furat. 

Minâstivlu s-hibă ghini, şi cîlugri cîţi z-qiţi. 

(Monastirea să fie bine, căci călugări ciţi să potteşti). 

Cu mânuli-n g'epi nu z bițăaşti lucru, | 

(Cu mtinele în buzunar—cu lene—, nu se isprăveşte treaba). 

„ Sta cu mânti -n grepi. 

(Stă cu miinele în buzunar). 

A sta neocupat, nepăsător. 

Z. 3911. A sta cu miinele în şolduri. 
| 3813 «n în sin. 

N! ligă” amână, 

(Mi-a legat miinele). 

A fi în neputinţă. - 

7. Il, 3886. Mini legate. 

Ligâttdi mmân!' şi di c'6ari. 

(Legat de miini şi. de picioare). 

„A fi in datorii pină în git; pentru unul care nu poate face 
nici o mişcare. 

. | Z. UI, 3837. 

Ș-fringăă mânli. i 

(şt t ringea minele). 

A fi descurajat, deznădăjduit. : 

Easti tu buni pân. 

(Este în bune miini. 

A fi în siguranță.
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1327. Cu mântti n-ch'eptu. 

(Cu miinele în piept). 

Incapabil să vie în ajutor. 

1328. Cu mân'li n-sin. 
. (Cu mtinele în stn). 

A sta neocupat. 

cfr. Wălfflin 322, | Liv. VII, 18, 7. Cur..: «compressis, quod aiunt, manibus sedeas 2» i 
cfr. Z. 3813. 

"1329. Cu cumbuloăa tu mână s-priimnă. 

(Cu mătăniile în mină se plimbă). 

A face pe boierul. 

1390. Cu mâsule dinip6i s-priimnă. 

(Cu mtinile indărăt se plimbă). 

| A face pe boierul. . o 

1331. Ni-si tilară mân'ti. 

(Mi s-a tăiat miinele). | 

Cind cine-va este lipsit de ceva, fără de care nu poate - face nimic. = 

1932. Aspăală-ţi 7mânti. 

(Spală-ţi minele). 

A-şi rădică speranţa). 
cfr. Z, 3790. 

1333. Cu mânili aciţati. 
| (Cu mtinele ocupate). 

A fi ocupat cu ceva. 

4334. Lăaşi mmîntila, cari aspusiși, 
(Al luat basmaoa, dacă al spus?) 

Z. IL 6001. Luași basmaoa, dacă spuseşi ? 
La Aromini ie obiceiul, ca acela, care merge inaintea nun- 

taşilor, ca să anunţe pe mireasă de Venirea nuntaşilor cu 
ginerele, capătă în dar o basma. 

1335. Tră micari mâsa-l' hiiă, ma tră lucru, doi parâţi nu fac. 
Pentru mincare, «măsa-i sint>, dar pentru lucru, nu fac 

două le) P ouă parale).
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Ne tu mâsăaăă nu ag'iunqi; nu ncapi. 

(Nici în măsea nu ajunge; nu încape). Foarte puţin.. 

Z. 3870. IL. Cit'să puie pe-o măsea. 

Cârvella ne tu mâsăailăi nu-l! intră. 

(O pine întreagă nu-l intră nici în măsea). 

A mincă mult. 

Mâ-ta ti purtă' n6atiă meși di qili ş-tini n&-aravdi necă 
ună minută ? 

(Mamă-ta te a purtat 9 luni de zile şitu nu rabzi nici un 
moment?) . 

Celor cari sint nerăbdători. 

Casă firă nafari, casă firă hari. 

(Casă fără femee, casă fără graţie). 

Vezi : muliari, 

Macă ti faţi măali, ti bag ş-tu fali. 
(Dacă te—laşi—faci moale, te bag în foale). 

cfr, Ispirescu 1983. 

Cari zduţi la moară, s-umpli di firină. 

(Cine se duce lă moară, se umple de făină). 
- o Isp. 1247. 

Ca la moară, cu arata. 

(Cu rindul ca la moară). 

Notă. — Cind se aduce făina la moară, se macină pe rind, întii făina * 

acelui care a venit întîi, apoi făina celui de al doilea, şi aşa mai departe 

cui e rindul. 

Ţ-vin'i apa la moară? 
? 

(Ţi-a venit apa la moară?) 

A-și veni în fire, a se lămuri, desluşi ; a ne mierge bine; a 
fi rindul nostru. 

. 

U bigă” apa tu măară. 

(A băgat-o apa la moară). | 

"A-şi asigura viaţa, a avea cu ce trăi în tihnă.: 

Măara bună ş-chi'etri masnă. 

(Moara cea bună şi pietre macină).
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- “La măară ş-la ariștăală, 
“(La moară şi la viltoare). 
Adică: La lumea toată. 

Notă. — A vorbi un secret la moară şi la drişteală, unde se-string - femeile, este ca şi cum l-ai spune la toată lumea. 

Maşi la moară, la driștăală ş-la hara tută.. 
(Numai la moară, la viitoare şi la tot Satul). 

" Adică: la toată lumea. 

Moară aspartă. 

(Moară stricată) 

Adică: gură stricată. 

„J-dăadi foc a măârâley s-ascapă di şăariți. 
(A "pus foc la moară, ca să scape de şoarec)). 
Arsi măara, să-ascapă di şăariţi. 
(Arse moara, să scape de şoareci), 

+ 
Tradi măara di nu s-avdi. 

- (Vule moara şi nu se aude). 

A face: pe surdul. 

Di 7ndarte viră nO-ascapă. 
(De moarte nimeni nu scapă). N 

Cind u.cafţi zndanvtăa, fudi, ş-cînd nu mintuieşti, viini 
(Cind..o ceri moartea, fuge şi cind nu te gindeşti, vine). cfr. Nu ie după cum va omul, ci după cum va domnul. 

Moartea nu vine, cind 5-acl'eni. . 
(Moartea nu vine cind o chiemy). | - 

| - Z. 5493, Milescu, 
Moartea viine ş-năaclimată. “ 
(Moartea vine şi neinvitată), 

Moăariăa tă-află ș-tu fundul a locluj. 

(Moartea te găseşte şi în fundul pămintului; 

Işi viqu măantea cu ochit. 
(şi văzu moartea cu ochii). 

7
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Moartea le impaciă pe toate. 
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A fi trecut printr-o mare primejdie. i 
A, - Z. 5515 Il. 

Agirşă-n"lu 1năarte. E 

(Uită-mi-l moarte). 

Așa se zice, cind vedem un copil foarte drăgălaş. - 

A fi ceva ales. 

Nă&-ari naste, 

(N-are moarte). 

Pentru un lucru foarte trainic. ! - 

Moăarti di cini. 

(Moarte de ctne). | | 

A muri cine-va părăsit de toţi. 

Fără itie viră nu moduri. 

(Fără pricină nimeni nu moare). 

Moartea li bagă cipachii la tuti. 

(Moartea pune capac la toate). 

Moastea nb-alăadi. 

(Moartea nu alege). 
Adică: moartea nu face deosibire nici de virstă, nici de sex, 

nici de nimic. 

Mortu ş-ningrapăt. 

(Mort şi neingropat). 

A i slab ca un mot: a nu mai avea multe zile de trăit. 

Nu s-tăarnă nortul de la grăapă. 

(Nu se întoarce mortul de la mormint), 
. Z. 5460, 

AMovţili cu morţii! și v'iil'i cu viiitii. 

(Morţii cu morţii şi viii cu vii). 

Dur 17. ll 9: Halt's mit den Lebendigen. 

Morţii nu s-tăarnă. 

(Morţii nu se întorc).
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1366. 

1367. 

1968, 
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Tră morţi. 

(Pentru morţi). 

Z. ÎL, 4690. De sufletul morților. 

Cind se varsă vinul, ţuica, se zice : tră morţi (Pentru morți); lasă bea şi morţii ! (Las să bea şi morţii). 
Aceasta este un semn de bun augur. SA 

Cari mpartă, i ma mult i ma puțin. 

(Cine împărţeşte sati mai mult sai mat puţin). 
- Vezi: No. 1208. 

mpeatic-u.: 

“ (Ctrpeşte-o). 

1369. 

1370. 

1311. 

1972, 

1373. 

1974. 

Isp. Cirpeşte-o minciuna. 797. 

Ca ţel ţe-și ciftă muta n-g'epi. 
(Ca acela care îşi căuta catirul în buzunar). 
cîr. Isp. 819: Căta Nan eapa şi'el călare pe ea. 

Notă. — Un cărvănar n-avea de cit un catir, cu care îşi nutrea fa- milia, Pierzîndu-l, pe cînd dormea afară, unde l-a apucat noaptea, s-a pus să-l caute. De mult ce a umblat după dinsul, cercetind pe toți, şi toate ascunzătorile posibile, nu ştia unde să mai caute. Intilnind pe cine-va, a- cesta după ce l-a ascultat povestind cum a căutat prin toate părțile, ca să facă haz i-a spus. 
«Na că-l în g'epi ?» 
Nu cum-va ie în buzunar. 1 Şi bietul cărvăadr, fără să-și dea seamă, a început să se caute şi în buzunar, ' 

Maulgdă-u aa, ma nu-l! scati sindili. 
(Mulge-o oaea, dar nu-i scoate singele). 

lu-ă analtă minti; i ş-multă glir&aţă. 
(Unde-i multă minte, e şi multă nebunie). 
Wo viel Lich! ist, ist auch viel Schatten. 

Multi ştii, multi va traqi. 
(Multe ştii, multe o să tragi). 

Iu avdi frandi multi ş-l'ai cinestra aţ&â n'ica. 
(Unde auzi fragi mulţi să iei coş mic). 
cfr. La pomul lăudat nu te duce cu sacul mare. 

Cari st-acaţă di madlti, nu biţăaști viră.
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(Cine începe multe, nu sftrşeşte nimic). . 

Carl va s-facă multi di nă Gară, armini tu mesi. 

(Cine vrea să facă multe dintr-o dată, rămine în mijloc) 

Dir. 552 [1 307: Wer zu viel fassen wil, lăsst viel fallen. 
4 

Multi v&adi omlu cit binăaqă. 

(Multe vede omul cit trăeşte). 

Ca mutari grăaiă, ţe văadi, caftă. 

(Ca femee însărcinată tot ce vede, cere). 

. Păali lungi (mutar&a) ş-minti şcurtă. 

(Poale lungi (femeea) şi minte scurtă). 

Cusiţă lundi ş-minti şcurtă. - 

_(Cosiţe lungi şi minte scurtă). | 

Dir 609, [[, 341 It. femina vestis longa et longior amentia, 

Weiber haben langes Haar und kurzen Sinn. 
- cfr. Z. 3928, 

Birbatlu s-pâartă cu saclu, ş-mularăa să scoată cu aclu, 
casă nu să&-adară. - | 

(Bărbatul să carecu sacul şi femeea să scoată cu acul, căs- 
nicie nu se face), 

Dâr 480 1 246: Die Frau kann mit der Schiirze mehr aus 
dem Hause tragen, als der Mann mit dem Erntewagen ein- 
fâhrt it. Quando l'Omu porta cu la navi, la donna lusfacu : 
la scorcia di la nucidda. 

Mularăa țe taţi, ne draclu nu u disfaţi. 

(Ce face femeea, nici dracul nu o desface). 
cfr Z. Il, 2706. 

Muvavăa bi scăasi peri alghi'i a draclui. 

(Femeea a scos peri albi dracului). 
, | Z. Il, 3946. 

Notă. — Snoava pe care o dă d. Zanne la No. 3946 există şi la 
Aromini cu oare-cari deosibiri. i i 

Mulavăa ţe nu va s-frimintă, dua tută nț&arni. 

(Femeea, care nu vrea să frămtate, toată ziua cerne). 
Z, IL, 33 48, 3949. 

Ca ţăa (mularăa) ţe plinqăă sun gorțu. |
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(Ca ceea care plinge supt păr). 

Notă. — O femee, căreia i-a murit bărbatul, se ducea la părul semă- 
nat de acesta şi plingea, de grija, că ce are să fie cu bietul pe care 
l-ar naşte dinsa, cînd acesta o creşte şi s-o urca pe păr. Se poate în- 
timpla să cază şi să se lovească şi să moară. : 

Se aplică celor cari duc grija unui lucru depărtat. | 

Tu qăţili zbăari, ascultă ș-un dă-a muldrilei. 
(La zece vorbe, ascultă şi una din ale muere)). 

| Z. 3925. 

Minti mnul'ir&ască. 

(Minte femeească). — 

adică : minte uşoară. 

gr.: Tovarâc wptpsc. 

It. Mulieris animus. 

Mutarăa lS-auşi draclu. 
(Muierea l-a imbătrinit pe dracu). II 

Ze 3336. 

Mularăa-l cripă' draclu. 

(Femeea a făcut ca dracul să crape). 
| - | „Ze 3946. 

Mularta pisti nă ari. | 

(Muerea n-are credinţă. Z. Il 3952). = 

Dă ş-tudi di mutari arao. 
(Dă şi fugl de muere rea). 

Mutavta arată &asti ca casa ță-afumă. 

(Femeea rea este ca casa care fumă). 

Mularvăa şcitușa ai citi năată sufliti. 
(Muierea şi pisica ai ctie nouă suflete). 

Z. Ul. 3978: Muierea cu nouă suflete. 

Mutarăa bună-i, ghiinăaţa câsăl'ei. 

(Femeea bună este fericirea casei). 

Si ngacii ca mulevli. 

“(Se- ceartă ca femeile). 

Ziua toată şi pentru un lucru de nimic.
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Mutarea nu-i cimăași, s-5-ălixeşti cindu vrei. 

(Soţia, nu-i cămaşe să o schimbi cind îţi place). . 

Se cere, cind e timpul să te insori, să te gindeşti bine la 
femeea, care-ţi. va fi soţie, fiind-că e: dată de însori pentru 
totdauna. La Aromini, nici nu se pomenește de divorţ, chiar 
cind femeea e toarte rea. 

Mutavăa-i ma drac şi di drac. 

(Femeea-l mai drac şi de ctt dracul). 

Mulavga-i evă |! 

(Femeea-i evă) 

- Adică: înșelătoare, ademihătoare. 

Mutavăa-i lucrulu a draclui. 

(Femeea-i lucrul dracului). 

dimel'lu a câsil'ei &asti muavăa. 

(Temeiul casei feste femeea). 

Care ş-bate maulavăa, işi bate caplu ; 
care-ş bate mula, işi bate punga. 

(Cine işi bate nevasta, îşi bare capul ; 
cine Îşi bate cattrul, îşi bate punga). 

“ -Arom.: ÎI, 276,2. 

Mutarea, calu ş-tufech'a nu si mprumută. 
(Femeea, calul şi puşca.nu se imprumută). 

Ă 3310, Zane II. 

Povestea refvritoare la aceasta, să se vază în basmele aromîne 

Tiniia-i la mutari, musutăața țăa ma mari. 
(Cinstea la femee, e frumuseţea cea mal mare).. 

Mularăa țăa buna ştin'isăaşti birbatlu. 
"(Femeea cea bună îşi cinsteşte pe bărbat). 

De cit s-n'i plingă mamăa, 
ma ghiini s-ți plingă mi-ta. 

(De ctt să plingă. mamă-mea, 
mai bine să plingă mamă-ta). 

- Adică : în loc să mă omori; mai bine te omor. 

36
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1404, Bun ca nă mumă. 

(Bun ca o mamă).. 

1405. Ca un sin di mumă. 

(Ca un sin de mamă)..: 

Pentru un om bun. 

1406. Muma gioni'lor plinqi. 

(Mama votnicilor plinge). 

„Fiind-că cei voinici iși expun viaţa. 

1407. Di tată nd-armi'n fic'orli Sarfini, ma di mam armi'a. 

(De tată nu rămin orfani copiii, de mamă însă rămîn). 

1407: Ma curundu hrinăaști nă mamă şapti fic'ri, di cit şapti 
fic'6ri nă mumă. . : 

(Mai curind nutreşte o mamă şapte copil, de cit şapte copii 
o mamă), 

1408. Firă mamă, ca puli firă clocii. 

(Fără mamă, ca puiii fără cloşcă). 

1409. Muma d6ari. 

(Mama Yubeşte). 

1410, Mumă ş-tată nd-aflu, mul'âri citi z-vret. | 
"(Mamă şi tată nu aflu, femer ctte să. pofteşti). 

1414. Ună Gară mi f&aţi mumăa. 

(O dată m-a născut mama mea). 

cir. Pentru o babă surdă papa mu toacă de două ori. 

1419. Muma di la gură ş-țini tri fic'âri. 
(Mama 'şi ţine de la gură pentru copil). 

1443. Aşteaptă z-v'ină madintili la nis, 

(Aşteaptă să vie muntele la dinsul). | 

cfr. Dacă muntele nu vine la noi, să mergem noi la dinsul, 

Se zice pentru cei leneşi. | ! 

1444. Munti cu munti nu se adună, ma om cu oml... 

(Munte cu munte nu se adună, dar om cu om!)
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Adică: om cu om să se adune e uşor. 

7. 589. Deal cu deal se ajunge, dar incă om cu om! 

1145... Bântili di năaiă nu s&-aspari.' 

„(Muntele nu se teme de zăpadă). 

1416. L'-aspuni nunţi. 

(Li arată munţh). 

A spune cui-va greutăţi. 

1417. Lo munţit-nipâi în sus. 

- (A apucat munţii în sus). 
Notă. — A fugi şi deveni ast-fel liber-şi independent. 
Munţii la Aromini aă fost azilul tuturor celor perzeculați de tiranie. 

Dacă cine-va nu putea să plătească birul, îşi găsea refugiul în munți. 
unde îşi petrecea viaţa ca haiduc, în cit: să-aciță” di munţi, s-lo di munţi 
sint sinonime cu: a scăpat, s-a pus la adăpost de ori-ce perzecuţiune. 

1418. Aştăaptă, lai zzacrga, s-crăască &arba. 

(A şteaptă murgule, să crească iarba). 

cfr. Z. 2162. 'Trăeşte, murgo, c-o să-ți daii earbă verde. | 
ngr. Zisi, mavre, ch'i cartervia, via na fas mavra stafil'a. 

(Trăeşte, negrule, şi aşteaptă, ca să măninci struguri negri). 

Lt. Exepecta bos olim herbam. 

1449. Muri nvă&asta, dusi cuscril!a. 
(A murit nevasta, s-a sfirşit cuscria). | 

4420. Muri cumbarlu, dusi cumbiril!a. 

(A murit finul, s-a sfirşit cumetria). | 

Dir. 904 1, 491. .Wenn 's Kind tot ist, hat die Gewatter- 
schaft ein- Ende. 1t. Mortoiil figliuolo, non v'e pit compare. 

184, Nu plinqi pi mawmânti xen, s-nu ti dăară ochiil!, 
(Nu plinge pe mormint străin, ca să nu te doară ochit.) 

Adica: Nu duce grija altora. 

1422. Ca ţel cu musca pri nari. ! 
(Ca cel cu musca pe nas). 

Dur. 84 1. Wen 's juckt, der kratze sich. fz. 
„Qui se sent galleux, se gratte.
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Poveste : Un-judecător a vrut să - constate, cine'aflase un 
„inel .de.aur..pierdut, .pe. unde un grup. de mai.multe persoane 
au trecut. Fiind-că toți negai, judecătorul a recurs la ur- 

„ mătoarea şiretenie. - 
EI zice, că nu poate-să fie altul cel cu pricina, de cit cel 

cu musca pe nas. Cel:cu pricina, crezind, că. în. adevăr areo 
“muscă, imediat ş-a adus mîna pe nas și s-a dat ast-fel de gol. 

1493, 

4494, 

1495. 

In loc de nas, se mai aude şi căciulă». 
Așa se zice: , | 

Ca ţel cu musca pri ciciulă. (Ca cel cu::musca pe:căciulă). 

O-agudişi ca usca pri c... 

(Al nimerit-o ca musca pe c...) 

Arată nepotrivire; a o nimeri prost: 

cfr. Se: nimereşte ca nuca în perete. 

„Di muscă, o adară mulă. e 

(Face din. :muscă,. catir), 

cfr. Faire d'une: mouche. un €l&phant. 

Pentru cei obicinuiţi a exagera lucrurile. 

“Ndr&adi-ți matstăţii. 

: (Drege-ţi :mustăţile). 

""Aibi: răbdare. 

1496. Aridi, pi su mustă'ță. 

(Ride pe supt mustăţi). 
„Z, IL. 4055, 

A ride pe ascuns;"a ne: plăcea-ceva. 

1497, Mușităaţa trăaţi,. ma-:mintăa armini, 

1498... 

1429. 

1430. 

(Frumuseţea trece, dar. mintea 'rămîne). 

S-fiț&â. măâștili tuti :niari, vr&a u mică .v'ifții' cu cubana” 
(Dacă, toate muştele produceai miere, ţigani! ar fi minca- 

t-o'cu lingură clobănească—:mare) 

Se âdună ca nudiștili pri n'ari, 

(Se string ca muştele pe miere). 

Z. 2187. Adică în mare număr. 

Tute măștile nu fac ni'are. 

(Toate muştile nu fac: miere). 
i Weig.- Arom. II, p. 276. 

Nu toţi oamenii sint de soiii.
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Li-arcă' muști. 

(li aruncă muşte). 

A provocă pe cine-va. 

ANotă. — Cind unui cal, catir, măgar, boii, li se aruncă muşte, devin 

neastimpăraţi şi încep a da din: picior, fiind 'excitaţi.: De aci se-intrebu- 
inţează apoi în senz figurat şi. pentru oameni. 

Alghiina t&-aduţi la :n'ari;. şi musca'la c... 

(Albina te duce la miere şi musca la c...) 

cfr, Z. 2473 : Cine se iea după 'muscă, il duce la scîrnă, 

s 

Acaţă muști:: 

(Prinde muşte). 

A fi un pierde-vară. 

Să&-adună ca muștili pri c...t. 

“(Se adună ca muştele pe c....).: 

Pentru cine, poftit, nepoftit, se adună. unde: va „pentru cei 
cam neobrăzaţi. 

Mutred-ţă urfania. 

(Vezi-ţi, caută-ţi de sărăcie |) : 

Pentru cine nu-şi. caută... de nevoile. sale, -.ci :se: bagă şi în 
afacerile comunale generale. 

Mutrea-ţi di irniie ! 

(Vezi-ţi de. pustia==casă). 

Se-zice acelor cari se amestecă în lucruri ce nu-i privesc). 

L'-aspuni mutri. 

(Ii arată mutre).. 
, Z, 4058, II. 

A se arăta neprimitor:taţă de cine-va: .. 

Dipusi zmdtili. 

(A coborit —a făcut —.-mutre).. 

A-i părea rău 

Faţi mutri. 

(Face. mutre). 

A face .nazuri, a. arăta greutăți.
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Ahtă'ri mautri! 

(Aşa mutră |) 

Adică : Aşa om. 

Ariîdi znuţoslu di bilosiu. 

(Rtde cel muţos de cel bălos). . 

A fi asemeni atit unul cit și cel l-alt. | 

Susunu nar&a, 

(Cu nasul sus!) 

7. Il, 4419: A umblă cu nasul pe sus. - 

Li cidu narăa. 

(l-a căzut nasul). 
: Z. Il, 4116, 

Nu-i di nă”li atali. 

(Nu-i de nasul tău). 
Z. 117, 1]. 

J-bagă marea iuți agiundi, 

(Işi viră nasul ori unde). 

Pentru cine e foarte indiscret. 

Nu-l' mutr&ă narăa, 
Ma mutră&ă-l! harea, 

(Nu te uita la nasul lui, ci cată la graţia lui). : 

| Z. 4085 N. St. 

cfr.: Mai bine un dram de nuri, decit un carde frumuseţe. 

Nu v&adi, că-l' ţini aumbră nar&a. 

(Nu vede, căci îi ţine umbră nasul). 

"Cind cine-va e prost, nepriceput, nebăgător de seamă. 

Necă nara s-ţi sufli pri nis. 

(Nici nasul să-ţi sufli pe dinsul). 

Z. IL, 5543. Nici mucii să nu-ţi dai pe el. 

Atit de puţin preţueşte 

Naf6ară ca pipuşi, ș-nauntrau sac di pati pin di guși.
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(Exteriorul ca o păpuşe, şi In interior: sac. de paie plină 
la git). DR | 

Comunicat de d. Maracine Mit. 

Aridi pi sum nb! 

(Ride pe supt nas). 

A ne plăcea ceva; a suriie, a ride pe ascuns. 

Nu ști si-ş aşteargă narăa. 

(Nu ştie să-şi şteargă nasul). -. 

A fi încă copilăros; a fi cu mucii la nas. ) 

N'-adusi suflitlu la pari. 

(Mi-a adus sufletul la nas). 

A necăji peste măsură. 

Spindură' nărli. 

(A spinzurat nasul). 

- A se supăra. 

N'-vini'i tu nări. 

(Imi veni la nas). 

A necăji, a aduce la disperare pe cineva. . 

Ş-adună nări. 

(Işi adună nasul). 

In semn de dezgust; a se recunoaşte. 

Lă-ari tu săi. 

(Il are în nas). 

A nu putea suferi pe cine-va. 

L-tile năpli. 

(Li tăle nasul). 

L!-frimsi părti, 

Z. ÎL, 4120. 

Li-pliciută” păi.
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(Îi turti nasul). | 

A umili pe cine-va; 
| Z. qr2t, ll. | 

Nu ari năă. 

(N-are nas. Z. II, 4124). 

A nu îndrăzni; a nu fi considerat. 

Ari năză buni. 

(Are nas bun). 

A fi prevăzător ; a mirosi de depar te ce-i, ce nu-i. 

Li aplică: nărli, 

(Le plecă nările). 

Z. IL, 40722: A i se muiă nasul. 

Sau: £. II, 41924. A lăsă nasul în jos. 

L-traqi di nări. 

(II trage, duce, de nas). 

L. nare trahere. 
Z. Ii, qitq. 

Umilă călăi | 

(Umflă nările). a 

„A se supără. Z. 4062, 1. 

Lii li seăasi prit ndră. 

(A le scoate prin nas). 

Se zice 1).cind ne face cine va un bine Şi cu care ne asasi- 
nează la fiește moment; 2)cînd nu lăsăm să. -ȘI bată j joc cine-va 
de binele ce i l-am făcut. 

Z. |], 4092, 4093. 

Nu-i di ali a tali. 

(Nu-i de nasul tăti). 

Nar&a 5 ari mari, ma nu ari hari. 

(Nasul îl are mare, dar.n-are graţie). 

Pentru un parvenit care vrea să facă pe boieru şi nu știe cum. 

ŢȚ--cură puqrăa după...
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((ŢI-pică—nasul—mucii după...) 

Se zice celui care ţine mult la ceva. Mai ales unui bărbat, 
cînd ţine la o :femee, saii unei femei, care ţine la-un bărbat. 

Ndăaiă mică, ndăaiă arucă, şi ndăaiiă di nă.parti bagă. 

„-(Cite-va mănincă, clto-va aruncă: şi cite-va:: pune la o parte). 
A-fi econom, prevăzător:: 

„ Cindu ti ncac' cu omlu a tăi, ndădătă Qi,.şi ndăauă 'alasă. 

(Cina. te cerţi cu omul tăii, clte-va. (vorbe, insulte) să zici, 
şi ctte-va să le laşi). 

Pentru că cu om din neamul tăi, deşi certat, va veni mo- 
mentul să te împacă şi atunci îţi va fi ruşine de vorbele rele 
ce i-ai zis. 

Ndvădgli-ță dinţii. / 
(Drege-ţi dinţii). 

cfr. Pune-ţi poftă în cuiă. 

Fudi d-iu si neace, tragi di uă parte. 

(Fugi de unde se ceartă, trage la o parte). 

Nu te-amestecă în certuri străine.. . 
Arom. ÎI, p. 278.20, 

Cari ncâlică' mula altii, z-dipuni tu mesăa de cali.. 

(Cine incalecă catirul altuia, descalecă în mijlocul drumului). 

Diar. 64 I it. Chi dei panni altrui si veste, presto si spoglia. 

Cari aravdă, nch'ivdăsăaști. . 

(Cine rabdă clştigă). N 
„ Vezi No. 115, 

Caftă ncîcari cu .ţăara. 

(Caută ceartă cu luminarea). 
: cfr. Isp. $67, idem. 

Neîcari firi bil&ari, nG-ari gustu! 

(Cearta fără bătae, n-are :gust). 
Isp. 100. 

Parăţi firă ncăciave la draţi!. 

(Parale fără ceartăla draci !) : 

Se spune despre cei incăpăținaţi.] 

Anecdată. A fost un cărodnăr, care era foarte;bun, dar.avea
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defectul, că trebuia să se certe cu toți aceia, cari îi inchi- 
riai catirii, cînd trebuia să fie achitat. Intr-o zi a fost în- 

„tocmit să ducă- familia unui bancher dintr-un oraș intr-altul. 

1418, 

1479, 

1480, 

1481. 

1482. 

1483, 

1484, 

-1485, 

Pe. drum a căutat, ca să facă să nu suferă de nimic familia 
bancherului, în cit acesta a rămas pe deplin mulţumit. 

Cind a fost vorba de plată, bancherul chiamă pe cîrvînăr, 
ca să-i plătească. II întreabă cit -face, şi acesta răspunde de 
pildă, atita. Numai de cit bancherul scoate și-i plăteşte în aur. 

Incăpăţinatul cărvîndr: trinteşte aurul la pămint şi-i zice: 
«Nu voii aur, voii argint. 

Bancherul, care cunoştea viţiul săi, nu s-a supărat de loc, 
ci a scos să-i plătească în argint. Abia i-a oferit argint şi 
nărăvitul cărcânăr îl trinteşte din noi, zicind că vrea aramă. 
Oferindu-i-se bani in aramă, îi trintește la pămint și zice: 
«Parăle fără ceartă la draci să se ducă.» 

/ 
Nu mi acâldaști. 

(Nu mă încălzeşte). 

Se zice, despre un lucru străin, ceva care nu ne preocupă, 
nu ne face cald. 

Nu ti du ntaclimdt juvâ, tra s-nu ti scăată afară. 

(Nu te duce netnvitat unde-va, dacă vrei să nu te scoată afară). 

Dir 503.11 277: Ungebetene Găste setzt man hinter die 
Thir. it. Chi vă alle nozze e non 6 invitato, se ne torna 
svergognato. | E 

Neamțul i ciic'r di sicară». 

"(Neamţul e «pictor de secară»). 

II voi ca năcăa n sin. 

(Il Iubesc ca zăpada în stn). 

Adică: de loc. 

Albă ieste şi năaia, ama arde. 

(Albă Yeste şi zăpada, dară arde). -. 
| Weig. Arom. II, p. 276. 

Albă-i ş-năa&a, ma u chi'iși .ciîn'l'i, 

“(Albă e şi zăpada, dară o pişe ctinil). 
| cfr, Z. 337 

Ne cap, ne c'âr nu s&-alăadi. 

(Nu se-alege nici cap nici picror). 
A fi un lucru foarte incurcat. 

Ne albă, ne laie.
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"(Nici albă, nici neagră). 

Pentru cine nu priimeşte nici una nici alta ; cine-i grei 
-de împăcat. 

XWecă linqit, necă viatru. 

(Mat bine—nici bolnav, nici doctor).: | 

Va-n! arucă nelu nipâi ! 

(O să-mi întoarcă inelul). 

Se obicinueşște la Aromini a se da un inel din partea mi- 
reluj miresei şi din partea miresei, mirelui, cînd se lego- 
desc. Ear cind se strică logodna, se intoarce din partea 
nemulțumitului inelul. 

„ Aceasta este o mare dezonoare pentru tinăr sau fată. 
Aci exprimă nepăsarea, fiind nelogodit sai insurat acela 

- care vorbește aşa. 

«Ngivta=mânrta» z-duc. 

(Trăesc «ngirta-mirta»). 

A trăi rău. | 

Notă. — Ngîria—miîrta este cind mirie cinele în conira unui alt cine, 

mușşcîndu-se din cind în cind. 

Canda-!' si micază cirăvili. 

A fi trist, mihnit. 

Nicatlu di pltae nursă-aspari. 

(Cel inecat nu se teme de ploae). 

Citi ştii aicuchinlu, nu li ştii musafirlu. 

(Cite ştie stăpinul, nu.le ştie musafirul). | 

Winviţatiu cit 1) avăt va s-hibă. 
&aste huzmichi'âr a nviţatlui. “ o 

” Arom. Il, 276, 1. 
_(Neinvăţatul ctt de bogat să fie, 
jeste servitor celui învăţat). .. 

Mică mniorbi. 

(Măntncă norii). 

Pentru a exprima repeziciunea cu care se duce cine-va. 
Se zice mai ales de cai. cfr. mănincă pămintul. 

1). Ahît în loc de cît nu se aude la Samarina.
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149%. XNiţi dă urină hiir, niţi di pl6ai fustani. 

(Nici de. nisip „fir; nici de..ploae, rochie). 
. , Z. gio Milescu. 

1495  S-aiură' Vasiliţa. 

(S-a inorat muntele Vasiliţa). 
i , . Avela; Epir. 

Se aplică celui care devine posomorit. 

149B.- S-niură' Gumara. 
(S-a .tnorat:muntele Gumara).: o 

” : Vezi : No..1495. Samarina. 

“4497. Sava” Valea-Caldă. 
(S-a inorat muntele Valea-Caldă).: 

Vezi: No. 1495. Pervole. Epir. 

1498. Ag'unqi pin la nivăastă. 

„(Ajunge pînă la nevastă). - | 

Adică a [i foarte aproape de cine-va saii de ceva, prin fa- 
voare, de oare-ce e grei să ajungi pină la mireasă, dacă ieşti 

- străin':mai ales. 

1499, Va miveasta cu rambolu, lumăa tută va. 

(Dacă vrea mireasa şi mirele, toată lumea vrea. 
. . 

- - Vezi: nveusta. 

1500. Wivol'a ti nvăață minti. 

(Nevoia te învaţă minte). 

1501. Pin nâinzi cari bin&aqă, cari mari. 

(Pină la anul cine 'trăeşte;, cine :moare.) 

„2. 14. Pină'la anul cite capete: rămin fără căciulă. 

1502. Ş-nâinti arăt, ş-nipoi ma laiă. 
(Şi inainte răi şi îndărăt şi mai răă). 

1503. Nâiritlu nciceri scâati: 

(Necăjitul aduce ceartă). 

1504. Pul'u di nîpântică, 

„(Putii: de. nepircă).: 

Adică : Om ingraţ.



PROVERBELE AROMÎNILOR 573 

, E II | Lu 

“Credinţă. -Se crede: de popor, că:nepirea, cind :e să.inască 

„pui,; aceştia ii rup. pintecele şi ies, omorind astfel pe cine 

le a dat viaţă. 

1505. Crăaşti pulii di mâpârtică ! ” 

(Creşte puii de nepircă). 

Se aplică celor nerecunoscători. 

4506. lu ti torni, di nâs dai. 

(Unde te' întorci, de el dai). 

Cind e nelipsit la orii-ce cine-va. 

1507. Ca mâs, nu-i altu. 

(Ca dtnsul, altul nu-i). 

Peătru cine se crede prea mult. 

4508. Li-fec'ă ună, e s-daspună pin tu noauli brini. 

(Ii am făcut una, ca să o spuie 'pină într-a: noua.:spiţă). 

1509. Năaptăa u faţi duă. 

(O face noaptea zi) 

„Se zice pentru cine e foarte muncitor, care nu lasă să treacă 
nici un moment nefolosit. 

1510, Faţi năaptăa duă şi. qua n6aplti. 

(Face noaptea zi, şi ziua :noapte). 

A fi harnic. 

1541. Si scală cu năaptăa n-cap. 

(Se scoală cu noaptea în cap). 

„ Adică: foarte :de vreme. 

„14519. :Ascâpilă noduri. 

(Inghite, la noduri). 

A-ŞI inghiţi necazul. - 

1513.3 Nodumi, noduri li si duți. 

(A înghiţi cu: noduri). 

1514. Dit_chiirolu al Noe. 

(Din timpul lut Noe). 

Z. 957. De cind lumea şi pămintul.
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Nă ară si-nsăară omlu, tr-aţăă si-ş dişcl'idă ocl'il!. 

(Odată se insoară omul, de aceia să-şi deşchidă ochi). 

Cu ntribarăa agiunqi. şi-m-Poli. 

(Intrebind, ajungi şi la Constantinopol). 

Nă-ari om z-qică nu u dăm». 

(Nu are om să zică «nu o dăm»). 

A nu avea pe nimeni! 

Notă.— Se Obicinueşte, cînd nuntaşi vin să iea pe mireasa, ca unul din 
rudele miresei şi mai mulți chiar, să le zică nuntaşilor: anu o dăm», pe 
cind cei-lalți din contra se laudă, că o vor lua, simulind prin modul acesta 
un fel de luptă, care are de sfirşit răpirea miresei. 

Nu fă tini şi las z-qică lum&a. 

(Nu face tu şi las” să zică lumea). 

Căci tot se va vede la urma urmelor, că nu eşti vinovat,. 
că nu eşti culpabil. / 

Isp. 2134. 

Ari şnuca ş-chi'atra. 

(Are şi nuca şi platra). 

A fi a tot puternic. 

Ş-nuca şchi'etra tu mâna lui este. 

(Şi nuca şi piatra în mina lu! feste). 
Z. 924. Milescu. 

D-lu au, ţe s-lal? 

(De unde nu-i, ce să iel£) 

Ma ghiini s-ţi crâapă numa, di cit s-ţ-&asă numa. 

(Mal bine să-ţi crepe numele, de clt să-ţi easă nume-răă). 

” cfr. Isp. 1673, 

Nu ştie si-ş scrie necă puma. 

(Nu ştie să-şi scrie nici numele). 

“A fi cu totul fără carte; prost de tot.. 

Scăală nfinirlu, 

(Rădică umărul). 

cfr. A da din umeri.
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Lia-l la naumtă s-ți qică aş-tră mulţi ani !» 

(lea-l la nuntă, să-ţi zică şi <a mulţi ani»). 

„Isp. 1953. Du-l la nuntă, să-ți-zică: şi la anul! 

La-l la zumtă s ţi bași nivăasta. 

(lea-l la nuntă, ca să-ţi sărute nevasta). 

Numtă (lumtă) firă curbani nu s-faţi. 

(Nuntă fără jertfă nu se face). 

“Cind ie să faci -vre un lucru, trebuie să sacrifică ceva. 

Tuti ambâr şi namta N'ercuri. 

(Toate merg perfect. şi nunta Miercuri!) 

Cind nu merge bine o afacere. 

Numta noară ari hari. 

(Nunta o dată are graţie). 

Nuștiu cu Vruşiu. 

(Nuşul cu Vruşul). ,. | 

Pentru a arăta o strinsă legătură. 

— «D-iu hiii, pveastă % 
— «Diu n-u birbatlu». 

(«De unde esti, nevastă ?» 
«De unde mi-e bărbatul»). 

Lia nv&astă di soie ş-cițauă di la ol. 

(lea nevastă de neam, şi căţea de la o)). 

Nv&astă di ugiachii şi cini di la oi. 

(Nevastă de familie bună: şi cine de la of să cauţi). 

Lia nvăastă dit mihilă', tra s-ti văadă j-Dumniqă”. 

(lea nevastă din mahala, ca să te vază şi Dumnezeti). | 

Dacă vrei. să fi fericit. | | 

Ngr, Papucia nap tun topu-mu ch' as ine mbalumena. 

(Ghete din ţara mea şi las să fie .şi cărpite). - 

Bună-i nu&asta, mași că-i Gurbă. 

(Bună-i,—frumoasă—nevasta, numai că ieste oarbă).
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Cind principalul lucru lipseşte. 

Dă-aţâi! țţe bagă nv&usta n-cor. 

(De acei cari bagă nevasta în horă). 

Not. — E obiceiul. cind mireasa se prinde în- capul horei, loale rudele 
ei să cinstească “cu bani, pe lăutari, în semn de bucurie. 

Arușn6s ca nveastă ndată. 

(Ruşinos ca o mireasă). 

Nu-.va-n! da nvăustă. 

(Nu o să-mi dea nevastă). 

Arominii obicinuesc, ca bărbaţii să ceară mina. alesei lor. 
De unde, se consideră de mare rușine ca un flăcăii să fie 
refuzat de fete. a Ă 
„„Se întrebuințează ca să exprime nepăsarea, şi numai de 
cine e deja însurat, şi prin urmare asigurat. . 

S&-aciță' di păala nvăâstitiei. 

(S-a prins de poala neveste)). 

„A se bucura de consideraţiune : mare,. a avea. protecţie de 
prima ordine, pe care să se poată bizui la caz de nevofe. 

Notă. — Cind porneşte mireasa din casa părinților spre biserică, “ca 
să se incununeze, cel mai. de aproape înrudit cu dinsa, o apucă de poale și 
merge înaintea ci. Apoi acesta este în consideraţiune la nuntă, cînd se due 
la casa mirelui.. . 

Nvgaţă altu ş nis nu z-văadi. 
(Invaţă pe ăltul şi pe sine nu se vede). : 

Ţe mvești v&adi lumăa, nu țe miţi. 

(Ce imbraci vede lumea, nu ce măninci), 

Cit bin6qi ahitu neeţă. 

“(Cit trăeşti, atit: ma! 'mult înveţi). 

1543. 

1544. 

Lișor si mveță, ma grei si faţi. 

(Uşor să înveţi—pe altul,—dar grei să faci). 

Aveţlu ari si dizveţ. -.. | E , 
_invăţul are şi dezvăţ).. 

Gewohnheit hat auch Entwâhnung.
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Nviţatlu ari patru octi ş-ninviţatlu un singur. 

(Invăţatul are patru ochi şi netnvăţatul un singur). 

XNinvițatlu &asti orbu, 

_ (Neinvăţatul ieste orb). : 

Armasi orbu! 

(Rămase orb!) 

Se zice de cine n-a învăţat carte. 

Xviţă', ţe agirșiră alanţi. 

(A învăţat, ce alţii uitară). 

Wuiţăt i maşi piţitlu. 

(Invăţat e numai cel care a păţit multe). 

„XNovițitura nu s-tăarnă prit urăaci'i cu hunia. 

(Invăţătura nu se.toarnă în urechie cu pălnia). 

Noviţitura n&-ari mărdin!. 

(Invăţătura nu are margini). 

Lii mvițdi ăpili. 

(I-am învăţat apele—adică : obiceiurile, apucăturile). 

N-gură masi ş-nuntru h'âri. 

„(În gură miere şi năuntru fiere), 

Lo-aflâși sani, mutreşti si-l miţi. 

(L-a! găsit miere, cauţi să-l măninci). 

Cind cine-va abuzează de blindeţa, de bunătatea cui-va. 

Micăşi mari, ma s-nu verşi. b'ari. 

(Al mincat miere, dar să nu verşi ere). 
Isp. 1249. 

Pri limbă iai, tu. înimă hiari. 

(Pe limbă miere şi în inimă fiere). 

Isp. 2289. Frate meii din gură, eară de la inimă foc şi otravă. 

W'el ti faţi, luplu va ti mică. 

(Dacă te faci miel, lupul o să te mănince). 

! 37
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Dir'70-11 39: Ver sich zum Schaf macht, den fressen die W5lfe 

Nelu dulţi, di la dai mumin' suqi. 

(Mielui blind de la două mame suge). 

Ca mel ag'un! 

(Ca miel fiămind). 

Se zice de cine stă umilit ca o găină udă. 

Dua wel agiun, ş-năaplăa buval zgrumă.. - 

(Ziua ca un miel flămind şi noaptea bivol sugrumă). 

(Pentru femeile ce se fac, că nu le plac bărbaţiY). 

Ă ” Z. Sg. 

Dua n'el şi n&aptăa lup. 

(Ziua miel şi noaptea lup). 

Pentru faţarnici, ce ziua sint cinstiţi şi noaptea se fac hoți. 

Cu zel; s-nuimiră. 

(Cu miei se numără). | 

Se zice de cei in vristă, cari incă de lucrari copilărești se ţin. 

N'el lait, 

(Miel negru). 

Cind îndemnăm pe cine-va să nege, ii zicem: miel negru, - 
adică : neagă! 

Cu el ti tunqi. 

(Cu mieii te tunzi).. 

Oile se tund primăvara, pe cind mieii se capită, ear la anul 
se tund. Se aplică celor virstnici, cari vor să ne bucure de 
ce e convenabil pentru tineri; cind cei mai mari merg cu 
cei mai mici. 

N'-u Vilă ş-tră tini, ma tră mini, buriclu-n' si bagă mpadi. 

(Mi-o milă.şi de tine, dar de mine mi se topeşte inima). 

Dâr 825 [. 438. leder ist sich selbst der Năchste. 

A'icu j-drac. 

(Mic şi drac). 

Mrap6c âyiav)ovs, rpavă. z00p05:pra. 

(Mic drac, mari opinci).
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Nr nuzi (an'urzi). 

(Ma mirosit), 

A bănui ceva. 

Oae ti îaţi, luplu ti mică. - ” o 

(Oae te faci, lupul te mănincă). | 

cfr. Z. 2200. Cine se face oaie, il mânincă lupii. 

Wer sich zum Schaf macht, „den fressen die Wolle. 

Tundi-u da&a, ma nu u bil6ă. 

(Tunde o oaea, dar nu o jupui). , 
. cfr. Z. 2195. 

Ună dae arin'6asă, umpli oili tuti. 

(0 oae rlioasă, molipseşte oile toate). 
Z. 2198. 

Din ună ăae dăxăă chie' nu es. 

(Dintr-o oae două pieli nu ies). 

Oa&a iu paşti acl6 ș-lasă lăna. 

(Oaea unde paşte, acolo işi lasă lina).: | 

Z. 2212. Milescu. 

Unde trăeşte omul, acolo îşi cheltueşte banii. 

Tot da&a va u mică luplu. 

(Pe oae tot—la urma urmelor—o va minca lupul). | 

Ori-cit de voinică să fie o oae, ori cit să reziste lupului, 
la urma urmelor, tot va cădea învinsă. 

Tă-am la ot? 

(Te găseşti la.oi). 

cfr. Z. 9221. A se trezi la:oi 

Pentru cine strigă şi se poartă mojic, ca şi cum s-ar găsi 
în pădure la o. 

Om di la oi. 

(Om de la o)). 

Adică simplu. 

Notă, — Cărvănarii, fiind nevoiţi a umbla prin oraşe, a veni în contact 
cu lumea, sint mai frecali de cit păstorii, pe cari în deridere îi numesc : 
de le oi, simpli.
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Ti pitrec io la oi! 

(Te trămit ei la o'). 

A întrece în şiretenie pe cineva; a inșela pe cineva. 

Ca ae virlă. 

(Ca oae «virlă»). 

Pentru cine dă în gropi. 

Gae ş-&asli. - 

(Ca oae teste). | 

A fi blind, plin de bunătate. 

„ Ş-&asti da&a-l Dumniqă'. 

(Este oaea lui Dumnezeii). 

A fi naiv, pacinic, care nu se pricepe la răi. 

. Gata ţe s-arispindaști luplu u mică. 
(Oaea care se respindeşte—se depărtează singură, — lupul o - 
mănincă), 

Cf. z. 2203. 

Pinqi dante. 

" (împunge la deluşoare). 

Se intrebuinţează pentru cine nu a căutat la timp să-in- 
vețe carte, ca să trăiască mai uşor, ci se nutrește “cu grei, 
din lucrul brațelor, trăind în caznă mare. 

cfr. A trage pe dracul de coadă. 

Cidu șăăriclu tu Xală. 

(A căzut şoarecele în oală). 

Vrind a arăta,-că o fernee a devenit însărcinată, 
+ — 

Nu tă-amtâstică, ju nu-ți h'arbi gata. 

(Nu te amestecă, unde nu-ţi fierbe oala). 

Dir 57 II 3t. Steck deinen Lâffel- nicht in -andrer Leute 
Topfe fr. Il ne faut pas mettre la faucille dans la maison 

 d'autrui. 

. Nigrit, năcl'imât, na-l ş-nis iu nu-l' h'arbi cata. 
„(Nepolftit, netavitat, na-l şi dinsul,-unde nu-i fierbe oala.) . 

. Ciţi Samin, ahiuti minţi.
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(Cîţi oameni, atitea păreri). 

Omlu fir di damn, nu-i om. 

(Omul fără oameni—rude, prietini— nu-i om). 

Nivinită Bara, nu crăapă dala. | 

(Nescsit momentul, nu crapă oala). 

Dir. 797 1 412: Alles hatiseine Zeit It. Omnia tempus habent. 

Fudi di dară slabă, tra s-6-ai faţa albă. 

(Fugi de moment neoportum, ca să fil cu faţă curată). 

Va-n' vină dara. | 

(O să-mi vie oara, momentul). - NR 

Adică : va veni şi rindul miei. 

"S-făaţi tu dară arabă. 

(S-a născut în ceas răi). 

cfr. Dis iratis 'nati W. 209, 3, 

Tu stăaiă arauă ti f&aţiși. 

(In stea rea te-ai născut). 

“Ţe aduţi dara, nu aduţi anlu. 

(Ce aduce oara, nu aduce anul). - 
Com. de-d-l Tacit Nicolae, 

Z. 5. Milescu, 

Oară bună. 

(Ceas bun==mergi cu bine). 

Drum bun! 

Mai înseamnă : moment priincios: 

Oară late. 

(Ceas negru). | 

Adică : moment nepriincios, moment nefavorabil pentru în- 
treprins ceva. etc. etc. 

L'-âflâși dara, li sc6asişi ch'alăa. 

(L-ai găsit ceasul, i-a! scos pielea). 
.— 

Tăati un lă dara lor. 

-(Toate sint la ceasul'lor).
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1597. 

1598. 
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cir. Toate sint la, vremea lor, 

Ună dară cu ara fectii, 

(Un ceas cu ceasul am făcut). 
Adică : am făcut un ceas intreg ; am stat undeva un ceas intreg. 

La bâsfântu s-arupsi c'bara, 

(La cel sărac s-a rupt sfoara). 
cfr. Unde-i aţa mai supţire, aco!'o se rupe. 

As h'ii dafin ş-tu cilivă, mași ciîliva s-h'ibă a mă&a. 
(Las să fiă sărac şi în colibă, numai coliba să fie a mea). 

1599, 

> 1600 

„1601. 

1602. 

1603 - 

160%. 

1605. 

„. Dir 355 1. 169: Bigen was, Wie gul ist das? It. Domus propia, domus optima. . = 

Ma gh'ine darfân tin'isit dicit avut pizuit. 
(Mal bine sărac cinstit, de cit bogat batjocorit). 

Arom. II, 278,13. 

Di eşti damfin, nu te adună cu avuţiii. 
(Dacă eşti sărac, să nu te insoţeşti cu bogaţii). 

Ma ghiini dafin și sinitos, di avut și zibicâs. 
(Mai bine sărac şi sănătos de cit bogat şi bolnăvcifos). 

L'-mul'€ dâsili, 

(IL muie oasele). 

A bate tare pe cine-va. 

I'-frîmse ddâsili. ş 

(I-a frint oasele). 
Z. 4409. 

Oasi ş-chiali. 

(Oase şi piele este). 

_A [i slab de tot. 

I! numiri ăasiti, 
(li numeri oasele). 

Z. 4399, Il. 

1606. Cari păati, Gasi arăadi, şi cari nu, ne carni mâali. 
(Cine poate oase roade, cine nu, nici carne moale). 

” "sp. 1183..
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1610. 

1611. 

1612. 

1613. 

1614. 

1615. 

"1616. 

1617. 

1048. 
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Bunlu &aspi, citu z-diţi, ahi't faţi. 

(Bunul prietin, face cit să zici). | a 

A fi de nepreţuit. 

Gaspe vecliu, cine vecl'u. 

(Oaspe vechiii,—e credineios—ca un cine bătea). 

Adică: să ne încredem _unui vechii prietin. - 

Acaţă Baspi noă, ma nu-l agirşă vecl'ul. 

(Prinde noii amic, dar nu uita pe cel vechiii). 

Oăspile se cunăuşte tru angustăaţă. 

(Amicul în necesitate se cunoaşte). 

N-ă-alasă veclul ăaspi, că noălu nu-l ştii cum va hiibă. 

“(Nu lăsă pe oaspele cel vechii, căci pe cel noii, nu ştii cum 
“va fi). 

Nă-alasă ădspili vecliu, s-acăţi noulu. 

(Nu lăsă pe oaspele cel vechiii, să te împrieteneşti cu cel noi). 

Odspili casă adară, casă nu aspardi. 

(Oaspele casă face, casă nu strică). 

Odspili ţe allă, nu țe mintu&aşti, mică. 

(Oaspele ce găseşte, nu ce gindeşte, minincă), 

a 

Odspili cum află, nu cum ştie. 

(Oaspetele după cum găseşte, nu după cum ştie—polteşte). 

Odspili aţel bunlu tu ananghii s-cunaști. 

(A micul cel bun se cunoaşte în necesitate)... 

Dir: 495, | 
Amicus certus in re incerta cernitur. Eurip. Hec. 1202. 

Ev zoig uazois ap dpado! omptozaro! 'zihot 

Tră daspi S-ardi timparăa (casa). 

(Pentru prietin o arde mantaua, casa). 

Pentru cine ştie să se jertfească pentru un prieten. 

Fură &duli di sun cloce,



584 

1649. 

1620, 
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1622, 

„4698, 

1624, 
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1626. 

1627. 
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(Fura ouăle de supt cloşcă). 

Arată dibăcia. e 
Z. 1668. 

Ca pri 6aăă calcă. 
(Ca pe oauă calcă). 

Wie auf Eiern. 

; Adică: Foarte încet, cu mare sfială, cu vicleşug. 

Stă-ți pri 6dăă. 

(Sta-ţi pe ouăjl: 

Nu ie amesteca în afacere străină; stăi la locul tău, 

Tră dată aroşi ? = 

(Pentru ouă roşii 2)” 

cfr. De florile mărului ? 

Nu viine tră bază aroşi.” 
(Nu vine pentru ouă roş)). | . 
cir. Nu vine de florile mărului. | 

Oduli ţe s-c'ucutescu, s- fringu. 
(Oule ce se ciocnesc, se sparg). 

Ocan,. 

(Poreclă pentru Bulgar). 

Așa se numesc Bulgarii în deridere prin Bitolia şi în jurul Bitoliei. Adică : greoi “la cap, cu capul grei ca ocaua. 

Vezi; Vurgar, 

Ocli ţe nu, z-ved, curunâu s&-agirşescu. 
(Ochii, cari nu se văd, curină se uită). 

U hască ntr-oclj. ! 
O cască în ochj), 

A 0 iubi cu dor. 

L'-turnă“ ocl'şl! 

(I-a intors ochii). 

A muri, a fi bolnav de moarte.
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- 1690, 

1631. 

1692. 

1633. 

1634. 

1635, 

„1636. 

1637. 

1698. 
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Nu viduşi di' ocli, va z-veqi di Q&ani. 

(N-ai văzut de ochi, vel vedea de gene ?). 

Nu alghiii di oct, va s-algh'escu di zene. 

(N-am albit—nu m-am. fericit— de ochi, o să mă fericesc 
de gene). ' 

7. 4475. Milescu ; 4476. 

Nu vidui di ocLi, va z-ved-di câlcale. 

(N-am văzut de ochi, o să văd de scolei-—fig. p. ochi). 

Nu va-n! pistipsescu ocHit'? - 

_(Nu o să mă încred ochilor mei?) . 

Octili ved ş-inima caftă. 

(Z. II, 184. Ochii văd, inima: cere). 

Ca sarea ntr-ocli, 
(Ca sarea:n ochi). Z. 4250 il. 

A nu ne îi drag. 

Li-ligă ocLit, 

(li lega ochii). Z. II, 4251. 

A înșela. | 

Credinjă. Se crede, că unele vrăjitoare sint în stare, ca în 
adevăr să ne lege ochii prin farmecele lor, şi să ne fure. 

L'-lo octi?. 

(i luă ochii). | 
Z. 4260. Il. 

L'-fug oct. 

(Ii fug ochii). | SI 
Z. 4261. 1]. 

S-lu mică (sGarhă, b&a) cu oclili, 

(Să-l măntnce,—soarbă,—bea—cu 'ochi'). 

_Gind dorim pe cine-va prea mult; sati cind vrem să pră- 
pădim pe cine-va de ură mare. 

Şi scăati oclăl | 

(şi scoate ochii). 

A se căcă. e
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Ş-lo oct 
„(Ş-a luat ochi)). 

A dispărea ; a-și lua lumea în cap. 

Scăati-! octiti. 

(Scoate-i ochii). 

Sn. cu: dă-l dracului. 

A face răi cui-va ; a părăsi pecine-va; a nu se mai interesa 
„de cine-va. 

S-ți scot ocHâr' 7 

(Să-ţi scot ochit!) 

S țralgh'azcă oct, 

(Să-ţi albească ochii). 

A orbi. 

Dişclidi-ţi ocs. 
(Deschide-ţi ochii). 

Adică: Fii deştept. 

Bagă pană la oclii. | 

(Bagă perdea la och!). . _ 

A înșela. " 

Liarcă' clinuşi ntr-ocli, 

(I-a aruncat cenuşe în ochi). 

A ademeni, înşelă. 

Neliisi oetiiti. 

(Inchise ochij). 

A muri; a [i îngăduitor; a trece cu vederea. 
i Z. IL. 4317. 

Patru-l! faţi ocru. 

(A fi deştept). 

Ntră patru oct. 

(Intre patru och)) 

Adică in secret; intre două persoane. 
_ Z. 4234 II.
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După oczi s cunăaşti omlu. 
(Omul se cunoaşte după ochi). 

Om cu patru ocri. 

(Om cu patru oc). 

Ari octi j-dinip6i, după cap. 

(Are ochi şi indărăt). 

Se zice pentru cine pricepe şi ce se vorbeşte pe socoteala 
Iui în absenţă-i. A. fi deştept priceput. 

Z. 4998 IL. A îi cu patru ochi. 

Ocli apuşi şi cur apră&:. 

(Ochi plecaţi şi cur aprins). 

cfr, ngr. s-tu tapind tu fes câditi u âviâulus, 

(La fesul cel blind, şede dracul).: 

Se aplică celor zmeriţi, dar -prefăcuţi așa. 

> 

Li-aumsi oclili. 

(l-a uns"ochih). 

A-l înşela. 
Z. 420$, II. 

Ocli mpliu' ş- miîn' găali. 

(Ochi plini şi miini goule). . 

—Se zice pentru tinerii, cari se uită la frumoase şi n ai nici 
un folos de ele. - 

Pașşti-ţi oclit. 

(Paşte-ţi ochih). 

„ad. a.se uita prin dreapta şi stinga. 

Biciri-l' făaţi oclil! după tini. 

„(l-a făcut ochil aramă după tine). 

A adăstă pe cine-va cu mare nerăbdare şi iubire. 

Li-bati ocliili ca di fur. 

(li bate ochii ca un fur). 

Viclean, şiret. 

No-ari cu ţe si-ş scăată ocHiti.
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(N-are cu ce să-şi scoată ochi)). 

A fi lipsit cu desăvărșire, 

cfr. Z. 1866, A nu avea cu ce chiori o găină. 

Cari plindi ocHit ş-asparqi.: 

(Cine plinge, ochii îşi strică). 

L/-dăadi ocli. | 

(IL dete ochy). 

A indemna pe cine-va să o șteargă; A lumina pe cine-va; 

A-i face semn cam pe ascuns să plece. 

L-vrăa cu ocil' din cap. 

(Il Yubea ca ochii din cap). 

A iubi foarte mult. | 

Mutr&â-l cn patru oczi: 

(Priveşte-l cu patru ochi). 

A îngriji bine. 

Patru si-l' faţi oct. 

(Patru să faci ochii). _ 

A băga bine de seâmă.: 

Ma ghiini s-ț-ăasă ocit!, di cit numă arată. 

(Mai bine să-ţi easă ochi! da cit nume răi). 

Z-duţi cu oclil incl'iși. 

(Se duce cu ochii inchişi). 

A merge pe neştiute. 

Li-bati multu oclăl. 

(Li mişcă mult ochi). 

A fi necinstită. i | | - 

Se zice de femei numai. 

Cind n6-ai ocLi lăi, bași ş-albaștri. 

(Cind n'ai ochi negri, săruţi şi albaştri). 
. Isp. 1142 

ngr. roy 8£y eiva, păbzta, pedpa, vodă styat vi ră vpadavă, 
- idem,
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Oclili diparte ved, ma n-au sătul&aţă. 

(Ochii văd departe, dar n-ai săturare,—nu se satură). 

: o Milescu, Z. II, 4170, 

idem : Oclil sătulăaţă nu au. 

(Ochii săturare nu ati). 

N'i si ldară octit' di. mutrită. 

(Mi s-aă luat—intunecat—ochil de privit). 

A adăsta mult și bine. 

Pină s-ţi freţi ocWiu. 
(Pină să-ţi frecI ochii). 
In grabi, într-o clipă, indată. 

Li-la ocult la tuti. 

(IL fea ochiul la toate). 

A se pricepe la toate. 

Tot așa: 

Li-acaţă ocl'ul. 

(Li prinde ochiul). 

Nu vedi grinda ditu octut a tăi, ma vedi şil'a âltului. 

| (Nu vezi birna din ochiul tăii, dar vezi gunoiul altuia). 

Mil. Z. II 41s8. 

L/-g'bacă oclul. 

(i joacă ochiul). 

A fi deştept, isteţ. 

5. II faţi cu octul, 

(li face cu ochiul). 

Inseamnă : cind dorești ceva, dar nu o poţi avea. 

Alţi mică j-b&a ş-alți li fac cu octuz. 

(Alţi mănincă şi bea şi alţii fac cu ochiul, duc dorul). 

Faţi cu ocLul. _ 

(Face cu ochiul) 

Cind cine-va face semn de dragoste cu ochiul cui-va.
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1687. 

1688. 
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Il lo tu oczia..: 

(L-a luat la ochiă). - 

A urmări pe cine-va din iubire sai ură. 

L-bigă' tu oct, (bun s. ră.) 
(La pus la ochii). 

ctr. Z. 4952, II, 4933, | 
A pune ochii pe cine-va; a urmări cu iubire şi din iubire pe cine-va. Sa 

Cara s-mi vrei cu un oclu, eii cu doi. | 
(Dacă mă iubeşti cu un ochiă, eii te iubesc cu doi). 

ă Z 4168. Milescu. 

Br&-mi cu unlu (octu), sti brescu cu dol'i. 
(Priveşte-mă, cu unul—ochiii—să te privesc cu amindoi). 

Z. 416 81. Ghicu.: 

Ocl'ul a omlui lemargu &asti. 
(Ochiul omului este lacom). 

ÎN ZI qi N. St. 

Dă-ţ-u tu un (oclu) s-ţ ansară alantu. 
(Dă ţi-o într-un—ochii,—să-ţi răsară cel alt). _ 
Arată : regret; căință, de neştiința de a profita la timp. 

Oct di orniu, 

(Ochii de vultur). 

Se zice de cine are privire fioroasă. | . ! Z. 715, 2693. 

Nicidut, nu qi: op? 

(Necăzut, să nu zici: oh ) | 

Adică : să nu plingi nebătut. 

“Adră' padăa ohtu. 

(A „făcut din şes deal). 

A nu face cine știe ce mare treabi. 

Ma gh'ini ndoi cirbâni, di nă ni'ili di ox, 
(Mai bine ctţi-va cărbuni, de ctt o mie de oj). 
ngr. Cal'a pendi cârvuna, pervia hi'il'a provata.
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(Mai bine cinci cărbuni, de clto mie deo).  - 

Astea sint vorbele ţiganului, care, apucindu-l frigul earna, 
“prelerea să aibă cinci cărbuni de cit o: mie de oi,.cu care 
„nu se putea încălzi. 

Cind6-av&âm o, nd-avăâm minti ; tora ţă-am minti, n-am oi. 

(Cind aveam oi, nu aveam minte, acum cînd am minte, 
nu am oi). 

Oi ai, casă mplină ui. 

(Dacă al 0, casă plină ai). | 

Arată abundența ce aduc oile omului, care se ocupă cu ele, 

Ole ai buni, ma ai şi cripărri. 

(Oile aă plăceri, dar şi întristări). 

Ş-oite tute ş-cu luplu s-l&-aj ghi'ine, nu s-păate. 

(Şi oile toate şi cu lupul să fii bine, nu se poate). 
- „Ze 2207. 

Ca oili, ună dup-alantă. 

(Ca oile, una după alta). 

A fi prost. | 

Se ştie cum oile se iea una după alta. 

Onlu cu carti, cu patru ocl'i &asti. 

(Omul cu carte, este cu patru ochi). 

Om, țe z-dai şi s-fudi di nis. 

(Om, ce să dal şi să fugi de el). > 

Adică : om răi. 

Om, ţe s-nu l6-astâ!! în cali. 

(Om, ce să nu-l întimpini în drum). 

Se întrebuinţează pentru a desemna pe un om răi. 

zeu 
S-nu ti scoată Dumniqăă în cazi-l. 

(Să nu te scoată Dumnezeu în drumu-i). 

Om firă arușini, bană di asimi. 

(Om făra ruşine; duce viaţă de argint-fericită).
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1700. 

"4101, 

„cfr. 'Tuţi cal&a, nis cirarta. 

4702. . 

"1703, 
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Ngr. 'fovuapy6 pâsovzo -papirovutyn tovi). 

(obraz măgăresc, viaţă fericită). 

Om cu dăaită făţi. 

(Om cu două feţe, obraze). - 

Făţarnic. 

Di omlu din casă, cari bară s-te alireşti. 
(De omul din casă, în care oră să te fereşti ?) 

Omlu a «câlilai. 

(Omul căii=drepte). 

Adică: drept. 

(Toţi merg în drumul — mare — el merge pe cărare). 

Notă. — Om drept căruia îi place să meargă pe drumul unde merge 
lumea toată, car nu prin poteci şi cotituri,- pe unde numai cei răi, hoţii, 
etc., merg, 

Nu-i om firă cusuri. 

(Nu Ye om fără cusur). 

Ca0i om ş-mintăa-l!. 

(Fie-care om şi cu părerea luf). 
- Dâr 544 II 302: Viel Kâpte, viel Sinne. 

1704 ru 
Onulu ară, om nu s-faţi. 

(Omul răi, om nu se face). 

Poveste : 
A fost un tată, care avea un băet, dedat numai spre rele. 

„Mereii ii spunea tatăl, că nici odată iel nu o să devie om 
cum se cade, | | 

Băeatul intr-o zi a dispărut de acasă, şi s-a dus să-şi caute 
norocul în lume. - - 

Fiind deştept, a ajuns în curind să ocupe o pozițiune dis- 
tinsă şi mai tirziii să devie impărat, i 
Odată înălțat la această treaptă superioară, ce-a gindit 

" dinsul. «lean să aduc pe tata să vedem, ce are să spuie, 
cînd o să mă vază ca impărat!» 

Imediat ordonă, să i se aducă cutare persoană din cutare 
sat. Funcţionarii inferiori, crezind, că ie vorba de vre-un 
făcător de rele, il prind, il leagă in lanțuri şi-l pornesc la 
împăratul. Adus aci imediat ordonă împăratul să-i scoaţă 
lanţurile, căci acela este tatăl săi. Apoi prezintindu-se lui 
Şi sărutindu-i mîna, îi zice:
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- aEi tacă, aşa e, că am devenit om ?» 
Atunci tatăl îi răspunse: 
«Şi cu toate acestea n-ai devenit om cum se cade, căci dacă 

te lceai om, nu ordonai să aducă pe bătrinul tăi părinte in 
lanţuri, drum de mai multe zile, şi să-l faci să sufere cele 
de nesuferit !» 

Di ţe să aspari, n5-ascapă omu. 

(De ce șe teme nu scapă omul). 

Isp.: 1689. Zic. 

Mică, b&a cu omlu a tăi, și fudi di darildari, 

(Măntncă, bea cu omul tău şi fugi de daraveri). 
„ Isp, 1428, 

y 

Omlu prindi z-mintuăască ş-niinti ş snipi. 

(Omul trebuie să se gindească şi nainte — în viitor — şi 
îndărăt — în trecut). 

Țe-i di om? 

(Ce-i de om? 

Adică omul este un nimic. 

Omlu-i faptu s-imnă, cum i pullu s-azbăâiră. 

(Omul e născut să umble, cum e pasărea să zboare). 

Omlu cum si nvăaţă, acşi binăaqă. 

(Omul cum se învaţă, aşa trăeşte). 

Omlu ari j-bană ş mâarti. _ 

(Omul are şi viaţă şi moarte). | 
” Z. 6290 II, 

"Omlu ţe s-tindi, b&asi. 

(Omul ce se întinde, şi b..) - 

Omlu lintvâs, i va s- tindă, iva z- b&asă. 

(Omul leneş sati se va întinde, saii va beşi). 

Omlu țe-l dăari caplu, tuti l&-alagă. 

(Omul pe care-l doare capul, toate le incearcă, —ad. aleargă 
după toate remediile). , 

Nu va ti faţi om tini | 

(N-o să te faci om tul) a 
3
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Omlu taţi stran'lu, nu stran'lu omlu. 

(Omul face haina, nu haina pe.om). 

Armasi ou. 

(A rămas orb), | i 

Adică : fără carte, neinvăţat. 

Acaţă o»but, scâati-l* oclil'. 

(Prinde pe orb şi scoate-i ochi)). 

Dăr 24 II 49: Den Krebs lehren, vorwărts gehen. cfr. Dăr. 

%, IL. 55, 

Di la o»bu nu cattă octii. 

(De la orb nu cere ochi). 
Z. 5633, Dan D. 

Si ndăapiră o»bul di mur și li si pari că ma nclonu &asti loc. 

(Se razemă orbul de mur şi i se pare, că mai încolo nu 
este pămint).. - 

Se induperă orbulu di muru, și i se - pare că ma incolo 
nu este locu. 

„Bojadschi 19%. Z. 5320. 

4 

D&adi ovbul di mur, şi-l! piru, că ma ncld loc nu-i. 

(Dede—atinse—orbul de zid şi i s-a părut, că mai incolo 
pămint nu-)). 

Orglul l-ară boil'i și-l mică cal'i.. 

(Orzul !l ară boii. şi-l mănincă cai). > 

Ovi ovi, va, ori-ori nu. | 

(Ceasuri, ceasuri doreşte, ceasuri—ceasuri—cite o dată nu). 

Nu-i tu oră. _ 

(Nu-i — in fire, — în oare). 

Z. 45. A nu îi în apele sale. 

Lă-aciţară orli. 

(L-ai prins orele). 

A se infuriă. 

ol, — Ovli se crede că sint fiinte supra naturale, caii vin ŞI ase: 
menea Furiilor din anticitate, turmentează pe simplii umuitori.
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Ți-viniişi. tu oră ? 

(Ţi-ai venit în fire ? 

A-ȘI reveni. 

1191. Ca orn'ul pri mirşe, . 

1728. 

4799, 

1730. 

1781. 

1792. 

1783, 

179%. 

1735, 

1736. 

7, 

(Ca corbul—mare—pe stirv). | , 

. Fi . [N | : 
S-aurniiă ca Gil! pri mirşe. 

(S-ai năpustit ca corbii pe stirv). 

7. 20851. Unde e stirvul acolo şi vulturii. 

Ca ou mică. 

(Mănincă cit un ornu).  - 

-A mincă foarte mult. 

Ii vedi ovi, leşi aştăaptă. 

(Unde vezi or ni, la stivv să te aştepţi). E 
3 

Li=poati ostur. | Se a RE 
(7. 4391. Mult li poate osul). | 

N'i si d&adi di os. 

(Mi s-a dat de os, mi-a ajuns la 0$). 

Z. Ul, 4393: A ujunge la os. 

Osa, osa, &asti. 

(Este osa, o0sa). 
. E y 

A fi prost. | 

Notă. — 552, este cuvint grecese și i inseamnă ; cite. Cei proşti ne- 
ştiind să judece, ori cit li se spune, că costă ceva, cind: e vorha de 
irgutală, consimt şi ei. 

Li-aviist ostu. | | 

(l-a devenit sfint osul). a a 

Pentru cine face fapte bune. 

Canda tini fățiș oălu ațel aroșlu ? 

(Parcă tu al făcut oul cel roş 2 | | 

Pentru cine pretinde a fi considerat mai mult, fârăis să o merite. 

Lă-avăagli ca oăitir aţă aroșlu.
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(Il păzeşte ca pe oul cel'roşu). “ 
Notă. — Lia Paști se voposesc ouă, atit pentru oameni cit și pentru 

vite. Se mai vopsesc ouă pentru icoană. Ouăle destinate vitelor—oilor— 
şi cele pentru icoane se păzesc cu mare. îngrijire, cele pentru vite pină 
în luna Maie, cind se începe stina «cînd bagă cişari», cu care ocaziune 
se îngroapă în locul unde se face stina, ca.oile să fie productive, ear 
cel de la icoană se păstrează pină la anul, pentru că aduce fericire în casă. 

Cum îi oăilu di gălină albă, aşi-i şi oitlu di găină lae. “9 o 

Cum e oul de găină albă, aşa-i şi oul de păină neaeră), 5 2 Sper 9 ! 5 5 

Se zice despre cele cari sint la un fel Şi mai cu seamă 
- despre femei. 

7. 2230 D-na Atena Buia: 

Doui tineri, fiind intr-o zi la Curte, işi spuneai unul altuia 
dorinţele lor. Unul zise, că ar dori să poată intra în vistie- 
rie şi să iea ciţi bani ar vroi; iar cel-lalt arăța focul ce-l 
avea de a se culca cu Impărăteasa. Această din urmă, as-.: 
cunsă într-o odae vecină, auzindu-i porunci ca să se aducă 
indală -două ouă, .unul de la o găină albă, altul dela o 
găină neagră şi le arătă celor doui tineri, punindu-i să : 
ghicească, de la care găină e fie-care oil. Tinerii neputind .. 
deosebi ouăle, cari li s-ai arătat Impărăteasa le trimise 

„vorbă, că precum nu este cea. mai mică deosebire, între. oul 

1798. 

1799. 

4740, 

14. 

1749. 

„de găină albă şi cel de neagră, de asemenea nu ieste nici 
0 deosebire intre: o Impărăteasă şi o femee din popor. 

Cama ghi'ine az un o&, de cit mine un boii. 

(Mai bine azi un oti, de cit mtne un boi). 
Z. 29. Arom. II, 276, 

A“stinqi: furi oă, mini va furi boii, 

(Azi furi un oii, mine furi un boi). * 

Nica-l! zăţi a oiizaă cocă. 

(Incă li zice oului acocă»?). | 

Se zice despre copii cari fiind deja mari, se poartă ca nişte 
copii mici faţă de părinți, nerenunţind lu alintările acestora. 

Ari ş-ch'atra ş-oăilu n-gi'epi-l, 

(Are şi piatra şi oul în buzunar). | | 
Cind vre-un lucru depinde de unul puternic, care după 

plăcere ni-l poate acoraa sai. nu. 

Oălu a vitinlui totna ma mari &asti. 
(Oul vecinului tot-dauna mai mare este). 

2.2231. N. St. 
1) Vezi la dicţionar.
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14, 

1745. 

4146, 

1147, 

1148. 

1749. 

1750, 

4731. 
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Cu un o% nu si sâtură. 

(Cu un oii nu se satură). 
Z. 2232. Milescu. 

Di oă, lă-adară bot! 
(De oii îl face clt un boii). 

Pentru cine exagerează. 

Dă oiilu, s-l'ai gilina. 

(Dă oul să lei găina). 

Diir. 96 II, 13. Wer das Feuer haben will, muss den Rauch 
leiden. 

Padăa ohtu ş-ohtul padi va! faţi. 
(Șesul deal, şi dealul şes vei face). 

Se zice celor lăudăroşi. 

la-u padăa. 

(lată şesul). | | 

Cind cine-va se laudă, i se zice: &a-u padăa, dacă-ţi dă 
“mina, dacă eşti capabil, pottim de-i arată voinicia în față 
aci, casă te vază toţi. 

Tă-adtc Pădiaţii divarliga. 

(Te ocolesc Padiaţi). 

Adică: O să, măninci bătaie. 
- Com, de d-l Diamandi, Samarina. . 

Votă. — Pădi este un sat arominese lingă Samaraia, Epir, Pădiaţă se 
numesc locuitorii satului. 

Palmă nu mi bat d&-adă. 

(Nici cit o palmă nu mă mişe de aci). 

cfr. Wolff. VI, 327. «Keinen Finger breit weichen». Plaut. 
Aulul. 576: hercle tu ex isto loco digilum transversum aut 

| unguem latum excesser is. 

L/-ded pălmili, 

(l-am dat palmele), 

A goni pe cine- va: a da alară pe cine- -va: cu de a sila. 

Pri palmi l-crescu. 

(Îl cresc pe palme). 

Ă creşte cu jubire, a. ne_ințeresa de aproape, 
i



1756. 

1758. 

1159, 
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L-ţini pri palm, 

(Il ţine în palme). 

Z. îl, 444: A ţine în palme. 

A îngriji bine de cine-va. | a 

L-g'Sacă pri palm, | 

(II joacă pe palme).. m ' 
A îi jucăria cui-va.-A face ce poftim din cine-va. 

Ca n-palină. | 

(Ca în pâlmă). - , . - 
cfr. foarte bine, foarte uşor. 

„Ze 4418. 

ŢE ţ-ă-ai, că mie pati ? 

(Ce crezi, că mănine paie ?) - 

Că sint nepriceput ? 

Capu mplin di pati. 

(Cap plin de paie). 

Adică: prost. 

Hiirăa pângalară s-aj. 

(S-ai norocul pătanjenului). 

Vinu, pap, s-ț-ă-aspun iu B-ari mata. - să 
(Vino, bunicule, să-ţi arăt, unde o are bunica). 
cir. Poma dare Alcinoo; Grm. Holz în den Wald tragen. 

Talii papavâeli, 

(Taie papardele). 
A Spune la minciuni. 

„. Paplu vecl'u ma multe ştie ai ficor. cu mintea ț&- -azbăară, 
(Bătrinul învechit ştie mai multe, de cit băeatul cu min-: 

tea zburătoare, neaşezată), 

Di par-par, va ţi intră „viră parpălangu. 
(Din par, par alergind, îţi va intră vre un par din cei mari). 
Isp. 1192. Cine sare garduri multe, ii. dă cite un par în c.. 

Se aplică celor, cari se amestecă în lucruri. nu tocmai cu- rate, în treburi cam periculoase,
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1762, Ag'umsiră la par. 

(Ai ajuns la par). 

"Adică: la bătae. 

1163. 'Ţe ţ-u c-ai pardţi, şi n-ai minti. 

(Ce-ţi e că ai parale şi n-al minte ?) 

4764. «N-ă-aspuni, că s-fac paraţii cirbun». - . SI 

(Nu spune, căci se fac banii cărbuni). | 

"Pentru cine se ascunde, cînd ciștigă ceva parale. 

Credinţă : | - 

Dacă visezi, că o comoară se găseşte ascunsă unde-va, scu- 
lindu-te a doua zi, si nu porneneşti la nimeni de visul tău, 
ci se miergi drept la comoară şi vei găsi banii. 

Dacă spui şi la altul, înainte dea pune mina pe comoară, 
vei găsi numai cărbuni în loc de bani. 

ctr. Phaedr. V 6, 6. Cardonem, u ut aiunt, pro thesauro in- 
venimus. 

1765. Ai pavâgdă tr-arcari, făcti curitila, 

(AY parale de pierdut—de aruncat, fii-te garant). 

4766. Pavâţă fureşti casă nu adară. 

(Parale din hoţie casă nu fac). 

Numai ce. ciştigi cu sudoarea feței, se crede, că nu se chel- 
tuleşte şi nu se pripădeşte. | 

4167. Parâţă algh'i, tră qili li. 

i (Bani albi, pentru zile negre). 

Dir 371. 1]. 204: Spar' in der Zeit, so hast du in der Not. 

"4168. Omlu firă pavdţă, ca pul'lu firă arich'i. 

(Omul fără parale ca paserea fără aripi). 

1109. Doi pardţi îl făaţi. - 

(L-a făcut de două parale). 

Isp. 163. A lua pe cine-va la trei parale. 

1770. Un pavă' om îl făaţi. 

(L-a făcut de o pară om). 

A face pe cine-va de două parale.
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ATU. 

1772. 

„“(Aleargă după bani cu: puşea). 

PROVERBELE AROMÎNILOR 

Da parvălu, s-află civgălu. 

(Da banul ca să cumpere ceartă), 
tre, verir pară, istâr cavgă. 

(Dă ban şi cere ceartă). 

cir. Caută ceartă cu luminarea. 

Lă-avină pazrălu cu tutechia. 

A fi zgircil de tot. 

1713, 

4714. 

1775. 

4716. 

4ITI. 

1719, 

Ca vârviirlu fudi parălu. 

(Ca argint viii fuge paraua). 

Arată nestabilitatea banilor. 

Pavălu-: gurguliutes, 

(Banul ieste rotund). 

Adică : călător, care trece de la om la om. 

Tută dua Paști. e 
(In fie-care zi Paşti). | 

cfr. Wăllflin ; II, 217 Petron. 4: Semper Saturnalia agunt 
Sie haben immer Feiertage. 

Nu-i tută dua Paști. 

(Nu-i în fie-care zi Paşt)). 

Diir 20 1, 10 port.: nao he cada dia Pascoa, nem vindima., 

Di Paști-Paşti. 

(Din Paşti în Paşti). 

Adică : foarte rar. 

„ La Pdștili a calilor. 

(La Paştele cailor). 

Z. 218. 

Adică : niciodată, fiind-că caii nu pot serba Paştii. 
cf. Ad calendas graecas. 

Canda-l vin'iră Pdştiti. 

(Parcă l-ai sosit Paştele), 

A fi bucuros, vesel,



1780. 

1781. 

1782. 

1783, 

1784. 

1765. 
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Paști n-casă, cindu ari, ș-cindu nu, s-tindi la sari. 

(Paştele în' casă, cindare; şicind n-are, se întinde la soare)- 

Pentru cei, cari, cind ai parale, le mănincă în “petre 
ceri şi plimbări şi apoi se intind cu pintecele la soare. 

Paşti-li, mori! «Nu li pascu ! Ă 

«(Paştele fă!» Nu le pasc»). 

Pe cind ţiganul lucra la cuie de potcoave, ear ţiganca.: 
sufla cu foalele, ajutindu:i, a început ţiganul să zică: 

«Fă, acuma ciştig pe cuie atiţea lei, cu cari cumpăr găini; 
găinele vor oua şi vor cluci. Voiii obţine atițea pui. Apoi 
voii vinde puii şi voiii cumpăra porci. Scroafele vor făta şi 
voiii vinde purceii, ca să cumpăr oi și voiit deveni celnic, 
cu oi multe. 

«Și cine ți le va paşte, l-a intrerup! ţiganca». 
— Tul răspunse ţiganul.. 
— Ba tul răspunse țiganca. 
— Ba tu! | ” 
— Nu le pasc, mă! 
— Paște-le, inzistă ţiganul. 
— Nu le pasc! 
— Paşte-le! 
— Nu le pasc! i 
Atunci supărat peste măsură țiganulii trinteşte una la cap 

cu ciocanul şi o culcă la loc, zicind: 
«Na! dacă nu le pașşti !» 

" Scăasi păani: 

(A scos aripi). | , 

A se ridica; a se imbogăţi ; a deveni voinic, 

Nu s-păartă doi păapin' (pip6n') sum săară, 

(Nu se poartă doi pepeni subţioară). 

Dur 553, IL. 307. 

Wer zu viel will, wird zu.wenig. 

Pendi-avendi li si duţi. | 

"(l se duce «pende-arende»). 

A fi fricos, 
Vezi : şapii, 

Lintră” penara iu inimă. 

“(I-a intrat cuiul în inimă). 

Șe zice de cine-l roade la inimă un dor cumplit, 

7
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1786. 
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Ca penluu din cap. 

(Ca părul din cap). 

Arată o mulţime. 

„cfr. Z. 4483. Ca părul din cap. 

„ Per nu ţini. | 

(Nici ctt un păr nu ține). 

A fi foarte supţire, a dura cit o nimica toată. 

1788.: Per nu-l! ţini. 

4789. 

1790. 

1791. 

1794. 

(Nici păr nu-i ţine). 

A fi foarte fricos. 

Di per-per. 

- (De păr-păr). 

Adică : cu de-amăruntul. 

Per» nu-l'-ascapă. 

(Păr nu-i scapă). 

A fi atentat la cel mai mic lucru ; a [i foarte priceput. 

Ş-lo perlu. - 

(Ş-a luat părul). 

cfr. A-și lua lumea în cap. 

Lii scăasi peri algh'i. d 
(Ii scoase peri albi), : 
PRI | a Z. 11, 4496, A face zile amari cui-va. 

2, bis Perla n'alghii. 

“(Mi-a înălbit părul), de necazuri. 

.. Perla m-patru I-faţi. 

(Părul în patru îl face), 

A fi isteţ. ă 

Pin tu per. 

(Pină în păr). 

Complect; desăvârșit, * 
: VA 4437.
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11%. S-anci apară di peri. 

(S-au incăerat de păr). 

A.se lua la-bătae. 

1196. Pină ş-pe»lu $-ari aumbră. 

“(Chiar şi părul are umbră). | 

Etiam capillus unus habet umbram suam. 

1197. 'Ţi si mută pewlar. 

(Ţi se rădică părul). 

A se înfioră. 

cfr, 7. 4479, A i se tace părul măciucă (în cap). 

Li si zbirli pevlu. | 

(7. 4473: A se zbirli părul în cap). 

4798. Pe» di per si faţi cergă. 

„ (Păr cu păr se face cergă). 

„Cfr. Picătură cu picătură lac se face. 

i199. Fugi, ca di per di lup. 
| (Fuga ca de păr de lup). 

Are peri de lup. 

- 1300. Pe» nă-alâs. 

(Păr nu las)... - 

„Adică : nimic. 

4$01. Cindu va-n' crăască pen tu palmă. 

(Cind îmi va creşte păr în palmă). 

Adică niciodată. 
“zi 

- „Za 4462. 

1802. Pe» di lup. 
(Păr de lup).. a 

, cfr, Z. 2280. 

A (i fioros, hrăpitor. 

1803. Ca pescul &asti gras. | 

(Ca peştele ieste gras.
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1804. 

1805. 

1806. 

1807. 

1808. 

1809. 

1810. 

„(M-a fript ca peştele în tigare). 

1811, 

"4812, 

(Tace ca peştele). 
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— a-ţi di fao! 
— Bun i'ş-pescul. 

(«lea —mănincă—şi fasole !» 
«Bun e şi peştele»). | | 

Soacra indemna pe noră sa să mănince și fasole, ci nu numai 
mîncare de pește. Nora însă, făcind că nu ințelege, zice, că 
bună este şi mincarea de peşte. 

Pescul tă-amari &asti g'oni. 

" (Pescul în mare ieste voinic). 

Pescul tu amari, ş-tivanta pri foc. 
„(Peştele în mare, şi tigaia pe foc). 

Diir 236. 1. 220: Wer wird aut den Kalbskopf laden, be- 
vor die Kuh gelkalbt hat? | E 
Lit. Anti lentem augere ollam. 

Pescul mari, mică niiclu. . & 
(Peştele cel mare, măntincă pe cel mic). | 

Dăr 6140. 1 392: Grosse Fische fressen die kleinen.. 
lt. pisces magni parvulos comedunt. | 

Pescul di la cap s-ampute. 
(Peştele de la cap pute). 

Ze 2 [5]
 . S9. N. St.- 

Taţe ca păaștile. (pescul) - 

Samarina. Z. 2296, 

Ca pescul tu tigani mi fri psi. 

A tiraniza, 

Il țigiripsi ca păaștile pri foc. 

(L-a fript ca peştele pe foc). 

A liraniză pe cine-va. 
Samarena, Epir Com. de d. Diamand G, 

Li Q&adi pâtali. 

(Le a dat—lepădat—potcoavele). 

* Z. 2387. A-şi lepăda potcoavele, 

A muri,



4812. 

1813. 

"1844, 

1815. 

1816. 

4847, 

1848. 

1819. 

1820. 
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vis Lă-arcă i” pâtali. 

Li scutură” pâtali. 

(Le a axuncat potcoavele), 

(Le a scuturat potcoavele). 

A muri. 

Care jilsaşte guvozdul, chiarde pâtala. 
4 Ă 

(Cine jeleşte cuiul, pierde potcoava). 
Z, 2385 Dan. 

Niluăaşti pâtata ş-clari calu. 

(Miluteşte—jeleşte— potcoava şi pierde calul). 

Si stităari s-mistri pâturli, nu miţi pită virădară. 

(Dacă ai sta să numeri păturile, nu măninci plăcintă niciodată). 

Si şidăarii s-misturi peturti, pul6 nu minţi pită. 

(Dacă aistasă numeri păturile, niciodată nu măninci plăcintă). 

Pâturlu pri cirpitor s-tindi. 

(Păturul pe crtpător se întinde). A 

Di la căada oilor, s-cunăaşti bunlu picard. 

(De la coada oilor se cunoaşte bunul păstor). 

Diir. 416 [. 208: Am lachen erkenut man den 'Thoren. 

it. Ogni albâro se conosce al frutto; lt. Avis a contu dig- 

noscitur. 

Notă.—Dacă o vită fe grasă, se caută la coadă, căci fiind coada grasă, 
Tr ? . ? > y 

ie grasă și vita. 

Cari di luch' s&aspare, nu s-faţi picurăâr. 

(Cine de lupi se teme, nu devine păstor). 

Diir 107 11 62; Wer nicht bestauben will, bleib' aus 5 der 

Mibhle. 

Țe şti picuvarlu di după cbada oilor ? 

(Ce ştie păstorul de după coada oilor=cel ce merge după ol). 

Aşa zic cărvănarii, cind dispută cu păstorii. Cărvănarii 

se consideră faţă de păstori de mai cu minţi, fiind mai umblaţi. 

Vezi No. 1574. 

1821. Bană di picurâr.
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4802, 

„1858. 

4894, 

1825. 
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(Viaţă de păstor). 

Adică : viață fără necazuri, simplă. Ea 

Piductul, după ț6-s sătură, ese pi sufrinţăao. 

(Păduchiul, după ce se satură, fese pe sprinceână). 
* N . . . (vu u j . . vu v Se zice despre cei leşinaţi cari,.după ce din jafuri, atunci 

se arată în lume (Golescu). | 
Z. 2243 Milescu, 

An'u zăaşte a pâimintu. e | | _ 

(Miroase a pămint). 

7. 966. A mirosi a pămint. 

ANoli, — Proverbul de mai sus, se aude la Băeasa, Epir. Cuvîntul pi- 
mintu se întrebuințează numai în expresiunea de mal” sus. 

Cari ari multu pipe», bagă ş-tu uscati, 

(Cine are piper mult, pune şi'în uscate). 

Dur 977 11 299: Wer Plefter genug hat, der. pfetfert auch 
seinen Brei. |t. Cui multum est piperis, eliam in oleribus 
1m mescet. a 

Notă, — Useate se, numese urzicele de munte, după ce se usucă și 
din care se face plăcintă. 

Pipâ» pisti pil&ati, 

„(Piper peste peleaf). 

Pentru cine se bagă unde nu-i fierbe oala ; pentru lucruri 
- nepotrivite. 

1896. 

1827... 

4828, 

1829. 

Piper intr-oclii. 

(Piper în och)). 

A orbi pe cine-va; răspuns obraznic pe-care-l dăm cui-va. 

Ca sar&a cu piperhu z-duc. 

(Se duc ca sarea cu piperul).  -— 

Arată o inăsprire. 

Doi pipân! sum-săară nu s-țin. | 

(Doi pepeni — galbeni — supt supţioară nu se ţin). 
. . Z, 2785. Gbhicu, 

Două treburi dintr-o dată nu se pot face. | 

Pivă nvăaţă, . | N -
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(Cu para focului învaţă). 
, Vezi: mînata, apa, foc. 

1830, Li-bigă” pirde tu ochii. 
“(l-a pus perdea în ochi. 

„A înşela pe cine-va 

4831. Om firă pinde. 

(Om fără perdea). N 

Pentru un om care ieste fără ruşine, şi obraznic. 

- 

1832. Ca piipivuna la lun'ină. 

“(Ca fluturele la lumină). 

Se zice pentru cei proşti, cari se ieai după ceva ademini- 
tor, dar care ii nenoroceşte. De pildă, beţivii după vin. 

1833.. Pita le nu u miţi, ţe ţ-u că si nscrumă.: 

(Plăcinta pe care nu o măninci,. ce ţi-e că se alumă). 

1834. Stăi pită s-li mic. 

(Stii plăcintă să te măninc). 

Z. 981.-Cazi pară să te mininc. 

De-a gata cina așteaptă toate. 

ngr. Kaţi pita na si fau. 

ldem. 
A 

1835: Pultă di pitrunicle s-făaţi. 

(Puii de potirniche s-a făcut). 

7. 9390. Se risipesc ca pui de potărniche. 

A se face nevăzut. | | 

1836. Gură di pitrunicle. 

(Gură de potirniche). | 

Care vorbeşte frunmios și mult, care cintă bine. 

4837. Pitrumniecle scriată, | 

(Potirniche zugrăvită). 

Se zice despre femeile, cari sint frumoase. 

1888. Di ţe-ți pizarești, nu ascăch'. 

(De ce-ţi baţi joc nu scapi). 
, Vdzi : No. 106,
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1839, 

1810, 

184, 

1842. 

1843. 

1847. 

1848, 
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Nu-i pâdaumi firă surțăali, 
(Nu-i pădure fără uscături). 
Pădure fără di uscât nu s-află. 
(Pădure fără uscături nu se află). | 

. | Z. 939. Milescu, 

Nu-i pâdari firă schiin!. | 

(Nu-i pădure fără mărăcini). 

Tali pâtăvri. 

(Taie la palavre). 

A “spune la minciuni, la palavre. 

S-ţ-arisară «pâlidivri». 

(Să-ţi resară ferestrele=ochii). . 

Lă-agudăaşti pri pâttdmi, 

(Il loveşte pe spate). 

A mingiia, a dezmierda pe cine-va. ă 

Ţe nu tixeşti, pînă 'streţi ariiilu (puntea) ? 
(Ce nu promiji, pină să treci riul—podul ?) 

Mică pân x&ană. | 

(Măntncă pline străină). 

A Î în servicii pe lingă cine-va: A trăi în amărăciune. 

Va vitămari cu pînăa n-gură. 

“(Merită a fi omortt cu plnea în gură). Se zice cui-va, care 
este vinovat). : 

Notă. — La Aromini se consideri de mare păcat a nu lăsa pe: cine-va 
să mănince la masă în pace. A-l deranja, pentru ori-ce afacere, se consi- 
deră ca semn ră. A-l omori încă «cu pinea în gură», pe cind încă mă- 
nincă, înscamnă a nu avea absolut de loc milă de dinsul. 

Ș-pânea ţe u mică, nu u mică cd-arihati. : 
(Şi plinea pe care o măntncă, nu o mănincă in linişte). - 
Cind cine-va deşi bogat, dar e neliniştit merei. 

Nă-ari pîni. 

(Nu are ptne). 

A nuavea post.
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18182i5 Nu-i tu pini. 

(Nu-i-în pline). - 

„A nu fi în post. 

1849. 

1830. 

Da pîni. 

(Dă pline). . | SE 
Se zice de un lucru, care aduce folos. 

Da pîni a furlor. 

- (Dă ptne furilor). 

1851. 

1852. 

1333. 

189% 

1855. 

1830. 

Se zice pentru o femee care nu e tocmai cinstită, ci pe 
ascuns merge in contra bunilor moravuri. 

Notă. — De teama autorităţilor, se dă pe ascuns pîine la hoti. 

Ma bună pîne gală cu aridăare, 
de cit gh'ele multe cu ncăc'are. . 

Arom. Il pg. 278. 24. 

(Mai bine pline goală cu ris (în fericire), « 
de cit mincări multe cu certuri). 

Pinea țe u miţi cu ngrin'e, nu să-acaţă di tini. 

(Plinea ce o măninci cu ngrinie, nu se prinde de tine). 

Notă. — Nyrine, se zice pentu cine trăeşte răii în casă, pentru cine 
trăeşte cu certuri. 

Pină s-nu miţi pîni a&ană, nă-ag'undi domnu virăară. 

(Pină să nu măntnci pine străină — pină să nu fii servi- 
tor, — n-ajungi stăp!n). 

Nu u calcă pînă, că tă-acaţă di ocl'i. 

(Nu. călea pinea — nu fii ingrat, — căci te prinde de ochi, 
îţi scoate ochii). 

Moti. — Se consideră ca cel mai mare picat să te porţi de nerecu- 
noscător fală de o persoană de la care ai văzut mult bine. 

Mică'm pâni ş-sari dadun. 

(Am mincat pine şi sare împreună). 

cfr. WOIf. 352, LV, um einen Freund recht zu erkennen 
miisste man erst einen Scheffel Salz mit ihm gegessen haben. 
Diir_ No. 276, II, 277 Cic. De Am. 1967: verumque illud est, 
quod dicitur, multes modios salis simul edendos esse, et. 

Cu pînea tu tastru. 

(Cu plinea în traistă). 
39
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1857. 

1558 

1859. 

1860, 

1861. 

1862. 

1863. 

180%, 

1869. 
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A fi fără rost; a duce viaţă nestabilă, a trăi fără căpătiiu. 

Iu la pînă. 

(Unde se găseşte). 

Notă, — Această expresiune este împrumulată „din! obiceiul haiducilor. 
Aceştia îndată ce ajung în aproprierea unui sat, unde ştii că nu pot fi 

atăcați, trămit şi cer de ale miîncării din satul vecin. Se ştie prin ur- 
„mare, unde sint haiducii. 

Azi ţe ari, mică j-b&a, ş-mini ş-trăacă piatice. 

(Azi cind are, măntncă şi bea şi mtine îşi freacă pintecele). 
Pentru oamenii nechibzuiţi, risipitori. 

Aolii. — A-si freca pintecele înseamna figurat : a sta flămind. 

Ti dăari pânatica tră.... 
(Te doare ptntecele). 
Cind cine-va ţine cu dragoste la o femee. 

Lii li va pîntica. 

(i le doreşte stomacul). 

Se zice de cine iubește ceva. 

Cu pântica la săari. . 

(Cu pintecele la soare). 

„Adică: flămind, sărac. . 

Cu pimtica pin la gură. | _ 

- (Cu pintecele ptnă la gură). 

Adică: Insărcinată. 

Ş-f&acă pintica. 

(şi freacă, pintecele). 

Se zice celui leneș, care din cauza lenei n-are ce minca, în 
cit de foame işi freacă pintecele. 

U mică pîpara. 

(A mincat păpara). 
. Isp. 177. 

Nu bh'ii acşu ş-ţi tornu pâpaţili 

(Nu-s demna ghetele să-ţi întorc). 

E obiceiul in Turcia, ca cine-va intrind într-o casă, să-și 
scoată ghetele. Una din persoanele casei, după ce s-aii aşezat 
musalirul sau musafirii, se duce şi: le intoarce ghetele, aran- 
jindu-le aşa, ca ele să fie indreptate către uşe, Wălfflin V, 149:



A 866. 

1867. 

1808. 

1809. 

1810. 

1811. 

1873. 

1874. 
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Plaut. Mil. alor. 414 10: Quia enim non sum praete, at “figam 
palum in parietem. =etva: Ich bin nicht AVurdig, dir die 
Schubriemen zu lOsen.: 

Tini ți ştii, iu ti i strindi pipuţa. 

(Insu-ţi ştii, unde te stringe gheata). 
- Isp. 2226. 

Nu ţini pîrăasin. 

(Nu ţine post). 

A nu fi ingăduitor; a nu avea hatir. 

Tot aşa: o 

Nă-ari pirăasin'. | | 

(Nu ţine post). | ă 

A se purta deopotrivă, fără favoare către toţi. 

Cind avem purinteaţă, i pîvăasin. 

(Cind avem mincări de dulce, fe post). 

Diir 436, 1, 222: Reiche essen, wann sie : wollen, -Arme, 
“ wann sie haben. | i 

Piviguvie a linditlui, pină să-ş da suflitiu. 

(Consolaţiune bolnavului, ptnă să-şi dea sufletul). 

ngr. Pariţurvâ s-tun ârustu, osu na pidani. 

Idem. 

Di cit zbăari nipăi, ma ghini pizari niinti. E 

e clt vorbe în urmă, mai bine tocmeală inainte). 

Pisavta  niinti, s-n6-av6m: ingici ari nip6i.. 

(Tocmeala inainte, ca să nu avem certuri în urmă). 

Faţi pîzanri xăană. - 

(Faci tirgul altuia). 

E uşor a face socoteala altuia. 
7 

Ari plâtă'ă. 

(Are spate), 

A avea susţiitori. 

L!-aspusi pliteali.



Gia: 

1875. 

1876. 

1877. 

1878. 

1819. 

1880. 

41881. 

BROVERBELE AROMÎNILOf 

(l-a arătat dosul—spatele).. 

Adică: A goni pe cine-va; a trata cu refuz; a nu băga 
în seamă. | 

- cl. Z, 4617. 

Nu-l! mică plitavă&a ţara. 

(Nu-i mănincă spatele ţărină), 

A fi neinvengibil. 

Li-păati plâtasăa, 

(Li poate omoplatul, .spatele). 

A îi veinic, vrednic în ori-ce afacere. 

Stai, ca ţel dit plăae. 

(Stai ca cel din ploae). 

Adică ca c... 

Ploaca minută ti pitrundi. 

(Ploaia cea măruntă te pătrunde, te străbate pină la corp). 

Ploaca ţe viini cu furţate, nu ţini multu. 

(Ploaia care vine cu putere mare, — dintr-odată, — nu durează 
mult). 

Cind n-ari plăăe j-grăndinta îi bună. 

(Cind nu ie ploaie şi grindina fe bună). 
Z.' 144, Milescu Gopeși, 

Va mi scoată dit plăae, s-mi bagă tu săare ? 

(Mă va scoate din ploae, să mă bage la soare ?) 

„Adică: Nu cum-va mă va ferici? 

1882, 

1883, 

4984 

După plăai și săari. 

(După ploae, vine şi 'soare). 

Adică, după iatristare, vine şi bucurie. 

Plăaca minută- țăni multu. 

(Ploaia subţire ţine mult). 
. Z, 226. Milescu, 

Cari fudi di plăae, da di grăndine. 

(Cine fuge din ploae, dă în grindine). 
Z. 231. Milescu,



1885. 
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Mulţi vor di plăde s-fugă şi tru lăschi'i s-anfundă. 

(Mulţi doresc din ploae să fugă şi în noroiii se înfundă). 

1856. 

Bagav. 99. 

Fudi di ploai şi dai tu biltoţi. | 

(Fugi de ploae şi dai—cazi—in băltoace). 

“ om Regen unter die 'Taufe kommen. 

1887. 

1888. 

1889. 

1890. 

1891, 

1892, 

1893. 

1894, 

“După plăai, timbă'ri citi z-qiţi. 

(După ce trece ploaia, mantale cite să pofteşti), 

Dăr 123 II, 70: Senf nach der Tae. O 

Ș-pluplu-i mari ş-umbră nă-ari. | 

(Și plopul le mare, dar umbră n-are), 

Ploplu este nalt ma umbră nu faţi.. 

(Plopul feste inalt, dar nu face umbră). 
Z, 1028, Milescu, 

Macă aciță placină, multu va țină. - 

(Dacă a început ploaie supțire, mult va dura). 

Ş-adună” păâtiti n-cap. 

(Ş-a adunat poalele în cap). 

A nu se mai sinchisi de ruşine; a fi fără nicio ruşine. 

IŞ bigă” podLili m-brin. 

(Ş-a pus poalele în brtă). 

Se arată hotărirea cui-va de a intreprinde ceva. 

Aotă.— Poalele de la haina de dulamă a Arominului sint în-tot-dauna 
o piedică, cind umblă sai cind se luptă cu cine-va, de oare îi ating go- 
nuchii. Din această cauză, pentru mai mare comoditate, cele două poale 
sc înfig în brii, 

L'-dăadi păarca. Si - 
(l-a dat poarca). | 

A goni, a trămite pe cineva la plimbare, la păscut scroafa. 

Notă. — În jocurile copilăreşti, la jocul «a Vişca» (vezi p. 147, No. 
127), cine nu prinde cu băţul o gaură, e obligat să puscă poarca. Iix- 
presiunea de mai sus ieste împrumutată de la jocul copilărese pomenit, 

Alagă păarca tră purțel!,
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(Aleargă scroafa după pureei). 

N A umbla cine-va după lucruri, caii cu greutate se „pot găsi. 

1895. Aspardi poartă ş-laţi pilidiri. 

(Strică, poarta şi face fereastră). 

1896. Păaztă-ti cum u va loclu. | | 

(Poartă-te cum o cere obiceiul pămintului).: 

Dir 7IL. 4: it. (si) A paesi undi vai, come vidi fari, fai. 

1897. Păartă-ti cum u va loclu, nu cum ţi ştii. 

(Să te porţi cum o cere locul—unde te găseşti—nu cum ştii). 

1898. Gr&a pri poartă s-avâă pildirea. 

1899, Piartă apă şi băa viin, | 

" (Poartă apă şi bea vin). 

(Ori-ce lucru să faci nu ieste ruşine. 

1900, Z-duţi, z-duţi poeta ntr-tapă, pină ţe nă Bară crăapă. 

(Se duce, se duce alclorul la apă, pină ce odată crapă). 

De multe ori se duce ulciorul la apă, pină ce se sparge. 

Ngr. Pai tu laini s-tu nir6 chii ţăchiisi mn'a furâ.=—S-a dus 
ulciorul la apă, pină ce o dată s-a spart. 

1901. Cu ntribarta m-Poli ag'undi. 

(Cu întrebarea ajungi în Stambul).. 

cfr. Intrebind. orbul a nimerit Brăila. 

1902. Cara-l' trapsi ună triş im. Poli se avai. 

(Cind X-a tras una pină la Stambul s-a auzit). 

1903. Cati pom ş-aumbra-l'. 

(Fie-care pom şi cu umbra-)). 

1904, : Tali pom ş-fă om! 

(Tale pom şi fă om). 

Isp. 2049. E anevoie să tai porn Şi să ciopleşti om. 

1905. Taţi, ca porcu surdu. 

(Tace ca pore surd). 

Z. 2314. Cum tace porcul în popuşoi,



1906. 

1907, 

1908. 

1909. 

1910. 

1914. 

1912. 

1913. 
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Va-ţi trâacă, ca porcul în Lursa. - 

(I4k va reuşi ca porcului în Larisa). 

Arată neputinţa împlinirii. unui lucru. 

Notii. — Pe cînd Larisa, oraş în Tesalia, cra în stipinirea Turcilor 

Vurcii fiind foarte fanatici, 'cum "vedeai vre-un pore în oraș, îl şi impuşcaii 

fără cca mai mică jenă. 

Diir 661, 11, 378 Willxommen sein wie die sau im ludenhause 

Giuwvatlu a porcului. , 

(Jurămtatul porcului). 

Cind jură cine-va, care se ştie, că nu se va ține de cuvint. 

XNotă.— Se zice, că vorcul, sara cînd se culcă şi cînd e pe deplin să- 

turat, jură că altă dată nu va mai viri botul în €.... A doua zi însă cind 

se scoală flăimind nici nu-și mai aduce aminte de jurămint. 

Di la poneu ş-un per bun i. 

(De la porc şi un păr bun ie). 

Mai bine ceva, de cit nimic. 

Di ch'ali di poveu, utri (vitilăh) nu s-faţi. - 

(De piele de porc, burduf nu se face). 

Ţe ţ G-ai, că pascu porți. 

"(Ce crezi că pasc porci ?) 

Adică : că sint prost Şi nevrednic? 

Tră păștăari ponţit faţi. 

(Pace—Ye bun—să pască porcii doar). 

cfr. W..15, V. Mart. Xul, 3. 

Dispeream, si tu Pyladi praestare matellam dignus es, aut 

porcas pascere pirithoi. | 

A îi nevrednic. 

"Va ti pitiâc s-paşti porți. 

(Te voiii trămite să paşti porci). 

A goni, a da drum din. serviciu cuiva. 

Cari s&-amâăstică tu tirţă, porții îl mică. 

(Cine se amestică în tăriţe, porcii 4 mănîncă). 

Dâr. 97. Il. 58: Wer sich mischt 'unter die “Kleie, ' den 

fressen die Săue. -
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1914. 

1915, 

1916. 

1917. 

1918. 

1949, 

1920. 

„4921, 

1992. 

1923. 
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Tuţi porți! nă muţă au. 

(Toţi porci! ai botul la fel). 
„Cind se vorbește de oamenii din aceeași categorie; cfr. e- jusdem farinae. | 

Gorţili aţăâli buânili, li mică POrţiL. 

(Perele cele bune le măntncă porci)). 

Dir 629, IL. 356: Man soll die Perlen nicht vor die Săue werfen. N 

S-nu avurii să-l' dai țivă a zicl'arlui, nu V-aspuni poţi, că li v&adi nis. 

(Dacă n-ei fi avind să-i dai ceva cerşetorului, să nu-i arăţi porți, căci le vede şi dinsul). 

Na cum vrei, ma cum poţi. 
(Nu cum doreşti, ci cum poţi). y 

Nă-andrisiri praglu di uşi pină tora. 
(N-a trecut peste pragul uşii pină acuni). 

Se zice pentru o persoană care incă nu părăsise satul, lo- cul săii natal. e 

“cf. Wolff, V, 43. Cic., Aa. Att. VI, 8, 5: Bibulus pedem porta non plus extulit, quam domo sua. 

Mutrăâ-ii pravda s-ti mutrăască, | 

(Caută, îngrijește de vită, ca să îngrijească şi ea de tine). 

Lă-aciţară tu prași. 

(L-ai prins în praşi). 

A prinde cu minciuna mare ; a dovedi clar. 

Cit ma r&a praști ahit ma groși s-fac. 
(Cit mai rar praşii, atit may groşi se fac), | 

Ngr.- Osu n-arăâ tra prasa, vlah'e, tosu hundrevun. 

(Cit mai rar, praşii, Arominule, cu atit mai graşi se fac). 
Va ti fac prețtu. | 

(Te voii face preot). 

Adică: O să te bat! 

Ca preftul cu purintăaţa. 

(Ca popa cu «de dulce»).



1925. 

1926. 

1927. 

1928, 
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Un popă fiind găzduit în casa unei femei, şi liind Vineri, 
zi în care nu se mănincă de dulce, l-a servit cu o plăcintă 
foarte gustoasă, gătilă cu unt însă. 

Popa, după ce s-a săturat bine a întrebat pe gazdă, cu ce 
a fost preparată plăcinta aşa gustoasă. 

— Apoi cu ce alta ? dăcă nu cu unt. 
— Cu unt! zice popa și a inceput să scuipe! ptii, ptiii, 

m-ai făcut să păcătuesc | Nu spuneai, dragă femee ! Pliu, ptiu ! 

Se întrebuinţează la adresa celor făţarnici. 
: j 

G'âacă preftul di bil'e, 
(Joacă popa de nevoie). 

S-ţi cîntă pveftul după urăacli. 

(Să-ţi ctate preotul după ureche). 

Adică: Să mori. 

Altu va preftul ş-altu prillăasa. ngr. Alos aapâl tun papă 
ch'-alos tin papadv'â. 

(Unui iubeşte preotul şi ultul pe preoteasă). 

cfr. Unuia ii place popa şi altuia preoteasa. 

N-hoără. nu-l bagă, ş-tră casa prâftuluă întreăbă. 

(Nu ie primit în sat, şi de casa popei întreabă). 
Vezi : cleluic No, 521, 

Preftul plităaşti. 

(Popa plăteşte). 

1929. Plitești ş-ca preftu. 

1930, 

1931. 

1932. 

(Plăteşti şi ca popa). 

Adică : foarte cinstit ; fără doar şi poate. 

Preftul preftu macă astali, unalantu vai aridă. 

(Preotul dacă se întilneşte cn preot, amindoi o să riză). 
, e 

Ţi-tal!e limba preftul, 

(Iţi taie limba popa). 

Ameninţare copilărească pe care o facem cui-va. 

Notă. — In zilele de post, cînd copiii vor să mimince de dulce, sînt 

amenințați să nu guste, fiind-că vine popa şi le taie limba cu foartecii, 

Prijina -i data di Dumniqă'; 

(Bătalia e dată de D-zeii). 

Isp. 439 Bătaia e ruptă din raii.
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1933, 
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Pliteşti ca prâmâteftu. 

; (Plăteşti ca un neguţător). 

1984, * 

A plăti foarte cinstit. 

Ptiă ! ascuch'âi, nu se acaţă. 

(Ptiu! am scuipat, nu se prind). ! | 

Cind spunem ceva, ca să nu se iea în considerare se obici- 
nuește a se scuipă. . | | 

' Vezi No. 132, 

ctr. Wolft V. 5: Um bei einem iibermiitigen unde ver- 
messenen Gedanken oder Worte den Zorn der Gâtter abzu- 
wenden, pilegten die Alten sich in den Busen zu spucken, 

Plin Fist. natur. 28, 35: Veniam quoque a deis spei ali- 
cuius audacioris petimus in sinum spuendo. Wenn also je- 
mand durch seinen Uebermut den zoin der Gâtter gewis- 
„sermassen herausforderte, so sagten die Griechen; zis 76zov 
05 zzde (Diogen. 4, 826. 

Tot aşa se crede la Aromini că ie bine să scuipi de trei 
ori în sin cind vezi ceva nefiresc, ceva care-ţi produce frică. 

1935. 

1956. 

Ptău-cică. 

Tăcere adincă, cfr. «Tac mă cheamă». | 
| - Vezi p. 8r, 7, jocul, <Pliu cică». 

Pălviri va -ti fac. 

(O să te fac praf). 

"4. 594. A nu se aleoe nici cenuşa de cine-va. 2 

1997. 

1938. 

Sc6asi pull arichi. 

(A făcut puiul arip)). 

Pentru unul tînăr, care voiește să facă după capul săi. 

Ca pulă mică, 

(Ca pasere mănincă). 

“Pentru cine se nutrește cu foarte puţin. 

1939. 

1940. : 

1941. 

Nă-alasă pal s-ţ azboară. | 

(Nu lăsa paserea să-ţi zboare). 

Di ună niil'e put pri gardu, cama gh'ine un tru mină. 

(De cit o mie de paseri: pe gard, mai bine una în mină), 
| . - Bagav. 132 

Iu băa puli apă,
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" (Unde bea paserile apă=Ex. ti pitrec iu: băa pulii apă=te 

trămit undo bea paserile apă), departe. | 

4949. Azbuiră” putlu. 

(A zburat paserea). 

1943. Cadi pulă j-bităarăa-l!. 

(Fie-care pasăre şi cu felul ei de cintare).. .- 

Diir 833. 1 44: Ogni utsch6 ha seis md. (rât.) 

4944. Ș-lapti di pută aduţi. 

(Şi lapte de pasăre aduce). - 

Imposibilul îl face posibil. - - 

cfr. A face pe dracu în patru. - 

1945. O-ari punga groasă. 

(O are punga groasă). 

A fi bogat. 

1946. Tindi-ti pină iu ţ-ag'undi punga. 

(Intinde-te pină unde ţi-ajunge punga). 

1947. Punti s-faţi. 

(Punte se face). 

Pentru cine ajută la toţi, la buni Şi răi. 

1918. Ca păâpăza 1) si duţi gura. 

(Ii merge gura ca pupăza). 

1949. 'Fri un paumvie ardu clerga.. 

(Din cauza unui purice, ard cergă). | 
. ÎN Z, 2425. Milescu, 

1950. Şi di purio va si scăată seil. 

(Şi de purice vrea să scoată sei). 

Se zice de cel cumplit, zgircit. 

4951. Puvintu! 

(Care mănincă de dulce). 

Adică : 'Lurc. 

" 3) Pupăza este un obiect la inoară,: care produce un zgomot âsurzitor,
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1952. Macă ti purinţi, mică canim niel. 
(Dacă te spurci, să măntnci cel puţin miel).! î 

Dacă păcătuleşti, să păcătuieşti pentru ceva care să me-. rite păcatul. 

1953. Pusca ţăa rada, vaslu a' lei ş-asparqi. 
(Oţetul cel tare, vasul îşi strică), 

1954. Ca pusca cu alu. 

(Ca: oţetul cu usturoiul). 

cir. Ca cinele cu pisica. 

1955. Cari tă acață viinatta, puscă, | 
(Dacă te minii, — bea — oţet). = 

Așa se spune celui care se minie. Adică : puţin ne importă Supărarea lui, oţetul înăsprind și mai mult supărarea cuiva. 
1956. Va ti laă cu puscă ş-cu untulemnu, 

(Te voii spălă cu oţet şi cu unt-de-lemn): 
cir. L-a făcut cu ot şi oţet. | 

1957. Pușcle arată. 

(Ciumă rea). | 

Rău; păcătos; urit; 

1958. Fudi, ca di pușele. 
(Fuge ca de ciumă). 

Z. ÎI, 5065, | 

1959. Ascipă' di pușeli, lă-agudi hulera. 
(A scăpat de ciumă, l-a lovit colera). 

1960, Canda cidu tu puț? 

"(Parcă a căzut în puț!) ” 

Lucruri, cari cad in puț, sint caşi pierdute. 

1961. Mulţi ştii s-amintă, ma pauţâ'aa! să-l! țină. 
(Mulţi ştiii să câştige, dar puţini să-i păstreze). 

1962, Sac firă fundu. | 
(Sac fără fund). 

Pentru om risipitor; pentru cine e foarte mincăcios, 
7
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"4983, Ș-află” saoctu păăticlu. 
(Ş-a găsit sacul peticul). 

"4964, Cind. ari sac, nă-ari firină, şcînd ari firină, nă-ari sac. ? 

(Cind are sac, n-are făină şi cînd are făină, n-are sac). 

1965. Cum i saclu acşi i ş-pă&âticlu, 

(Cum i sacul, aşa şi petecul). 
Isp. 1421. 

1966. Lasă, că şi salțea măa va s-facă auă.. | 

(Lasă, că şi salcia mea o să facă struguri). a 
Z. 1128. 

Adică: aibi răbdare, căci va veni şi rindul micii, cu toate 
că-ți pare cam imposibil. 

1907. Di sapă ş-lapată viră nu va scapă. 

(De sapă şi lopată nimeni nu va scăpâ). | 

Dir. 449, Il, 249: Dem Tod ist niemand zu stark,. 

„1908. Sapa ş-lupata ! 

(Sapa şi lopata). 

Adică : pină la moarte, o dată. cu moartea. 

1963. Sapa ş-lupata va lu ndriptăadă, | 

Se zice de un nărăvit, care numai murind se va scăpa a de 
relele năravuri. 

1970. Ca sarăa cu piperlu. 

(Ca sarea cu piperul). 

Arată o înăsprire. 

1971. Sami pisti piper, , 

(Sare peste piper). 

Dir 463. 1. 235: Ol in's Feuer giessen. 

1972. Sarăa-i bună tu hiirtură, 

(Sarea este bună în fiertură). 

1979. Cindu ari sasi, n&-ari piper ; ş-cindu ari piper, n-ati sari. 

(Cind are sare, n-are piper şi cînd are piper, n-are sare). 

Se zice de cei săraci.
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4974, 

4975. 

1976. 

4977, 

1978. 

1979, 

4980, 

„1981. 

1982. 
. 

1933, 

1984. 

1985. 
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Sari ntr-ocl'i. 

(Sare în ochi). | 

Se spune cui afirmă pe nedrept, că a văzut ceva. 

Om firă sari. | 

(Om fără sare). 

Care ne ieste anost. 

Micari firă sari, “ustu nă-ari. 

: (Mincare fără sare, gust n-are). 

Ca oili după sasi alagă. 

(Ca oile după sare aleargă). 

Cu nă minat” di sani, nu s&-ansară ariulu. 

(Cu o mină de sare, nu se însară riul). 

Nu z-bagi sari tu iţi micari. 

(Nu se pune sare în ori-ce mincare). 
! Com. de d. Tacit, 

Si ţini scală. 

(Se ţine ca scaiul). 
cfr. Z. 1135. 

Ca scaltu di lina 6âil'ei s-ţini, 

(Ca scaiul de lina oii se ţine). 

A se ţine dirz de ceva. . - 

Oa&a z-duţi la scală, nu scallu la Bae. 

(Oaca se duce la scalii, nu scaiul la oac). 

Adică omul singur iși caută beleaua. 

Ca pi sch'ân! calcă. 

(Calcă ca pe mărăcin)). 
Z. IL. 5007. 

Şelinlu ţi ntră va scutăari, că ş-un schiin ti măari. 

(Ghimpele (dacă) ţl-a, intrat, trebuie scos, căci şi un ghimpe 
| te omoară). 

Canda ari schi! la c..... 

(Parcă are spini la cur). 

Pentru cine e neastimpărat. .
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1987. 

1988. 

1989. 

1990. 

1991. 

1992. 

1993. 

4994, 

1995. 
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Li-intră” schiinlu. | | 

(L-a intrat spinul). | . 

A nu fi lăsat în linişte; a i se face o greutate, un necaz. 

Livade fără schiin! nu s-laţe. 

(Livede fără spini nu se face). 
| | Z. S25. Dan. 

Ca pri schim! şadi. | 

(Stă ca şi cum ar sta pe mărăcini). 

A fi grăbit. 

Di schim trandallla easi. 

(De spin trandafir ese). 
, i Z. 1261. Dan. 

II! lipsăaşti nă sci'malură. 

(ii lipseşte o scindură). 

Isp. 3. Ii lipseşte o doagă. 

(Om) cu trei scândarră sti. _ 

(E cu trei seinduri). | | 

Dăr 376. II 20S: fe hat einen Sparren zu viel, fz. îl lui 
manque un clou. 

Seîndură s-făăţi. 

(S-a făcut ca o scindură). 

Adică : mort, tare, mort ca o scindură. 

Țe ţ-asti scriată, tu frimti ţ-u bigaţă. 

(Ce ţi-e scris, în frunte ţi-e pus). 

Cum si-l hiibă scriată. 

“(Cum să-i fie scris). 

An'urzăaști scraan. 

„(Miroase a scrum). 

1996. 

Adică: miroase a fugă. 

S&acă pr-iu trăaţi. 

(Pe unde trece el, seacă—usucă tot). 

A fi om râii; hoţ. |
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1997. 

1998. 

1999, 

2000, 

2001. 

2003. 

2004. 

„2005. 

2006. 

2007. 
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Iu nu-l săamin! acl6 fitrusăaști. (creşte), 
(Unde nu-l sameni, acolo” răsare). 

Z. 1097. A, St. 

Lucrulu di săara, s-nu ld-alâși tră mini. 
(Lucrul de seara, nu-l lăsă pentru mine). 

Nu lăsă lucrul de seara pentru dimineaţa. 

Di om cu semnau largu. 

(De om cu semn departe). . 

Cai c'elnic ş-ari semnul (di oi, di cal). 
(Fie-care «celnie» îşi are semnul (de ot,. de cai etc).) 

ANolă.—Semnu la noi, se numese toate vile aceluiaș stăpin. Vine de acolo, 
„căci fie-care stăpin își înseamnă oile la ureche, cu un semn, care nu se 
găseşte la cci lalţi. Aşa unii le înseamnă la urechea dreaptă, alții la cea 
stingă, unii le fac furcă, ochi, căacă, ete. Tot aşa se face şi la catiri. 

Nu-l! se astindeă, tră semnau? 

(Nu i se stingca —focul, necazul—pentru semn !) 

Semn! - a aa 
(Minune, ceva neobicinuit). 
Ex. Da nă ploae, tră semnu. | 

(Plouă aşa de mult, parcă de minune, de sftrşit al lumib). 
V'in turți, semnu! | 
(Vin turcii cu. miile, foarte mulţi, ceva de neobicinuit).. 

Semnu bun; 

(Semn bun). 

Sen ară'ă. 

(Semn răi). 

N-u semna ş-mi dsari, ca omlu a meii n'-u făaţi. 
(Mi-e ciudă şi mă doare, căci omul mei mi-a făcut-o). 

Ari sei; i gras. 

(Are săi, e gras). 

Pentru om bogat. 

L-intră' sfina.
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2009. - 

o 
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(l-a intrat). 

Ş-cănd i sirin bumbunăadă. 

(Şi cînd e-senin, bubuie, tună). SE 
ME | Z. 249 b. Milescu, 

aSim-G'org'ulb s-n-âpiră. 

„(Să mi se lumineze de zi ziua Sintului George! 

2010, 

9044. 

Un păstor, căpătind un loc.la un bogat, s-a tocmit cu el, 
după cum se obicinueşte, de la S-tul Demetru, pînă la S-tul 
George. - E De 
„Acesta mulțumit, sara, cind s-a culcat, ș-a exprimat do-- 

rința ca dormind, cind s-o deştepta să fie ziua S-tului George 
ca să-și jea salariul şi să se ducă fără să fi servit de loc. 

Tricu sîmârălu pri la X. 

(A trecut şelarul pe la X...): 

Adică : a fost bătut N. 

Tot așa; 

Va tr&acă sîmârălu. 

(O să treacă şelarul). 

Cind ameninţim pe cine-va cu hbătaea. 

Şi sâ'mtul s-ţ-agtută, va s-l! aprindi cîndila. | 

(Şi sfintul, ca să-ţă ajute, trebuie să-i aprinzi candelă). 

cfr. Munera, crede mihi, capiunt homines' deosque. Ovid. 
a. a. [ll 653. 

W. p. 210, zo. 

L-mică sîznadili. - 
/ 

(Il măntncă singele. 

cfr. Il umblă păcatul.“A avea mincărime de singe. 

2043, 

2044. 

Va-l' cură singili?. * | 

(Nu cum-va o să-i curgă singele.?) E Ă 

Z. 5813 IL. Că doar n-o pica singe. 

Adică, nu ie mare pagubă. 

Sînutili apă nu s-faţi 

(Singele apă nu se face). 

ngr. tu ema nird îen v'ânite. 

40
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2015. 

2016. 

9017. 

„2018, 

1019. 

2021. 

2022. 

2023. 

2024. 
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Sindili strigă sindi. 

(Singele strigă singe). 

Sîmdili caftă sinqi. 

(Singele cere singe), . 

„"(Vendeta foarţe mult obicinuiti la Albanezi, la Aromini e 
rară. Expresiunea de mai sus, se aplică în sensul, că cel 
mort contribuie singur la răzbunarea lui, singele săi stri- 
gind mereii pină cind asasinul şi-a găsit răsplata). 

Singili a Hristolui. | 
(Singele lui Hristos—adică : vin). 

J-bit tut singili di frică. 
(Ş-a băut tot singele de frică). 

Se aplică celor” fricoși. 

Mi mică sizştiti. | 
(Mă măntncă singele = am mincărime). 

cir. Der Puclel juckt Mir. 

lt. dorsus totus prurit. W. 832,6., 

Cu curşumăa s-lă-agudăii sîngdi nu-l! chiică. 

(Cu glontele să-l fi lovit, singe nu curgea). 

-A fi necăjit peste măsură. 

Ma bună di sînâtati, țivâă nu-i. 

(Mai bună ca sănătatea nu-i nimic). 

Ma bună di sinâtati, sinitati. 

(Mai bun de cit sănătate,—sănătate bună). 

Adică nu-i nici un lucru mai bun ca sănătatea. 

Sînâtati au şi vilţit, ma imnă cu*pi'atica găală. 

Sănătate aii şi ţiganii, dar umblă cu -pintecele gol). 

Simitati ai şi vilţil!. 

(Sănătate ai şi ţiganii !) 
| | " Com. de d-l Facit. | 

„Pentru ca un om să trăiască bine, nu e destul sănătatea, 
ci mai trebue și ceva parale. 

„ Sinâtatea nsaiă și h'avră a Uvreilor!



2026. 

„9080. 

(Sărbătorile le face zilele de lucru, şi zile de lucru, sărbători. 

2031. 

2039. 

2033. 

9034. 

2035. 

e (Nu o să te, fac soacră), 

Calstihă di pul'lu, « nu ş-ari săacră. 
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(Nouă stoătate şi boală—friguri—Evrei'or). 

Crep di sinâtati. 

Ă (Pleznesc-— crăp de—de sănătate). . 

Arată, că şi cind îi merge bine omului, tot, nu ie mulțumit. 

 Sinâtatăa nu s-acumțiră cu groși. , 

(Sănătatea nu se cumpără cu parale). 

„ Sinâtoslu nu pistipsăaşti pi linqit, 

(Sănătosul .nu crede pe cel bolnav). 

Nu s&-acaţă sirbitorii di fucarăţi. 

(Nu se prind sărbătorile de cei săraci). 

Adică : Cei săraci nu simt de sărbători, avind a lupta cu 
nevoile. . 

Sâvbitorli Vittâri, s-lilitorli-—strbitGri. 

Se aplică. femeilor, cari, cind e să lucreze, ele se e plimbă 
şi cind e de plimbat, ele arată zel de lueru. 

Sîtulu (situratlu) nu pistipeăaşti aganlu. 

(Sătulul nu crede pe cel.flămind). 

Ngr. U hurtatus fen pislâvi tu nistico. 

dem. 

'-Dăr. 281 II, 458: Der Satie glaubt den Hungrigen nicht. 

Sîtulu tră tuti diţi, că nu-z buni. 

“(Sătulul pentru toate zice, că nu sint bune). 

Săncra ună, nv&asta dăaiă,—casă nu s&- adară. 

(Cind soacra zice una, nevasta răspunde două, nu se face 
căsnicie), 

(Ferice de paserea ce nu-şi are soacră). 

_Aşa se. pling nurorile de : soacre rele. 

Nu va ti bag săacră. 

„Adică, stăpin peste mine.
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9036. 

2039. 
(Soarele pentru toţi răsare). 

2040. 

304. 

? 

„2043. 

04. 

2U42. Soarle -i soare și nu încăliaște toată lumăa. 

Cind uu bătrin face pe tinărul. 

PROVERBELE AROMÎNILOR - 

Cari &-ari sădera nu u va, ş-u caftă cari nu d-ari. 

(Cine are soacră, nu 0 vrea, şi o cere cine nu oare. 

Fiind-că soacra pentru noră ieste foarte. trebuincioasă ; « ea 
ca femee cu experiență îi ajută la creșterea copiilor, fiind 
mai pricepută şi la toate de cite are trebuinţă casa. 

Săacra casa n6ril!ei adară. 

(Soacra casa nororei sale; face). 

. Tră toţi da sali ună. 

(Pentru toţi răsare soarele: deopotrivă), 

cfr. Sol omnibus lucet Petron 100 a. h. Die Natur verteilt 
allen ihre Gaben. W. 17, IV. D 

Suamile tră toţi da, 

Z. 270 Milescu. 

L-mutrăâm ca săami. | 
(Il priveam ca pe un soare). 

A iubi pe cine-va.ca pe un lucru de care avem mare tre- 
buinţă. 

Şi săanli, țe-i sari, nu poati s-li ncildască tuti. 

(Şi soarele, care-i soare, nu poate să le incăldească pe 
toate lucrurile). | 

(Soarele e soare şi nu încălzeşte toată lumea). ! 

Z. 212. Mil., Gopeşi. 

Cit e săarle di mare, nu păd s-li ncălqască toate. | 

(Cit e soarele de mare şi nu poate să le încălzească pe. toate). 

Bagav. 

Săavle a morţilor. .” 

(Soarele morţilor). 

Z. 276, Milescu, 
cfr. Z. 211. A trecut soarele de amiază-zi. 

Notă. — Stare a morților se numeşte apusul soareliti. credindu-se, că 
într- acolo se duc sulletele morţilor, în lumea cealaltă...



2045, 

2046. 

2047. 

2048. 

A fi mai bătrin, a şti mai multe. 
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După soare. 

(Dupa soare—să te duci). 

. Adică „acolo, de unde.nu se mai: întoarce nimeni. Ma 

Hol, — A. trăite pe cine-va după 'săure, înseamnă a-l da dracului, a 
nu-l mai vedea. 

Se crede, că „după soare sc duc. salletele, adică dincolo de apusul soa- 
relui. ; 

Ei îl viză săale cama ninte di tine. - | | 
(Eii l-am văzut soarele mai înainte de tine). * 

Z. 277 b. Milescu, Gopeşi. 

Soare cu. dinţi. 

(Soare cu dinţh). | . E E 
! Z. 278. Milescu, 

Soare friguros de earnă. Se zice asemenea pentru cei bo- 
gați, dar zgirciți. 

Nu să-ascundi sădrli cu mutafăa. 

- (Nu se ascunde soarele cu plapoma). 

2019. 

2050. 

9051. 

2052, 

lie așezate în surin, spre soare, f 

Iu nu intră soari, intră v'atru. 

(Unde nu intră soarele, intră doctorul). 

Notă. —Arominul ie pătruns de bine-făcătoarea influenţă a: soarelui astt- - 
pra siinătăţii. omului. Aceasta a făcut ca mal toate satele aromineşti să 

[- . 

L-t&âsiră citră săani. 

(L-ai intins In Spre soare). 

A muri. Aa | 

Nolă.—Cind moare cine-va imediat ieste întins cu capul citre partea de: 
unde răsare soarele, - 

Va mi scăată dit săaii smi bagă tă- aumbri ŞI. dit aum= 
bră tu .sdari ? 

(Mă va scoate din soare să mă bage în umbră şi.din um- 
bră în soare? 

Aotă.—Cind ni se spune să ne îngrijim de- cine- va de la care nu ne. 
“aşteptăm la nici un folos. 

Ş-cică toată « soia... 

(Ş-a c... tot neamul), de frică,
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9053. Ș-arnist tută sota. 
_(Ş a negat tot neamul). . | 

"A se lepăda de neam, de idei, de cuvint, din cauză de frică. 

2054. S-d-avin' soia pin tu nâuli brini. 

Să-l cauţi—urmăreşti neamul—bun plină. într-a noua spiţă). 

2055. Soia la soje va să-arucă, „ 

(Neamul la neam se va arunca). 

2056: So&a la sote z-duţi. 

(Neamul la neam se duce). 

2057. Ni lom după avăari, di n-asparsim sola. 

(Am căutat avere, de ne-am stricat neamul). 

Cind 'cine-va * iea in căsătorie o fată bogati, dar nu de 
nesm bun. 

„2058. Tu sâni cari aridi. 

(La sfirşit cine rtde). 

Fr. Rira mieux, qui .rira le dernier; 

2959. Sonăa alsaqi. 

| (Sftrşitul alege). 

| Dă e 442, I. 206: Das Ende  krânt das Werk. 

2060. L'-cănpsi un ocl'u di sonanat. 

(l-a copt un ochii de somn). 

2061. L-fură' somnul, 

(L-a furat somnul). 

“A dormi uşor, dulce, 

9U62. Ti l'a somnul si stai s-l8 asculţi. 

(Te apucă somnul de at sta să-l asculţh). 

2063. Sâmnulu nglagă oslu. 

(Somnul încheagă os). 

"92064. L/-căapsi un sommna, di Qiţăăi, că-l! bigară țară di mortu. 

(Il coapse un somn, de ziceaj, că-i băgară ţărină. de morţ).
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A dormi adînc și grei. . 

Aolă. — Se crede, că dacă put ţărină de mort la cine-va, doarme ca 
un mort, - 

E 
2065. Somnul. i g'umitate di marte. 

(Somnul e jumătate de moarte). | | 
= Ionescu 5960 b ZI. 

2066. Ş-lo som-sa cali di guși, 

(Şi-a apucat pe sora sa cale de gt). 

A porni pe drum. a 

2007. Și spin şi bun, nu s-faţi. | | 
(Şi spin şi bun să fie, nu se face, nu 'se poate). 

2068. Tuti huevili si ndreg, maş barba spântuă nu crâaști. 

(Toate lucrurile se dreg, numai barba spinului nu creşte). 

2069, Ti voi ca spuna n-sin. 

(Te Yubesc ca spuza în sin). 

Dir 661, Il 378 Wilikommen sein wie die Sau im Iudenhause. 

2070. Cit tragi spruna. 

| (Cit e spruna). | 

:- Mulţime.” | | 
, Vezi: arina, frinda, metura, stedlili, 

2074. Misură stădzili. 
(Numără stelele). - 

A hoinări, o 
cir. Wolfflin. 1V, 46 (Petron. 62). Sedeo cantabundus et 

ștellas numero. (Diogen, 1, 15 Paraemigr.. gr. ||, p. 4: 
aorâpas ăpDueis. - o 

2072. Chiicât din steati, : NE 
(Picat din. stele). 

Frumos de tot. 

2073. Cit trag stedtili.: 

(Cite sint—ctt conţin—stelele). 

Mulţime, | - 
Vezi ; arinu, Jringa, spruua, metțira,
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2074. Stianmili au urecli. 

"(Zidurile ai urechh). 

2075: Nacă tini ti făaţi” Stimiâria, ş:mini rumara ? Si 

„(Parcă pe tine te-a născut S-ta Marie şi pe mine măgăriţa:?) 

Adică: toţi sintem născuţi de o mamă. | 

Dăr 821. 1, 436: leder hat ein Ilemd von Menschenfleisch. 

2076. S&-adunară ca tră stâmârie, 

(S-ati strins ca la S-ta Marie). „ 

- Cina se string într-un sat toţi cei din străinătate, cind vin 
mulți înstrăinaţi. 

Notă, Arominii de la Pind: obicinuiesc a sărbărori pe S-ti Marie 
în mod cu zu totul deosebit. 'Toţi cărăvănarii și înstrăinații cuută să lie în 
satele lor în această sfirbătoare, e cari durează uneori opt zile, 

2077. Tricu Stâmâvia, tricu văara te-Armint, 

(A trecut S-ta Marie, a trecut vara pentru Arominh), | 
Jotă. — După sărbătorile S-tei Marii; „Arominii încep să se prepare 

- de plecat în Arii. 

2078. Stimâria n-casă,! 

(S-ta Marie în casă). 

Cind cine-va simte o bucurie mare. 
Se întrebuințează și în. senz ironic, pentru cine se bucură 

fără un motiv. serios. 

2079. Fă stână (câzarii) cu birbeți! 

(Fă siină cu berbeci ]). 

(Den Bock melden). 
, Vezi: No. 419. 

9080. Nu lu ncap strdn'iti. 

(Nu-l încap hainele). 

1. De gras. | 

„2. De bucurie niare, de înginfare. 
Z. 4550 bis. . _ Vezi :: chialea No. 313.: 

2081. Stranlu faţi omlu. 
y Mi 

(Haina face pe om). 

2082. Stresta s-la ştie, nu şi z-da. 

(Avarul să ica ştie, nu şi să dee), 
x
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2083. Streslu ș- aspirgitorlu: “alia un, dă pr&alantu» sun. 

(Zgtrcitul şi risipitorul: ciea pe unul şi dă în cel alt, sin, 

Adică la fel_de condamnat. 

2084. Stvestu 6-ari mina tră l6ari, nu bari şrtră dari. 

„(Zgircitul o are mina pentru luat, nu şi pentru dat). 

Diir. 556 IL 289: Des Geizes Schuld, Ist ohne G Grund. it 
Puomo avaro e Pocehio sono insaziabili. 

2085. 'Şedi strâmbu şi gr&a ndreptu. 

(Şezi strimb şi vorbeşte drept). 

2086. Nu-l ari tu stumdlh. 

(Nu-l are la stomah). 

cfr. Pentru cine ne displace. .. 
Ă 7. 4657. Îl. 

2087. Va ti bilescu cu starnata. 

(Te voii jupui cu cremenele). 

A tiraniza pe cine-va. | 

2088. Nu lă-ari subași la loc, - - 

(Nu-l are zapciul la loc). 

| A fi scrintit la creer. 

"9089. Nâ-ari cu e si-ș su/lă nărli. 

(N-are în ce să-şi “sufle nasul), 

Aî lipsit, liit pămîntului. 

2090. Dăaiă săliti t-un trup. 

(Două suflete într-un corp). 

Amiciţie foarte strinsă, iubire nemărginită. 

MVOIfE. V, 386 Cic. de Amic. 25, 92. Nom cum amicitiac 

vis sit in eo, ut unus quasi animus fiat ex pluribus. 

"9091, Un suit tu dăauă trupuri. 

(Un suflet în două corpuri). . 
. ZU, 4718. 

2092. Ari ndauă săjliti ca vulpăa, ciluşa,; mul'area. 

(Are nouă suflete ca. vulpea, pisica, mulerea).
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2093. 

2094, 

y 
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Nu putăă si-ș ţină săzitiu, - 
(Nu putea să-şi ție—stăpinească—sufletul). 
Din cauza spatmei, de frică. 

N'i ncircâi s&tittu. 

- (Mi-am încărcat sufletul). 

2095. 

2096. 

A păcătui. 

L-ai pi sarit. 

(II lea pe suflet). | | 
Z. II 4677: A luă pe sufletul sătă, 
A-şi lua răspunderea. * 

Tră săflitlu a mu-mâaj. 

(De sufletul mamei mele). 
- Cind dăm ceva fără nici o siguranţă ; 

2097. 

2098. 

Tu suflit n'.ăasti, 

(In suflet îmi este). 
Pentru cine-l iubim tare de tot. 

T-un suflit vinii. 

(A venit într-un suflet). 

Foarte iute; într-o suflare. 

2099. 

2100, 

2101, 

Nă-ari să/lit, 

(N-are suflet). 

Om nemilos, ră. 

cind facem o pomană. 

7. 4680 IL. A nu avea suflet: 2. A fi om răi, nemilos. 

Ș-la săftitlu cu bunlu. 
(Işi Yea sufletul cu binele). 

- Cind mănincă cine-va dimineaţa, ca să nu-i fie foame pină la prinz. 
- Se zice în special celor, cari în loc de ngustare, mănincă pină se satură bine de tot. 

Ș-lu mutrăaşti safziztu. 

(Işi îngrijeşte de suflet). 

A-ȘI căuta de inţerese,
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2103. 

2104. 

2105. 

„2106. 

9107. 

2108. 

2109, 

2110. 

(Bate samarul să priceapă măgarul). 
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-Li-vin'i săflitlu la loc. 

(I-a venit sufletul la loc). 

A-și reveni, după o spaimă mare. 

 Niadusi saiflitlu la gură. 

(Mi-a adus sufletul la gură). 

Af necăjit pină la disperare; a ajunge cuțitul a os. 

Nii scăasi sairtitlu. | | Ia 

(Mi-a scos sufletul). 
| cfr. Z, II, 4676. 

Suflit foc, sullit birbăt, frati-n'u s-mică c.. 

(Sufiet foc, suflet bărbat, frate- -meiă să mănince c.. .). 

otă, — Fata, după ce se mărită, frate și “rudă mai de aproape are 

numai pe bărbat, 

Armasi ca Sulta cu uenălu.. 

(A rămas ca- Sulta cu cana). | 

A rămine cu un lucru ncișprăvit; a se face de ruşine. 

Aoli. — Proverbul de mai sus se aude la Veria, Avela, Samarina, 

Perivole. 

Se obicinueşte, cînd se face o fată mireasă să-și bocască părul şi un- . 

ghiile, Acest lucru se face în ultimul moment. 'Aci e vorba de o mireasă 

care s-a gătit şi a- rămas nemăritată, cine ştie din ce molive mirele ne- 

vrind să, o iea, ceea ce se consideră de mare rușine. 

Lasă-şi aspargă sumârili. 

(Lasă-şi spargă samarele). 

A se bate. 

Bati sumarlu s- aduchiască mamarlu.. 

Z, 2464. 

Ș-arupsiră sumdrili. 

(Ş-aă rupt samarele). 

Xotă. — Aluzitine la măgari, cari, cînd. se ceartă, se muşcă, pină îş 

rup samarele, - 

A se bate. 

Di pi şao pi Sumdr.
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94. 

cc. 
, 

2113, 

2443, 

= 

"2044, 

2114bisL/i si duţi șapte-optu. 

245, 

246. 

2117, 

248, 

2119. 
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(De pe sea pe măgar). Ci 
, Z. 2454 Milescu, cir. Din cal măgar. 

L-apiri Sumedu la păartă 
(I s-a luminat de zi la poartă ziua S-tului Dumetru). 
A se găsi fără port. | 
„Notă. — La S-tul Demetru şi la S-tul George se lichidează plățile. In acest timp se fac toale întocmirile. Mai exislă zicătoarea următoarea ; în- trebuințată de cei săraci: Dăamne s-nu. mă-arusnei ră sumedru ş-lră Simgorgu (Doamne să nu mă dai de ruşine la S-tul Dumitru și la S-tul George). Aceasta, fiind-că atunci trebuie să plăteşti pe. băcan, măcelar, 
preot, - croitor, ete, Şi dacă n-ai, te dai de” ruşine. | 

La păarta sairduliă, aurlă di nu aj lucru. 
(La poarta Ssurdului, dacă n-at treabă urlă). 

Dăr 427 II 496 fe. Il ny a pire que celui qui ne veut pas entendre. ” a " 

Saizili mirită hatili. 
(Sutimele mărită rebunele). 

Cu bani mulți se pot. mărita toate cele slute. 

Li sta ca șada pi gumăr. 
(li sta ca şaua pe măgar. | | 

- | Z. 24S2 Dan. 

(1 se duce şapte-opt). .. A-j fi frică. : - | Vezi: No. 1783. 

Cari încildaşti savpi,: nis va mişcă prota. 
(Cine şarpe încălzeşte, pe dinsul o să-l muşte întt. 
Undank ist der Welt Lohn. 

Astăl! șa»pi, ch'isăaqă-l! caplu. 
(Intilneşti şarpe pisează-i capul). 
Pentru om foarte răi. 

| - ţ 
Șavpi laiă. 

(Şarpe negru). 

Cari tă-amari cadi, j-di'șanpi s&-acaţă. | 
(Cine cade în mare, şi de şarpe s6 prinde). | 
Dir. 4201, 212 Wen im Ertrinken ist, ergreift jeden Strohhalm. | 

Cari s-nu-l calţi pri căadă șârpili, nu s-tăarnă s-ti mişcă.
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9495. 

2198, 

2197. 

2198. 

9199, 

2130. 

mkşie). 

A se înfioră. 
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„(Dacă nu- -]. calci pe coadă pe.. şarpe,:nu se- intoarce să: te - 

Ze 2492, 

Hrăncă șâpili nsin. 

(Nutreşte şarpe în sin). E e S 

Arsiri ca muşcât di șanpi, 

(A răsărit ca muşcat de: şarpe). 

-: Școplu şi arşinăa nu ies. 

„ (Bătaea şi ruşinea nu iese, nu se şterge). 

Isp. 4140. Bătaea şi ocara: nu se mai intoarce niciodată. 

Lă-aduţi școplu divarliga. 

(L-aduce prăjina jur împrejur). 

A avea miucărime; a avea poftă de bătae. 

Ca Șeuntul di Marţu. - 

(Ca Februarie de Martie). 

Arată vecinătatea. 

Şicălu s-ţi hibă, ca sarăa tu micari. 

(Gluma să-ţi fie ca sarea în mincare). 

ti să-auraşti a omlui şi di sideari. 

([ se urăşte omului şi de şedere). 

Adică: şi de traii bun. 

J-di șidăari bizirseşti. 

(Şi de şedere te plictiseşti).< 

Șidăavta nu aduţi micari. 

(Şederea. nu aduce mincare,—de tocat). 

S-cadă şăâviclu ş-frindi nărli n-cipistari. 

(De ar cădea şoarecele îşi rupe nasul în căpistere). 

A fi sărac lipit'pămintului; anu avea nici făină în căpistere 

. Z 

Un dar ic nă mică ' firina, şi-l'-avină'm tuţi șăăriţi'i. 

(Un şoarece ne-a mîncat făina şi-i urmărim- pe toți).
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2131. Cari l'a n'ari | șăârie cidu nauntru, domnul nu u mică, 
(Cine cumpără miere ? şoarece a căzut nauntru şi stăpt- _” - nul nu o măntncă). | ME 
Anecdotă : | SE | Un servitor, vrind să capete nişte miere, a prins un Şoa- a rece și după ce l-a omorit l-a uns cu: miere ŞI apoi a spus stăpinului, că a găsit un şoarece în miere. - 
Stăpinul i-a ordonat să jea oala cu miere şi să o vinză/ Servitorul, facind pe prostul, a eşit în sat și a început să strige cuvintele de mai sus: Bine înțeles că nimeni nu. putea să cumpere niște miere spurcată. Ă Spre seară s-a intors la stăpin cu oala de miere nevindută. «De ce n-ai vindut-o? l-a intrebat stăpinul. — D-apoi ştiu eu ? Ei am strigat ziua toată: «Cine cum- pără miere, şoarece a căzut năuntru, stăpinul nu o mâniîncă», dar de geaba nimeni n-a vrut să cumpere. a Atunci stăpinul necăjit, ii zice: ” «Măninc-o tu, dacă ieste aşa | 
— O mănîncă săracul, răspunde servitorul, căpătind mierea. 

2132. Ș-mâara vai ardă, ma și șădvițză, draclu va-l! Ja, 
(ŞI moara 0 să ardă, dar şi pe şoareci dracul o să i Yea). 

| Ă - Ispirescu 280. 

2133. Las nu ștăă ind6aiiă c-aușeşti agonia. | 
(Las să nu ştii cite va, căci imbătrineşti curind). N - 
Cine ştie multe, multe griji are. 

21834, Avqi-l țe grăaști gtiutiu, | 

(Ascultă ce vorbeşte învățatul). 

2135. S&-alină' Stoic'e in cipistere şi trai c'ubuchia. 
(S-a suit Stoice în căpistere şi trage din ctubuc). 

A fi sărac lipit. 

Aotă. — Supt Stoice se înţilege “șoarecele botezat cu un nume propriii 
bulgăresc, de 'oare-ce samină cu un bulgar, îmbrăcat cu cojoc, 

2136. Li-ticti tâstrulu 

(l-a băgat traista). 

A înşelă. 

„2437. Şi di tată mintuit, s-&asi hiilu dicănit. 

(Şi de tată inţelept, cu minte, sc. iese fii nebun)... 

2138. Nu va ii fac tată!
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(Căci n-am să te fac tată). 

Hor. sat. II, 3,88. Ne sis patruus mihi..- 

2139. Cară taţi, 'faţi. 
(Cine tace fuce), 

2140,. .Care lucrăadă şi tațe, cama multu faţe. 

Aron. 11,278,12. 

(Cine lucrează şi tace, mai mult face). 

, 

2144. Va Li așternu tevernua. 

(O să-i aştern (să şază ca în) tavernă)! 

Adică : o să-l poftese la mincat şi la băut, fără să şi lu- 
creze in acelaş timp | ” 

2142. O aștirnă' tavev»na. 

(A aşternat taverna). 

Pentru cei stricați, pentru fii de bani gata, cari cheltuiesc” 
paralele fâră să producă in acelaş timp. 

2143. a'Tărţă în părți». , 
“ (Tărtţe în părţi, în bucățele). 

cfr. Jat în ciuperci. 

214. Ai tăa-tăa, cum il băa 'rumarii». 

(Ai tea-tea, cum îl bea măgarii»). 

Poveste. O nevastă de rușinea socrilor, cind aceştia: îi spu- 
neaii la masă să bea, zicea, că dinsa nu bea vin: anu lă-azi tu 
btari» cu toate acestea, obrajii şi nasul nebăutoarei de vin era 
cum roș şi un roșu ca acel provenit din vin mai mult. Ispitit 
socrul, a vrut să se convingă, dacă într-adevăr nevasta nu - 
bea vin. Fiindcă nevasta era aceea, care se ducea şi aducea 
vinul din pimniţă; socrul a urmărit-o şi a păzit să vază ce 
face .nevasta acolo. 
Nevasta după ce a umplut cana, a dus-o la gură şi l-a dat 

tot vinul peste git. dintr-o dată. | a 
Apoi, după ce s-a șters frumos pe buze, a strins din nas 

i-a zis: 
) «Ai t&a-tăa cum ul băa “umariii 2» (Ai tea-tea, cum il bea 
măgarii ?). - 

Socrul, de acolo unde era ascuns, îi răspunde: 
<Cu viilia, mori cițaiă, şi după mâasă, ma nu cu cinata ca 

tine». (Cu paharul, tă căţea, și după masă, ci nu ca tine cu 
cana). 

„9445. Li teasi (timsi).
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(Le a întins). 

A muri. 

2146. Tiftupendan ș-ăasti. 

(E ban orb). | | 

A fi lipsit cu totul de bani. 

Xotă. — Tiflupenday de la grecește : mo)s=orb și zowdbpa=cinci bani, 

2147. Cadiun cu tia-l, 

(Fie-care cu norocul săi). 

2148. Timvelu verniil!. îl mică. 

(Pe irindav îl măntncă viermii). 

cir, In casa trindavului ie sărăcie lucie. 

2149. Pindii-ţi eGarli, cît ţ-u clerga. 

(Intinde-ţi picioarele cit ţi-e (lungă) plapoma). 
Dur 402 11. 922 Strecke dich nach deiner Decke. 

2150. ini haști, ş-altu «paști». 
(Tu. caşti şi altul se Impăr tăşeşte). 

2151. ini diț, tini avdi. 

(Tu zici, tu auzi). 
= 

Cind ai a face cu unul cate nu pricepe, care nu ascultă, care este încăpăținat. o - 

2152. Io dic, io avdu. 

(Eu zic, ei aud). 
: : 

cfr. Z. 5134 

2153. Taţi tini,si zburăscu ei. 
(Taci tu, să vorbesc eii). 

Milescu, Z. 11, 6oșr. 
Se zice pentru cei obraznici. 

2154.. Scăală tini, ta s-șed mini, 
Ă (Scoală tu, să şed ei). 

NET. Gijro» 65, vă-4dzo0v "10. (idem). 

2155. Firă z-greşti tini, nu s-faţi.
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(Fără să vorbeşti tu, nu se poate). 

Cind cine-va se bagă la ori-ce. 

2156. Cindu ti ţăai tini, fo mi turnâm. 
(Cind tu te duceai—să înveţi—eii mă întorceam). 

2157. La tini mveari-btari ș-la mini cintari. 

(La tine mincare—masă-—şi băutură, iar la mine cintare). 
, 

2158. 'Ţe faţi tră tini faţi, ţe dai tră tini dai. 

(Ce faci pentru tin6 faci, co dai, pentru tine dal). 

2159. iniclue Gasti. 

(Tenechea este). 

A fi fără nici un ban. 

Isp. 2095. Este ilifliă, Lefter de parale. 

2160. Li spindurară tiniclelu. 

(li atărnară tenecheaoa). _ 

A goni pe cine-va cu rușine faţă de toată lumea. 

N ol. — Pentru a face haz uncori se leagă. de coada ciinilor cite o te- 
nechea care [ace ca bietul cîne să o tulească la fugă, pe cînd cei l-alţi 
cîini se-țin după dinsul şi-l latră. Probabil că zicătoarea de mai sus ş-a 
mat naştere din acest obicei. - 

2161. Zinivrăaţă iszurlăaţă. 

(Tinerețe este nebunie). 

2162. Tinireaţă, muşilăaţă. 

(Tinerețe este frumuseţe). - 

2163. Lisia, tintie n&-are ş-calstih di cari u are. 

(Cinstea, cinste n-are şi ferice de cine o are). 

2164 Ma ohi'ine Barfin tintisit, dicit avăt pizuit. 

(Mai bine sărac cinstit. de cit bogat batjocorit). o 
Weis. Arom. II, p. 279. 

, 

„ 9105. TZibăc nu-ţi dai. | 

(Tabac nu-ţi dau). - 

Adică: nimic. 

“m
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2166. U spindură' tâmparăa. - 

(A atirnat-o mantaua). . 

Adică : S-a pus pe şedere. 

Notă, — Se obicinnieşte a se purta mantale carna, cind plouă sait 
ninge. E obicetul cînd. vine cine-va în casă, să i. se ea timparea și să 
se atirne în cuiti cit timp stă în casă; A alina mantaua deci, însemnează 
a se pune pe sedere. 

2167. Traqi la tâmpenii... 

(Trage la manuta). 

Poveste : Se zice că Nastradin-Hogea, a vrut să vinză o 
casă a sa, cu condițiunea ca un cuiii, ce se găsea tocmai în 
camera din fund, unde nu puteai ajunge de cit trecind prin 
cele-lalte. Cumpărătorul văzind că casa ie ieftină, a cumpă- 
rat-o cu condiţiunea propusă. 

Abia a cumpărat-o şi Nastradin-Hogea, ca să-l facă 'să se 
plictisească şi să fugă din casă, ce făcea? . | iu 

Işi atirna mantaua de cuiă şi tocmai cind dormea nou 
proprietar, începea să sune.tare de tot, ca să-i deschiză, fiind-. 
că vrea să-și lea mantaoa. Une-ori, fiind earnă, venea plin. 
de noroi pină la genuchi de-i murdărea toate mobilele, tre- 
buind să treucă, ca să meargă să-şi jea limparea. | 
Așa, a' mers pină cind noul cumpărător. i-a inapoiat casa 

pe un preț foarte redus, nepulind trăi chinuit de gusturile 
lui Nastradin- Hogea. - 

2167visSilghii tinparăa sai : tradi timparta azvarna. 
“(A întins pe jos mantaoa, Sati: trage—ttreşte—pe jos mantaua). 

“A da motiv la ceartă A [i om răă, care caută cearta cu 
luminarea. . .. 

2168. Ni-l ficu caplu tâznpână.. 

(Ni l-a făcut capul ca o tobă). 

2169. Canda l-adună'm cu timpâna. 

(Parcă i am strins cu toba). 

2170. Da timpivălu. 

(Cintă din tampara). : 
Vezi : guzojdi, dinţi, 

2171. Li-u til€ cu tîporlu (ţupata). 
„(la tălat-o cu securea). | . 

„A zice ceva din topor, în mod brusc ; a spune verde. 

2172, Tivotir îl si duţi. 
- (Tir.târ îi merge). 

De frică. .
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Scumbu la fânță ș-eftin la fărină. pa 

(Scump la tăriţe şi eftin la făină). E 

Tițăavea i ca n'ar&a, 

(Tăcerea e ca mierea). 

'Tiţăd, ch'atră dipri murminti. 

(Tăcea ca peatra de pe mormint). 

Tiţăd ca ni cituşi. 

(Tăcea ca o pisică). Sa 

Tiţea «C'itus». 

(Tăcea cilus. 

Notă. — Clitus este semnul tăcerii. Se obicinuieşte mai mult cînd se 

vorbeşte copiilor. Tot aşa «mutus» cu acelaş senz. Si 

Toclu mică caplu. 

(Dobinda mănincă şi capitalul). 

Se zice despre acei, cari ' dorind si ciștige mult, îimpru-- 
mută capitalul cu dobindă mare şi apoi în schimb pierd Şi 
capitalul. 

4 

Arcă' topa. 

(A aruncat tunul). 

A muri... 

Albanezeşte : Zoscă pa besă, Ghiegă pă mântă. . 

(Tosca nu are credinţă, ear Ghega nu are minte). 
Vezi ;: Arbines. 

Notă. — Albanejii se împart în oscă, pl. 'Zosă, cari locuiesc în sudul: 

Albaniei şi în Ghegă pl. Gheghă saii Ghegan pl. .Ghegană; albanejii din N. 

Albaniei. Vezi: No. 820. 

Niiţii nu Ii vrăai, mănli li ciftăi, tragi şetini: 

(Lucrurile mici nu le doreai, pe cele mari le căutai, trage, 

suferă şi tu). . | 

Isp. 246. Cele mici le-ai lepădat, cele mari ai căutat, acuma 

înoată ca un ciine, ca să poţi scăpa mai bine. 

ngr. Tă pari 32 605 duitay, ră peria fiprfes spâa "povâab)s, 

(Cele mari nu-ţi plăceaii, cele mici doreai, suferă dracule). 

Ă ns 

Apă di trandafi».
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(Apă de trandafir). 

Adică : curat. | 
Ă | Vezi : liturwie. 

Di schiin trandafi» j-di trandafir sch'in. 

(De spin trandafir şi de trandafir spin. 
cir. Z, 1205. 

Nu-i trandafi» firă schiin. 

(Nu-i trandafir fără spin). | 
Z. 1197. Milescu. 

Pină z-diţi: tres. 

“ (Pină să zici: trel...). 

2186, 

9487, 

Se intrebuinţează pentru a exprima adverbialul de timp: 
într-o clipă. ă 

Iu sînt doi ș-nis: trei. 

(Unde stnt doi cu el tref!). 

Pentru cine e nelipsit de la ceva; pentru cine e indiseret. 

Va ţi-l adâr trapla ma mâali dicit pi'ntica. 

(ŢI-I voiă face corpul mai moale de cit pintecele (burta). 

. Anvili tuo'taili. | 

(A învelit tăciunele). 

A fugi, a plecă. 

2189. 

2190. 

2191. 

Tucini anvilit. 

(Tăciune învelit). 

Om veclean. 
DI Vezi : jar., 

Calu, mul'arăa ș tufech'a altui s-nu li dai. 

(Calul muierea şi puşca altuia să nu le încredinţezi. 
cfr. Z. 1408. Vezi : Basmul referitor la acestea în : basmele aromâne, 

Nu tă-ag'acă cu tufech'a. 

(Nu te juca cu puşea). 

Nu te încrede puștei. 

949, O-arcă! tufecha. 

(A împuşcat din puşcă). 

S-a logodit.
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S-tunist că s-f&aţi. 

(S-a căit, că s-a născut). 

A fi trindav. 

u su 
Turcu ară. 

(Ture răi). 

Dă ş-fuqi di Turcu. 

(Dă şi fugi de Turc). 

Canda bigară tavţil cuţut. 

(Parcă Turci! aă băgat cuţit), 

Arată spaima. | 

Notă. — A băgă «cuțil» înseamnă a tăla fără deosibire de tînăr saă 
bătrin, bărbat sai femee; a face măcel. - 

Turcul Jă-acaţă l&purli cu aribălu. 

(Turcul îl prinde iepurele cu carul). 

Turcul l6-acaţă l&purli cu carlu. 

„(Turcul îl prinde fepurele cu carul). 

Adică cu mare diplomaţie 1). 

Turcul nu se sinchisește ci e răbdător, aşteptind încetul 
cu încetul să se indeplinească ceea ce urmăreşte. Arată că 
el ştie să se poarte ca un diplomat incercat. 

Ş-nis turcu, ma ş-io un suflit (cap) hursescu al Dumnidă”. 

(Şi el e turc, dar şi eti un suflet — un cap — datoresc lui 
-Dumnezei). 
Aşa spun muntenii aromini. 

Dă-l' mâsina Tutrculauă, s-liai- vitilahlu. 

(Dă-i măslina Turcului, ca să Tel burduful plin cu unt-de-lemn). 

” Com. de d-l Mit. Maărăcine.. 

Ti nclinâşi la Zurcu, ma răi va ti calcă. 

(Te-ai inchinat Turcului, mai răii te va apăsa), 

TDuvcul u cattă ngic'arăa cu luminarăa. 

(Turcul caută ceartă cu luminarea). 

Supt ori-ce preţ. 

1), In Zueiter Iahresbericht, p. 177, No. 335 traducerea e falşa,
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Luvcul la sirglaşti brinlu si-l! lu calţi. : ! 

(Turcul îl lasă brtul pe jos, ca să i-l calci). 

Adică : dă motiv de ceartă. i _ 

Turma n'ardi după birbec. 

(Turma merge după berbece). 

Turma fivă cini, u mică luplu. 

(Turma fără ctine o măntincă lupul). 

Li-tunară apă. | 

(I-au turnat—l-aii stropit—cu apă). 

A fi în pericol! de moarte. | Si 
„Credinţă. Cind cine-va trage de moarte, cadi greii, îi vine 

„Sreu, rudele, ca să-l readucă la viaţă, il stropesc cu apă. 
Tot așa se stropesc cu apă și cei cari se sperie. Aceştia pe 

lingă stropire, bea şi puţină apă. 

Firă di firină; nu s-fați turta. 

(Fără de făină, nu se face turtă). 

Tuată s-făaţi. 

(Turtă s-a făcut). 

Cind cine-va bea pină se imbată,-în cit-nu ştie unde îşi- 

Cfe. Z. 4770. A fi cuc. 

Ca tartură -si duţi gura. 

(II merge gura ca la o turturică). 

A vorbi mereii a se tingui, în cit să-ţi facă milă. 

Di-l' vrei ară“ alintui, tu min! .zuvfești s-lu vedi. 

(Dacă-I doreşti răi cuiva, în mini turceşti să-l vezi). 

Lucri tațești. 

(Lucruri turceşti). 

Necurate ; neregulate; zăbovitoare.. 

2212. Ca taţi! cu biiramea. 

(Ca turci! cu .baearamul). 

A nu fi sigur de ceva. 

- Turcii, conducindu-se după lună, nu. pot.să fie siguri cind
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vine baiaramul.. Ast- fel, acei cari aii văzut luna nouă, încep 

bafaramul, pe cind alţii cari se află intr-un loc unde cerul 

ieste acoperit cu nori, aşteaptă să li se aducă vestea că s-a 

văzut luna nouă, sait să se însenineze, ca şi ei să înceapă 

baiaramul. , 

Si ngav'i criştinii'i, Zuvţit s-hirisescu.. 

(Dăcă se ceartă creştinii, Turcii se bucură). 

9214, Ascipâşi di min! furești, s-cadi tu min' tevțești. | 

(Scăpaşi din mtini hoţeşti, să cadi în mlini turceşti). . 

Din răii în mai rău. 

Tu min! fureşti i terțești cadi, un darâc casti. 

(În miaile hoţilor ori în ale turcilor cazi, acelaşi lucru este). 

Dir 763 [. 400 fr. Il vaut autant ctremordu d'un chien 

ou d'une chienne. 

Notă. — Supt Turţeşti să se înțeleagă tot dauna autoritățile turcesti, 

şi să nu se confundă cu poporul turcesc, care, în genere, esle bun şi 

cu totul neresponsabil de cele ce fac autorităţile. 

Canada vin taţi. | , 

(Parcă vin turcii). | 

Arată spaima ; Cind se grăbeşte cine-va să isprăvească vre 

o treabă, i se zice: ce te grăbeşti aşa să isprăveşti, parcă 

ai dat turcii ? i 

Tutiputa bună z-vindi dit munti. | 

(Vitele bune se vind din munte, — fără să fie trebuinţă ca 

să fie arătate cumpărătorilor). 

Canâa ch'iri tutipata tată-sui. 

(Parcă pierdu averea tatălui sau). 

A fi trist. 
7 Ă 

Tuţă s-li ntreghi j-di mintea ta s-nu ieși. 

(Pe toţi să-i întrebi, să le ceri părerea, dar din mintea— 
părerea—ta să nu eşi). 

Să procedezi cum mintea ta te sfătueşte, 

S-sară tuţă avuţi, cari vr&a sapă ăgrili? 

(Dacă ar fi fost toţi bogaţi, cine ar fi săpat ogoarele?) 

- Dăr 31, 1. 44. 'Tu mare, ei mare, cine să tragă cibotele ?



648 

9221. 

2
 

NO
 

NS
 

ID
 

2205, 

2228. 

2229. 

9230. 

PROVERBELE AROMÎNILOR 

Țani cu Gani. 

(Ţane cu Gane). | 

Adică mofturi, nimicuri. . 

cîr. «Tanda cu Manda» de la Romini. 

Mai arată o legătură sufletească. 

Acaţă, muldi faplu.: 

(Prinde şi mulge pe (ap). . 

Ab asino lanam petis. 

Arată imposibilul. 

„Di fară h'im, ţara va ni mică, 

“(De ţărină sintem, ţărina ne va mincă). 

II: bigă” ţeapi. 

(I-a băgat cepe). 
A bate pe cine-va strașnic. 

"Aolă. — După bătae se obicinuesşte a se pune pe locul bătut cepe : 
încălzite şi pe deasupra unse cu unt-de- lemn, - 

Va-ţi aprindu fara. 

(O să-ţl aprind luminarea). | 

A muri: | - 

„Avolă, — Se obicinuieşte la moartea cuiva a se aprinde [eă, lumînări, 
L/-aprăasi țtara, l-a aprins luminarea, înseamnă, l-a. omorit. 

Cari tari, nu chi'ari, ma necă-i tr-alivdari.. SS 

(Cine cerşeşte, nu piere, dar nici de lăudat este). 

Țe dai, aţăă l'aj. 

(Ce dai acea le). 

Dir 664 11 364: Wie die Arbeit, so der Lohn. 

Țe-ţi, ciltâşi aţăă ţ-aflaşi. 

(Ce ţi-a! căutat, aceea ţi-ai aflat). 
” Isp. 1166 

“Țe avui şi ţe chirdui ? 

(Ce am avut şi ce-am pierdut). 
: Ips. Sgo. 

Teapi ntr-ocl'i,
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(Cepe în ochi). 

Răspuns la cei indiscreţi. 

Țerlu aţăl sirinlu nu se aspare di. furtună. 

(Cerul cel senin nu se teme de furtună). 

Ţe» sirin furtună nă-aduțţi. 

(Cer senin. fortună nu aduce). 

7. 68. Cerul curat de triznet nu se teme ngr. 05 xadapis 

dtpas, Gipază dă tota. 

(Aerul cel senin nu se teme de trtznet). 

Canda căzu din fer. 

(Parcă a căzut din cer). 
Z, 76. Milescu. 

U țimsi căarda. 

(A încins sabia) 

A deveni haiduc, a se revolta. 

Li țimasi. 

(Le a încins—armele). 

A se revollă, a deveni haiduc. 

Notă. — Cind cine-va se revolta, primul lucru ce făcea, cra să incingă 

o spadă şi să sc înarmeze cu o pușcă. Apoi cşind la munte îşi schimba 

costumul, îmbrăcînd pe cel haiducesc. ! 

'Ținţă sedalti, qaţi mică. 

(Cină scoate, zece mănîncă). 

A fi risipitor. 

Tricut prit țir ș-prit silă. 

(Trecut prin ciur şi prin sită). 

A fi umblat mult. 

Apă cu ţirla vai portu la numita ta. - 

(Voi purtă apă cu clurul la nunta ta). 

Notă. — In basmele aromineşti, între alte încercări grele, la cari ie su-: 

pus eroul sati eroina basmului, ie şi aceasta, să care apă cu ciurul. 

cfr. WVălfflin. III, 224: Kosriwp Bop ârsis (Plutareh, Parot- 
miogr. |, 34%). pi
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Ningu suqi ţiță. 

(Incă suge la ţiţă). Si 

Pentru cel prost; pentru unul cu mintea incă necoaptă. 

Canda ieri ti curmâși di șiță 

(Parcă Yeri te aj ințărcat). | 

Se aplică celor, cari se poartă ca niște copii nici. 

cir. a lacte nutricis; a lacte intantiac. , 
„Wolfnin. 357, V. 

Udatlu (amollu) di plai nu se aspari. 

(Cel udat nu se teme de ploae). 

cfr. Inecatul nu se teme de apă. 

Nu tuti ugăcuvli ță-afumă ai nicuchi'irată, 

(Nu toate coşurile cari fumă ati căsnicic).. 

Dir 18 I. 9: Alle sind nicht Jăger, die das Korn blasen,: 

: Uhtă dit bâirli dit inimă, 

(Ofta din adincul inimei). 

Umtulemnuu pisi foc. Aaa 

Unt-de-lemn peste foc. | 

A aţiţa pe cine-va. 

Uitulemmu pristi apă. 

(Unt-de-lemn peste apă). 

Om drept; ironic întrebuințat pentru om nedrept. 

-si biţi umtulemnul. 

(I s-a isprăvit unt-de-lemnul). 

Vezi : cîndila. 

A murit. 

Nă-ari antulemnu pri nis. 

(N are unt-de-lemn asupra-i). 

Aolă, — Se aplică celor răi, cari n-ati de loc milă şi se poartă ca 
niște păgini, nebotezați şi prin urmare neunși cu unt-de- lemn. In genere . 
se înţelege: turcul. Tot aşa : om niniruit, om neuns” cu mir, 

Pină z-qiţi amnă,
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(Pină să zici una). 

Adică: îndată. 

Nu sta pri ună. 

(Nu stă pe «una»). 

Cir. A vorbi în doi peri. 

Necă ună, necă doauă; 

(Nici una, nici două). 

A nu sta la chibzuială, a se hotări dintr-o dată. 

„ Va-n' iţi: ună; va-ți dic: dăauă. 

(mi vei spune: una, îţi voii spune: două). 

Aut einen groben Klotz, gehârt ein grober Keil. Diur V50 

II: Wie du mir, so ich dir. „ 

2233, 

2294. 

2256. 

9257. 

Ungli ş-carni, 

(A fi: unghe şi carne). 

A fi prietini intimi. Albanezul zice: Miști nga doi s-udaheti. 

(Carnea de unghe nu se despar că 

Ungte. 

(Nici cit unghia). 

De loc, de el. 

J-bigă' dngtili. 

(Ş-a băgat unghile). 

S-a năpustit asupra cuiva. 

. Ş-mică di su ungle. 

(Işi mănincă de supt unghie). 
Z. 47qi Li, Milescu, 

Se aplică celor zgirciţi. 

Cari s-nu un: săască, va san 'urzăaseti. 

(Dacă nu va semăna, va mirosi. 
Z, UI, 4957. Milescu. 

Se aplică la fii şi nepoți faţă de părinți şi unchi. 

Cari s-upârtaști tu lapti, suflă ş-tu mircât. 

(Cine se upăreşte în lapte, suflă şi-n iaurt).
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Cine je mușcat de șarpe, se teme şi de şopirlă. 

Gr. Gebranntes Kind scheut's Feuer. 

Di ascîctuni mare, bună-i j-grindinăa. 
(De secetă mari, bună-i şi grindina). 

Cindu va-n' ved ur&ucl'a. 

„(Cind îmi voit vedea urechia).! 

Adică, niciodată. 

Pi urăacta țta ndrăapta culcă-ti, 
(Culcă-te pe urechea cea dreaptă). 

Rămii liniștit, fără grije! | N 

2961. Nă-avdi di nă aumăaelii. 

2204. 

(Nu aude de o ureche). - 

Se zice?ipentru cine face pe surd; pentru cine se face că 
nu înţelege. a 

„ Pe aţăa uvecle sti baqi. 

(Culcă-te pe urechea aea). 

Ironic: Rămii sigur, liniştit! 

. Pi tu ună ur&acti nrintră, pit alantă n'-&asi. 

(Printr-o ureche îmi intră, prin cea laltă tmi ese). ? 

Z, II, 4755. 

S-ţ-u dică după avădceli. 

(Să-ţă citească, să-ţi-o zică după ureche). 
Obiceiul preotului de a citi la capul cui-va, după ce moare. 

S-ţ-u qică la cap preftul. 

(Să ţi-o zică popa la cap). 
. Vezi: No. 1925, 

AŢEI ţă-are arecli d&avdire, s-avdă. 

(Cine are urechi de auzit, să auză). 
Bagav, p. 181. Z. a7s2.1l, 

2266. Fudul di a6âclii. 

“(A fi fudul de urech)). : 

Cfr. A fi tare de urechi,
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9267. Ni-mică' acveclili. 

(Mi-a mincat urechile). 

A nu fi lăsat în pace. 

9268. Ni-arupsi areclili, 

(Mi-a rupt urechile). 

cfr, Z. IL, 4792. A-i “oade urechile. 

9269. Pină qi auvecti. 

(Pină în urech)). 

Aproape întreg. 

22170. S-aciţă” umeclili. 

(Ş-a prins urechile). | 

De mirare cind aude ceva înpsăimintător, cind i se în- 
timplă vre-o grozivenie. 

9271.. C'ulăă gh'ini acrectili. 

(Ciuleşte 'bine). 

9212. Disfă-ţi avectili. 

. (Desfă-ţi urechile). 

Observă bine, bagă bine de seamă. 

cfr. W. 314, VI, Arrige aurisl (Ter. Andr. 933); (Virg, 
Propert). a 

2213. Pin qi uvecli-i di borgii. 

(A fi dator plină la urechi). 

9974. Lă-ari urâclili astupati cu bumbăc: - 

(Ik stnt urechile astupate cu bumbac). 

9275, N&-ari ma grăauă lingăari ca uzfana. 

(Nu ie mal grea boală ca sărăcia). 

9216. Ursa nu să-aspare di ţir. 

"(Ursul nu se teme de ciur). 
! Z. 2573. Dan. 

9971. Ursa di (cu) furnizi nu si sâtură. 

(Ursul cu furnici nu se satură). Sa 
| Z. 2574. Milescu.
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2218. Ca usa la n'ari. 

(Ca ursa la miere). | 

Se zice pentru cine ține la ceva foarte mult, 

9979. G'oacă unsa di bil€', 
(Joacă ursul de belea). 

2280. Vru să sirmiă Iepuri, şi scasi asa. 

(A vrut să scoată iepure şi a dat peste urs). 

2281. Să-adunară ca pri a'să. 

(S-aii strins— să se ufte—ca la urs). 

Adică, ca la ceva rar, neobicinuit. 

cfr. Z. 2592. A se uita ca la urs. 

2282. Azi g'6acă la mine «se, mini la tini. 

(Azi joacă ursul la mine, miine la tine).. 

Adică : nu trebue să te bucuri, cind mi se întimplă un 
rău, căci şi ţie are să-ţi vie: Azi mie, mâne lie. 

2289. Vindi chalăa ursătei, ş-ursa tu pidure. 

(Vinde pielea ursului şi ursul în pădure). 
, cir. Z. 2585. 

9984, Ca havră Vurăuscă. 

(Ca havră jidovească). 

Adică : neregulă, zgomot mare, gălăgie. 

9285. Sinitatea năastră, hiavra Vureilor. 

(Stnătatea—să fie—la noi, şi frigurile—să .fie—la Ovret).. 

2286. S-ţin ca Vureili. 

(Se ţin ca Evrei)). | _ 

A fi uniţi, a se ajută in cazurigrele de mare nevoie. "lot aşa: 

9987. S&-agiută ca Uvreili. 

(Se ajută ca Evreih). 

22883. Pudi ca Uvvăulu di cirivică. 

(Fuge ca Evreul de. rac). | 5 

Notă,  — Se crede, că Evreii ait groază mare de raci, că nici nu-l 

mănîncă și nici nu vor să-i vază,



2289. 

2290. 

2291. 

2294. 

2295. 

2296, 

2297. 

9998, 

BROVERBELE AROMÎNILOR | 655 

Fric6s ca Uuv6ă. 

(Fricos ca Evrei). - 

sau 
Aurlă ca Uvwisă. 

(Strigă ca puii de jidan). 

Nu-n' vidui, n%-avqii ca Worcă. 

(N-am vâzut, n-am auzit ca Evreii). 

A nega, a nu spune adevărul ca Evreul. 

Notă. — Evreii sint recunoscuți, ca oameni cari se ajută între sine. Şi 
cînd e vorba să mărturisească ceva în contra compatriolilor lor, nu o fac 
în ruptul capului. - 

„ Aridi ca Uu»ei,. 

(Inşală ca Evrei). 

„ Uuveălu şi da şi sirigă. 

(Evreul şi dă şi strigă). 

A li vinovat şi cu toate acestea a se plinge ca un nevinovat. 

G'ură ca urcă. 

(Jură ca Evreii). 

A jura falş. 

S-lsagă ca Uuveălu. 

(Se leagă—de om-—ca Evreul). | 

A se ţine de capul nostru. Arată spiritul comercial al lvreu- 
lui, impins la extrem. 

Nurdări ca Vvvreili. 

(Murdari ca Evrei). | 

In mahalale evreești de prin Salonic, Bitolia, lvreii,fie că tră- 
esc mai multe familii evreești la un loc, fie că serviciul muni- 
cipal nu ieste aşa de riguros, domneşte o mare necurăţenie, 
care a trebuit să dea.-naștere zicătoarei de mai sus, care se 
aude şi in turcește. 

Țe u vrei, că vaca ţ-umpli cildarăa cu lapti, ș-tu soni-l' da 
cu cloța. 

(Ce ţi-e că vaca ţi-umple căldarea de lapte şi în urmă ţi-o 
varsă cu piciorul). 

Bună-i vaca, ma-i viţăarcă. 

(Bună feste vaca, dară fe viţioasă). -
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va 

Fiind-că după ce o mulgi, iţi varsă laptele. 

Di la vaca.: 

(De la vaca), 

Adică: din Grecia. 

Nolăi. — Cauza pentru care în limbagiul figurat Arominii numesc Gre- 
cia: Vucă, ieste, că pe grecește se numeşte: 557, car Arominii de 
prin Macedonia şi Albania, nepulind pronunța . bine E)a5z, pronunță 
[eo zvacă. . 

Li-[ită” vaca (poarca). 

(l-a Tătat vaca), 

A (i. vesel. | 
Vezi: că'pirăi. 

Ațel din vale. 

(Acela din vale). 

Adică : Dracul. 

Notă. — Se crede, că locuințele dracilor sînt. văile cele prăpăstioase. 

Tuţi cal&a, nis valăa. : 

(Toţi—mierg—calea, dinsul—mierge—valea). 

Pentru cine nu se poartă aşa cum toată lumea se poartă. 

Vatra (casa) xăană nu ncildaşti. 

(Căminul străin nu Incălzeşte). 

Dir 334. |. 169: Eigen Feuer und Ilerd kocht wohl. 

Tu aatra ta ş-clinușa ardi. 

(În vatra ta şi cenuşa arde). 

Lingă căminul tău toate iți fac cald. - 

Alimtu di văță. 

(Lins de vaci), 

Se zicein batjocură acelor spini ; femeilor cari se sulemenesc. 

IN bată-a văară. 
(i cintă a vară). 

Dr. Îi cintă cucul. 

Germ. Sein Weizen bliht. 

Cind ii mierge bine de tot.
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2307. Tută vă&ava «cir cir cir», tută 6arna engir> și emir». 

(Toată vara «cler cur cir>—in risete, adică,—şi toată earna 
«ngir şi mir>,—în certuri), 

Se aplică acelor, cari, cit ie vara petrec şi nu muncesc, 
pe cind earna apoi, simțind nevoie şi lipsi de hrană, se ceartă 
între ei in familie. Tot aşa: 

2308. piara tută tu cîntare,;ș-&arna tută tu uhtare. 

(Vara toată numai în cintare, şi carna 4 toată în suspine). 

2309. Ş-tini s- -crech,, birbate, io veduă nu armin, 

(Şi tu dacă at crapă, bărbate, ei nu rămtiă văduvă). 

2310. «Cum mi veşti și cum ti ved». 

(«Cum mă vezi şi cum te văd»). 

Isp. 57. Adevărul, este cum te văz și cum mi vezi. 

9341. Albanezeşte: Vera mie vla iștă- vla. 

(Arominul cu frate sint frate), 

Avlă. — In localităţile, unde Arominii trăesc în contact cu Alhanejii, 
se împacă foarte bine, ducind o viață frăţească, 

e 

2312, Ils: Ghzo. 3va molăr, 
sa spera Eva %abudp!.. 

(Cinci Aromini, un tirg, zece greci, un măgar). 

- Notă. — Grecii, ca să arate firea vioae, energică a Arominului, zic 

despre dinşii, că e destul ca cinci. Aromini să facă un tirg întreg. 
Arominul explică precum urmează zicătoarea aceasta. 
«Cinci Aroinini, zice el, sint în stare să facă un tirg întreg, pentru că 

fie-care din ei poate să vie în tirg cu cel puţin cinci. catiri încărcaţi cu 
marfă. Pe cînd zece greci nf sînt capabili nici un măgar să încarce, fic- 
cînd se duc în tirg, fie-cind sc întorc, de oare-ce fieşte-eine dintre dinşii 

se duce să tirguiască ăl mult marfă cit incape într-o traistă, ceva orez, 

unt de lemn, niscai fasole, ete. | 

2313. Viu ş-pițiii. o 

(Văzui şi păţi)). 

cfr. Cu chiii cu vai. | | 

Adică cu mare greutate, şi după multe necazuri. 

9314. Vimtu săamini, furtună aduni. 

(Vint semeni, furtună adun). 
Isp. 1216, 

2315. -Loat di vimtu. 
42
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(Luat de vint). | 

Germ. Der.ist vom Wind genommen. 

A fi sărit in minte. 

9316. Pimtul bati şi mantili aurlă. 
(Vintul bate—suflă—şi muntele urlă). | - 

Pentru cine se laudă cu munca altuia. 

2317. Ţe vimtu tă-aduţe pe la noi? | 

(Ce vint te aduce pe la no)). . 
| o Z. 334. Milescu. . 

2318. Bati vimtu tu hivani. 

(Bate vint). | 

cfr. gr. "Aviuoy veopițeis.: Zenob. I, 99; 

Dir. II, 379.: a 

2319. Nu suflă vizata curat. 

(Nu suflă vint curat). . 

A nu mirosit bine. i - 

2320. Bati vimtu. | 

(Bate vint). E 7 

A aiuri. 

B cl. Bate apa-n piuă. Germ. Seil aus Sand, wie hăllt das 
and. 

"ES îuob 5/owtov adres. Greg. Cypr. LII, 46. 
Si W. p. 27, 4. 

.9321. Lucrul dit câțină totna-i cama bun. 

„(Lucrul din vecinătate, totdauna feste mal bun). 

2392. S-niiri câcarlu (ciprarlu) pri h&ară. 

(S-a supărat văcarul (căprarul) pe sat). 

Povestea vorbii despre supărarea văcarului pe sat, dată 
de A. Pann în' Povestea vorbei, Buc. 1883, p. 101, se aude şi 
la Aromini. - - a : | 

2328. Bagi-l vifia. 
„(Bagă-i vopseala). 

A părăsi pe cine-ca. 
Vezi : baga-l crufea.
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Fă ţe qiţi vângh'ellu ma nu ş-țe nu diţi. 

(Fă ce zice Evangelia, dar nu şi ce nu zice). 

Povestea vorbei : Un călugăr citise în evangeliecă, dacă îţi dă. 
unul o palmă, să-i intorci și pe cea-laltă. Intilnit de un Albanez, 
a căpătat o palmă şi apoi a întors şi pe cea-laltă. Văzind: 
Albanezul că călugărul ie moale, il constringe să-l ducă în 
circă pe un suiş. Călugărul conformindu-se preceptului e- 
vangelic s-a supus. Abia a făcut ciţi-va paşi cu Albanezul în spi- 
nare, cind acesta a început să lovească cu picioarele pe că- 
lugăr, ca să meargă: mai iute. Dacă a văzut ușa călugărul, 
«a ! zice, asta nu o spune evangelia !» şi trintind jos'pe Al- 
banez l-a junghiat cu ferestrăul. | , 

Va li von! tuti. | Se RE 

(O să le borăşti pe toate). 

A ieşi prin nas cui-va toate. 

Criştin di Vrădştina. 

(Creştin de Vreaştina). 

„Vreaştina. este un sat în Epir, unde toţi sătenii sint de re- 
ligiune musulmană. Se zice în batjocură pentru cine nu e 
creştin cum se cade, care mănincă de dulce in zi de post, 
care e răi. 

! Vezi: Turcu. 

Ca Mihâli di Vrădștina: 

(Ca Mihali din Vrăaştina). . - 

Pentru cine vorbeşte alandala. 

Ca vulpea cu cdâliili a țaplui. 

"(Ca vulpea cu coaele ţapului). 

Adică : A aştepta ceva în zadar. 

Notă. — Vulpea văzind, că se clatină _c.... ţapului, a crezut că vor 
cădea să le mănince. - 

S&-aciţă' di pătruli (clic'Sare) pulpă. 

(S-a prins de clteşi patru picioarele), 

"2. 9677. A intrat vulpea în.sac. 

Vulpea cit este de şirăată, cadi tu stipiță). 

(Vulpea cit este de vicleană cade în cursă). 
i Z, 2671. Milescu. 

Cit este şirăată vulpea, multe ori maş cade n-princă. 
- Andr. Bagav. p. 99.
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(Cit e vulpea de vicleană, de .multe ori: cade. în cursă). 
Z. 2671, 

Vulpe văacl'ă. 

(7. 2685. Vulpe bătrină). 

.- 'Ţe culpe tăcută-i | 

(Ce vulpe tăcută teste). 

„A fi prefăcut, 

9334, 

„2835, 

9356, 

2337. 

2398. 

2399. 

934), 

Şi vulpea s&-acaţă di pâtruli ciic'ăari. 

(Şi vulpea se prinde de citeşi patru picioarele). 

Dăr 120. [. 58: Man fingt auch wobl den geschickten Fuchs. 

Să-aciţă' vulpăa di pâtruli ciic'ăari | 

(S-a prins vulpea în clte patru picioarele). | 

Borchar 873 s. 830. Da stehen die Ochsen am Ber ge. » Sul 
137. Nunc meae in arctum coguntur copiae. 

Pulpăa cari nu ag'iunqă auili, dițea că-s acri. 

(Vulpea dacă nu ajungea strugurii, zicea că sînt acri). 

Vulpăa cind z-vidu fir coadă, vru s-li facă tuti câluvi. 

(Vulpea, cînd s-a pomenit fără coadă, a viut să le facă pe 
toate berci). 

z, 2635. | 

Cap de Punrgar. (sai: vurgirescu). 

(Cap de bulgar). 

Cap prost. 

Notă. — Bulgarii sint considerați de capite grăase, 

Vezi Ocan, Zdângan, 

Ună minti ş-aţăă curgăvrăască,. 

(O minte şi acea bulgărească). 

„ Adică : proastă, mitocănească. 

Niști ari V'ană tu tastru. 

(Nişte (ceva) are lant în traistă). 

Notă — lani a prins pe nevasta lui vinovată Şi o bătea cu traista. Ne- 
vasta plingea şi lumea se mira, de ce plinge, căci o bătea cu traista, 
care nu doare. Bine dar lani avea ceva în traistă: o >, peatră.
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Canda viin vantțarii 

(Parcă vin jenicerii ]). 

Exprimă spaima. 

cfr. Parcă au dat Turcii. 

Ca vaniţan face, 

- (Ca ieciner face). 

A se purta răi, furios cu lamea, a nu se împăca cu nimic. 

2349. Y'aspe aste. 

(7. 2628. A fi ca o viespe), 

Arsiiî ca nțăpât di vaspi. 

“(A sărit ca înţepat de vlespe). i 

D-iu si-l! dati la v'atru, il! dai la hisăp. 

(De. unde să dati la doctor, daii (mai bine) la măcelar). 

Di cindu îșiră o'dţrâli, mor lumăa cama multu. 

(De cind ai eşit, aii apărut, doctorii, moare lumea mai mult). 

„Ca vavv'ir, 

(Ca mercuriti). , 

Adică, care-ţi fuge din mină. Banii sinţ ca mercurii, adică 
care nu stă la un loc. 

Z. 429. 

Ari clermu la cur. 

(Are vierme la c..). 

"A fi neastimpirat. , 

2. II, 2890: [i joacă şoarecii ?n călcie. 

Ca vermaul s-mintăaşte. 

(Se zvircoleşte ca un vierme). 

Pentru cine nu se astimpără. 

Ari vevmua la inimă. 

(Are vierme la inimă). 

Permaul aţă! n'iclu, pescul aţel mare acaţă. 

(Viermele cel mic, prinde pe peştele cel: mare). 

N
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L-mică venit. 

(UI măntncă viermi)). . 

De necurățenie ; de sărăcie mare. . 

Va vină vica -mbirvi'ic'a. 

(Va veni viicea -mbirv!'icea). | 

Se obicinueşte la nuntă, ca rudele miresei şă fie invitate . 
Ja mire şi ospătate: Apoi sint invitate rudele mirelui la mama 
miresei. Faptul acesta din urmă se numeşte: mbirwi'icea. Se 
întrebuinţează ca să arătăm, că va veni şi rindul nostru. 

Murt vifta ţe t&-alivaă. 

(A murit ţiganca care te lăuda). 

Se zice pentru cine se laudă singur. - 

Afirăâ-mi, dăamne, di citigurii viftăască, şi di uspiţil'e tur- 
țăască. 

(Păzeşte-mă, doamne, de calomnie țigănească, şi de prie- 
tenie turcească=—referitor la funcţionarii turci). a 

V'iftul ş amiră' s-agiungă, tot viiftu v-armină. 

(Țiganul şi împărat să ajungă, tot ţigan o să rămte). 

P'iftul cind amiră' intră“, tată-su ninte spindură. 

(Tiganul cind a intrat — s-a făcut — împărat, pe tatăl săi” 
întii a spinzurat). 

Piftul (ag'umtu) visil€6, tati-su ninte ş-til6. | 

(Ţiganul dacă a ajuns rege, pe tatăl săi inainte a tăiat). ” 

P'iftul ş-clelnic, la cirbun! va-l' hibă mintăa. - 

„(Ţiganul şi celnic devenină, la cărbuni o să se gindească). 

ngr. Cal'a pendi cârvuna, chi'i pervia hiil'a prâvata. 

Mai bine cinci cărbuni, de cit o mie deoi. 

Cadi viftu ţirlu ş-alavadă. 

(Fie-care ţigan îşi laudă ciurul). 

Tot ţiganul îşi laudă ciocanul. 

ledem Narre gefăllt seine Kappe. 
Dir 827. [. 444. leder Krămer lobt seine Ware. - 

Viftul j-visil'6, amonăa ş-ciţtă. | A 

(Țiganul şi împărat dacă a ajuns, nicovala işi cerea).
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Dir 496. L. 216. Der Bsel ist ein Esel, und kâm'er auch . 
nach Rom. li. Bos, bos dicetur, terris uticumque videtur (mit): 

2361. Cindu vru z-g'dacă viftul, s-arupsi ti'mpina. 

(Cind a vrut să joace ţiganul, se rupse toba). 

cfr. Undn-i aţa mai supţire, acolo se rupe. . 

9362. Cindu vru și ziftul z-g'dacă, s&-arupsi coarda. 

(Cind a vrut şi ţiganul să joace, se rupse coarda de vioară). 

2363. Ae'umsim ş-uoi 2ifțât, ma laiu di greţiii.. 

"(Am ajuns şi noi ţiganii mai răi de cit greci)). 

ngr. Chr-imis i viifti catindisâmi hiirotiri ap.tus Grech'. 

“(Aşa spun țiganii din Prevezza). _ 

9364, Plai cu stari, vifțât îm pizari. 

(Ploae cu soare, ţiganii la tirg). 

cfr. Treanca, fleanca, mere acre, 

„9365. S-nu-l văadă vintu tu, min! xăani. 

(Să nu-l vază vinul fn mlini străine). 

Pentru cine umbla mereil beat. i a 

2366. V'itria ţinţi pa âdi. gasti, ma cari u şti? - 

(Doctoria cinci parale: costă, dar, cine o cunoaşte ?) 

9967. VTitria-i di-un pară”, ma cari u şti. 

„ (Leacul se face cu un ban, dar cine-l cunoaşte). 

2368. Moartăa ș-iu vilii t&-află. 

(Moartea şi în' sticlă te află). 

2369. P'iamade! * 

(Cind cine-va e alungat dintr-o parte, pentru tot- dauna).. 

2310. Cişarăa al Zamă, 

(Stina lui Zamă): 

Adică : Stină fără noroc, care nu aduce nici un folos. . 

„2371. Zvăari multe, ftoh'e mari. 

(Vorbe multe, sărăcie mare). 
Z, 11, 6363 Ghicu..
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L'-cidu «Vo»lu mpadi. 

(I-a căzut vorba jos). 

„A nu-i fi ascultat cuvintul, rugămintea. 

„Din aVor-aVor, &asi civgălu. 

(Din vorbă în vorbă iese cearta). : 

Zbovlu aj€l uritiu ca cimbana s-avdi. _ 

(Vorba rea se aude—departe,—ca un clopot de biserică), 

Zvovlu arău-i ca gugoşlu. 

(Vorba rea ie: (fute) ca glontele). 

Zbovlu ară", ne cu cal, ne cu zizâr ld-acăţi. 

(Vorba rea nu o prinzi nici cu calul nică cu ogarul). 

Diir. Gered't gerea't, man kann's mit keinem Schivamm 
auswischen, 

Zoovlu dulți, mult aduţi. 

(Vorba dulce mult aduce). 

Dur. '709. Il. 403. Mit guten Worten fângt man die Leute. 

'Adusi =Vovlu. 

(A aduce vorba). 

Omlu cu minti, z-bati cu <bonlu. 

(Omul cu minte se bate cu vorba). 

Nu “iși di =Vo” 

(N-a ieşit de cuvint), 

A se ţine de cuvint. 

P-iu l-&asi zVonle, l-Basi ş-suflitlu.. 

“Pentru cine este om de cuvint. 

Zoorlhu dulţi Găspiţi!i adavgă. 

(Vorba dulce prietinii adaogă). 

. Zovlu aduţi zbor. 

(Vorba aduce vorbă).
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2384. Di sbor-zbor, ag'undi la ful'6r. 

(Din vorbă în vorbă, ajungi. la fulor). 

Adică la ceartă, la inhățare, la pus mîna în păr (fuior). 

2385. Si abuî'pa tra s-nu durn'im. | ' 

(Să vorbim 'ca să nu dormim). 
| Z. 11. 6479. 

2386. Cari multi <bavaști, lucru nu biţăaşti. 

(Cine multe vorbeşte, lucru nu isprăveşte). 

2387. Cari svuraști, vindi, cari ascultă, acumpiră. 

(Cine vorbeşte, vinde; cine ascultă cumpără). 

2388, Zbuvaşti cu morţii: 

(Vorbeşte cu morţit). 

A aiuri, a vorbi alandala, 

2389. Adă li aburi, adă s-lă-alisă'm. 
(Aci vorbim, aci să le lăsăm). 

Arată discreţie. 

2390. 'Dadun abac m, ahori'a 'cich'isim, 

“ (mpreună vorbim, separat înţălegem). 

“Z. 1, 5990. Amindoi vorbim, dar başca ne înțălegem. 

9391. Ci țe s-nu <baeria, cind va dăm paraţiii. 

(De ce să nu vorbim, parcă o să dăm parale). 

2392. Cari =ghilăaști, lucru nu bităaşti. 

(Cine se jeleşte, lucru nu isprăveşte). 
| . Z. 53806. Ghicu. 

2393... Si cgvâmă n-cap. 

(Se zgirie la cap): 

__Șe zice, cînd cine-va rămine cu pofta i în cui, 

“Tot cu acelaș senz:: 

Si agrâmă iu nu-l mică. 

(Se zgtrie, unde nu-l măntncă). 

2391. Si <grimă, iu-l mică. 

(Se scarpină, unde-l mănincă). 

N
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Zguria mică şi h'er. 

(Rugina măntncă—roade—şi fierul). | 

Zinatăa-ă bilig'ic de amâlamă. 

(Meşteşugul Yeste brățară de aur). 

Zâinatăa nvăaţ-u ş-las nu lipsăască. 

(Meşteşugul invaţă-l şi las' să nu trebujască). 

'Omlu cu zînati nă-agiună. 

(Omul cu meşteşug nu făminzeşte). 

_N6 ari ameană la ce... 

(N-are nici izmene la c..,) 

A fi cu totul săraci 
” , Vezi : cimeaşi. 

Ş-umplu zmădnili.. 

(S-a umplut izmenele). 

De frică. 

Zmolcul nu să-aspari di n&aiiă. 

(Muntele Zmolcu nu se teme de zăpadă). 

Notă. — Muntele Zmole este aşezat spre V. de Samarina, Epir. 

Lu amălsiră, 

(L-aii zmult). 

„Se zice pentru cine este înşelat şi jupuit. 

Zorăa scăati untu-lemnu. 

(Nevoie scoate—produce—unt-de-lemn). 

Dir 190. II, 105. Not bricht Eisen. 

Tu zori j-draclu (luplu) acâţi di urecli. 

(In nevoie şi pe dracul (lupul) îl prinzi de urechi). 

Zorăa bari frinqi. 

(Nevoia fiere rupe). 

Cu zor&a poţi s-l'ai, nu poţi 'z-dai. 

(Cu forţa poţi să iei, nu poţi să dal),
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Cu zove s-adară, lişâr s&-asparqi. 

(A nevoile se face, lesne se strică). 

Cu zalau z-badi minta, zurlu hiii. 

(Cu nebunul îţi bagi mintea, nebun eşti). 

cfr. Spune-mi cu cine te însuţeşti, -să-ţi spuiii cine ești. 

Zarlul, zurlu lu ăduţi n-cali. 

(Pe nebun, nebunul îl regulează). 

Diir 358 II. 179: - Ein Keil treibt den andern. lt. Cuneus 
cuneum trudit. Cuii pe cuiii se scoate afară. 

„Zuvlul nă-ari căarni si-l cunoşti, 

(Nebunul n-are coarne să-l cunoşti). 

Zurlu fu linir, zurlu ş-auş. | 

(Nebun a fost ca tinăr, nebun e şi bătrin). 

Ngr. Iâis v'eru palav6, tedch'os itan chii s-ta ni'ata. 

(AI văzut bătrin nebunatic, aşa a. fost şi în tinereţe). 

Faţi zuvZeţă, ca fic'6r. 

(Face nebunii ca băet), | 

243. Ș-lo acerca. 

(S-a luat gitul). 

Z. 512. A se duce pe copcă. 

A se prăpădi.
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dAcld si-l! hi'ibă»; 

(Acolo să-i fie). 

Notă. — Se zice, cind vrem să abatem răuc. Să-i [ie răul de cap acolo, 

nu aci la vre-unul din cei prezenți. . 

O audi 

(A lovit-o p. 

A şters-o. 

« Aidi-aidi» easti. , 

(A î cine-va: «A ide-aide»), teste a fi prost. 

O persoană care judecă nu consimte imediat să facă ce-i 
spui, fară să judece intii şi “fără să vază prin urmare, ce-l, 

„ce nui, 
Vezi No. 1733. 

Nu l&-alăapsi di ţivă. 

"(Nu l-a ales de nimic). 

A ocări pe cine-va. 

Me- -alghii. 

(M-a inălbit). 

A ne căzni prea mult, 

(Ca albina e plin). 

C-alghiina-ă plin. 

Bogat, că nu-i lipseşte nimic. 

Ca alghină-i avăt. 

(leste bogat ca albina). 

Ca Atipâșă ti porți.
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dAcld si-l! h'ibă». 

(Acolo să-l fie). | 

Notă, — Se zice, cînd vrem să abatem răul. Să-i fie răul de cap acolo, 

nu aci la vre-unul din cei prezenți. 

O aguli! 

(A lovit-o |) 

A şters-o; 

« Aidi-aidi» easti. 

(A fi cine-va: «Aide aide»), feste a îi prost. - 

O persoană care judecă nu -consimte imediat să facă ce-i 
spui, fără să judece întii şi fără să vază prin urmare, ce-i, 

ce.nu-i. - 
| | - Vez: No. 1733; 

Nu lă-alăapsi di ţivă. 

(Nu l-a ales de nimic). 

A ocări pe cine-va. 

- Me-alglui. 

(M-a înălbit). 

A ne căzni prea mult. 

(Ca albina e plin). 

C-alglina-ă plin. 

Bogat, că nu-i lipseşte nimic.. 

Ca alghină-i avăt. 

(leste bogat ca albina). 

Ca Alipâșă ti porţi.
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(Ca Ali-paşa te porţi). . 

A se purta ca un tiran. 

Binăadă dă-aminctânilăa. 

(Trăeşte cu minciuni). | 

Se zice de cel, care este sărac prăpădit, care o duce grei. 

Loclu amâvăvescu toţi îl ursescu. 

(Loc împărătesc— publie—toţi il stăpinssc). | 

cir. Lt. Nemo quemquam ire prohibet publica via. - 

Dă-al[6ară hi'ilu d& amiră, ş-tu pungă n6-ari pară. 

(De pe din afară fiu de împărat şi în pungă n-are ban). - 
Comunicat de d. 1. Marcu, Nijopule, Macedonia. 

249/i*Va ligari l-av'u And6nă. 

9495, 

2426. 

2491. 

2498, 

(Trebuie legat la S-tul Anton). 

"A fi nebun. 

In Peninsula balcanică, s-tul Anton ieste sfintul prin ex- 
celență, care persecută pe draci, şi-i alungă din corpul oa- 
menilor. La bisericele saii monastirile acestui sfint se aduc 
alienaţii ca să se vindece. o | 

Ca t6 andâvsia țăa marăa. ... 
(Ca în revoluţiunea cea mare). 

Aotă. — Prin revoluțiune mare înțeleg. Arominii de la Pind revoluţiunea 
de la 1854 cind comunele Samarina şi Avela ati încercat :a.se scăpa de 
supremaţia turcească, împinse. de spiritul de creştinătate şi de agenţii 
greci. Se întrebuințeață ca să arătăm zăpăceală şi spaimă. 

Li-angână ună ! 

(L-a clrpit una !). 

"Notă, — „Îngdn, proprii înseamnă: chiem (cînele, oile, ctc.). 

Va ansîzani. 

(i trebue să fie sărat. 

A avea poftă de bătae. Ni 

Citr add făăţisă alanţi. 

(Pe aci aii apucat cel lalţi) 
, 

Ngr. să î6 Ezanoy oi Got | 

Idem. | | RE
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2499, Li-da apă. 

(li dă apă). 

A înşela pe cine-va. 

2430. II curmă' apa di la măară. 
(l-a curmat—i-a tălat—apa de la moară). 

2431. 'Tu nă apală z-duţi.i 

"(S-a dus într-o fugă). 

Notă. — Apala înseamnă: spadă, fulg, lină albă şi bine scărmănată, 

2432. L„bigă” pri api-t. 

(L-a băgat în apele sale). 

A-l înduplecă,.: 

2133. Nu da arată. 
(Nu dă rind—la vorbă). 

A vorbi fără nici.un şir. 

"2434. Libişară araţi. 
(L-ati sărutat rece). 

Adică: mort. | 

9435. Ţ-faţi ară. 

(Îţi face rău). 

Adică: şterge-te pe buze. 

2436. Ună minti ş-aţăa' arbinșască. - 

(O minte şi acea albanezească). 

Adică: nebunatică, zburătoare, nechibzuită. 

Vezi No. 95 p. 427. 

2437. Pină s-intră ariclu tu casa brăăticlui ş-a poia lu scăati dip. 

(Pină ce să intre ariciul In casa broaştei şi apoi îl scoate 
cu totul). 

i D-l Tacit Nic. 

Arată ingratitudine. Ariciul s-a rugat de broască, să-i facă 
un loc în casa lui, acăci», zicea el, după ce seadunase cu 
totul şi se făcuse mititel, auite, mie nu-mi trebuie decit foarte 

- puţin "loco. | 
Broasca, văzindu-l,-că este aşa de mititel Şi aşa de zmerit, 

l-a peftit, să intre. | N:
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Abia introdus ariciul și incepu puţin cite puţin să se umile: 
şi pe cit el se umila pe atit: broasca se da mai la o parte. 

«Dar ce faci, frate, ii spune broasca, nu vezi, că mă scoţi 
cu totul afară. | 

Dar șiretul aricii rizind în barbă zise: 
«De! dragă, aşa mă apucă pe mine cile o dată. 
Umflă-te şi mereii umilă-te, biata broască s-a văzut silită - 

să easă cu totul din casăi. - 

Cit tradi arina. 

(Cit e arina). Ă 

Arată : mulțimea. 
Vezi: Frinda, spruna, metura, steilile. 

Nu va tâ-avisăască, 

(N-o să-ţi placă). 

A răbdă, a-şi pune polta în cuii, 

L-lo arîălu. 

(L-a luat—tirit—rtul). 

Cind opinia publică, cind mulţimea nenoroceşte pe cine-va. 
l 

Avondu—arondu. 

Avmânăaște! 

(Romineşte). 

Adică : verde. 

A spune ceva pe şleaii. 

Ssâmină a7'6v (urdv).: 

(Samănă ovăz). 

A avea frică. 
S 

up 

Cari nă-ari arşini di bamin', n%-ari şi di Dumniqăi. 

(Cine n-are ruşine de oameni, n-are nici de D-zeă). 

Că-avusfetăa ascâch' şi di cap di om. 

(Cu mită scapi şi de-cap de om). 

Pină s-asciâchă,. , 

(Pină să scuipi).
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Indată, în timp cit se poate de scurt. 
Vezi p. 21, rîndul 1—12. 

Ne ţe mică” asăară nu ş-aduţă aminte. 

(Nici ce a mincat asară, nu-şi aduce aminte). 

A fi uituc. 

Canda ! qiţăă viră : «aspunil» 

(Parcă-i zicea vre-unul: spune 1»). 

A nu putea păstra secretul, 

-Nu cunbaşti cit îl! ţini ccermvra, 

(Nu cunoaşte cit îi ţine umbra). 

A nu-şi cunoaşte virful nasului. 

Cit aș s-hiibă omlu, bana-i dulţi. 

(Ctt de bătrin să fie omul, viaţa este dulce). 

2451. Tora tu aușami (auşatic), scăti, cal, g'unami (g'unatic). 

2452. 

(Acuma la bătrineţe, arată, calule, voinicic). 

ngr. 'Tora s-ta v'irămata, made v'eru râmata. 

Acum la bătrineţe învaţă bătrinule carte. - 

Me aușt. 

(M-a îmbătrinit). 

De necazuri mari, 

453 Nu z-duţe la avinare cu tufech'a găală. 

249% 

2450. 

(Nu se mierge la vinătoare cu puşea goală). 

Ş-u bigă” apa tO-acldchi'iă,. 

(Ş-a băgat-o — a adus-o — apa în canal). 
' Vezi No. 1344. p. 555. 

cfr, Er hat sein Schiifehen în's. 'Prockne gebracht. 

LS acră, 

(L-a răcorit). 

A-l frecă. 

Alţi lucrăaqă ao'âili ş-alţi stricăară busli. 

(Alţii lucrează viile şi alţii strecoară butoaele pline cu vin). 

| | 43
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— Ba! 
— Ba&a Nihori. 

(«Bal» — «Baea ieste la Nihoris, 

Cind cine-va răspunde «bal» ceea ce arată un răspuns o- 
braznic, aşa cum nu se cade si se răspunză, atunci i se răs- 
punde prin: Baea Nihori. 

Aotă. — Nihori este un sat în 'Tesalia. 

Băâligă ! (Baligi). 

(Se zice unui nemernic, om moale). 

Cidu tu baltă, 

(A căzut în lac). 

Adică : s-a pierdut. 

Ca cal vală. 

(Ca cal breaz). 

Se cunoaşte ca cal Dali, ca cal breaz. 

Bană aciţată cu hi'ilu. - 

(Viaţă prinsă cu aţă). - 

cfr. Viaţă cirpilă cu aţă. 

Nu-l! da Vană. 

(Nu-i dă viaţă). 

A nu lăsă liniştit, a nu da pace cuiva. 

Omlu ari și ban& ş-mâarti. 

(Omul are şi viaţă şi moarte). 

Pentru aceasta lrebuie si lucreze mere, ca si trăiască 
bine, dacă trăeşte, şi să nu lase pe drumuri pe copii, în 
caz de moarte. 

Notă. — Nihori este un sat în Tesalia. 

Cişarăa al Bavba- Viană. 

(Stina lui Barba lan). 

Adică : fâră nici o.regulă, firă nici un folos norocos. 

Bavgul ! 

La întrebări cari nu sînt la locul săi, cind cine-va ne plic: 
tisește cu o stăruitoare întrebare despre un lucru oare-care, i 
se răspunde prin: bardul (cel breaz), câ să înceteze de a ne 
mai întreba. ” 

Tă-adrâși Basdagh'ăână.
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(Te ai ficut Bazdaghiani). 

Adică: A deveni păcală. 

Notă. — Ancedotele referitoare la Pazdaghiani sînt numeroase şi se 

vor vedea la: Anecdote Aromâneşăă. 

Uh! Văvvaţii cumu-l băa. 

(Uh, bărbaţii cum îl beau). 

Vezi anecdota referitoare la aceasta | în «Gazeta Macedoniei», 
No. 17, p. 3., datorită d-lui D. Vulcan. . 

ct. No. 214. 

Ca Vivvec &asti. 

(Este ca berbecele), 

A fi gras, bine făcut. 

Ş-6-aspusi Vicîvăa.. 

(Ş-a arătat arama). 

Z. 493. A-şi arăta arama, 

Bivviteaşti,. 

(Flecăreşte). 

Casă di Vinde. 

(Casă de birden'). a 

Adică proastă, nedurabilă pentru mult timp; casă sărăcăcioasă. 

Notă. — Bivdenili sînt nişte plante, cari crese în Tesalia. 

Aţia ţ-adară rînlu, ş-aniia n!- h'erbu eri'nlu. 

(Ţie îţi dreg brlul şi mie imi fierb griul). 

Așa e lumea: : unul ride, altul plinge. 

Notă. — După ce mirele fe gătit cu toate hainele de mire la sfirşit i 
se dă şi briul, ca să se încingă. Aceasta se zice: a drege (impodohi) briul. 

Griul sc fierbe, îndată ce cinc-va a murit, aşa că la îngropare, se dă 

celor cari însoțesc pe mori, ca să-l ierte, 

M-Brusa ? 

(In Brusa). 

Aşa se răspunde celor cari nu sînt mulţumiţi cu locul cari 
ocupă. 

Notii. — Im credința poporului Brusa ar fi un oraş foarte depăriat şi 
nu tocmai favorabil. A trămite pe cine-va în Brusa, echivalează cu a-l 
trămite în depărtări, în exiliii, de unde nu se ştie, dacă se întoarce sai nu. 

Probabil ieste oraşul Drusa din Asia mică, -unde altă dată se trămi- 
teaii deținuții, de cari acum se trămit în Iemen,
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Ari dubuliă în cap. 

(Are cărăbuşi în cap). 

A avea gărgăuni. 

Tot-na l-aridi vuga. 

(Merei îi ride buza). 

A fi fericit. | 

Nu-l! arsi Vuga. 

(Nu-i rise buza). | a 
A fi nefericit. 

Alinqi-ți vâgâi. | 

(Linge-te pe buze; şterge-te pe buze). 

Strimbă' Vâgiti, 
(A strimbat din buze). 

Omul strimbă din buze, ca să-şi arate: neincrederea, ne- - 
păsarea, putinţa. 

Tri bun ţ-u faţi? 

(Pentru bine ţi-o faci?) 

Cind cine-va face ceva extraordinar. 

Bunăaţa je u faţi, totna s-u taţi. 
(Binele pe care-l faci, în totdauna să-l tac?). 

L-mişcă Vunicla. 

(Il muşcă buricul). 

A jubi, a ţine cu iubire la cine-va. 

Ti voi ş-tini, ma tră mini, Vurielu n!-si bagă m-padi. 
(Te tubesc şi pe tine, dar pentru mine mi se topeşte ini: “ma = lit. mi se lasă buricul în jos). 

N'-fugi buriclu. 

(Mi-a fugit buricul). 

A se speria, 

Notă..— Se crede, că buricul se mişcă din loe şi ca să fie readus la 
loc, se recurge la babe. (Vezi p. 256 No. 69).
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2184. Citi brini ma multi I-badi a biătiley,; ahintu ma sinităasă 
s-fați. 

(Cite cercuri mai multe îi pui butolului, cu allt mai tare 
îl faci). i 

Cu cit il stringi, îl pregonești pe cine-va, cu atit mai mult 
il întăreşti. i 

948/bi* Nu calcă mpadi. . i: ” 

"(Nu călca pe jos). 

De veselie mare, de mîndrie. 
Com. de d-l T. Marcu, Nijopule, Macedonia. 

2485. Di mprostu dăarmi ca palu-calu. | 

(Doarme de a-n picerele ca un cal bătrin, prost). 

cfr. Haec cantherino ritu mulier astans sominat, trăumt 
stehend wie ein Gaul. Plaut. Men. 395. 

2486. Lă-adusi n-cali. 

(L-a adus în cale). 

A înduplecă pe cine-va. 

2481. Arcă' nă cale, , 

(Aruncă o cale). 

Aolă. — Drumul ce-l fac cărvănarii, de unde încarcă 'ceva, pină unde 
sint. întocmiţi, ca să descarce ce aii încărcat, se numeşte «cale». 

„Arcă nă cale, deci însemnează, a făcu o dată drumul pină unde s-aă: 

întocmit să aducă marlă încărcată, 

'9488. Lo cati. 

| (Luă cale), 

Isp. 160: A lua cale multă. 

- A înainta. 

2489. S-nu ţi-l astă! în cati. 

(Să nu-l întimpini în drumul tăi). 

Pentru cine este răii, cum n-a mai făcut firea. 

2490. Cap friptu. 
(Cap fript). 

Adică : grec. | | o 
| Vezi : No. 875 şi sqq ; 1078, 

"2491. Cap di griji.
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(Cap de grijii). 
A îi încăpăţinat. 

Noli. — Grijă ieste un arbore foarte lare. 

9492. U scăasi n-cap. 

(A dus-o, scos-o la capăt). 

A izbuti. 

2492. S-I arăch' caplu şi s-fudi. 

(Să-i răpeşti capul şi să fugi). 

Așa se zice, cind cine-va este frumos de tot. 

2494. Ş-mică” caplu. 

(Şi-a mincaticapul). 

A muri, 

219wis.Nu mi dâari caplu. 

| (Nu mă doare capul).. 

“Adică : altă grije n-am | 

„2495. S-aciţă” capu. 

i (S-a prins — cu mtinele — câpul,. 

“Din cauza miniei sat a unei neplăceri oare-care; ori a mi- 
„rii cine-va îşi prinde capul. 

- cfr, WUfE. 6,319. Ut” frontem ferias. (Cic. ad. At, I, 41), 
Vor Zor u und Umvwillen. schlăgt man sich weohl vor die Stira. 

"959, Ca cavcangal si ahiqi. 

(Se înfige ca un carcandal). 

Pentru cine se întroduce în toate părțile, prin toate as- 
cunzătorile. 

9497. Tali tu carni vie. 

(Tate in carne vie). | a 

 WO6If VI. 388:.1t. ad vivum resecare = bis zum Fleisch. 

2498. Bati că'Vurti. 
(Bate drumurile). 

A umbla fără căpătiiii 

„2499. Chiatra grăaiiă tu loclu a lei șede.
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(Piatra grea în locul cl stă). 
- , Dimoane Mih. 

Omul bogat nu merge în străinătate. 

Toto 
2499, bis Cidu ch'atra ș-n-aciţă cicoauli. 

(A căzut peatra şi mi-a- prins picioarele). 

Cind cine-va ne cade pe spinarea. noastră şi trebue, de voie: 
“de nevoie, să-l nutrim. 

pa Com. de d-i T. Marcu. 

2300. Ş-ul dăadi caplu di clatră. 

(Şi-a bătut capul de piatră). 
Dimoane Mih, 

A-i părea răi; a se căi de. ceva. 

9501. Arcă catre nipsi. 

(Aruncă peatra la spate). 

A nu se mai intoarce. 

Notă. — Se. ohicinuteşte a se lua o peatră şi a se arunea din față în 
“spate peste” urnăr. Și apoi acela care o aruncă nu se mai înloaree îndă Î- 

răt, ca să sc uile. - : 

. Aceasta se explică, ca acela nu se va mai intoarce pe. acolo. 

2902. Ş-u , dăadi n-clueptu. .. : 

(Şt-a dat-o, — s-a lovit — în pfept. 

„A jura răzbunare, a-și propune să poarte Simbetele cui- va. 

Notă. —: Această ameninţare sc. exprimă,” lovindu-se în acelaşi limp 
cu pumnal în piept. | i 

2303, Cu criivolau trăați dorlu: 

(Trece cu timpul durerea). 

9504, S-ai chir s-lă-asculţi. Ă 

(Să ai timp să-l. asculţi).: 

Cind vor beşte cine-va fleacuri, cind Necăreşte.. 

2505, Cnivutlu: zburaşti și nu minduaști. 

(Nerodul vorbeşte şi nu gindeşte). . 

2506. « Cin-miho. SE | 

Se întrebuințează, cind cine-va ne- avind incotro, caută cu 

mofturi să se scuzeze, cu cih-mih. 

9507. Li câlz! 

(A şters-o),
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Pr-iu u scoţi câmăașa ?. 

(Pe unde o scoţi cămaşa ?) 

Adică, cum scapi din încurcături, 

Ș-asli cu -câmeașa dila nuna. 

(E cu cămaşa de la naşa). 

A fi nepriceput, a fi sărac. 

Cum îl făaţi misa ş-&asti. 

(Este cum l-a făcut măsa). | 

Adică : A fi sărac de tot; a fi prost copilaş. . 

L-tricu prit câmăași. 

(L-a trecut prin cămaşe). 

A adopta de fiii pe cine-va. 

Notă. — Vine de acolo, că adoptarea de fiii a cul-va se face, tvecind 
copilul prin cămaşă de cître femeea care | adoptează. Femcea îmbrăcată 
numai în cămaşă, îl trece de trei ori prin gura cămeşii. Aceasta cchiva- 
lează ca şi cum J-av fi născut. 

2512. Nu faţi niţi cit un cîni arin'6s, 

(Nu face.nici cit un cine ritos). 

cfr. Nu face nici cit o ceapă degerată. 

2519. Ca cînili hiii, mași cindu ti strindi &arna grăată, atumţăa 
ți-aduţi aminti di citindie. 

(Ca cînele eşti, numai cind tă stringe earna grea, atunci 
i-aduci aminte de căsnicie). 

Ci'nili, văara, cît ţîni chiirolu bun, 
necă s-mintu&aşti si ş-adară viră. 
citîndie, iu si să-acumtină tu ch'ir6 
grei ; cindu acaţă ăarna cu friglu 
și cu n&urli aţăali gr&âlili s&-adună 
cap cu ci'ic'6ari ună, cit un gumâ- 
Vă şi trimurinda diţi: 

«Ţe chi'irut fui ş-io v&ara tricută 
şi nu-n' adrâi nă cilivă ? Na! cit 
h'iă fo ? Nă palmă lungu-largu ! pa- 
tru pari cit c'Garli a măali, ună an- 
vilitură şi cilivucla era adrată.1.... 
Minti tră di v&ară», 

Ma viini v&ara, cu s6arle aţel mu- 
"sât și dugurâs, ţe-ți dizgl'ață tati 
dăsili amurţiti di &arnă, na-l ş-ci'- 
nili tes la sari cu zel'ăătili «una 
gr&aşti ş-alantă nă-avdi», 

(Ctinele, vara, cît durează timpul 
cel frumos, nici nu gindeşte să-şi 
facă. vre o căsnicie (vre-un rost), 
unde să se adăpostească în timp 
greu; cind începe earna cu frigul 
şi cu zăpezile cele grele (năprăs- 
nice), se adună cap cu picioare 
impreună, cit un cocoloş şi tre- 
murind zice: - 

«Ce prost am fost şi eii vara 
trecută, de nu mi-am făcut o co- 
libă ? Na! cit sint eă? O palmă 
lung-larg |! patru pari ctt picioarele 
mele, o învelitoare şi colivioară 
era ca şi făcută ].... Minte pentru 
vara viitoare». 

Indată ce soseşte vara, cu soa- 
rele cel frumos şi dogoritor, care 

  
=
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«Cilivă ? diţi el, siu ti ncapi ci- 
liva, marât cini! cit lungu hiii ş-cit: 
largu ; va grendi, nu pari. A0â va 
casă s&-adări, nu va cilivă ş-cili- 
vudii Ip | 

Şi după țe mină caplu daiă trei 
ori, mintu&aşti : 

«Nu-s faţi citindii! Și acşi ci'nili 
cu g'udicata lui armini totna .firă 
citindii. 
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îți dezghiaţă toate oasele amorţite 
de earnă, eată-l şi etinele întins 
la soare cu labele cuna vorbeşte 
şi alta nu aude» (adică foarte in- 
depărtate una de alta); 

«Colibă 2 zice el; cunde te în- 
cape coliba, biet cline ! cit de lung 
sint eu şi ctt de larg; trebuesc 
grinzi, nu pari. Aci trebuie casă 
să faci nu trebuie colibă şi coli- 
bioară |». . 

Și după ce mişcă capul două- 
trei ori, gîndeşte: 

«Nu se face căsnicie | Şi aşa cti- 
nele cu judecata lui rămine mereii 
tără căsnicie (fără adăpost). 

2514. Di la maslu di cîni,sirmă di pini. 

(De la maţul de cine, (ceri) fărimătură de pine ?) 
La NS 

251/i="Ţe stai ca câmnili pi căadă. 

(Ce stai ca cinele pe coadă). . 
Com. de d. T. Mareu. 

Cind nu stă bine cine-va. Cinele cind stă întins, stă bine. 

2515. Cimticlu aţel marli! 

“(Cintecul cel mare). 

Adică, fără sfirșit. 

cir. Z. 863. inşiră te mărgărite. 

Poveste. Dracul a tăcut prinsoare, — cu o femee, ca reci- 
proc să se poarte în cîrcă, fie-care să poarte pe cel lalt, pină 
vă isprăvi un cintec. Dracul a încălecat pe femee și după 
oare-care distanţă a sfirşit cintecul venind rindul femeii, a- 
ceasta a început să cinte trilala trilala, cintec, care n-are 
sfirşit, păcălind prin modul acesta pe drac să o poarte în 
circă mereu. . 

| Com. de d. Tacit Nicola. 

2516. Ca cîuti ţi mbilirnăaşti qi 'l6ani. 

(Ca ctinele ce imbătrineşte de lene). 
, - Com. de d. Marcu. 

Pentru cine este foarte leneş. 

95471. Cintă-l nă hiamă. 
(Cintă-l puţin). 

cfr. A dezcinta po cine-va ; a sfătul pe cine-va. 

2548. Ş-cu cântiglu-ță s-ti ntreghi.
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(Şi cu cirligul tăă să te intrebi). 

Ori-ce sfat ie bun în tot dauna. 

Nolă. — Printre anecdotele noastre sc va vedea cea referitoare la 

ctobunul care se slătuieşte cu cărligul săi, 

Cismetăa (finica) viră nu u ști. 

(Norocul nimeni nu-l ştie). 

Nă-adări câșasi tini, 

(Nu faci stină tu). 

A nu face căsnicie, a 

A nu fi om de treabă. 

Citușa cu chipru nu acaţă șoariţi. 

(Pisica cu clopot nu prinde şoareci). 

7. 9134. Miţa cu clopoței nu prinde. șoareci. 

9502, 

2533, 

9594 

2929, 

9596, 

Furăși cleili di la bisăarcă. 
(AI farat cheile de la biserică). 

Aşa se zice pentru cine ieste negru la faţă, de cerneală sai 
de alt-ceva. 

“Ciada cap &aste 'la noi ș ș-luplu picurâr la oi. 

(Coada cap ieste Ja. noi şi lupul păstor la ol). - 

Aceasta e varianta la No. 4, p. 402. 

O aduni căada.. 

(A adunat:o coada). 

cfr. A ieși cu coada. între picere. 

L-talii căavdi, căardi. sat: 

Căandli-căardi li si duţi. 

UI tare săbii, săbit, sau : săbil-săbii i se duce), 
De iubire sait de frică. 

Va scoţi cornul ? 

(Parcă vei scoate cornul ?) 

Adică : tot acelaș lucru ie; tot nu o să devii ceva mai mult 
de cit iești. 

Cvisţinlu | 

(Creştinul).
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Om bun, blind, drept. 

Zbură crâștinăaşti. 

(Vorbeşte creştineşte). | 

Adică : de priceput, blind, dre cpt, aşa cum se cade, aromineşte. 

lu si-l vedi, ovațăe sți fați. 

(Unde să-l vezi, crucea să-ţi faci). 

A fi om răi; a [i asemenea duhurilor rele. 

Un cuie nd-aduţi priumuvăara. 

(Un cuc nu aduce primăvara). 

“Dăr 374. 1. 188: Eine Schwalbe macht keinen Sommer. 

- Vezi No, 1072. 

Să-aciţară ca cucoţti. 

(S-au înhăţat ca cocoşii). 
A se lua la biitae straşnică, incăipiţănată | . 

S-fâaţi cucută. 

(S-a făcut cuculă). 

A se îmbătă tun. 

Ş &asti «can îl! diți». 

(Este cum «ii zici»). 

Adică : simplu, naiv, prost. - Aaaa 

. a a „Vezi «Osa». No. 1733. 

Va ţ-u mic cumata. 

(ŢI o voii minca bucata). 

rolă + — Covrigul preparat anume „pentru mort se numeşte : cauntală, 

Vezi, grinlu No. 886. 

lu sun dăuă cummati, armi'n văsili nilati. 

(Unde sint două cumnate, rămin vasele nespălate). 

Dăr 543 Il 301. Viele Kâche verderben den Brei. 

Ti camoseu dinauntru ; şi dinafbară. | 

(Te cunosc pe din năuntru şi pe din afară). 

A prețui bine pe cine-va. 

WVliflin : 334 (Pers. 3,30): Ego te cintus et in cute novi.»
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25930i*De aăă pină.n-cuprie nu alli ca cl. 

2537. 

2998. 

2939. 

2510. 

25%. 

2942, 

25143. 

954, 

2545. 

(Nici de-aci pină în gunoiii nu găseşti ca dinsul). 

Adică : ciţi să poftești, cind e vorba de persoane ordinare. 

Li-adună curăili. 

(Li adună curelele). 

A face: observaţii severe cui-va, spre a fi luate in sâmă. 

Cuvcuveti ?! 

(Dovleac |) 

Fleacuri ! 

Cuwvcubetă lă ari caplu. 

(Dovleac Ii ieste capul). 

Adică: Cheleș; prost. 

cir. It. «curcubita calvior». 

Cap di cureuvetă. 

(Cap de dovleac). 

Adică : cap gol, sec. 

cfr. Wâlflin: IV, 194: Apul. Metam. I, 15 Nempe etsi tu 
alicuius facinoris conscius scilicet mori cupis, non cucurbitac 
caput non habet mus, ut pro te moriamur. Wir sind keiue 
solchen Strohkâpte (der Kirbis hat Ahnlichkeit mit einem 
Kople, ist aber im Innern hohl). , .. 

Cunrcufeli ! 

(Mofiuri 1) 

Curcufexuli ! 

(Mofiuri 1) 

Nu-l! ţini carăaăa. 

(Nu-i ţine curdeauă). 

A fi fricos, 

Nu-şi mină” calu ma nelo. 

(Nu şi-a mişcat c... mai încolo). 

Pentru unul care încă nu şi-a părăsit patria să călăto- 
rească în alte ţări. - 

YU cun |



PROVERBELE AROMÎNILOR 685 

(A şters-o !) 

1516. Ca daraclu si-l mică. 

(Ca dracul să-l mănince). 

A face un lucru cit se poate de răi: bun, să fie mincat 
de draci. i . 

2541. Ţini-l! căarli a boiălui, cind doninu-tu va si-l tali. 

((Ține-I picioarele boului, cind stăpinul tăi vrea să-l tale). 

2548. Cum va-ţi așterni, acşi vai domni. 

(Cum Îţi vei aşterne, aşa vei dormi). 

9549. «S-erăapă draclu !... 

(Să crepe dracul). 

Cind cine-va convine, să zică cuvintele de mai sus, în- 
seamnă, că nu se mai incăpăținează, aşa cum îl indeamnă 
dracul, ci cedează în contra. voinţei acestuia. 

Notă. — Există credința, că un drac plezneşte, cînd o afacere încur- 
cată se limpezeşte prin consimțimintul reciproc al neințeleşilor. 

2950. La draţă şi cama ncl6. 

(La draci şi mai departe). 

Adică : foarte departe. 

2551. Ti d5ari caplu, du-ti la dîșteală. 

(Te doare capul, du-te la viltoare). 

Pentru cei cari nu ştii să se poarte aşa cum interesul lor 
0 cere, 

Aolă. — Se ştie că la moară, lu dirşteală,-bitanie, prionc, se face zgo- 
mot asurzitor, care înăspreşte și mai mult durerea de cap, 

2552. Ș-lăară dăinui. 

Ş ai luat respiraţiile). 

A se potrivi la caracter, a trăi prieteneșşte. 

9553, Dadă s-adră'. 

(Zadă s-a făcut). 

A se îmbăta tun. 

2994. Ti şlimeri cintă ş-gil'ina. 

(Pentru ginere cîntă şi găina).
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.. Dintili n-glinglie creaşti. - 
(Dintele în gingie creşte). 

Copii numai susținuți de părinţii lor, se întăresc şi devin 
mari şi puternici. 

Li-u scirch'i îvana.. 

A distilui pe cine-va. 

Notă. — dara teste o monedă de donă parale. 

Nu-ş da bună ua. 

(Nu-şi da bună ziua). 

A fi certaţi răă, 

Erga l-mușuţaşti omlu. | 

(Cinstea îi impodobeşte pe om). 

Erga la om, i ca lilusa la pom. 

(Cinstea la om, e ca floarea la pom). 

Tu faţă una-ţi zburaşti şi dinăpâi alta-ţi c(u)rusaști. 

(În faţă una (ţi vorbeşte şi dinapoi alta îţi croteşte). 

Îşi cu fața albă. 

(Eşi cu obrazul alb). 

A eși cu faţa curată. 

Făţă, Fiţi scutăă. 
(A schimba feţe-feţe). 

Cari nu mirită făată, nu știi ţe-i tată. 

(Cine n-a măritat fată, nu ştie ce feste tată). 

” Vlaho-Clisura. 

Arată greutatea ce simte tatăl pină să mărite fata. 

Di cit f&ată, ma gh'ine ch'atră. 

(De ctt fată, mai bine pcatră). 
E Z. 3251 Dan. 

Di fete. multe casa nu se asparze. 

(De fete multe casă nu se strică). 

Z. 3252 Milescu,
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Și ficorti nu s-fac cu punga di guşe. 

(Şi băeţii nu se nasc cu punga de gtt). 

1. Neniţescu, Rom. Maced, 283. 

Adică nici fetele nu sint fără noroc, căci şi băcţii nu se 
nasc cu bani. 

Picâră acăţăţi Simbăta. 

(Copii concepuţi. Simbăta). 
Neniţescu. Rom. Mac. 164. 

Omlu pină-i fic', ițido nvă&aţă lişor. 

(Omul pină-i băet, ori-ce învaţă cu uşurinţă): 

Cu fic'onti s-nu miţi lapte, că te pruscuch'escu. 

(Cu copiii nu mincă lapte, căci te stropesc). 

Z. 3311 Dan. 

Picâvă s-h'ibă, măa fete cite z-vrei. 

(Băeţi să fie, dar fete cite vre)). 
Z, 3309. Milescu. 

S-nu ni fiţem râvtâţă ! . 

-(Să nu ne facem fartăţi). 

Adică: O să te bat. 

Di nă dară la foc. 

(Dintr-o dată iea foc). | 

Pentru unul, care se necăjeşte la cel „mai mic motiv; pen- 
tru un nervos. 

L/i s&-aciţară alăţili di ciic'ăari di frică. 

(De frică i s-aii prins laţele de la picioare). 

Pină si-l! vină ch'efăa avutlui, măari facavălu, 

(Pînă să-l vie placul bogatului, moare cel sărac). 

Pugded di loclu mică. 

(Pugea, că minca pămintul). 
1 

II lo firnalau. 

(l-a luat fumul). 

A nu putea prinde pe cine-va. 
Notă. — Tum_se întrebuințează ligural pentru bu,
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2577. Sc6asi furniga păani | 

(A scos furnica aripi). 

cir. Bre! a prins mămăliga coaje! 

2578. ME alighiişi ca ocl'ul ali gaie. | 
(M-ai fericit ca ochiul cioare!). 

Adică : m-ai procopsit. 
Com. da D. T. Marcu, Nijopule, Macedonia 

2579. Va-l! cadă galădnili ? 

(Ii vor cădea galoanele ?) 

„In senz ironic întrebuințat, pentru unul, care n-are ce să 
piarză. 

2980. Gîtina cari cluc'aști, virnăsară nu si ngrași. 

(Găina care cloceşte, niciodată nu se îngrașe), 

2581. Grieslu!/ 

(Vezi: Bardul). - a 

2082. Ma ghine să aruşască di cit să ngilbinăască fața. * 

(Mai bine să roşască de cit să Ingălbenească faţa). - 
Z. 3294. Milescu. 

2583. Grdmatli nă-ai mârdini. 

(Cartea—invăţătura—n-are sfirşit). 

2584. Greclu d-ari stricătăarăa aruptă. 

(Grecul are strecătoarea ruptă). 

A i fricos. 
Vezi: No. 875 și 599. 

2589. Gribing'ân! gilbig'6și. 

(Locoitorii din Grebene sunt gălbiigtoşi), 

Nolă. — Orăşelul Grchine are o climă foarte păcătoasă în timpul ve- 
srei, din care cauză moare multă lume. Toţi oamenii sint palizi la faţă. 

2986. Să s-alăagă grintu di ch'â'niţă, 

(Să se aleagă grlul de neghină). 

2587. Ună minti ş-aţtă grâțăască. 
(O minte şi acea grecească). 
Adică : proastă. 

Vezi: 575 urm.
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Umplu grăapa. 

"(A umplut groapa). 

2389. 

„2590, 

2091. 

2592, 

A muri! 

Gumarlu, (măgarul) figurat ie numit: dingliră;, zingliră;, uriclăt, plahurcu, cîctu. 

Apoi ăpelativele : zairu, zări, cîctu, 

Gura ! diţi, narăa I'-avai. 

(Gura îi zice, nasul în audo), 

Pentru cine vorbeşte încet. | ni 
Com. de d-l T. Marcu, 

Ţe-l! vini n-gură. 

(Ce-i vine la gură) 

A spune ori-ce fără să se gindească, 
cfr. Wolfilin VI, 345: Quid-quid in bucam venit. etc. 
Idem. VI, 316: Oi Epouey Gai văv 100 Eni orbug, 

T-ună gură. | 
(Intr-o gură). | 

A afirmă ceva mai mulți dintr-o dată. 

25Y2i* Canda avă&ă jarlu n-gură. 

293. 

9594, 

(Parcă avea cărbunele in gură). - 

A nu putea păstra secretul. | 
-Com. de d. Tacit Nicolae, 

Ți-alasă gura lapte. 
(Ii lasă gura lapte). 

A iubi, a dori ceva. 

Din vulăaga sti'nil'ei, 
Vedi fintina di'nil'ej,. 
La umbrata fâdilor, 
Pâltin'lor ş-a brâdilor,. , 
Priste ch'etre ş-chiitriţăali, 
Proscotelă-arsâr. ca stăale ; 
Apa v'arviir limpid cură, 
Limba lapte-ți lasă n gură. 

, C. T, Balamace. Tu guca ţăa văaclia va s-agudeşti. | 
(În gaura cea vechie vei nimeri). 

Se zice cuiva, care se servește de o puşcă proastă, sait care „Du se pricepe de loc în mănuirea puștii. 
44
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NWugaţă tu gunatie sti tindi tă auşatic. 

(Cine învaţă în tinereţe, se odihneşte în bătrinețe). 

n] v Y - 

3 a! . Cari g'ură, ang'ură 

(Gine jură, înjură). 

Dumlartă harlu, ţe lo parlu. 

(Fie iertată moartea, care a rădicat parul). 

Cind altul pățește in locul nostru o nenorocire neprevăzută 
şi pregătită pentru noi. 

Com. de d-l Marcu T. Nijopule,. Macedonia. 

Li ngruşe hâvărli. 

(Le-a îngrăşat ştirile). 

A se fuduli. 

- Li-adusiră hâbăvlă, | 

(L-aii adus. ştirile). 

Pentru cine a murit. 

— «Ţe hâbâve? 
— '«Minecă di timpare. | 

(«Ce ştire 2» —Minecă de manta»). 

«Minecă de timpare» =nimic. — 

Se dă acest răspuns, cind n-avem ce răspun'le cui-va,-saiă 
cind vrem să ne scăpăm scurt. 

Lii si fit IDistolu n-casă. 

„(I s-a născut Hristos în casă), 

A fi foarte bucuros. 

Acâţ hievlu cu dinţii. 

(Prind fierul cu dinţii). 

Adică : mă prind pe ori-ce; jur solemn. 

. Com, de d-l T. Marcu. 

Nu-şi ţini îVizi d&-ari's. 

(Nu-şi ţine şoldurile de ris). 

Cind cine-va ride, de se prăpădeşte. 

ct. Petron. 24, et risu disselvebat ilia sua.
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Inimă di chi'atră, 

(Inimă de peatră). 

Om nesimţitor. | 

cîr. Ovid. Metani. XIV, '712 Durior et saxo. 

Ca Lama cu arizlu. 

“(Ca Lamă cu orezul). : 
G. Diamandi ; Samarina, Epir. 

Se aplică femeilor cari nu ştiii să fie gospodare. 

Se spune că o femee anume Lamă, cumpirindu-i mai multe 
chile de orez bărbatul săi, dinsa, l-a pus dintr-o dată în 
tingire, ca să facă mincare cu tot orezul. 

pe 

Inimă di lEparri. 

(Inimă de iepure). | ) 

Adică : om fricos. 

L'-bigă' Ligîrăada. 

(I-a băgat ligăreaua). 

A pune căluşul cui-va. 
A-i lega gura.: 

Notă. — Se obicinueşte ca livădarii, cînd prind un cal, catir, măgar, 
străin în livede, îi leagă limba de falea de jos cu o răchită ligăriaăă, în 

"cit bietul cal nu mai poate minea de loc şi ie condamnat să moară de 
foame, dacă nu vine cine-va să-i scoată ligăreaiia. Penlu vilă, chinul feste 
“cu atit mai mare, cu cit ie lăsală în livede să vază carba cea fragetă și 
să nu o poată pusta.. 

Omlu Linba-L faţe, limba l&-asparde. Su 

(Pe om limba îl face, limba îl strică). 

Z. 3688. Ghicu. Vezi No. 1035. 

Pri timvVă ni'-u ş-nu pot s-u dic. 

(Pe limbă mi-e şi nu pot să o zic). 
SI , , , . , 
Cind nu ne reamintim ceva bine ştiut de mai nainte. 

Ţ-uscă' Lingra. 

(Ţi-a uscat lingura). 
Samarina, Epir. 

Cind pină la un timp măninci pe socoteala unuia și altuia 
“şi apoi ţi se taie această pomană. 

Vindi linti ! 

(Vinde linte),
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2612. 

2643. 

2614. 

2615. 

2016, 

- (Pămintul tot să-l alergi şi din ţara ta să nu te mişti). 

2617. 

2018. 

2619, 

2620. 

2621, 

BROVERĂELE AROMÎNILOH 

Se zice ironic pentru cine ie mindru, cine se arată bogat. 

Nu S-ari tu loc. 

(Nu o are în loc—mintea—), 

A fi intr-o parte. 

Canda intră tu loc. 

(Parcă o intrat în pămtnt). 

Canda-l mică! Zocla. 

“(Parcă l-a mincat pămîntul). 

A fi dispărut. 

Loclu a meii, 
foclu a mei. 

(Locul mleii—ţara mea,—focul mieii). 
N 

Loclu tut s-lă-alădi şi dit loc-ţi s-nu ti baţi. 

Cfr. Fie pinea cit de rea, tot mai bine în ţara mea. 

II gisi citi nă-aravdă Zoclu. 
(l-a zis cite nu suferă pămîntul). 

„A ocări straşnic pe cine-va. - 

Notă. — Poporul crede, că pămintul este cel mat răbdător dintre tot ee 
există, El suferă totul şi ce e bun şi ce e răi. A spune cui-va ce: pă- 
mintul nu poate suferi, înseamnă a spune prea mult, 

Ca Zoclu s-faţi. 

(S-a făcut ca pămintul). 

De frică, de spaimă, cind cine-va ingălbinește. 

II bigară cu caplu tu Zoe. | 

(L-ai băgat cu capul în loc=l-aii dat de ruşine). 

Omlu ţe Zucrăagă, nu agiunăadă. 

(Omul care lucrează, nu flăminzeşte). 

| Zacrăaşlă, discufut, 

(Lucrează cu capul gol). 

A lucrâ cu ardoare mare.



2692. 

2693. 

2694 

2693. 

2626, 

2697. 

9298. 

„ (Lupul nu se teme de ctini fără dinţi). 

2029. 

20390, 

2631. 

9692, 

2633. 
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Afirăa s-nu tâ-apucă Zîngăarăa, ş-cind tă-apucă, apuc-u ş-tini. 

(Păzeşte să nu .te apuce boala şi cind te apucă, pretntimpin-o). 

Com. de d. Tacit Nicolae. 

Taunăa-i scară: altu s-alină, altu dipuni. 

(Lumea-i ca o scară, altul (unul) se urcă, altul 'coboară). - 

Lumea acşi-i : Altu aridi, Ş-altu plindi. 

(Lumea aşa este : unul ride, altul plinge). 

Cindu va: s-tăarnă lemăa dă-anantă parti. 

(Cind se va răsturna lumea de cea-laltă parte). 

Adică : niciodată, 

Trapsi tu lumea alantă. - 

(A pornit în lumea cea laltă). : e 

A dormi. 

Lup firă dinţi. 

(Lup fără dinţi). 

Om răi, dar în neputinţă de a face răi. 

Luplu nu s&-aspari di cin“. firă dinţi. 

Vezi No. 1153. 

Aciţăi un lup: L6-alăs, nu m&-alasă. 

(Am: prins un lup, îl las, dar nu mă lasă). 
. Vezi ; fur, drac, 

Luţtă qi mușutăaţă di-ţi Ida oclilt. _ 
(Strălucea de frumuseţe, că-ţi răpăa vederea=ochit). 

Țe mamă, ţe tată, ţe sirindâr nu-l! disi ? 

(Ce mamă, ce tată, ce sărindar nu-i zise ?) 

Tu mare țăa luca. 

(In marea neagră), 7 

Arată : depărtarea. . 

Tu mdrdinăa loclui. 

“(La marginea pămintului). 

cfr. Peşte nouă, mări și nouă ţări,
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2631. 

| (Nu şi-l indoieşte. mijlocul). 

2635, 

2636, 

2097. 

2638. 

2639. 

"9640. 

94. 

2642 

2643. 

PROVERBELE AROMÎNILOR 

Nu ş-u frindi înesăa. 

Com. de d. Tacit, 

Se zice pentru unul, care ieste leneş, căruia ii este lene să 
se plece măcar. 

L-caftă mântăa, 

“(A-i căuta mintea). 

„ A-i cerceta părerea. 
Com. de d. Tacit, 

Minti fic'ur&ască. 

(Minte de băet). 

Adică, nesănătoasă. ” 

Ni-armasi mintea pri muşutăaţă-l. 

(Mi-a rămas mintea pre frumuseţea su). 

Om cu d5aiiă minţi. 

(Om: cu două ginduri). 

A fi echivoc, a nu fi hotorit;a f fățarnic. 

Tăati misurli nu fac tră curbă”. 

(Toate farfuriile nu fac pentru ciorbă). 
Com. de d. T. Marcu. 

La mâcari protlu, la lucru niţi căadă. | 

(La mincare înttiui, la lucru nici cel din urmă). 

Cindu li mâcă, cîntă, ş-că va li vamă, nu s-mindusă. 

(Cind le mincă—lucrurile străine—cintă, şi că le va bori, 
nu se gtndea). 

„.. Hibări di la Mâlicaști. 

(Ştiri de la Mălăcaş)). _ 

A vorbi nimicuri. 

cîr. Braşoave. 

Acaţă foclu cu mâna, 

(Prinde focul cu mina). 

A se expune la pericol, 
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2645. 

26/46. 

2617, 
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Mi scăasi nă mână (două, trei etc). 

(M-a scos odată—două, trei. ete.—afară). 

Nu strixăaști mână. 

(Nu suferă mină). 

Pentru cine este foarte supărăcios, nervos:. 

Se aplică mai ales animalelor: Cal ţe nu strizăaști mină. 
Cal care este răi, „sălbatic oare-cum, care nu suferă ca ci- 
ne-va să puie măcar mina pe dinsul,. 

Li-bagă mână, 

(II bagă mină). 

A fi mai puternic de cit cine-va. 

Sta cu znânc diniinti. 

(Stă cu mina pe din nainte). 

„A sta supus, respectuos, faţă de cine-va. 

2648. 

2649. 

2690. 

2091. 

2652. 

Cu mâna plină. 

(Cu mina plină). 

Cu imbelșug. 

cfr. Wâ5lffin. Wer mit vollen Ilânden giebt, gicbt reich- 
lich: Cic. ad Att. II, 85, | quam plena manu ingenue.. 
nostras laudes in aura sustulit. 

Cu dăâuli man da. 

(Dă cu ambele mini). 

Adică, în abundență, cu îmbelşug. 

Mâne! 

(Miine 1) 

Adică : niciodată. 

Cum îl f&aţi maâ-sa. 

(Cum l-a făcut mamă-sa). 

Sărac de tot. 
ȘI Apos. 5, 72. “opvâe os E pimpas: Er 7 Top, 

S-faţi, s-mâţă. 

(Să faci, să măntnci)). 

Se zice cui nu face o treabă cum trebuie, ci pe dos, 
de loc, şi caută apoi să se scuzeze, că ce era să facă. 

sai
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2653. 

2654. 

2655, 

2056. 

2657. 

2658. 

2659. 

2660. 

2661. 

2662, 

2063. 
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— Fită mulavca 2—Fităe, 
(A fătat cattrul ?—A fătat). 

Cr. a“f&vos rod 666.2» ape! A fitat boul ? — A fătat. 
Se adresează celor proști. 

Mula vițăarcă trai furtie &rGauă. 
(Cattrul” nărăvit duce sarcină grea), E 

Dă-li s-li autem. | a E | ngr. Var-ta na t-armexumi. | _ - / (Bate—oile—să le mulgem). 
Se întrebuințează la adresa: celor simpli. of 
Xoli.—Un grec, azistind la mulsul oilor, după ce toale aii fost mulse, s-a minunat de atita lapte ceai produs, şi a gindit că oile lrebuie să! pro- ducă lapte, ori de cite ori le ai mulge, de aceea zice păstorilor, ai să le mulgă earăși. 

o] 

Dă-l' zau glâl ş-alasă-l, 
(Dă-l cu tifla şi lasă.]). 

cfr, Dă-l dracului. 

Mincuna să-al&agi ca untu-lemnul pisti apă. 
(Minciuna se alege, ca untdelemnul pe apă). 

Com. de d. T. Marcu, 
Murlu ari ureclij, N 
(Zidul are urechy). | 

Dugată : țe si-l lai (arâch') caplu şi s-fudi, 
y (Era aşa frumoasă, CĂ-I — venea — să-i iei, răpeşti, ca- pul şi să fugi). 

Muşuteaţa hăâril'ej, urițama câsăl'ej. 
(Frumuseţea satului, urăţenia case)). 

S-u băal tu cupă di maușutăață. 
(S-o bel în cupă, de frumoasă ce-l). - 

Mută' loclu. 

(A răsturnat pămintul), de strigăt, de minie, de cercetare căutind ceva etc. o 

Ninga hiii cu zaaţl'i la nari. 
(Incă eşti cu muci! la nas). 

„Adică; copil, neexperimentat. 

 



2664. 

2665, 

2666, 

2067, 

2668. 

2669. 

2670. 

2671. 
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Ti cunoscu şi di neant şi dinafăară.. 

(Te cunosc şi pe din năuntru şi pe din afară). 

A cunoaște perfect pe cine-va. | 
cîr. Pers. 3,30 Ego te «intus et in cute novi». 

Vrăari di năarcă 7 . 

(lubire de vitrigă |) : 

Iubire nesinceră, falşă. 

Dăadi neaâtă, s-acupiri torlu. 
„(A nins, s-a învelit urma). 

Com. de d. Teodor Marcu, Nijopuls. Maced,. 

Ca ţel cu nelu, «dă-acl6 tal'i !» 

(Cu cel cu inelul: de acol tate!). 
Se aplică ma! mult Albanejilor. 

AXotă. -— Un albanez căpătind un inel de aur, s-a dus la 'măcelar să 
cumpere carne. Aci ca să facă să i se vază inelul, arăta cu degetul de 
unde să-i dea carnea. Măcelarul ncobserviud.la prima arătare, Albanezul işi 
schimbă gustul şi cere carne din cutare parte a vitei, pînă cind măce- 
larul în sfirşit a priceput Şi i-a zis Albanezului : 

«Cu sănătate, cu sănătate să-l porți». 
Atunci Albanezul satisfăcut a răspuns ; 
«Taie acuş de unde-ţi place,a 

Armasi adrată, ș-nilîșată. 

(A rămas gătită şi nesărutată). | 
, Com. de d. Marcu T. 

A rămine cu ruşinea, 

Aolă. — E cea mai mare ruşine pentru o fată a se gti şi a rămina 
nemăritată. 

Vezi: Sulta No. 2106, 

Xicuchi» ţ-eşti, pită-ţi miţi. — | , 
(Stăpin 141 eşti, plăcintă măninci). 

E , Auz, de la d, Chita [., Neveasta, 

Adică, faci ce poltești în casa ta. 

Şrascipită' nodlu ş-ticu. 

(Ş-a înghiţit nodul şi tăcu). 

A înghiţi o suferinţă in tăcere, fără să zică nimic. 

După nor şi săare. 
(Dupa nori şi soare). 

Z. 208 Milescu,
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2672 

2673. 

2674, 

2575, 

2676. 

2077. 

2678. 

2619. 

2680. 

2681, 

2082. 
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N-o am ca nuca n-siritâr (sinitâr). 

(Mi-o am ca nuca în AI 

Cind ni-e drag cine-va. A iubi. De pildă mama pe fiul 
săi unic. 

Notă. — Sinitor sai siritor se numea traisla, în care altă dată copiii 
işi puneail cărţile, ca să meargă la şcoală. 

Va ti fe mu | 

(O 'să te fac doar naş!) 

Adică: oare o să te consider ca pe un naș? A 

Ca vunlu la numtă. 

(Ca naşul la nuntă). 

A fi înconsiderat, 

Nun are numă mare. 

(Naşul are nume mare). 

Easti: cu cim&așa di la zană-sa. 

(E cu cămaşa de la naşa). 

A fi încă copil, simplu, prostuţ. 

Nvcastu asti bună, ma nu casti. Armină. 

(Nevasta-i bună—frumoasă—dar nu-i Aromină). 

Arominul nici-o-dată nu se căsătorește cu fete de alt neam. ..- 

Nvtasta ia, ca arasa ta. 

(Nevasta ia, după rindul tăi). 

Wovăastii ț&a buna: nibunili, l&-adară buni. 

(Nevasta cea bună (cuminte): lucrurile nepotrivite, le con- 
sideră de bune): 

Căci numai ast-fel se poate trăi cu soacra. 

Tutu nv&ață omlu, ş-ninviţăt măari. 

(Tot învaţă omul şi neinvăţat moare). 

Niţi tri tu zvesti, niţi tri tu feti. 

(Nici între neveste, nici între fete). 
Z. 3246. Milescu. . 

Xiel &asti, 

- 
4
.
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- 2084. 

2685. 

2086. 

2697. 

2088. 

2689. 

2090, 

2691. 
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(Miel Yeste), 

Blind. 

Vrei s-treţi cu alantu? Fă-ti ma nice totna. 

(Dacă vrei să trăeşti cu altul, să te faci mai mic), 

Adică: să nu-i vorbeşti în contra. 

II! lo mtâzlu. 

(La luat miru). 

A umili pe cine-va. 

II! cură inta după... 

(Ii curge mirul după...). 

A dori ceva. 

- Aotă — În aceste două proverbe prin mir se înțeleg mucii nasului. 

Ch'atra cr&apă, ş-omlu nu crăapă. 

(Peatra crapă, omul nu crapă). 
: Com, de d. T. Marcu, 

Om mari ş-firă hari. 

(Om mare şi fără graţie). 

e că-i mare ş-minte n-are. 

(Ce e că feste mare şi minte n-are). 

Oiălu nu s-lla cu curlu. 

(Oul nu se iea cu c...). 

Adică: De a gata, de la sine nu'se ciştigă paralele, 

- | - Com.-de d-l T.. Marcu, Nijopute. 

Di un pateu nu fați malii. 

„(De un pai, nu se face maiii). 

Plâuqli nibitut. 

(Plinge nebătut), 

Va t&-acâţ poartă ? 

(O să te fac, consider, poartă ?). | 

Adică ; Te voii ţine de lucru mare, de lucru important? 

Notă. — Prin poartă se înțelege familie de însemnătate. Cine are poartă 
mare la casă, trebuie să aibă și casă mare şi să fie deci însemnat,
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2092, Să-aciţă” di păartă mari. 

(S-a prins de-poartă mare). 

Se zice pentru cine capălă onoruri, pantru cine are susţii- tori buni. - - - 

2093. “Nu-i hăară firă preftu.. 

(Nu. le sat fără popă. 

2094, : Prufit după Hrist6, umăr &asti. 

(Profet după Christ e măgar). | 
Gr. zâs mpopiiens peră Îpesrăy, "vdidapos îati, 
(Ori ce profet după Crist e măgar). 

2095. Puttu aţâl bunlu, s-cundaşti dipi crâastă. 
(Puiul cel bun se cunoaşte după creastă). 

Com. de d. T. Marcu. 

2096. Cai sum pana, mică purni.. 
(Cine e supt.prun, mănincă prune). 

Com. de d-l T. Marcu, Nijopule, Macedonia. 

2697. Niţi putridin'a pom, niţi furlu om. - 
_(Nici—lemnul—putred pom, nici hoţul om). 

2698. Duchi'â-ti sac ai după uși. 
(Pricepe, sacule, de după uşe). | | 

Com. de d. T.' Marcu. 
cir. Bate şaua să priceapă capa. 

2099, Li-să astil'6 sî'mgii. 

( s-a stricaţ singele). 

De iubire, de frică. 

2100. Di om sfav, largul 
(De om răi, departe). 

2101. L-bagă pi somanu. 

2102. Ca suvasi s-păartă, 

(Il bagă pe somn).. 

A înșela, 

(Se poarță ca un subaş). .



2103. 

2104. 

2105. 

2106. 

2108, 

9709. 

2710. 

2111. 

9142. 
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Adică, răti, în mod tiranic.: 

Notă. — Subaş pl.- subăşi[i, erai în trecut conducătorii poterelor, o- 
rinduite în contra haiducilor. 

Purtarea lor „era foarte aspră faţă de stiteni, în cît” aceştia se. „mulţu- 
„ meaii mai mult de hoţi, de cît de apărătorii de hoţi. 

Suştit bun (arăi, lait, antihristu, fără n'ilă, nic, mari). 

(Suflet bun—răii, negru, antechrist, fără milă—mic, mare). 

Tu guvă di șarpi! 

(În gaură de şarpe !) N 

Adică : dispari, nevăzut să te faci din ochii mei! 

Di șelinc'amăa tâtălui, armiîne hiil'lu orbu. 

(De zgircenia. tatălui, rămine fiul orb, —neinvăţat). 

Șirli ntr. ocl'j. 

(Praf în ochţ). 

Cari ştii s-tacă, &asti totna amintăt. 
(Cine ştie să tacă, este totdeauna folosit). | 

Zane, 1], 6074 b. 

„Za-o to. 

(A fi cine-va ata-o to», înseamnă a fi prost). 
Notă.—Ta-o to fese modul da altă dată de a silabiză alfabetul grecese. 

Vezi : No. 1733. 

Ți deadi tâstrulu,. 

(Iţi dete traista). 

A da drum cui-va din servicii, etc. 

Ițido di tehni s hiibă, nu-i ară omlu s-u Șlibă. 
(Ori-ce meşteşug să fie, nu ie răi omul să-l ştie). 

Tila ş-u faţi omlu. 

(Norocul şi-l] face omul).. 

Dacă lucrează, dacă se arată vrednic, omul îşi face singur 
viitorul. 

Timvelu aștăaptă n-gură, 

(Trintorul aşteaptă în gură—d-a gata). 

cir. Z. 2563. Trintorul dza-gata minîncă.
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2143 

2144. 

1745, 

2716. 

2117, 

2718. 

9719. 

2120. 

2724. 

2792. 

2193. 
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Cari s-nică tâmpavăa, u dăaâi tră suflitlu a tată-sul. 

(Dacă s-a înecat mantaua, a dat-o de pomană, pentru su- 
fletul tatălui săi). | , 

Com, de d. T. Marcu. 

Tip6+ îiră tipirişti, 

(Topor fără coadă). 

Aşa se zice celor cari sint capabili, dar n-ai sprijin, ca 
să-și arate. capacitatea lor. i 

Cari tiwăaște, z-birbităaşte. 
(Cine injură, se insultă pe sine). 

Notă. — Tizescu, se întrebuințează pentru a înjura pe cine-va de pă- 
rinți, morţi, neam, - 

Cari s-upivăaști tu lapti, suflă ș-tu mircât. 

(Cine se opăreşte în lapte suflă şi în iaurt). 

Li-ded ţâruluti tu mînă. 

(I-am dat opincele în mină). 

A goni pe cine-va din servicii. 

Va udare. (Trebuie udat). | 

(Obiceiul de a stropi cu apăpe cine-va, cind se logodeşte, 
cind îmbracă o haină nouă, etc). 

Cari s-uprăaști tu culăâș, suflă şi tu mărcât. 
(Cine se opăreşte în ciulama, suflă şi în faurt). 

Vezi: No. 2257, cfr. Z. 5623. 

Uvvarău s-ţ-u da. 

(Să ţi-o dea—să te izbească—orbirea). 

Criscură aa*âţli, s-acupiri cuprita. 

(Ai crescut urzicele, a acoperit gunoiul). 

Cind o faptă urită se acoperă, prin altele mai frumoase. 
Ex. Cind copii crescînd şi liind oameni de treabă, spală gre- 
şelile părinţilor necinstiţi. | 

Urdîca ti urdică. 

(Urzica te urzică). 

Va si ştibă asa di bilitin'? 

(II pasă ursei de alice ?) 

D
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Veardi văaştia s-fsaţi tu faţă. 

(Verde veştejit se făcu la faţă). 

A se miniă. 

Cu vimtu binăaqă. 

(Cu vint trăeşte). 

Se zice despre o persoană, care ieste foarte delicată la corp, 
slabă de tot. 

Ţi vindă ş-tă-acumpiră. 

(Te vinde şi te cumpără). 

A fi priceput. 

Li s&-acițară vinili. 

([ s-a prins vinele). 

De frică. Se aplică celor fricoși. 

Mustăţii ngh'os, Avmâne, 

ngr. Vlahi, cat ta mustach'a. 

(Aromtnule, mustăţile—aă-le în jos). 

Așa se zice, cind cui-va i se reduce din putere. 

Notă. — Autorităţile turceşti, ca să mai cioplească pe supuşii lor, în- 

troduseseră obiceiul de a nu permite nici unuia să-vie cu căciula îndoi- 
lă şi cu mustăţile răsutite, în oraş, ceca-ce arăta ceva haiducese. 

Pe cine-l prindeaii cu mustăţite răsucite şi cu căciula îndoită după mo- 
dul haiducesc, îl arestaă şi-l puneaii în închisoare ziua toată, cit ținea 

târgul. 
z 

Ca suptu di v0mbisi. 

(Ca supt de vombir)). 
Notă. — Vombirii sînt fiinţe suBtanaturale vele ; se crede-că numai 

copii cari mor nebotezaţi devin zomliri. Aceştia une-ori li e foame şi a- 
tunci sug pe mamele, cari alăptează copii. 

De aci, se întrebuinţează pentru cine îi este foame. Tot cu acelaşi 

senz : 
Canda li sipsiră citişili. (Parcă le-ati” supt pisicile). 

Vră&arăa di la oclii acaţă. 

(Dragostea de la ochi începe). 

L-lo di vacă. 

(L-a apucat de umăr). 

A înhăţa pe cine-va, a lua la bătae.
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2732. «Muri vifta ţe tă-alivdâ». - - 
(A murit ţiganca care te lăuda). 

Aşa se zice cui se laudă, că a ficut cine ştie ce. 

793. Viftul Gară trăgăctica ș-caftă... | 
(Țiganul carăşi traista — de piele — îşi cere). : 

, | cfr. No, 2358. Com. de d. Marcu Teodor, 

2734, Li-bigă' viliăle. 

(l-a băgat ochelari)). 

A înșela pe cine-va. 

2135. P'inatăa lu urgh'aști omlu. 

(Minia îl orbeşte pe om). 

2190. Tu aăani năaiă ani, ş-a casă cu doi aslânt, 
(In străinătate nouă ani şi a casă cu doi lei). 

! Com. de d. Marcu T, 

2131. Zbdari firă neg. 

(Vorbe fără miez). 

2138. Nisc6s <borlu din gură. 

(Nescos cuvintul din gură). 

Adică: îndată, la moment. 

2739. Nu ţ-u mic (cuvenda) sai: «vontie, 
(Nu ţi-o măninc vorba). 

A nu putea suferi auzind pe cine-va vorbind. 

2740. Zdangani. 

Adică : vită, dobitoc, greoiiă la minte. | 
Aşa se numesc bulgarii la Hrupişte, Gramoste, Bitolia, ete. 
Xotii. — Zdingan ieste apelativ pentru. măgar, 

Vezi: Vurgar, Ocan. 

2îM. Zinăţii tuti-s buni, mâș &amin'l'i-s ară. 
(Toate meşteşugurile sint bune, numai oamenii sint ră). 

2742. Di zori şi birţirli z-disică. 
(De zor şi bolovanii se despică),
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Pi zvevcă s-m&-aj. , 

(Pe git să mă ah). i 

Adică: Tu să fii acela, care să suferi păcatul celor ce fac ei. - 
Aceașta, cînd facem ceva după sfatul sait îndemnul altuia. 

Di sum casă, 
na-l pri mâ&asă, 
di pri masă 
vru ş-tu c'ergă, 
pină ş-adună' pri zvercă, 

(De supt casă, eată-l la masă, de pe masă, a vrut şi în pla- 
pomă pină ce a căpătat şi pe git — bătae). 

Se povestește, că unul, apucindu-l ploaea, s-a rugat de stă- 
pinul unei case, să-l lase un moment, ca să se adăpostească 
supt straşina casei. 

Acesta l-a lăsat. 
Dacă a văzut așa apucatul de ploae, s-a rugat să-l lase să 

intre niţel şi în casă, cesa ce i s-a permis. | 
In catul de sus se auziaii lingurile Şi farfuriile cum sunaii, 

ceea ce arăta, că se gătea de masă. S-a mai rugat apucatul 
de ploae, ca să [ie aşa de buni să-l primească și la masă, 
căci de, la ora asta—era noapte—unde să meargă să mănince. 

L-aii lăsat să vie şi la masă. 
Dacă a văzut cel plouat, că mierge aşa de uşor, ce şi-a 

zis? Se vede, că aci mierge mai ușor de cum te gindeşti. 
„ Stai să mai cer ceva. Şi a cerut să i se permită să doarmă 
odată cu nevasta cea frumoasă, așezată la masi lingă din- 
sul. Atunci ai sărit cu toţii asupra lui, care cu lingura, 
care cu furculița, care cu ce a putut, și l-ai bătut și gonit 

in casă, 

Se aplică celor, cari nu se mulţumesc cu puţin. 

Prin YW-6llflin am abreviat: Archiv făr Lateinische Le- 
zilographie und Grammatil;- mit [inschluss des Aeclteren 
Mittellateins als verarbeit zu cinem 'Phesaurus Lingnae La- 
tinae, herausgegeben von Eduard Wălttlin. (vol. L—Vi) Leipzig. 
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„COLINDELE LA AROMÎNI 
Obiceiul ce există in Rominia, ca copiii să umble noaptea din 

24 spre 25 Decembre din casă în casă, ca să anunţe nașterea lui Isus 
Christos şi cunoscut supt numele de «Moş Ajun», se numește la Aro- 
mini : câlindi sau colinde. | Ma 

Cintecele cunoscute în Rominia supt numele de colinde, se nu- 
mesc la Aromini cîntiii di anlu noii, cintece de anul nou, sait cîutiți 
de avu Vasili, cintece din S-lul Vasile şi se cintă numai pe grecește; 
după cite ştim noi, şi numai de citre Arominii din 'Vesalia, de cei 
cari se coboară earna prin partea aceea, precum “şi de. Gărăguni. 

Copiii Arominii cu o zi inainte, cite o dală cu mai multe zile, 
sc intovărăşesc, s&-acăţă soţi, să umble colinde impreună, s-imnă co- 
linde, s-alagă colinde, s-culindsadă d-adun. . . 

Pentru aceasta, în clasele păstorale, se duc copiii să-şi “prepare - 
clumege, pe cari le taie din pădure. 

Cei de prin satele, unde locuitorii sint stabili, sai îşi pregitesc 
clumege singuri, sai cumpără de-a gata. 

Ciumegele se numesc: cumagă pl. cumă'di; mâc'ucă, pl. mic'uţi ; 
colindă pl. colindi 1). “ 

Ciomagul copilaşilor, vopsit pe din afară cu roșu-alb, se numeşte 
buzdugăn sat stupagană. 

În ajunul colindilor, toţi cei intovărăşiți să umble impreună, se 
String să doarmă la un loc, ca să se scoale cu toți impreună pe după 
miezul nopţii, după cintători, cind după credința poporană, spiritele 
rele ai dispărut. 

Apoi, după ce fie-care culindăr, colindător, işi pregătește pe lingă 
ciomag, şi o traistă, pe care o trece de git, cîntă cu toţii în casa unde 
au dormit pe «colinde, melinde», şi capătă fieşte-cine cite un colac, 
ceva fructe etc., după cum se obicinuiește în partea locului. 

În fața fie-cărei case se opresc Şi încep să sune în poartă, ca să 
le deschiză. Intrind culindarii într-o casă, primul lucru ce trebuie 
să-l facă, ie să ureze:  ? - 

«Bună diminăață»; «Hristolu s-făaţi». 
. (Bună dimineaţă ; Hristos s-a născut). 

” 

3) La Elbasan, Albania.
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Li se răspunde: | - 

«Z-v-algh'ască faţa» 
(Să vă tnălbească faţa), 

Si-n! crișteți (să-mi creșteţi) ; z-bindţi mușdţi culindări (să trăiţi 
frumoşi colindătorii) şi alte urări de natura aceasta. 
! Colindătorii cintă, după dorinţa celor din casa în care se găsesc, 
o dată sai de mai multe ori pe”: «colinde-melinde» şi capătă colacul 
tradiţional şi fructele obicinuite, cite o dată Şi ceva parale. 

Arominii păstori, la cari acest obicejii se serbează cu mare ar- 
doare, — [iind-că există credința, că Christ le. protege turmele în a- 
cest timp şi face, ca vitele să fete cu mare inlesnire, — după cedat 
fie-cărui colindător cite un covrig, fructele şi anume năutul fiert, bil- 
bicili sau nibilbia, se. aruncă pe pardoseala .casei şi colindătorii tre- 
buie să le culeagă, imitind behăitul oilor: «beea, beea». 

Păstorii cred, că Christ, auzind behăitul de oae, îşi reamintește cum 
oaea l-a scăpat de Evrei, ascunzindu-l cu lina ei, şi bine-cuvintind-o, 
zice, să se inmulţească oile în casa celui care se: ocupă cu, creşterea 
lor, ca. sprua focului, ca stelele cerului și ca frunza pomilor. 
„D- Weigand greșeşte, cind spune). că obiceiul colindelor este pu- 

țin serbat printre clasele pastorale «bei der Ilirtenbevălkerung ver-- 
den. die Kolinde weniger gefeiert.>. : | 

„Cind se retrag culindarii, urează la ani mulţi şi la anul, «di 
vîră dară», cum se zice pe aromineşte. 

Colindează numai băeţi. pină la virsta de 15 ani. 
_Copilaşii colindează numai ziua şi sint conduşi pe la rude deci- 

tre fraţii sau sorioarele lor mai mari. Fete nu colindează. de .loc.. 
Bărbaţii şi flăcăii se duc numai pe la cunoscuţi, rude, ca să-şi 

„ureze fericire unul altuia, să mai bea cite un păhărel de ţuică, să 
mănince ceva caslane, nuci, mere etc. | . . - 

| In unele sate, pe lingă traistă se servesc băeţii şi de o sfoarăle- 
gată de brii cu unul de capete, 6ar de cel-lalt se leagă un mic ţe- 
puş — «sulă», — făcută anume pentru colinde și toți colacii căpătați 

"se pun în sfoară... - .. : 
La Elbasan, băeţii de aromini, înainte de a incepe să colindeze, 

se duc la biserica din mahala și numai după ce vin de treiori în ju- 
rul bisericei, incep să colindeze prin case. _ 

A nu priimi pe colindători în această zi, se consideră de cel mai 
mare păcat și numai un nelegiuit ar fi în stare să, facă aşa ceva. 

De vre-o zece uni de zile s-a introdus obiceiul, ca băeţii să umble 
cu steaua în ziua de 94 Decembrie şi mai mulţi la un loc. , 

“Acest.obiceii adus din Rominia, a fost pus în executare întiiă 
de elevii liceului romin din Bitolia, Macedonia, apoi încetul cu înce- 
tul. s-a introdus și prin sate. | | 

Băeţii fac din hirtii o stea. mare şi frumoasă, pe.care-o poartă 
pe un băț și pe de o parte. şi de alta e zugrăvită naşterea lui Isus 
Christos. Dacă nu ştie nimeni să facă chipul lui Christos, se introduce 
o icoană cu imagina lui Christ. | | 

„Colindarii sint priimiți cu bucurie în case și părinţii pun pe 
- copii să sărute steaua, care vine să anunţe nașterea lui Christos. 

1) XVeigand, Arom. Il, p. 127. -
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Ciumegele colindarilor 

Ciumegele colindarilor aii formele următoare : 

  

şi pe lie-care dintre ele obicinuiese bieţii a face cite o cruce, Ceea ce 
face, ca ele să fie considerate oare-cum ca sacre. Din această cauză băeţii nu se servesc de ele de cit pentru sara de colinde, adică în 
noaptea de 24 spre 25 Dacembrie. Na le jintrebuinţează la joc; [iind-că 
le cade (le sacă) mîna. 

Forma (fig. III) seYobicinueşte mai mult de băeţaşi și se cumpără 
de pe la prăvălii. 

Colacii 

Colacii ce se obicinuesc a se da în aceasta zi colindătorilor se gătesc cu apă neîncepută, caşi liturghiile, prescurele, liind destinaţi a se împărți în amintirea celui mai curat prunc, din ciţi ai axistat. Se fac la Aromini numai de-fâină de griu şi sint frămintaţi de o femee bătrină, de o fecioară saii de ori-ce altă femee, care însă n-a venit in-contact cu bărbatul săi cel puțin în cele 3 zilețdin urmă. 3) Au diferite forme din cari dim cele mai obicinuite : 

  
'1) Vezi: G. Dem. Teodorascu: Possii populare, București, 1853, p. 36: la 

grii curat credinţa aceasta la cei vechi. - i
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Apoi sint în formă de. cocoșei (cucuţăl), şerpi, în formă patrată şi avind pe o faţă imaginea lăsată de simnitor, un mic instrument de lemn, care pe lingă alte semne, are și următoarele litere : 

1 HI 

    

NI | KA 

  

o Formele 1, 2, 3, 4, se împărțesc la oameni; ear formele de colaci, 
5, 6. 7, obicinuite la Arominii păstori se dă la vite, după ce se fac 
fărimături şi se amestecă în sare. 

Aceasta se numeşte cipsuma cal'lor 1)» şi se face în ziua de 77 la- nuarie, cînd «s-lagă crujăa» şi cu care ocaziune, toate oile sint fufite, stropite cu apă sfintă, de un preot. | 
La Molovişte, Macedonia, se obicinuește, ca în ziua Sf. George, să se dea la vite cite o anaforă din colacii făcuţi la Moș-Ajun inadins peniru acest scop, care muiaţi în apa Bobotezei, se păstrează pentru această zi. 2) | 
Pe lingă colacii pentru oameni şi vite, se face unul, destinat pen- tru icoana casei, cure se ţine une-ori pină la anul viitor. 
Colacii se numesc: : 

Culdc pl. culăţi; 
Colinde saii colinde pl. colindi saii-colinli. 

Fructele cele mai la ordinea zilei sint: năut fiert, mibilbie sau bilbic'i, castane, nuci, mere. Bani se dă mai rar. Dacă însă în trupa de culindări se găseyte un băet păstor, acestuia neapărat pe lingă co- lac şi fructe, i se dă și parale, 'liind-că el a anunțat întiiul, că s-a născul Christos. | | - 
La Rominii megleniţi obiceiul colindelor se petrece ast-fel ): 

La călida adet 

La Megleniţi, copiii, în ajunul lui Moş-Ajun, se string in cete cete şi după ce fură lemne de prin case, fac un foc mare, Şi acolo, în jurul căldurei, aşteaptă cu nerăbdare să cinte cocoşii, anunţind miezul nopţii, ca să se- pornească după colindat, 
Toţi sint înarmaţi cu cite: un ciomag, cu care se păzesc de ciîni și cu care se anunţă la cei cu porţile inchise. Ciomagul se numeşte : colidă.. 
Pe drum ei ţipă (ţopă): colida! 
Intrind in casa cuiva, prima lor ingrijire e să le anunțe, că s-a niscut Christ, le urează la mulţi ani și răscolese cu colidele lor spruna din foc, care trebue să arză in această noapte pină la ziuă. Apoi zic "să irăească copiii, purceii şi tot ceo fi mai avind. După aceasta cintă: 

1) Respectiv <ipsuma pilor, a căprilora. 
3) Com. de d. Const. Belimace, 
3) Descris de un băet din Lunzili, elev în cl. 1 a liceului romîn din Biţolia.
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No. 1. 
Colida . 
colidiţa, 
colidiţa, 
varvarița, O . 

“paşte parca. ” 
“prin borniţa, 
tupe-tupe 
ticliniţa, ; 
două culați 

„di borniţă, - 

li se dă cite un colac la fie-care şi urind la mulţi nni, se retrag 5: 

Cules de. Nae Dumitru, ele în cl. I la liceul romin din Bitolia. 

2. Cintece de colinde 

, Lăsăm să urmeze diferite cintece de colinde, culese de noi, cari 
in fond nu se deosibesc muit. _ 

1 Câlinde, 
mâlinde, 
zăvala 
cundilala ; 

5 dă-n' tetă, culaclu, 
că va-ți lau cucotlu, 
di va-l. fac [ilii, (ilii, _ 
şi va-l bag tu nă tipsie, | 
tra si-l'mic tră Stimirie. 

| Perivole, Epir. 

Traducere. — Colinde,—melinde,— zavala, cundilala,—dă-mi, mă- 
tuşe, colacul,--căci lţi voii lua cocoşul, —de.] voiii 
face felii, felii „—şi-l voiă pune în tipsie,-—ca să-l 
măninc la S-ta Marie. 

Notă. — Zucalu, cunddilula nu se ştie ce însemnează. etă, însemnează propropriit 
mătuze. Dar sc adresează acest cuvint .la ori-ce temee necunoscută şi în virstă, de 
citre cci mai puțin virsinici, - 

3. Variantă 

Colinde 
melinde, nu 
țiţi, caca, ” LS 
dă-n! maie culaca, 

5 ca va ţi acâţ. vaca, a - 
vaca cu vi'iţălu, = 
că s-f&aţi Ilristolu. 

. 1) Vezi în poesil populare, București 1835, de Gh. Dem. Țeodorescu, p. 10, obi- 
eciul lui « Moş- Apun» | la diferite popoare.
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tu pihnia boilor 
- ! iră vnat&a Uvreilor, 

10 tră-an' mulţi 
j-di viră &ară; 

Traducere. — Colinde, — melinde, ţii, cacă, —dă-ni'i, bunico, co- 
: - lac,—căci îţi voiti prinde vaca,—vaca cu viţelul,—fi- 

ind-că se născu Christos,—in teslea boilor,—pen- 
tru necazul Evreilor,—la ani mulţi—şi la anul! 

, "4. Variantă 

Celinde, 
melinde, . 
dă-n' culacIt, tetă, 
via, hară, cal-mera, 

5 bruum dupu uşe, 
- - Aminciu, (Meţovo) Epir. 

. Traducere, — Colinde,—melinde, —dă-mi colacul, mătuşe,—viaţă, 
bucurie, bună-ziuă,—brum după uşe. 

Aolă. — Cuvintele din vievsul 4 sint grecești: neintrebuinţate în vorbirea A- rominilor : “e'ă (sinătate), Xapă. (bucurie ?), za pepe (bună” ziuă), ** 

„Acest cintec de colinde a fost orinduit pe note de către d. Cli- rluzi G., profesor de muzică la liceul romin dia Bito!in, Mac donia: 

    

    

dă-n' cu la clul te tă    Co | lin de me | lin-de 

  

    E 
wa ha ra cal me ra . brum du pă u şe, 

5. Variantă 

Colinde, 
mâlinde, 
Saravagudina, 
dă-n' culaclu, letă, 

5 brum după ușe,. 
Magarova, 

1) Arom. harăuă, 
Da
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Traducere. — Colinde,—melinde,—cu plin,—dă-mi, mătuşe, co- 
lacul,—brum ! după uşe. 

AXolă. — Saracu-yodina sînt cuvinte bulgăreşti: suraru (plin) godina (an). Aro- 

minul din Magarova, ca şi cei din Macedonia, de şi ştie bulgireşte, nu pricepe sen 

zul cuvintului : Sararagudina.. 

PI 
Lăsăm să urmeze melodia acestui cintec de leagăn, după d-l 

Chiriazi. 

  

                  

     

    

me lin de 

  

Co lin de sa ra. va gu 
  

di na 

   
a d 
—0 

dă-m cu la clu te tă brum du pă - u  șe 

6. Variantă 

C6oolinde, colindeee! 
7 că s-f&aţe Ilristolu, 

| “tu pihnia boilor, 
a di frica Uvreilor, 

5 mula l-dizvilea, 
boiilu IS-anvi'&ă. , 

Vlaho-Clisura, Macedonia. 

Traducere. — Colinde,— melinde,—căci s-a născut Christos, — în 
feslea boilor,—de frica Evreilor,—cattrul îl dezve- 
lea „—boul îl învelea. 

Nol. — Christ născindu-se şi allind Lvreii despre aceasta, s-a pornit, după 
eredinta populară, ca să cerceteze prin toate ascunzătorile să-l găsească şi să-l 1 mă- 
celărească. 

Din cauza aceasta el a fost nevoit să se ascunză, cînd Evreii cercetati în graj- 

dul unde s-a născut miîntuitorul, rînd pe find, supt coada catirului, a caprei, boului, 

a oil. Capra n-a vrut să-l ascunză, ci imediat ş-a rădicat coada în sus, din care cauză 
a fost. blestemată. să o poarte totdeauna în sus; “Tot aşa a făcut şi catirul, din care 
cauză Christ l-a blăstemat să nu nască niciodată, 

Boul însă l-a ascuns. Tot aşa şi oaea, care a, fost bine. cuvintată de Christ 1). 

1) Vezi deceul referitor la oae și la capră publicat de noi: în Revista Nouă, 
anul V, p. 462, :
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7. Variantă 

_C6lindă, 
mslindă, 
țăreva godina | 
ținți vake (|) 

5 dă-n, babo, nă culacă, 
să bin&aqă vacă, Se 
vacă cu viițel| 

Weig. Arom. II, 132, No, 75. Monastir, 

Traducere. — Colinde, — melinde, — an mărej; — Cinci vaci, — 
dă-mi, babo, un colac, — să trălască vaca, — vaca 
cu viţelul! 

$. Variantă „ 

Colinde, 
melinde, 
daţi vă din alagă, 
că s-f&ațe IIristelu 

5 tu păhnia boilor -- 
di trica (i) Uvreilor. 

Weig. Arom. II. p. 134 No. 76. Hrupişte. 

“Traducere. — Colinde, — melinde, — daţi-vă alergare (adică gră- ” biţi), — căci s-a născut Christos, — în ieslea boi- 
lor, — do frica Evreilor. 

9. Variantă 

Colinda, 
melinda, 
Qă-n' culaclu, tetă! 
pulii cu căţel, (5 

5 di virnă&ară ma ghi'ine. 
_ Arom. II, p. 134; 77. Vendișta. 

= 

Traducere. — Colinda, — melinda, — dă-mi colacul mătuişe | 
puii cu că;el — la anul mai bine. 

Aolă. — Această variantă n-a fost bine: culeasă de d. Weizand. Trebuie spus nu: pulă cu cățil, ceea ce n-are nici un sens, ci: pulii cucufel (puii cocoşel), un „fel de colac, ce se obicinuieşte a se face în forma unui Cocoş, 
D. Weigand traduce pe: di rirmnăăură prin: niciodată, ceca ce ieste greşit. Trebuie tradus: la anul. “ 
Cu senzul de niciodată, nu se întrebuințează cu preposițiunea di, ci simplu : zirnădară, Ă 
Se vede dar clar, că cintecul are sens: deplin şi nu ieste «cu totul lipsit de „senz», după cum spune d. Weigand: Wie man: sicht, sind die Licder arg verstiimmelt, das aus Vendista ist fast sinlos 1),» 

5) Weig. Arom. II, p, 127, | -
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10. Variantă 

„Colinde, 
melinde, . 
sare aclo didinde, 
didinde culacă. 

5 Epyera 
TEpAsTa!. 
da-vă-ți cu d&-alagă, 
Hriştolu s-facă, 
Dumnidă'i z-v-adavgă. 

SR - n Ohrida, Albania. 

Traducere. — Colinde, — melinde, — sări acolo dincolo, — din- 
? p ? . 

_ colo colacul, — vine, — se duce, — daţi-vă cu 

grabă, — Christos să facă, — Dumnezeu să adaugă. 

Notă.—Băeţii cred, că cuvintele greceşti EprAezar "m5p/srar, ax fi nume de fructe. 

11. Variantă 

Colinde, 
mâlinde, | 
al amirărescu, - 
Ep-para! 

5 "mtps/rar, 
Hristoiilu s-fâaţe ; 
tră nă scafă răciiă 
tră mulţi an'. 

Prizdrena. - M, Mărăcine. 

Traducere. — Colinde,—melinde,—al împărătescului, —vine, -- se 

duce,—Hristos se născii.—Pentru un pahar cu ţul- 
că.—la mulţi ani. | - 

Li 

“12. Variantă 
Satiric 

Colinde, | | 

melinde, 7 
dă-n', maie, clura, ” 

că -v-ţi fring misura, 
5 di va-ţi hi'erb plistura, sai: (pristura). 

- Avela, Epir. - 

Traducere. — Colinde,—melinde,— dă-mi, bunico, colacul,— căci 

iţi voit sparge farfuria,—de-ţl voit fierbe pintecele.
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13. Variantă 

Colinde, - 
melinde, | 
ţe va m'căm astară, 
pini di sicară, 

5 curcubetă hiartă, 

Traducere, — 

Dumniqă”i- s-ni artă, - 

Avela, Epir, 

Colinde,—melinde,—ce vom minca de sară,—pine de secară,—dovlead fiert,—D-zei să ne Yerte. 

14. Variantă 

Colinda | - 
melinda, 
dă-n', mate, culaclu, 
că s&-află: Hristolu, 

5 Hristolu si pitiqă”, 
la Dumnigă"ă să-alină' 
criştn'l'i s- hirisescu, 
draţi'i pliscînescu. i ” (Cuţufleani, Epir). - 

Traducere. — Colinde,-—melinde, — dă-mi bunico, colacul, —căci 

4 

se născu Christos,— Christos se boteză,—la cer se urcă,—creştinii se bucură,—dracii pleznesc. 

Cintece de colinde albanizeşti 

Traducere. — 

15. 

Colendră 
= melendră 

sarava godina 
țiu ţii, vac, vac _ 
nă-m moi babo n'e kulâc; 
ap derân € zoierisă, 
ndir culăc e şen Mărisă 
dil moi dalc“ e barâă 
&h'er mot me n'e ăv'ăule 
dil moi dale” e cuch'e 

“ghier mot 'me n'e nușe. 

Corcea. Toma Avyrami, 

Colinde, melinde,—an plin,—ţiă, ţii, vac, vac, — dă-mi, babo, un colac; — deschide uşa Doamnă,— scoate colacul S-tei Marii ; — eşi fă nevastă albă, —la anul cu un copil ;—eşi fă nevastă roşe,-—la a- nul cu o mireasă. 

7
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16. Variantă 

Colândra 
melendra 
sâravâra g6dina 
țiu țiu, vac, vac 
nă-mi, moi babo,-n'e colâc 
se tă bie me c'omâg - 
tă bei cocăn me ehăac - 
se tă bie me dufec 
pa tă e0nă mună ndec. 

„„ Coreea, Toma Avram. 

Traducere. — Colinde, — melinde, an plin, — ţii, ţiu, vac, vac, 
— dă-mi, fă babă, un colac, — căci te bat cu un 
ciomag, — de-ţi fac capul cu singe, — căci te lo- 
vesc cu puşca, — de te arunc în” şanţ. | 

17. Variantă 

O colendra, coloiec, Trad.—Colinde colinde, dă-mi, 

n'ă-ni, moi babo, ni'e curc. fă babo, un colac, căci 

se tă bie me dulec, E - te lovesc cu puşca, de 
pa tă eonă mu nă ndec; “te arunc in şanţ; eşi 

dil zon'e e zoteruar, _ doamnă, şi domn, dela 

ngai zoti ch'ofch i gh'eruar 0. D-zei bucurie şi (|). 

= 

Cintec de colinde greceşte 

15, 
K6ovyza, 

— pzhoyra, 
Go-p” pzâpzov hopa, 

„vă RâN0b i RapEna, 
Vă pdzoob Vă rând tăov 

Tesalia, 
4 

“Traducere. — Colinde, — melinde, dă-mi, babo, colac, — să mă 

duc mai . încolo, — să şez să-l măninc. 

19. Variantă 

ApiorobIurIa, Xprozobţiva, 
spa Amotâe ur, 
"peer zi Gazzitizt, 
o mov 0Dpadv 7rgoivet, 
„Got cepiehot aipowat 
„A mă wâwa, Guălovi. 

Cules din Grebene de d-l Diamandi G.
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Traducere. — Crăciun, crăciun,—acum Christ se naşte,—se naşte 
şi se botează, — şi in cer se duce; — îngerii se bu- 
cură, — şi dracii pleznese, - 

Bulgăreşte 

20. 

Clida, neda, 
Patni greda, 
Dede se cacie, 
maica se placie, 
Oasne, oasne, 
c6lida baba. 

Cules din Ohrida. 

Traducere. — Colinda, neda,—căzu grinda,—moşul se supără,— 
mama plinge,—oasne,—oasne,— Colinde babo. 

Aolii, — Cuvintele subliniale n-ati nici un senz, 

"21. Variantă 

Coleda, 
meleda, j - . 
sili baba, 

„silina 
şch'endi, șch'endi, - 
mialfa. - 

Moti. — Mai toate cuvintele din acest colind nu înseamnă nimic, afară de 
Coleda (colinde), meledu (melinde). ” 

7 

22. Variantă - 

Colede, leda, 
padnalo greda, 
otepalo deda, 
deda se blecii, 
maica go placii, 
olele starc'i, 
cusotu magare'i, 
za mnogodini. 

. Cules din Bitolia. 

Traducere. — Colinde, melinde,—căzu grinda,—omort pe moşul,— 
moşul sc jelui,— mama îl plinge;—auleii bătrinule,— 
piele măgărească ;—la mulţi ani!
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Variantă 

C6leda leda, *» 
-  pacni greda, - - 

uști-mi deda,, | -. 
deda mi caci, o 
maica mi placii, | 

- otfori baba-ch'incu. * . i? 

Cules d.n Nijopule de d-i T. Marcu. 

Traducere. — Colinda, leda,—crepă grinda, —încă moşule,— -MO-= 
Mi şul mă& ceartă, —mama mă plinge ; — deschide bă- 

buta mea.
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2 PAPARUDELE LA AROMINI 
  

«Avem. şi la noi Paparude,. însă. le numim Pirpirune. ă 
După Duminica Tomii, dacă trec" două, trei săptimini fără să 

plouă, Hominii găsesc că e de lipsă a pune să-joace Pirpirumnele,. ca. 
să aducă ploae. SE RR 

O fată din cele mai sărace este acoperită peste tot corpul, şi mai 
ales pină la briu, cu ştevie saii cu ferică (plantă numită la Carpaţi - 
ferugă, şi în limba franceză fougere). Pe tata asta o însoțesc multe 
alte fete de Romini, şi mierg din casă in casă la vecini. 

Pirpiruna joacă ; altele cîntă. a 
Şi la noi este obiceiul si searunce apă pe neaşteptate, pe ascunse, 

asupra Pirpirunei. Sătenii. noştri cred,: că aceasta e necesar pentru 
ca să plouă: . i 

După ce a colindat peste tot satul, Pirpiruna şi amicele ei, tac 
plăcintă cu făina și cu untul obţinut; o coc și apoi mierg de o mă- 
incă la fintină. lasă ritul cere ca. plăcinta să. fie mincată, stind [= 
tele cu picioarele în riuleţul, unde trece apa de la fintină 5.» 

Dar nu numai cu ștevie și ferigă se acoperă pirpirunele, ci cu 
aşa numita plantă îboj, cu flori de mac, numite la Aromini şi Greci: | 
pirpirune şi cu tot felul de verdeţuri. 

-Inainte de a li se da din ale minzării, saţi bani, se toarnă pe un 
“ciur purtat de pirpirună pe cap,apă. | 

| Apoi nu numai după Duminica 'Tomii, ci ori de citeori este se- 
cetă, fac fetele obiceiul cu pirpiruna. au 

Ia satele unde sint ţigance, pirpirună se face o fată de ţigani, 
pe cind fetele de Aromini mierg după dinsa şi cintă şi din ce obțin 
dai şi țigăncii, care pe lingă fructe mai capătă toate hainele vechi, 
lina obținută, ce prisosește din făină și unt, după facerea nelipsitei 
plăcinte. __- Da e 

Melodia după care se cintă 'viersurile referitoare la paparudă ieste. 
deosebită de cea care se aude in Rominia, precum și de cea greacă 
şi bulgară din Macedonia. - 

“Vezi acelaşi obiceiit la Rominii din Rominia în, Poesii populare, de 
G. Dem. Teodorescu. București 1885,p. 208; Incercări critice, Bucureşti, 
1874 p. 128 —13%; Acelaş obiceiii există la Grecii, Bulgarii şi 'Țiganii 
din Turcia. “ Da a 

- 

1) Iliescu Taşcu (din Cruşova), Albumul Macedo-român, 1880, p. 102; Pirpi- 
„tunele sait Papurudele în Macedonia. . o
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- Cintece despre paparude 

| 1 | 
Pirpirună, 
se r&adună, 

dă plăae, dă plâae, 
ca să crească degrile, 

„9 agrile și aviinile 
- aviniile şi icrghiile, 

jeghiile şi curiile, 
curiile şi verdâţile. | 

T. lliescu, Cruşova (Vezi Albumul Macedo-Român p. 102) 

Traducere. — Paparudă,—se, adună, —aă ploae, dă ploae,—ca să 
” crească recoltele din cimp, — recoltele şi viile,— 

viile şi Yerburile,— ierburile şi pădurile,—pădurile 
şi verdeţurile.” 

AVolti. — Viersul (2) pe care d. TT. Iliescu il despartă, în toate variantele auzite 
de noi, sună: Sarandună, nu : readună. Aci deci pare a [i descompus în mod arbitrar 
de către d. Iliescu, din dorința de a-i da un senz. Ă 

. 2. Varianta 

- Pirpirună, | 
sarandună, 

dă “ploae, dă „- 
s-crească âgărle, 
âgărle ş-aviin'ile, 

- icrghiile ş-livă'dile. Mae 
Weig. Arom. Il p; 136, Cruşova, Ciunescu Steric. 

Traducere. — Paparudă, — Sarardună, dă ploac, dă,— să crească 
ogoarele,—ogoarele. şi viile,— ierburile şi livezile. 

3.. Variantă | 
Pirpir6 | o 
Saragd, a 

aruvinăadă âgărle, 
- dgărle şi maâgărie, 

ch'icuta cit prăilu, 
gărnuțlu cit țăâțirăa 

_minuchul: cit fârtuma.. 
: Baba Nicolae, elev, Vlaho-Clisura, 

Traducere. — Paparudă,— Sarago (1), — stropeşte ogoarele,—ogoa a rele 'şi slăbitele, — picătura (să fie) cit paraua (de: 
mare),-- grăuntele cit năutul—mănuchiul cit povara 
(de ca;, catir). : - 

Notă. — Magăr; macru saii macăr, inscamnă negras, slab, lipsit: de: vlagă,
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4. Variantă 

- -  Pirpirână, | 
oi dodule, 

„oi bojule; 
Săragâra, 

oi dodule,:) 
oi bojule 9 
da. nă plăae, ploae mare, ” 
s-facă turtă i , 
cit nă arsată, -- | ă 
s-facă pită E Ri 

„cit n-arghiie; 
s-facă chiicuta. | 
cit parălu. 

- Gopeşi, Macedonia, 

Traducere. — Paparuăă, oi dodule, oi bojule—Saragara ()— oi 
didule, oi bojule, dă o ploae, — ploae mare, —să 

- facă turta clt o roată,—să facă plăcinta,—clt o a- 
” rio, să fie (facă) picătura, —clt paraoa. 

5. Variantă 

- Pirpit 
bre Salav6, 

dă-n' argaui,.re zurle, 
si-n' cr&ască grinările. 
grinarle, sicârurle, . 

| grinărurle, ovezele. 

Com de D-l Şunda T - | ! (Amincu, Epir. 

Traducere. — Paparuâă, —măt Salave(!)—dă o rouă, mai nebunule 
—să-mi. crească, cerealele,—grinele,. secara, —srlnul 
şi ovăzul. | & 

6. Variantă 

Pirpirună, _ 
Sarandună, 

dă nă ploae cu. gălăata,. 
s-adună'm viptul cu m'nata; 
&a bigâţi-vă cijmile, 
s-adună'm avin ile ; 
ta bigăţi păpuţile, 
să-adunăm gărnuțile.. - - 

de la Fârşeroţii din Nijopule, 

3), Se repetă la fie-care viers, .
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Iraducere. — Paparudă,—Saranduna (|) — dă o ploae cu găleata 
i (adică : torențială) ; — să adunăm viptul cu pum- 

nul ;—ean băgaţi-vă cizmele,—să adunăm (culegem) 
viile ;—ean -băgaţi papucii,—să culegem grăunţele. 

“ Noti.— Gălăată este un instrument de lemn în forma unei căldăvi, în care se 
-mulg oile. - - 

7. Variantă - 

Pirpirună 
Sarandună, | 
dă plăae, dă, 
tra si crăască ierghiili, 
ierghiili, virdeţueli, 
s-aibă s-pască Gili, 
Gili şi cal'i; 
Pirpirună, 
Sârandună, . . 
dă-nă plăae, dă, o 
tra si cr&ască av'iniili, - 
avini'ili şi âgrili. 
Chi'icuta cit gilata, 
Girnuţlu cit țăâţirăa. 

Neveasta, Macedunia. 

“Traducere. —Paparudă,— Sarandună,—dă ploae, dă,—ca să crească. 
ierburile, ferburile şi verdeţurile,—să aibă să pască 
oile, — oile şi caii. — Paparudă, —Sarandună,—dă 
ploae, dă,—ca să crească viile,—viile şi ogoarele,— 
picătura cit găleata, grăuntele cit năutul. 

- Paparuda la Romiînii din Mezlenia 

- . La Rominii din Meglenia, Macedonia obiceiul acesta se face precum 
urmează : i 

„Fetele se string şi dezbrăcind pe una: din ele o imbracă peste tot 
“corpul cu planta care se.numeșşte la dişii : buzei. | 

Această fată.se numeşte: paparudă saii dudulepu. 
Apoi aleargă din casă în casă unde cîntă viersurile următoare : 

8. 

Paparudă, rudă, 1) 
s-nă 'd&a ploie, 
s-nă cr&ască gronele; 

- gronele, gronișorele, | 
s nu li bată grindinăa (sai: gărduşci), 
s-na d&a poine multă 

“s-au mâncom cu sanătate. 
Com. din Lunzil! de cître elevul Nae Demetru. 

i + 

1). În ce priveşte fidelitatea transcrierei cuvintelor, fiind scrise de un elev se poate să se fi strecurat cîte o mică greșeală la sunete sati vocale,
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 Praducere. — Paparudă, rudă, —să ne dea ploae,—să ne crească 
' grinele,—grinele şi porumbal,—să nu le bată grin- 

dinea, — să ne dea pîine multă, —s-o mincăm cu 
sănătate, 

9. Varianţă 

Paparudă, rudă, 
vino de te udă, 
paparudă, rudă, a - 

| | vino dă ploie multă, - 
îi .. Să crească gronele, 

să crească gronișorele, 
DP cit grandinele, 

idem. 

Traducere. — Paparudă, rudă, — vino de te udă, — _ paparudă, 
rudă, —'vino dă ploae multă, —-- ca să crească 
grinele, — să crească porumbul, cit grindinea (!) 

Şi se dă din partea femeilor cite un ban vechiă, numit para de 
timp “dis nit şi alte iucruri. 

Paparuda poartă în cap o creștină, sită, pe-care. la urmă o rosto- i 
golesc şi dacă sita stă pe dungă, nu va ploua. Dacă. cade. însă, va 
ploua cu siguranţă. 

Apoise dur intr-o vale şi acolo: dezbracă pe fată şi buzelu il aruncă 
în riu şi apoi se intorc acasă și impreună mănîncă lucrurile adunate, 
adunăturile.
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LĂZĂRELUL LA AROMÎNI 
Sărbătoarea cunoscută în Rominia suptnumele de Lăzărel, se 

numeşte la Aromini ea Lazar». ă 
Acest obiceiii se face în ajunul Duminicei Floriilor «tră Vaiu». 
In această zi, fetele pină la etatea-de 12 saii 15 ani, după ce: se 

îmbracă în haine de sărbătoare, ieaii cite un coşuleț în mină şio 
pornesc de cu dimineaţă, colindind din casă în casă şi cîntind cinte- 
cele de mai jos. .. E 

- Coșuleţul ieste îmbrăcat în flori naturale, pe cari fetele le. adună 
în ajun de prin văi şi livezi, mergind mai multe împreună şi cintind 
„diferite cîntece. pe tot timpul culesului. Aceste flori sint păstrate în 
apă cu îngrijire pină în ziua următoare. Se cere, ca fetele; insăşi să-și 
împodobească coșulețul. . a - 

La Fărşeroate, letele, după cese adună mai multe la un. lociaii 
un maltii,-lemn cu care se bat hainele de lină la spălat, şi-l îmbracă 
în haine de.voinic, sati de băet: [le caută să-l facă cit se poate de 
frumos. Apoi una dintre ele îl poartă în braţe şi cu iel mierg din. 
casă în casă, cintind pe Lazare-pazare, şi povestind în glumă, — 
altă dată poate” în serios — cum frumosul Lazar-a fost omorit, îm- 
pușcat sai străpuns de vre-o fiară sălbatică, pe cind păştea turma în 
pădure, saii învocînd diferite alte metive.. , 

Fata, care îl poartă în braţe, cînd intră în casa cui-va, face pe 
“întristata, dacă ieste vre-una mai glumeaţă şi care nu se ruşinează, 

. fiind-că cei cari "primesc pe Lazarine, — aşa -se numesc fetele cari 
umblă cu Lazar,—o tachinează, zicindu-i că «frumos mire ş-a ales», fă-. 
cînd aluziune la mal'lu din braţe-i. Apoi ii mai spun: tora matlu ș-niinti 
cu un g'oni aleptu, acuma cu malul şi la anul cu un făt-frumos, şi 
altele de acestea. a - A 

Pentru aceasta fetele aleg o fată mai mică, care n-ar avea virsta 
de măritat, ca să poarte mafllu, şi pe care prin urmare să nu o a-. 
tingă așa direct urările, ca şi împunsăturile glumețţilor. | o 

Arominii din 'Tesalia obicinuiesc a face o păpuşe, care reprezintă 
„un băet şi pe care o poartă de mină două fete sai doi băeţi, fiind- 

că aci umblă și băeţii cei mici cu Lazarul. Apoi miergind diri casă. 
in casă, cintă cintecul grecesc de mai jos, care a fost cules din. Tii- :
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“nova, Tesalia. Fie-care lazarină saă lazarin poartă cite un coșuleţ.: 
împodobit cu flori naturale 1). - _ 

La Vlaho-Clisura umblă singură fie-care fată. , 
Li se dă celor cari umblă de a Lazar,ouă, fructe şi uneori bani. 

Cintece de „Lazar“ 

Si No. 1. 
„1. Lăzare, 

. păzare, - 
cind va z-vină Pâștile? 
— Mine, - 

5. piimine, 
alantă duminică. 

"t&ătile s-cuminică, 
Afendul da tacă, 
priltăasa s-inctină, 

| 10. cu pescul tu firină, 
. Sa „_ Astară vă&ardă h'arte, 

.- „piimine daită aroşi. 
” “Prizdrena. Com, de d; Marăcine Mihail. 

Traducere, — Lazare, — nefericitule, — ctid vor veni Paştile ?- 
„— Miine, “— potmiine, — cealaltă: Duminică, — : 
fetele se împărtăşese,—preotul toacă, — preoteasa 
se închină, — cu peştele în făină, — de sară veri 
deţuri fierte, — poimtine ouă roşit. 

„Hotii. —Se ohieinueşte în. Duminica Floriilor să se servească la masă peşte, la 
prinz, ear. sara din ajunul Duminicei Floriilor, la cină verdeţură gătite cu unt:de-lemn. 

2. Variantă 

Lizare, . 
pâzare, a 

Cind va z-viină Pâştile? 
— Mine, 
piimîne, 
Duminică alanță. 
fetile va z-g'dacă, 
maşi ațăă ma ni'ică, 
laâa va z-dini'ică. . 

De la fârşiroata Nasta Nacea. 

Traducere. — Lazare,— nefericitule, — ctnd vor sosi Paştile ? — 
Mtine,—poimine,—Duminica cealaltă ;—Fetele vor 
juca ;—numai cea mică,— beata se va dumica (ad: 

“se va rupe de plinset). Ă 

:) Com. de d. Papleacu Nicolae, student în medicină,
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Observare.—Am tradus în. ambele. aceste cîntece pe păzare prin 
nefericit, aşa cum l-a explicat” bătrina fârșiroată Nasta Nacea, de şi 
pare a [i mai mult o derivare după Lazare. Compară : colinde cu 
melinde ; afel: ş-maţdl; etc. 

Bătrina firșiroată ne a istorisit, că cea mai mică fiind logodnica. 
Inchipuită lui Lazar, rămine mircasi g ătită şi neîncunonată : “adrală 
ş-niloată ; adrată ș-ninchtir disilă, gătită și nenorocoasă. - 

3. Variantă 

| Lăâzare, - 
- păzare, 
„Cind va vină Pâștile? 
-- Mine - Re A 

piimine; ăi 
ea-le, a-le, dupu uşe 

“cu ni'elu di. gușe. 
Com. de elevul Ionescu Demetru, din Calivele Țicura,. 

„Traducere. — Lazare, — nefericitule, — cind vor sosi Paştile ?— 
Miine —poimine, —eată-le,—eată-le, după uşe,—cu! 
mielul de sit. 

4. Variantă grecească 

Rod va, 
" 42i) 600 'utpa; | 
Tp0z Aătagio, - - 
p0a ră îsia. 
— Iloo5ay htp, Aa 
70063) pouzos i 2 ” - 
—5'mă pori erezuaopievos, 

Tod Actii, 
E) „Asta 
Paid. 0705 405% td 
709 LOU At. 03): ză , | 
41 ecSz 105 40926, - i - 

Tîrnova, com. de d. Papleacu Nicolae, 

Traducere. — Bună ziuă,—bună-ţi ziuă:; — a sosit Lăzărelul, — 
„a sosit, Duminica Florilor; — unde erai, Lazare ? 
— unde erai ascuns?—lIn şanţuri scufundat. 

Lui Lazar,—lui Lazar,—oul în coşuleţ.— Co- 
şuleţul vrea cii—şi buzunarul fruct, | 

5. Variantă 

Aataţiva, 
+ A00940VTEA



e, 
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Ea ad o'mii 1mabdiva, 
A maglăpua peo'mod stezt, . 

i Grebeni, cules de d. Diamanai G. 

Traducere. — Lazarină, — cocoşoaică, — pune oii în coşuleţ,—și 
- nuci în buzunar. . 

. -. 4 . 

Obiceiul acesta este practicat în Peninsula balcanică, în toată 
splendarea sa, de citre țigancele turcoaice. Acestea se îmbracă cu flori 
la cap; pe corp şi apoi cite 3—4, umblă din casă în casă. Una dintre 
ele, cea mai bătrină, cîntă cu daiereaua şi din gură, pe cind cele l-alte 

- două sau trei dansează, avind pe piept şi pecingătoare diferite obiecte 
sunătoare, asemenea celor atirnate de căluşari de alungul piciorului. 

Cele auzite de noi în Bitolia cintă în limba ţigană, romină, turcă 
şi mai des în cea bulgară pe la creștini. - 

De sigur, că țiganii au imprumutat obiceiul de la popoarele creş- 
tine din Peninsula balcanică. _ 

Ele se numesc Lazarchi sai Lazareti, Lazavini. 
„Li se dă bani sai piine și ori ce pofteşte lie-care. 
Tot așa de răspindit ieste obiceiul printre Bulgarii şi Grecii din 

In unele orășele aromineşti, acest obiceiii nu se practică de loc. 
«Tema recitativului, după cum observă d. Teodorescu (G. Dem.]), 

este moartea nefericită, chiar din.preziua nunții, a tinărului Lazăr, a 
cărui mireasă e reprezintată printi”'o copilă, spre a induioşa mai mult 
pe 'spectatori.» E . - 

_ Din descrierea .pe care d. “Teodorescu o face acestui obiceii şi din 
colindele referitoare la Lăzărel, se vede o mare asemănare cu Lazărul 
arominesc așa cum se practică la Fârşeroţi, căci şi în colindele romi- 
nești despre Lazăr se povesteşte, «că Lazăr, cerind mamei sale să-i facă 
azimă şi aceasta nevoind, el a plecat la pădure cu oile, s-a suit p-o 
cracă, ca să scuture frunze oilor, dar bătind vintul tare, craca s-a rupt 
etc.> ; sai «că s-ar [i străpuns cu fusul, pe care mamă-sa îl scăpase 
din mină 2). i 

- Nu e oare o reminiscență a frumosului Adonis omorit de mistreţ, 
plins de toţi și transformat de Venera, care îl iubea, in Iloare? 

a 

i) Teodorescu : Poesit populare, Bucureşti 1885 p. 202—2603. 
3) idem.
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Printre diferite obiceiuri ce se practică în ziua de sf. George, şi 
despre cari la credinţe şi obiceiuri vom vorbi de ele, se caută cu mare 
scrupulozitate a se împodobi casele cu verdeață. Ast-fel la uşi şi fe- 
-restre se atirnă ramuri verzi de pomi, lerburi, ferigă. E 
„Dar tot în această zi se ţine şi obiceiul de a se-da pe leagăn, 
Iată cum descrie d-l Const. Belimace, aromin din Molovişte acest obiceiii: 

„„. «Imediat (în dimineaţa sf. George) se grăbeşte a se îmbrăca bine, 
apoi a merge la biserică; şi pe urmă a se îndruma spre casele acelora, 

„cari posed pomi mai mari şi mai bătrini, cu crăcile mai întinse, pentru 
ca să lege funiile de crăcile lor şi să facă legendarul leagăn. 

«Leagănul, un fel de dulap primitiv, este o funie trecută pe după 
crăcile unui pom şi legată la ambele capete. De nod se leagă o altă 
funie, curmu, care se serveşte la minarea omului așezat în leagăn. 
Cu ajutorul curmului cel din leasăn e mişcat cu putere din dreapta 
în spre 'stinga şi viceversa. Fata ori flăcăul, care voieşte a se da pe 
l&agăn, trebuie să aibă flori în mină, o mică petricică pe cap, şi un 
oii roșu în buzunar. Credinţa poporului despre aceste trei lucruri sună” 
ast-fel ; florile reprezintă simbolul primăverii, pietricica sănătatea, ca 

“să fie omul ca piatra, ear oul veselia (haraoa). 
«Tot despre acest oii, credința Arominilor mai vrea să zică şi ur- 

“mătoarele : Acel oit trebuie să fie încondeiat în ziua de Joia mare, 
tot în acea zi inroşit, mergind la înviere cu el, şi tot cu el dindu-se 
cine-va pe leagăn în ziua de sfintul George. Aşa că cine posedă un 
atare oii în casa lui, acea casă focul nu: o arde, apa nu oineacă, hoţii 
nu o atacă (calcă) şi ieste ferită de ori-ce boală etc. 

«Cum am zis, avind aseste trei lucruri și așezindu-te pe leagăn, 
cei de prin prejur, aşezaţi ' în două grupuri, cintă următorul cintec: 

Dacă este fată 

— A cui ie f&ata di pri-lăagăn? 
— A mi-sai co-a tată-sui, 
ş-cama multu a g'6nilui. N 

.
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Traducere. — A cui ie fata de pe leagăn ?—Mamei sale şi tată- 
lui săti—şi mai mult flăcăului. . 

Ală formă: 

Narga f&ata ligănăţi-n-u, | 
Că i [una putridită, - 
că-i lumach'a v'irmindasă, 
că i loclu multu surpu. 

Traducere. — Incet legănaţi-mi -o fata,— căci e funia putrezită,— 
căci o ramura viermănoasă (scorboroasă),— căci e 
locul prea piăpăstios. 

Dacă e băeat 

- î— A cui e g'onle di pri ltagâin'? 
— G'onle aestu nvăastă nă-are. . 
— Care n-are, va să-l! dăm, 
va să-l' dăm, si-l hărisim, 

„va sl'-u lom, s-lu nvirină'm. 

Praducere.. — Al cui ie flăcăul de pe leagăn 2 — Voinicul acesta 
„mireasă n-are.» — «Dacă n-are, îi:vom da» — II 
vom da, ca să-l înveselim ; —i-o vom lua, ca să-l 
intristim. * a 

Aşa dar, după ce se termină cintecul, fata ori flăcăul se dă jos, 
cei azistenți îi urează la mulţi ani, pe urmă urmează un flăcăi ori o 
altă fată, 
„Este foarte caracteristice cheful care se face de către azistenţi şi 

mai cu deosebire din partea celor cari cintă cintecul leagănului, pen- - 
ru că pe lingă cintece și urări, imediat trebuie să ea parte satira ŞI - 
comedia, şi uite cum: a i Da 

Cum am zis, după ce s-aii: schimbat mai mulți flăcăi, fete, ne- 
veste etc., la urma urmelor vine și rindul babelor bătrine a se da pe 
leagăn. Aci e totul. Indată ce se suie vre-o babă a se- da pe leagin, 
şi. întimplarea va face ca să fie soacră a mai multor nurori, ȘI știind-o 
anume că cu cutare noră nu prea trăeşte bine, atunci cunoana soacră 
o pate cit de bună. Păţania babei constă din următoarea farsă : Indată 
ce s-a incocoțat baba pe leagăn, începe cintecul şi in zicerea de: cine: 
e baba de pe leagăn,... este a fiilor, a nepoților, a surorilor şi mai mult” - 
a cutărei noră, adică tocmai aceleia cu care cucoana soacră trăeşte ca pisica cu şoarecele, Ast-fel că toată lumaa de prim. prejur, care cu- -. noaște viața întinsă a acelei familii, ride de se prăpădește de bobir- . 
nacul bitrinei: iar soacra, cu toată autoritatea ei la Aromini, cam în-.- roşită la față, după ce se dă jos, o tulește fără pașaport, ceea-ce escită și mai mult risul azistenţilor:). 

“Avem de observat că, în Vlaho-Clisura şi prin cele-l-alte sate aro- 
mineşti, oul roşu se pune ca cine-va să lie la faţă, în cursul anului. pină la Sf. Gheorghe, roșu ca oul. Ă . 

1 Constantin Belimace : Credinta despre na lui April la Macedoneni, în «Gaz. „ Macedoniei, No, 22, 3. -



LEAGĂNUL LA AROMÂNI | 741 

La o nevastă 

—-A cure-i fGata dipi I&agăn ? 
„— Aestă [Gată g'one ș- are, „A 

- gionle alei fugăt tă. -ax6ane ; ră 
tora agon'a va si-l! viină, 
s-umplă casa di lun'ină. 
va l-ul dăm, si-u hirisim, 

a va l-ul lom, si-u virină'm. 
_ - | . Cules din Gopeşi, Macedonia. 

Traducere. — A cui ie fata depe leagăn? —c Această fată bărbat: 
. işi are,—bărbatul ci-e “blecat în străinătate; — a- 

cuma curind va veni,—să umplă casa de lumină.— - 
„Il vom da ei, să o veselim, i-l vom lua, să o în- 
tristăm. A 

“La o bătrină 

— A cure-i teta dipi lâgin ? 
— Este a hiillor ş-a nipoţlor. 
— Si-! bănăaqă și-z-băn&adă, 
TOŞe, roşe ca un meru, 
Crehtă, crehtă ca vird&aţa. | . 

Gupeşi, Macedonia. 

Traducere. — A cuieste mătuşa de po 3 leagăn ?—«ste a fiilor şi a 
nepoților». — «SĂ-I trăiască (lii şi nepoţii), şi să 

| trăiască (şi dinsa), — rose, roşe (!) ca un măr, — 
Pa fragedă, iragedă ca verdeaţa». 

Şi tot aşa se continuă a se cinta fie- căruia, după virsta, sexul, 
oe upaţiunea şi alte circumstanţe cari sint la ordinea-zilei. O “bătrână 
săracă din Gopeși, servitoare la liceul din Bitolia, a cintat unui flăcăii 
desfrinat cam în glumă, cam în serios cintecul următor de leagăn : 

Lai gumâru dipi Icagăn, 
nu vrei l&agăn că vrei luni, 
funi lungă, funi mari, 
ca ţi ni i-a spindurari. - 

Traducere: — Mai măgar de pe leagăn,—nu-ţi trebuie leagăn, căci. 
îţi trebuie funie, — funie. lungi, funie mare,—căci _ 

N esti de splnazurat. 

a
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TAVAN 
Tav'ani'i este sărbătorită de toţi Aromii cu mare pompă şi se poate 

considera pur arominească în Peninsula balcanică, de.oare-ce popoa- 
rele conlocuitoare nu o sărbătoresc în felul aromiînilor. 

lată cum se face la Vlahe-Clisura :- Sa | Sa 
- In ajunul sf. Ioan, adică în 23 Iunie, toate femeile, nevestele şi 

- fetele, ies în grupuri, grupuri la marginea orășelului prin poiene şi pă- 
dure, ca să găsească buruiana numită: cusiţă. E 

Fie-care nevastă sau fată cum găseşte această buruiană o stamnă, 
0 înseamnă., adică o leagă cu un fir roşu şi apoi o acoperă cu frunze, 
"ca nu cum-va să vie altă nevastă: saii fată şi să i-o găsească. Apoi 

se duce mai încolo, căutind mereii după cusife. Fetele și nevestele din 
„ acelaş grup nu se păzesc unele de altele, ci, pe cind unele săamnă cu- 

sițele cele ialte se uită.să nu vie vre un alt grup. - | 
In tot drumul acesta, fiind-saii nu însoţite de vre un bărbat, fac 

să răsune pădurea cea incintătoare ce-se întinde ca o coroană de-a- 
supra orăşelului, de cintece. Aşa se plimbă prin pădure, pină înse- 
reuză de-tot, cînd tot în cintece se reîntore în orăşel. 
___* Fetele, pe lingă semnarea cusiţelor mai aleg tot felul de flori, 
printre cari nelipsita sulhină sai surfină, cum se mai zice, numită 
şi gal&ată, trebuind să facă gilăata .la întoarcere in sat. 

Pentru facerea giletei se striug mai multe fete intr-o casă şi după 
ce jea un ghium sau îbric, pe cind unele cîntă cintecele obicinuite la 
gătirea_ miresei, cele lalte gitesc gil&ata, impodobind-o cu flori de tot 
telul. Ele ai ambiţiunea să o gitească cit se poate mai frumos și cu 
flori cit mai felurite, aşa că în ziua următoare, cind două grupuri 
deosebite se vor întimpină in drum să nu rămi6 cu ruşine, că găleata 
alaită a fost mai frumos adrată. | 

Apoi, mărindu-se grupul cu neveste, fete mici, femei şi curioși, 
găl&atu, purtată de două fecioare imbrăcate in haine de sărbătoare, e 
dusă, ca şi mireasa,.la trei șopule saii cum se mai zice: la trei fintână. 

De la fie-care îintină se iea apă și cînd se pune gileata la gura 
şipotului, cele lalte cîntă: - 

Umple, soro, văarsă frate, 
si-l! dămapă alicripate etc. . 

(Umple soro, varsă frate, să-i dăm apă întristatei etc.). .. 
„_ Qintec ce se ciată şi miresei cu aceaşi ocuziune. Se înțelege, că tot 

orășelul: e în mişcare și risună de cintece, -
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Pe la miezul nopţii fie-care se retrage a casă,. după ce mai intii 
„a fost condusă găleata la culcare. 

In dimineaţa viitoare, în 24 Iunie, atit fetele cit şi nevestele, deşi 
obosite din ajun, că s-a culcat tirziă, se intrec a se scula des de di- 

„_mineaţă şi tot grupuri grupuri, îmbrăcate în haine de sărbătoare şi 
in cîntece se duc se culeagă cusiţele şi să prindă, dacă vor putea și 
din cusițile celor-l-alte grupuri. a 

T'e-care fată și nevastă din grup își are cusiţa sa, pe care o zmulge 
cu miinele anapoda, întoarsă fiind cu spatele spre cusiţă. 

Nevestele se cere, să-şi lege mijlocul cu ele, ca să fie sănătoase, să conceapă cu înlesnire şi să nu simtă dureri în momentul naşterii. . 
Fetele işi lăagă capul cu ele, adică, le infăşoară de a-lungul co- 

sițelor, ca să le crească cusiţele. 
Intorcindu-se apoi, umblă fetele cu găleata gătită din casă în 

casă, cintind în tot timpul acesta și avind pe lingă dinsele, cite doi, 
trei băeţi -cu- săbiile de lemn, ca să le păzească, fiind-că alţi băeţi, tot inarmaţi că săbii de lemn, pe cari şi le prepară de mult, le taie dru- 
mul prin ulicioare, cercind să le tate găleata. 

Aceștia sînt g'on'li, voinicii. 
Dacă două grupuri se întilnesc în drum, fetele dintr'un grup în- conjoară găleata, ca cele din grupul cel-l-alt să nu le o vază, putin- du-se intimpla ca găleata acestora să fie mai frumoasă Şi să 'se dea de ruşine ast-fe]. - | Aa Dacă văd însă că găl&ata grupului advers nu feste bine împodo- 

bită cu flori, n-o ascund de loc, ci o-arată şi provoacă şi pe celelalte „să facă tot așa, dacă le dă mina. Atunci să vezi epitetele ce capătă găleata răi gătită. . 
G'on'li din cele două grupuri cearcă să tate găleţile adverse, din care cauză se iea la ceartă, pe cînd bietele fete tremură de fiica peri- 

colului de a-şi vedea găleata tăeată. 
Pentru ele stricarea găletei se explică a le merge răi in tot anul acela, ca și, cum găleata ar avea o influență favorabilă sau defavora- bilă asupra lor. IN - 
In casele unde se duc, dă cite puţină apă şi capătă cite un ban de argint. şi altă apă curată în schimb. | | 
Cu apa din găleată îşi udă părul, ca să le crească cusițe mari. 
După ceai umblat în destul, se întorc la casa de unde ati por- nit cu găleata, şi din banii ce ati ciştigat fac o plăcintă și alte de ale mincării, petrecind ziua toată cu cintece și dans, apoi se retrag im- 

părțind apa și florile și dorindu-și la anul mai bine. 
„Aşa se practică acest obiceiii la Vlaho-Clisura şi mai acelaş lucru se face în fie-care sat arominesc cu mici deosebiri. a 
„La Bitolia fetelor cari umblă cu găleata li se dă făină, unt-de- 

lerân și bani. Florile obicinuite sint sulfina şi marandu. Petrecerea ce se face la sfirșitul gălădtil'ei se zice a-băare, fac a băare. 
La Arominii din Veria şi jurul Veriei, Xirolivad, Selia, fetele, cind fac găleata, -aduc fie-care asimicale, obiecte in argint, cu cari, după - ce le inşiră într-un fir roșu, infăşoară găleata. Seara o gătesc şi o „lasă să doarmă după ce se întorc de la cele trei fintîni, ear dimineaţa umblă cu dinsa. Dacă două găleți se întilnesc în drum, fie care din cele două conducătoare de găleată, işi dă reciproc cite un ban dear-. git. Cind se strică găleata, apa se imparte între fete şi se păstrează, iind bună de spălat la cap, ca să le crească părul şi să albească la faţă. 
Tot așa se face şi la Nijopule, unde se crede, că asimicalele spă- 

N
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late cu apă aceasta nu mai inegresc nici o-dată. Se obicinueşte in u- 
nele părţi, cind se scoate prima cusiță (Nijopule: ferigă) ca fata sai 
nevasta să aibă o miîşcătură (bucată de pine) în gură, fiind-că așa 
ie bine. 

In unele părţi se explică în răi, dacă asimicalele depuse în apa 
de găleată ai -inegrit. In cazul acesta - stăpinii obiectelor înegrite vor 
avea să suferă cine ştie ce nenorociri, pe cind cei ale căror obiecte 

“au inălbit vor trăi fericiţi şi. le va merge bine în cursul anului. 
La Avela şi mai în toate satele aromineşti din Pind se serbează 

în mare splendoare țav'ani. Aci bărbaţii, adunaţi toţi în misuhori, 
fac, pe unul mai grumeţ, mireasă şi după cel pun călare pe măgar, 
străbat satul în lung şi lat, cîntind şi împușcind în vînt, deai crede, 
că nu ie petrecere, ci luptă. Apoi, trecind pe la cele trei trei fintini, 
“unde pun pe mireasă să se închină (să si nclină), după cum este o- 
biceiul, se string iarăși. în misuhori . și aci jucind şi cîntind la lu- 
mina dadei, petrec aşa pină des de dimineaţă, pecind femeile sfirşesc | 

"obiceiul cam pe la miezul nopţii. - 
In Magarova, Tirheva, Cruşova, bărbaţii ies impreună cu femeile 
în ajunnl sf. loan și fiind-că serbarea aci se face foarte frumos, inulți 
locuitori din. Bitolia vin să aziste. - _ - 

In privinţa numelui Tav'ani'i vine din gr. dos lors. cfr Sim-ziene. 
Totuşi observăm, că deși în 24 lunie este naşterea sfintului Joan 

Botezătorul, poporul pe aceasta din urmă o numeşte avu Vani (sf. 
Iani), pe cînd prin Tavanii, sai: Taghani, sau: Stăghiană (Vezi p. 
749, Notă), cum se mai aude, înțelege obiceiul descris de noi mai sus, 

"Cînd se string fetele Ja «gălăată» 

— Tav'ani, v'anismatichi'a, 
Coâciza ş-ma n'icăza, 
iu n'-6arâi, iu n'-aligăi, 
Cu ţe g'one n'-amintăi. . 2 
— sunu meru, 

“sunu peru, - 
Sun aumbra di ciireşu. . | 
o - - Vlaho-Clisura, Mia Adam. 

Traducere. — Simziene, ochi de stmziene (!),—(roşie ca) gheor- 
- ghina şi cea mai mică, —unde erai, unde alergat, 

cu: ce voinic (flăcăti) te ndrăgosteai. 
- — Supt măr, supt păr, supt umbra de cireş. 

Notă. — Vianismatacia este. o etimologie populară. Am tradus-o după însem- 
narea ce rezultă din descompunerea cuvîntului în anis şi matacheu. Observ însă, că 

pe ciţi am întrebat din popor nici unul n-a ştiut să-i dea o explicaţiune. 
* Cuvintul amintaă înseamnă proprii ciştig (a cîştigă). Numai la Vlaho-Clisura 

l-am auzit şi cu senzul de: mă îndrăgostesc, fac amor. = 
Pomii : mărul, părul, nucul, castanul, cireşul şi alți ciți-va, sînt consideraţi de. 

Aromini, ca sfințiţi, , i E 

Cind se porneşte «gălata». o 

Tav'ani, v'ianizmata, 
căacăză ş-ma ni'icăză !
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iu nchi'sfși di-n' tă adărâși 
di z-băgăâți g'uplu ş-măruna, 
-di-n' ț-umpluşi măinle cu n&ale, | 

„ - di-n!' ț-umplăşi g'ech'li cu mă&are? 
— Inchiişii la naălii fraţi, 
nadli fraţi tuţi ninsurâţi, 
ninsurâţi,. niisusiţi, 
ni la nun, ni la furtăt 
ni la nv&astă ma muşât. 

Weigand, Arom. Il p. 134, 78, Magarova, 
” Traducere. — Simziene, vanismata,—gheorghină şi cea mai mică! 

7 . —unde ai pornit de mi te-ai gătit, de ţl-ak băgat 
giuplu şi măruna,—de mi ţi-aj umplut miinele cu 
inele,—de mi ţ-ai umplut buzunarele cu mere ? 
— dAm pornit la cel nouă fraţi,—nouă fraţi netn- 
suraţi,—neinsuraţi, nelogodiţi,—(neduşi) nici la nun, _ nici la fărtat.—nici la mireasă mai frumos». 

Notă. — W'anismata d-l Weigand o traduce prin buruieni din sf. loan ; giuplu şi măruna sint două feluri de haine femeești, - 

pu Cind se porneşte „sălcata“ 

N Tă-alixişi, t&armitusişi, 
gugul'ana-nii | 

spune iu ma ţi nch'isiși, 
mori muşata-n'i. 

N'i tă adrâși tută dă-arime, 
mori al&apta-nii, 

spune iu-n! ţi nchi'isiși tine, 
mori scriata-n'i. a 

— N'i nchi'isii la năaălii fraţi, 
gugul'ana-nii, 

) | năaul'i fraţi nimsuraţi, 
- mori alăapta-n'i. 

- «Călive Badralix:». 
Traducere. — Te aiimbrăcat,te aigătit,.—rotunjioarea mea!—spune 

unde ai pornit, — fă frumoasa mea.— Te af gătit 
loulă În: argint (cu obiecte de arginv), tă aleasa 
mea —Spune unde af pornit fă pictata mea! , 
„Am pornit la cel nouă fraţi, rotunjioarea mea. 

La cei nouă fraţi, necăsătoriți, fă aleasa meal 
Notă. — Se obicinueşte a se cinta văleteă ca și unei mirese. Cind: fetele por- . nesc cu găleata, se face ca şi cum ar porni cu mireasa. Cei nouă fraţi din cintec sint legendarii nouă feți lrumoşi af mamei sărace din Basme, -cară duc la sfirşit bun ori-ce lucru, fie-care dintre dinşii fiind dotați cu toate cele nouă calități frumoase (năceali hăr3), pe lingă una care exceleazii asupra celor lalte. 

Variantă 

Tagh'ane, ghanesmiătaghi'a, 
stăgh'ană |
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dă-n' iubricul!) să-n' băaii apă, 
- - = stăgbiană!l | 

s-ți binsază fratele aţe! ma mare, 
stăgh'ană ! 

aţel ma mare ş-cărvânarlu, 
stăghiană | 

Tagh'ane, &h'anesmătaghi'a, | - 
“stăghiană ! *) p - 

dă-n' iubricul să-n' băai apă, 
s-ţi bănăază fratele noljicân 
Noljicanul cujuharlu. 

Taghi'ane, gh'anismătaghia, 
stăgh'ană | 

dă-n' iubricul să-n' băaii apă, 
s-ți bănăază fratele ma n'icu, 

- ajel ma nic şi grămătic. . | . 
Gopeşi, Macedonia. Com. de d. C. Cosmescu, profosor, 

Traducere. — Sin-zicne, ghianismătaghia, (7), Stăghiană 1—dă-mi 
ibricul să beau apă; să-ţi trăească fratele cel mai 
mare,—cel mai-mare cărcănarul (chirigii),—Sin- 

/ 'ziene, ghianismataghia (!), Stăghiană ! să-ţi trăească, 
Ivatele mijlociii,—mijlociul, cojocarul.—Sin-ziene, 
ghianismataghia (1) Stăghiană ! —dă-mi ibricul să 
beaii apă,—să-ţi trăească, fratele mai mic;—cel mai 
mic şi cărturar. 

Notă. — Forma Stăghiană St. leană, care se aude la Gopesi, e. formată prin 
analogie după Stămirie, Sfărineri, (sînta Marie, sinta Vine), femeninul Lui sin saă : 
sân (sint), care ne înlimpină în Sim Gongu, SE. George, Sim-Oltelru, St. Petru, 
Sumedru St. (De)meteu, : | a 

In privința femenizării sfintului Ion în stă Gheană; compară studiul d-lui Silca 
asupra Sindienilor la Domini şi publicat în «Gazeta Transilvaniei» anul 1598. 

1) In loc de ibric se zice şi: găleată. . 
*) Se repetă la fie-care viers,
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LUNA NOUĂ: 

- . 4 

„Se obicinuește, ca, în seara cînd apare luna nouă «luna ndauâ», 
cind, s-apreasi luna sai: tă-aprtasa; cum se mai zice, mama să iea 
pe unul din copiii săi, care încă n-a văzut «luna ndaiă» şi după ce 
ii pune pe cap ană cîrvăali»v—o pine,saii un colac, preparat într-adins, 
ear pe colac atitea linguri: ciţi membri sint în familie, îi spune să 
iasă la lună, unde, după ce se intoarce de trei ori în jurul săi, să a-- 
dreseze următoarele viersuri : - : 

Lună lună ndaiă, 
Ghi'ine cită arăaiă, 
cită arină n-vale, 
punga ali tate, 
cîtă sprună n-casă, - 
ahiţi Gamin' pri masă, 
tine ca mine, - 
ş-io ca tine. . 

Cules din Mulovişte, Macedonia. 

Traducere. — Luna, lună nouă,—binele (fericirile să fie) ca roua, 
— clt nisip (e) în vale, — (aşa plină să lie) punga 

- tatălui, — cltă spuză în casă, atlţăa oameni să fie 
la masă, 

tu ca mine, 
eu ca tine. 

Variantă 

Lună, lună ndadă, - 

Traducere. — 

cită arină n-vale, 
punga ali tati, 
tini ca mini 
ş-lo ca tini. 

Lună, lună nouă,—ett nisip în vale,—(aşa să fie plină 
cu parale) punga tatălui,—tu ca mine,—iar că ca tine. 

, 8
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Variantă 

Lună, lună ndaită, 
jo ca line, 
tine ca mine; 
barba ta pină di cheptu, 
barba meu pină di pade. 

Vlaho- Clisura, Macedonia, | 

Traducere. — Lună, lună nouă, e ca tine—tu ca mine,—barba 
ta pină la ptept— bar ba mea pină în jos. 

Notă.» — Fiind fala cea care se "adresează lunei, în loc de barbă zice : 

perlu a tăi pină di ch'eptu, 
cusiţa mă&a pină di padi. - 

- - Variantă 

Ghiini vinfşi, lună, 
- luna a Pâstilui, 

ndredi n-aflăşi; 
mâredi s-n n-alâși 
di viră Gară, 
ma ndredi s-n-afli. Se 

i Gopesi, Macedonia, 

Traducere: — Bine ai sosit, lună, — luna Paştilor, întregi (sănă- 
- toşi) ne ai aflat „—intregi (sănătoşi) să ne lași, la 

- anu mal întregi să ne “oaseşti. 

Variantă 

Lună, lună ndaiă, 
dă- n pine cu dată, 

"să n u bag tu mi'mnică, 
să-n'-u mic Duminică, . 

Avela, Epir. 

Traducere. — Lună, lună nouă,—dă-mi' ptine cu ouă, — să mi-o 
“bag în minecă, —să mi-o măninc Duminică, 

Variantă 

_ Lună, lună n&nuă, 
dă-n' cim&aşi n6ată, 
să-ți dau patru dacă, 
să-ţi li badi tu mi'nică, 
să li miţi Duminică ; 

„Să-ţi li badi tu fr ași,
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tra s-li miţi tră Peşti; 
s-li badi tu tăpsie,. | 
S-lG-âi (sau: s-li miţi) tră Stimărie. 

Traducere. — Lună, lună nouă,—dă-mi cămaşe nouă,—să-ţi dati 
- pajru ouă,— să le bagi în minecă,—să le măntinci 

Duminică,—să le bagi în făraş,— să le măntnci la, 
Paşti;—să le :bagi în tipsie,—să le al (sai: să le 
măninci) la Sf. Marie. 

Une ori, acela care spune viersurile de mai sus, ţine în mină 
două vase pline cu apă «mută»-—neincepută,—pe cari, miergind să le 
umple, nu priveşte la Luna al Pașii... - 

„ „In vase se mai pun bani de argint (aspri). La Vlaho-Clisura banii 
de argint se pun în buzunar înainte de a se umple vasele.cu apă; 
aceasta, ca luna nouă să nu-l nimerească cum-va gol. Colacul sai piinea 
(cirveal'a) nu lipseşte nici odată, căci după credinţa Arominilor piinea 
e simbolul cel mai bun pentru imbelșugare:  : 

ă După ce copilul adresează de trei ori una -din formele de mai sus, 
merge în casă, unde toţi membrii familiei gustă din colac. 

_.. Credinţa populară pretinde, că cine păstrează acest obiceiit are să 
fie norocos în tot cursul anului: «binele nu-i va lipsi din casă şiluna, 
Ja anu, îl va găsi tot aşa de bogat, după cum a lăsat pe copil.» 

_In celalt timp al anului, cind nu vrei să practici obiceiul acesta 
la fie-care «lună nouă», să te păzeşți de a vorbi, căci îţi va merge 
foarte: rău, de oare-ce toale alingorli» toate bolile, se aruncă, de fe- 

“meile cari descintă, în luna nouă, sait cum se mal zice: cind ni'işcă 
luna — cind mişcă luna, sai cind se aprindi luna,--cind prinde luna, 

“şi dacă vorbeşti, te apucă boala, ce în momentul acela se aruncă în 
luna nouă. | | 

Obiceiul acesta trebue să. se fi practicat întocmai și la Rominii 
din Rominia, după cum arată cintecele. următoare din colecțiunea de 
Poesii populare, a d-lui Gh. Dem. Teodorescu 2). 

- Luna nouă 

(Cu recitativul acesta o salută copiii. Fie-care strofa coprinde cite 20 de grupe 
silabice). . i 

Lună, lună nouă, _ 
taie piinea 'n două, 

A şi ne dă și nouă: . 

- i ție : : 
jumătate. - 

-. mie 
sănătate | Aa 

Lună, lună nouă, 
taie piinea 'n două. 
şi ne dă și nouă: — 
ție jumătate, | 
nouă sănătate! 

1) La Gopesi, Macedonia, se zice : luna al Paşti «fiind-ca obiceiul se practică în 
prima «lună nouâ» din naintea Paştelor. . . 

2), Poesit populare romine, de G. Dem, Teodorescu, Bucureşti, 1885, p. 190.,
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Variantă 

(Acest recitativ se rosteşte, atingiîndu-se de nouă orl fruntea cu o monedâ oare-care) 

Lună nouă, 
lună nouă, 
sănătoşi ne ai găsit, 
sănătoși să ne laşi. 

Lună nouă, | 
lună nouă, - 
tari ca argintul ne-ai găsit, Ă 
tari ca argintul să ne lași. 

Lună nouă, 
“lună nouă, 
cu bani ne ai găsit, 

cu bani să ne lași.
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Id 

Di ţe alindura ş-faţi cuibul 

_ş-la Dumnidă'i, 
-m3ş bana s-n'-ahirzeşti». 

k. 

=
 

prit casi: 

Un şarpi, aliginda n-sus în 

-— 

. 
r ” N . ă 

«Deceii este tin basm menit a da soluțiunea unei 

prubleme. Prin forma Fa interogativă el se apropie de 
ghicitoare; prin fond însă, prin mijloacele pe cari le 

întrebuințează, prin elementul cel supranatural, deceul 

tace pe deplin parte din basinus WI 

De 

1. 
gh'os, după viră, pliaşcă, na! 
I-cadi un giung'unâr în gură. 

«Amân! il! faţi aestu»,la tini 
4U, frati ti fac, 

«Macă ţ-u vrei bana, ş-nu 
vrei s-ti lerţi di nisă, g'ură că 
faţi, ţe va-ţi dicb : 

«e s. fac a 
aSă&-alădi şi si sudi di tuti 

wâţurli, tra s-n'-aspun! a cui 
sîndi &asti cama duiţili». 
-«țe mari lucru, disi g'un- 
gunarlu,. giur, că-l fac ma 

- dă-n' cali». 
Ş-acşi g'ung'unarlu, după 

ţe-aligă” şi supsi sindi di la 

4 

tuti viiităţii dipri fața loclui, . 
află”, că ma dulți di si'ndilia, 
omlui nu s&-află iuvaşiuvă 
bre! şi si-l iornii loclu de a- 
nantă 2) parti. ” 

„ Cindu s-turnă s-l-aducă a 
șârpilui dimindarăa ţe-! f&ați 
după cum li fu zborlu, astil'6 
n-cali nă ali'ndură. 

- «Bună-ţi 6ară> ur, «bu 

1) Hasdeu: Magnum Ely, 

9, 

- 2) In credința poporului, pămîntul ar îi plai 

una pe care o vedem şi cealaltă pe care nu 0 vedem de loc. 

I 

ce rindunica işi face cui-. 

bul prin case. - 

- Un şarpe, alergînd in sus în 

jos, după vre un chilipir, eacă!. 
ii cade un greere în. gură. 

«Graţie! îi zice “acesta, la 

tine şi la D-zeu (mă rog), frate 

te fac, numai viaţa să-midă- 

ruieşti b. 
aDacă-ţi vrei (doreşti) viaţa . : 

şi nu vrei să te ierţi de dinsa, 

„jură că faci, ce-ţi voii zice !» 
«Ce să lac 2 A 
aSă alergi şi să sugi din toate . 

vieţuitoarele, ca să-mi spul al . 

cui singe este cel mai dulce». 
«Ce mare lucru, zise gre- 

erele, jur că-l fac, ci dă-mi 
drumul. . 
"Şi aşa greerele, după ce a- 

Jergă şi supse singe de la toate . 

vieţuitoarele de pe suprafata 
pămintului, află că mai dulce 
decit singele omului nu se 
allă nicăiri chiar şi dacă îl 
intorci de cea laltă 2) parte (ad. 
chiar dăcă l-ai cutreera tot). 

“Cind s-a întors să-i aducă 

șarpelui porunca ce-j'dete (lit. 

făcu), după cum le-a fost vorba 

întălni în arum o rindunică. 

- «Bună ziuă (lit.bună-ți oară», . 

Rom. 111, 2645. Vezi: Şaineanu. Basmele române p. 435. - 
de tot și n-ar avea decit doua feţe:
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sum sâari, tras sugă maşi di. 
sindi di damin». - 

«Şi crech' tr-ahintu lucru, 

- taţa şi inima s-li bată, cum 
bati flu&ra priumuvâara,cindu 
nvirdăscu vulodli, ştii, triş 
cindu cupiili Arumini'lor, pis- 
cinda, s&alină agalâa, ș-mu- 

î[. 

6: 

“om. nu se găseşte supt soare, 
ca să sugă numai din singele 
oamenilor. 

15. 15. Şi te necăjeşti pentru atita 
“ surată ? Na | casa măa 6asti . lucru, sorato ? Na! casa mea 

ş-a ta; dua tută va-ţi h'ibă. este şi a ta; ziua toată îţi va 
dişclisă.. Intră ş-eşi cindu t&- fi deschisă.. Intră şi eşi cind 
aristaști.. Adară-ţi casă șş-ci. îţi place. Fă-ţi casă și căs=. 

„= tindiişi bag-u strimbă, că niţi - nicie şi bag-o strimbă (ad. să 
pă&ana di ocl'u s-nu ţi si bată ! nu-ți pese), de loc (it. în cit 

| E nici aripa ochiului să nu ţi se 
a D _ , mişcă !). | | 

16.  Pină atumțăaalinduraș fi. 16.  Pină atunci rindunica își 
ț&a cuibul, ca toți pulii, prit făcea cuibul ca toate păserile, 
curii, prit liludi, prit vulodi prin păduri, prin flori, prin. 
şi priiu loclu ari cama muşât.: poiene şi pe unde locul era 

A IE „7 mai frumos. - a 
17... Cariu vidu str&asă, s-mută' 17. Dacă a văzut că n-are în 

tu casa. Gâmini'lor şi cama cotro (lit. a văzut-o strinsă), 
„multu - prit a picurarlor cu se mută în casa oamenilor şi - 
cari sun daspiţi duruţi şi ni- mai mult prin a păstorilor cu 
dispirţiţi. ” cari sint prieteni doriţi şi ne- 

Sa despirțiţi. - | 
18.  Dă-aestă cindu dipiin picu- 18. Pentru aceasta, cindseco-. 

'rarl'i n-gh'os !) (tu arnii), fug boară păstorii în jos (în ar- 
şi &ali tul citră acl6 Și cindu niii), fug şi ele tot in sprea- 
s-toarnă, -s-tăarnă ș-&ali cu colo. Şi cind se întorc, se în- | 
picurari'i, canda sun oili a tore şi ele cu păstorii, parcă 
lor. ar fi oile lor. - ă 

Cit tră g'ung'unâr, g'ung'u-- Cit despre greere, greere şi 
nâr ș mutarmasi di didiăaști mut a rămas de zizieşte me- 
qua tulă. Lei (lit. ziua toată). 

(Auzit de la d-l Tuşu Badralexi, Veria, Macedunia). 

II _ | II 

.. Pullu picurâr. Pasărea ciocirlie. 

1.  Pullu epicurdr», Gară ma 1. Pasărea «ciocărlie» a fost 
naintâa un tinir ş-aleptu pi- mai întii un tinăr și ales păs- 
curâr. Ascultâţi să-aflăți cum tor. Ascultaţi să aflaţi cum 
s-f6aţi el pul'ă. - | - "se făcu el pasăre. 

2.  Cindu aciţă' s-l'-asudă mus- 9 Cind incepu să-i mijească 
mustaţa și inima să-i bată, 
cum bate iluerul primăvara, 
cind înverzesc poienele, ştii, 
tocmai când turmele Aromi- 
nilor, păscind, se suie încet 

3), Prin expresiunea nghos Aromînii arată campiile Tesaliei, ear prin : sus: 
în sus, arată locuinţele lor de vară. Aşa: a Arominilii să-alinară asus: Rominil se suiră 

. în munţii lor, în locuinţele lor de vară, o
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= lil'ej,. 
HA. 

6. 

şât tu munţi, s-făați ș-nis pi- 
curâr. 

S-f&aţi picurăr, ma turma 
l-u 'pîştăi cama multu Vi- 
rana, — ciţaa lui, — di cit 
nis, ţe dua tută aligă după 
cuibari şi după ocl'i di mu- 
şati. Al'umtrâa ară bun citu 
z-diți: per nu micâ alintrii. 
Cu un zbor &arâ omlu a câ- 

Cum şidăă nă duă sun aum- 
brată, şi bitâă cu fluâara, nă” 
bănţi dulţi, dulţi ţe si stai 
s-S-asculţi şi s-nu ti saturi di 
nisă, arupsi dit tufa piduril!ei. 

A picurarlui l-armasi min: 
t&a pri cîntarea ţăa şi-l! cidu 
ahîntu dor tră pul'lu aţăl, că 
ş-u bigă's-l6-acaţă. ! 

Cu vulia şi minta aestă 
„lic'urăască, ş-alisă” nis turma 

şi z-dăadi tu piduri după 
puli. 
Ada s-l&-acaţă, acid s-l-a- 

acaţă ţ-aflişi pul'usă sta ! Ma 
cit picurarlu ag'undâă la tru- 
plu a cupac'lui ju bit pul'lu, 
—că nu s&-alisă di biteari,— 
aestu azbuiră ma nclo pri altu 
ârburi și apirn'ă z-bată şi 
s-l'-u dică dipriună. 

Picurarlu armînâă cu gura 
hiscată di mutr&ă iu va z-bagă 
pullu şi cum s&-apunăă, ș-u 
didâă alaga-fuga citr-aclo. 

Trei dili şi trei nopți aligă” 
„cu limba scoasă aleptul şi mi- 
ratlu picurâr după hrisusitlu 
aţel puli. Şi cîndu ag'umsi 

tu soni sum lruplu a cupaci- 
lui, iu bitâă pullu,s&-andrupă” 
puţin di nis și curmăt mortu 
cum &ară, bagă ş-muşata bi- 
t&ari a pullui, țe-ţi aundăi 
inima canda cu n'ari, îl-culcă' 
tu un somnu lung şi dulţi, 
firă si bată a viii, di Qit&ăi, 
că-l! bigară ţară di mortu. 
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şi frumos în munți, deveni și 
dinsul păstor. 

Se făcu păstor, dar turma 
i-o păştea mai mult Veroana 
—căţeaoa lui—de cit dinsul, 
care ziua întreagă alerga după 

„cuiburi şi după ochi de fru-- 

4 

moase. Altmintrelea era bun 
cit să zici: nici per nu minca 
de la altul. Cu un cuvint era 
om just (lit. omul drumului). 

Pe cind şedea într-o zi supt 
umbră, şi ciata“ din fluer, o - 
voce. dulce, dulce ca să stai 

„să o asculți şi să nu te saturi 

9 

6. 

de dinsa, rupse din tulişul 
pădurei. | da 
Păstorul a rămas uimit (lit. 

ciobanului îi rămase gindul) 
de cintarea cea şi-i căzu (l-a- 
pucă) atita dor pentru acea 
pasăre, în cit işi propuse să o 
prinză. 

„ Cu propunerea şi cu gindul 
acesta copilărese îşi lăsă din-. 
sul turma şi se dede (urmări) 
după pasăre. - 

Aci să o prinză, acolo să ov 
prinză, ţi-ai găsit pasăre să - 
stea! Indată ce ciobanul a- 
jungea la corpul câpacului,; 
unde cinta pasărea, —căci nu 
continea din cintare,—aceasta 
zbura mai incolo pe alt arbore 
și începea să cinte şi să-i o 
zică mereu. * 

Păstorul răminea cu gura 
căscată de privea unde se va 
așeza pasărea şi îndată ce se 
așeza, iute alerga în fugă în 
partea aceea. i 

Trei zile şi trei nopţi alergă 
cu limba scoasă alesul şi săr- 
manul cioban după autita'a- 
cea pasăre. Și cind ajunse în 
sfirşit supt trunchiul copa- 
cului, unde cinta pasărea, se 
răzemă puţin de dinsul şi o- | 
bosit mort cum era, mai ada- 
oge şi frumoasa cintarea pa- 
sărei, care-ţi ungea inima 
parcă cu miere, il adormi în- 
tr-un somn lung şi dulce, fără 
să bată a viii, de ziceai că-i - 
băgară țărină de mort.
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-- ACI6 în ş-hirsăă cîini ş-ui- - 
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* T&-agirşirăa țe f&aţi, durnii, 
durn'i trei an' di dili şi pâati 
că necă vră&a z-diştâaptă ninga, 
cari -s-nu s-frindăâ cupacilu 
putridi't d&-angricar&a lui. - 
“Tu. scularăa ţe s-f&aţi, îș 
frică ocliil! şi brui z-v&adi ci- . 
tră iu azbuiră” pullu aţă! hri- 
susitlu. El ș-%-avăă, că maş 
cit-cit îl fură” 
somnu. 

După ţe mutri tututi păr- 
țili, şi nu putu s-lO-andi- 
r&ască, il! viintă s-crâapă di 
foc şi dă ară“ii, cum si dăar- 
mă, si-l! ascapă pullu. | 

Ca bitut di gri'ndini.s-turnă” 
- nip6i citră-la turmă-l și calăa: 

tută nu-l! s&-astind&ă, «cum 
si-l' ascapă pulilu a lui.» 

 Cindu ag'umsi la turmă, 
 multu s-ciudui nis, că vidu, 

că numirlu a oilor tară di 
trei ori ma mari di cum l&: 
alisă”. Cindu angină' ciţaăa 
și l-aspuni aestă, că el lip- 
s&aști di trei an', s-mirmurisi 
di mprostu.l ş-5-avâă, că maş 
cit-cit agirşi, ş-a6ă . năparti 
trei an! di dili somnu! S-ti 
ncruţeşti ş-altă nu! 

“E, neisi ! harauă pri nis cită 
z-iți, loclu nu lu ncipăi și 
sinitati ! i 

țăli, na. şi misturu-Nicola 
(luplu), iu-l! pricadi tră nă 
Gae, că nu-l! adusi -viră slab 

"di cîndu lipsi. Bun cum &ară 
: picurarlu.şi hiri6s, că ş-află” 
tutiputa ghiini: «ţini l» l-disi 
a luplui, «ţini-ş-tini haramu 
„ăi -un birbâc și după scari 

„-chiică. 'Ţe diţăă nisă l „Luplu - 

du-ti!» | 
Ali Virani îl! chiică' ahintu 

multu .tr-aestă, că s-6-agu- 
d&ăi cu curşumăa, sindi nu-l! 

nO-adră' ară tu cupii, că fui 
io şi că nu putu şi domnu— 

. - 4 . - 

un ocliu di: 

9. 

10. 
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In adormirea ce făcu, dormi, 
dormi trei ani de zile şi poate 
că nici nu s-o li deşteptat încă, 
dacă nu s-o fi frint (rupt) co- 
pacul putrezit de greutatea lui. 

Sculindu-se, își frecă ochii 
„Şi privi să vază în cotro zbură 
pasărea cea aurită. El credea 
că, numai cîl-cit (niţel cit) îl 
aromi un ochiii de somn. 

* După ce privi în toate păr-. 
_țile şi nuputu să o zărească, 
“îi venea să pleznească de loc 

13. 

44. 

şi de necaz (răi), de ce să 
doarmă, ca să-i scape pasărea. 

Ca bătut -de grindine (ad. 
foarte mihnil), se întoarse în- 
dărăt în spre turmă şi în tot 
drumul nui se stingea (focul), 
«de 'ce să-iscape lui pasărea.» - 

Cind ajunse la turmă, mult 
se miră dinsul, liind-că văzu, 
că numărul oilor era de trei 
ori mai: mare de cum le lăsă. 
Cind chemă căţeaua şi-i spune 
aceasta, că el lipsește de trei 
ani, se înmărmuri de a-n pi- 
cioarele. El credea, că numai 
cit-cît (ad. puţintel cil) ador- 
mi, pe cind colo;: trei ani de 
zile somn |: să te încruceşti” 
şi alta nu! 
Darie ! bucurie pe dinsul 

cită să polteşti, pămîntul nu-l 
încăpea şi sănătate bună | 

Pe cind îşi mingiea ciinii 
şi oiţile, eată şi jupinu-Ni- - - 
cola (ad. lupul), care-l roagă 
pentru o oae, fiind-că nu-i 

_fâcu nici un rău. de cind a 

15. 

lipsit. Bun cum era păstorul 
şi vesel, că-și găsi averea bine ; 
«ține b îi zise lupului, «ţine 
şi tu haramufaă 1)un berbece 
şi du-te după soare !» 

- Veronei îi pică (de necaz) 
- aşa de mult pentru acest lu- 
cru, în cît s-o fi lovit cu glon- 
tele, singe nucurgea (nu pica). 
Ce zicea dinsa ? «lupul nu 
făcu răi în turmă, liind-că 

„9. Din haram şi fat (cfr. gr. şa, a minca), care așteaptă .de-a gata, pe nemeritate,
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“râr, că ninca &asti pul'u- 

-n'u s-l'i da ninga 'protlu bir- 
bâe ?* Nu Ii s6 astindăi ali 
Vir6ani iuvașiuvă! 

Ahit nisă, ş-lo duă bună di 
la cupii şi nividută s-laţi. -- 
Diminaţa, cindu si sculă” pi: 
curarlu de andari şi angină: 
Virana, s-l'! arucă s-mică, 
n&-ari Virăană! 
ncăa, o angană nclo, no-ari 
Virăana ; Virdana dusi: Şi 
z-dusi. S-cirti ahintu multu, 
că si-l vidăăi, qițăii că-l! şi 
nicară-cirăvili. Ș-aligă”, aligă”, 

“iu nă-aligă'? Loclu deanantă | 
parti-l turnă', ma Virsanăa- 
d5ară nâ-află'. 

Dipus ş-cripăt, că nu-l! si 
zbură, nu şștăa ţe s-facă. Ca 
g'umitât di omu s-f&aţi; Atum- 
ț6a ş-adusi aminti di glirimăa 
țe-adră”, si-l! daa luplui protlu 
birbec; il! vinti-cictua divar- 
liga, ma ţe u vrei, aminăt. 
Ș-acși s-turnă” citră Dumni- 
qăă şi-l! pricădu : 

E, doamne, Dumnidqale, 
dă-n'i. păani tră timpare, 

nă c'uciulă, 
tră zirculă, 

un pulii corbu si-n'mi fac 
tră Vir6ana si-n! alăg, 
un pulii lailu-n' si-n'armi'n, 
cu Virdana pin s-mă-adun. 

Şi l-avqi”-Dumnigălu ! Li-o- 
ascultă” piricilia şi-l f&aţi pu- 
lă ; di timpari, !-f&aţi păani; 
di zirculă, nă c'uctulă, că îş-s- 
tindă tr-âstinqă s&-aclamă «pi- 
cură, - e 
„_Tută dimn&aţa poţi s-l6-a- 
vdi cum dă-andarăa ndâril!ei 
bati şi-ş angană cîţata, ali: 
ni'ndalui-si cîtră bunlu Dum- 
niqă'u. a 

S-nu G-află” miratlu picu- 

O-angană | 
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fui eii şi că nu putu şistăpi- 
nul să-i dea chiar pe berbe- 
cele cel mai bun (ad.intiiul) 25 
Nu i se stingea Viroanei cu 
nici un chip. 

Atita (a gindit) dinsa, își 
luă ziuă bună de la turmă şi 
nevăzută se făcu. Dimineaţa 
(viitoare), cînd se sculă cio- 
banul în zori și chemă pe Vi- 
roana, să-i dea de mincat, nu 
e Viroana. O chiamă aci, o 

- chiamă acolo (în dreapta, în 

a 

stinga), s-adus şi s-adus Vi- 
roana. Se intristă așa de mult, 
căci dacă-l vedeai ziceai, că 
parcă i se înecară corăbiile. 
Şi alergă, alergă, unde nu a- - 
lergă ? Pimintul de cea-laltă 
parte l-a întors,dar pe Viroana: 
n-a mai aflat-o. 
“Necăjit şi întristat, în cit 

nu-i venea să vorbească, nici 
nu ştia ce să facă. Atunci îşi 

. aduse aminte de nerozia ce 

18. 

19. 

„20. 

21. 

făcu, dind lupului pe cel. mai 
bun berbece ; îi veni căciula 
jur împrejur (ad. se căi), dar 
ce vrei, tărziu. Și aşa s-a în- 
tors cilre' D-zeu și i se rugă 
fierbinte : ae 
O Doamne Dumnezeule, | 

" dă-mi aripi în locul man- 
-[talei 

un moț 
în loc de glugă, 

o biată pasăre să mă fac, 
pentru Viroana'să alerg ;. 
o biată pasăre să rămiiu, 
cu Viroana pină să mă adun 

“ “[(intălnese). - 2 
Şi Dumnezeu l-a ascultat ! 

Ţi ascultă rugămintea şi-l făcu 
pasăre ; din manta, îi făcu a- 
ripi, din glugă,'un moţ; în.cit 
şi astă-zi se chiamă pasărea 
«cioban». . i 

In fie-care dimineaţă poţi 
să-l auzi cum din zorii-zorilor 
cintă şi își chiamă căţeaua, . 
suindu-se. citre bunul Dum: 
nezei. 

Şi n-a găsit-o bietul cioban, 
“de oare-ce pasăre este încă.
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5 . - 

Arminlu altadi tu bităarăa 
lui şuirarăa ş-anginarea aestă : 

țurliă, țuriiă, iui, iui 
cut-cut, cut-cut! - 
Vir, Virăana ma, 
Vir, Vir6ana m&al! 

“'Tutacşi angană ş-picurari'i 
în ani i 1 inj cîn'li,: cindu-l!-chier, i cindu 

- vor sel-arucă tră micari.. , 

Că fu picurăr G-aspuni şi 
zircula. țe u poartă ninga 
D-cap. Va ntregh' păati cum 
di s-află' picurarlu cu zircula 
n-cap tu dara ţe s-făaţi pulii ? 
E, ghi'ini, .află, că el ahintu 
multu aligă' că l5-aciţă” t6am- 
na cu plâiurli, di vrăa nu vrăa 

_ miratlu, nu putăă s-imnă firă 
- zirculă. Ma nclo, acşi avdii, 
acşi ț-aspuş. 

Ahiti 
curăr | 

y 

TU 
Ci-ţe daca ari căada grăbasă.- 

lindasă ? 

4. Cindu Uvreil'i avină Ilristolu 
s-16_acaţă, tra s-lu vâtimă, in- 
tri'ndalui tu nă ahuri iu ară 
ş-ăa&a, s-inhi'ipsi sun căadă-l', şi &a 
si-l ascapă, u timsi h'ima-ngh'os 
şi tu. Gară Li si ngrișe şi tufusi. 

- După ţe Uvreil!i aligară n-sus in- 
" gh'os şi nu putură si l-află iuva- 

Şiuvă, işindalui d&-acl6, își şi Ilris- 
tolu di sum cada ăâil'ei şi-l! dăadi 
urăc'unta s-hibă pravda al Dum- 
niqă'ă şi s&-aibă căada groasă tot- 

„na. D&-aţăa dili di dimară au coqli 
grasi ş-linăasi. . 

z 

ş-tuti cu miratlu pi- - 

o, 
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Arominul distinge în cîn- 
tarea lui” şueratul și chiema- 
rea aceasta : 
-'Ţurliă, țurliu, iui, iui, 
cut-cut; cnt-cut! 
Vir-Vir&ana mea, 
Vir-Virăana mea. | 
Tot așa chiamă şi păstorii 

pe ciinii -lor, cind îi pierd 
sait cind doresc să le dea de 
mincare: Pa 
Că a fost cioban o arată și 
gluga ce -opoartă încă în cap. 
Vei intreba doar, cum (pen- 
tru-ce) de s-a găsit : păstorul” 
cu gluga în cap in momentul 
cînd se făcu pasăre? Ei bine, 
află, că el aşa de mult alergă, 
în cit l-aă apucat toamna cu 
ploile, de vrea nu vrea bietul 
nu putea să umble'fără glugă. 
Mai departe, aşa am auzit, 
aşa spun. 

Atitea şi toate (astea-s) cu 
bietul cioban | e 

23. 

(Auzit de la d. Ghiţi Papahagi, Avela, Epir) 

7 

De ce oaea are coada 
sroasă-linoasă ? 

1, Traducere.— Cind Evreii pri- 
-goneai pe [Hristos să-l priază, ca 
să-l omoare, intrind într-un grajd, 
unde era şi oaea,s-a ascuns supt 
coada ei, şi dinsa ca să-l scape,a 
intins-o în jos şi în: momentul a- 
cela i s-ă îngrăşat şi a devenit stu- 
foasă. După ce Iivreii alergară în 
sus şi în jos (ad. în toate.părțile) 
şi n-au putut să-l găsească nicăiri 
eşind de acolo, eşi şi Ilristos de 
supt coada oii şi a binecuvintat-o 
să fie” groasă, linoasă tot-da-una. 
De aceea pile de rasă bună aii co- | 
zile groase şi linoase. - 

(Cules din Avela, Epir).
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Tri ţe capra paşti singură 
Şi u ţini coada n-sus? 

4% Cindu Hristolu dară avinăt di 
Uvrei, s-lu acaţă tra s-lu vătimă, 
niinti să ag'ungă la dae, vru si să- 
ascundă sum căada câpril'ei, ma 
cit si nh'ipsi, capra ș-mută' căada 
şi arsjri năparti. Atumţta Ilristolu 
u blistimă” şi-l! disi: 'Totna acși 
s-tâ-astrădi dit cupie şi coada cit 
un (ăadit, mutată citră n-sus, si 
nu-ți anvilăască pâătili. 

Di a5i v'ini ş-cuvenda tră &i- 
min'l'i ţe nu s-adună s-facă hăară : 
“ariiescu ca că'pirli. | 

v 

Tră ţe cin'li ard dâsili şi 
“tri ţe sc an'urzescu la coadă? 

1. Cin'l'i, d&-aţăă-că picurariii li a: 
rucă s-mică asi și ninga. d&-a- 
gh'inăalui ardasi, s&-adunară și 
pitricură la Dumniqă' cipiili a lor 

„si Li si plingă di marăa nidriptati 
țe li fac picurariii, a lor, a 'cama 
pistațlor soţi ţe avură şi ţe au 
ninga pină n-dua di ăstinqi. : 

„2. Ducinda acloţi, după ţe Dum: - 
niqă'ă li ascultă plingul, vidu că 
au-ndreptu şi tu Gară l'a păana cu 
nă acăală și bagi di adară. nă fir- 
mani (Birmani), iudi mindă a pi- 
curarlor s-li arucă şi carni a mă- 
rațlor di cîn', ţe l-avâagt'i tutiputa. 

3. Cin'tii haraiiă mari ! U l'a fir- 
„manta, l-başi mina Dumnidălui 

şi fuga. Ma, ca cum nu av&i su: 
pani, n-g'epi tră fivmani, ju s-u 
bagă ? sum coadă. 
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IV 

Pentru ce capra paşte sin- 
sură şi ţine coada în sus ? 

-1. Traducere.—Cind [Hristos era 
prigonit: de Evrei, cari voiau să-l 
prinză şi să-l omoare, înainte de 

“a ajunge la oae, vroi să se ascunză 
supt coada caprei, dar indată ce 
s-a ascuns, capra îşi rădică coada 
şi sări dincolo. Atunci Ilristos o 
blestemă și-i zise : Tot-da-una -așa 
să tresări afară din turmă, şi coada 
cit un deget, rădicată în sus, să 
nu-ți invelească poalele (ruşinea). 

2. De aci vine şi zicătoarea pen- 
tru oamenii ce nu se string să facă 
sat (ad. ce nu se înţeleg între dinșii): 
se răspindesc ca caprele. ' 

(Cules din Avela, Epir). 

V 

Pentru ce cinii rod dasele și 
pentru ce se iniros la coadă ? 

1.. Traducere. — Cinii, liind-că 
păstorii le aruncă si inănince oase 
şi incă de-a binele roase, s-aii a- 
dunat şi aii trămis pe fruntașii 
lor la Dumnezeii, să se plingă de! 
marea nedreptate ce le fac păs-. 
torii, lor, celor mai credincioşi to- 
varăşi ce ai avut şi au încă pină 
in ziua de astă-zi. 

2. Sosind aci; după ce Dumnezeii 
ascultă jeluirea lor, văzu: că ai 
dreptate şi la moment iea condeiul 
şi O coală şi se apucă de face-un 
lirman, în care ordonă păstorilor 
să arunce şi carne sărmanilor de -. 
cini, cari le păzesc averea (in vite): ::: 

3. Ciinii, bucuroşi (lit. bucurie ..: 
mare), icau lirmanul, sărută mina: 

“lui Dumnezeii şi o rup la fugă.': 
Dar, de oare-ce nu aveati: supane : 

(buzunar de cămaşe) sai buzunar “: 
* pentru firman, (ordin), undesă-l 

4. Calăa cum vinăă,vrinda s-u &a- 
că pritunari'ă, nu știu cum fâăţiră, 

puie ?. supt coadă. 
4. Pe drum, unde veneai, vroind 

să ireacă printr-un riă, „nu ştiu
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nu ştiii cum adrară, şi li u lo ari- 
ilu h'ima ngh'os, firă- si s-adu- 
chi'ască niși. Cindu ies pri buda 
riului şi caftă lirmani, no-ari fir 
mani | Da n-sus, da n-gh'os,—ţivă 
S-mutrescu.sum căadă. s-mutrescu 
pri cadă, chirută G-au! iuva- 
şiuva! 

„5. Cinlii alanţi țe Ii aştiplă cu 
- nâarivdari, cari vidură, că-nd-ai 
anacră z-v'ină pă dară manaintăa. 
s&alasă ampiăturlăa (am pâlrulta) 
după nişi şi-l! ag'ungu, trişi cindu 
s-ciliă sum cadă. : 

6. Cipiili cit vidură c'6uili di cini 
cum vinăâcitră niîşi şi an f&âţiră 
alanţi. Caonun apucă cită iu:l! 
vidură oclil', că cari s-l' aciţă, ca 
cum. ch'irdură firmanăa, vrăa-l! 
diniică di viii. 

7. Diatumţăa lail!i cin! armăsiră 
s-aradă Gâsili și ori di citi ori st- 
adună doi. cin! nicunuscuţi, protiu 
lucru ţe vai facă, i sis-an'urzGască | 
Ja coadă nacă află firmanăa si să- 
ascapă di am Gâdirâa dăsilor. 

„seşte.. 
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cum făcură, nu ştii cum (ce) dre- 
“seră şi riul le ea firmanul în jos, 
fără să simţească, dinșii. Cind ies 
pe malul riului şi câută firman, 
nu e firman! Dă in sus, dă în 
jos (ad. caută in sus, în jos) ni- 
mic! Caută: supt coadă, caută pe 
coadă, în zadar | nicăeri nu se gă- 

5. Cinii cei lalţi, cari aşteptau cu 
nerăbdare, dacă ai văzut că n-ati 
să mai. vie o dată mai curind (ad. 
că nu vin o dată mai curind), 
aleargă în lugă mare la dinşii şi-i - 
nimevesc ' tocmai, cind se căuta 
supt coadă. | 

6. Șelii, îndată ce văzură bandele 
de cini cum veneau spre dinşii, 
pe aci ț-ie drumul (lit. p-aci au. 
apucat cei l-alți). Itie-care apucă 
în cotro i-aii văzut ochii (ad: pe 
-unde a putut), căci de j-ar [i prins 
acolo, pentru că au pierdut fir- 
manul, era să-i sfişie de vii. 
__ 1. De atunci bieţii cini au rămas 
să roadă oasele, şi ovi de cite ori 

“se întălnes» doi ciini necunoscuţi, 
intiiul lucru ce aii să facă, e să 
se miroasă la coadă, nu cum-va 
află firmanul,'ca să scape de ro: 
sul oaselor. 

(Auzit de Li d. Ghiţi Papahagi şi Luncu. Dalamitra, Avela, Epir). 

VI 

Di ţe ursa nu ari cilcinii la 
cicoari? 

1. Ursa, niinti țe s-hibă uisă, 
sară uă nveastă inuşată, mu- 
“sată, ţe si-l! Vai caplu şi s-faţi 
năparti. Bună la eră, cilu 
7-diţi:.tră bigari pră arană. 
Zbor nu ştăa s-l6arnă pule, 
că şi n-foc si-l! Qiţătii si să- 
arucă, n-foc să-arcă. 

9... Lata tih'te-a Iei Garbă făaţi 
“scadă tu nă sdieră aradă, 
n6a| Gadusă și turcă, țe bană 

„nu-l! didăa'.-şi ţe mutr&ă cum 

XVI 

De ce ursa n-are călcie la: 
picioare? 

4. Ursa, înainte de a [i ursi, 
era nevastă frumoasă, îru- 

> mMOasă, în cât să-i ici capul 
„şi si zbori cu dinsul (it. și 

să faci in cea parte). -Bună 
sărmana cra, cil să zici : de 

pus pe rană. Nu ştiu să ri- 
posteze cuvint nici odată, în 
cit şi a-foc să-i [i spus să se-a- 
runce, în foc se arunca. 

- 2...  Nenorocoasa soartă a. ei, 
oarbă lăcu să cadă (să nime- 
rească) o soacră rea, fără pur- 
tare :şi - turcoaică, care nu-i
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di cum s-l' află Şilii-pal'i, tra 
„“s-nu u scoată di ngrin!e și dă 

aurlari. 

Cu tutaestă, lasa nvăastă 
s-fiț&ă, că nu avăi; tuti li fi- 
ț6ă buni şi mutră cum di cum 
s-nu s-avdă tu viţini. Co-alti 

cu luminar&a, ahintă ascul- 
tari di f&ată Şi ahintă bună- 

A 

tati. 

-Ma ndezmă laie! Citi adră, 
n-cot lă-adră miratași. Cindu 
d-aciţă draţii di urecl'i pi dri- 
ț&asca di săacră, mută hăara 

vai iți e 
«Ba, că hi'ii ninga cu ci- 

mâașa di la nună-ta; ba, că 
„țe nu IG-adrrăşi aţâl lucru; : 
ba că ncăa, ba că ncl6, gla- 
ru-Țilă...» și di citi nu le a- 
ravdă: loclu. 
Miratași di nv&astă ? Ş-lata 

"pini țe u mică, fârmâc şi 

rivdă” 

noduri li si duţăă. 
Nu-!' si ndridăă viră lucru a 

mbogril'ei di sdacră, hâa! 
pri nvăastă ; bigă nvăastă să- 
arapă viră ocliu -di somnu 
«hiii!... nu ti siturâşi di dur- 
durniiri! timbelă! ca agru- 
cumbanlu aştepţi pinăa n-gura - 
şi citi alti, că vin'i fata di 
s-f&aţi slabă-slibuşcă, di' di- 
(Gâi, că poartă apă a mâr- 
ţilor. | 

Nă duă, cari arivdă” ţă-a- 
ă” tuti bâlili a zorăăbil'ei 

di s6acră, lii si dăadi di os 
şi-l! ascapă un:câa taţi,zgrăabă 
că nu vai aravdu dua tută bă- 
ile atali E 
Ahit lipsi, şi sacra nvi- 

pirată aripu sitira s-u diniică. 
Nvâasta ngliițată di frică, să- 
astrapsi nafăară si-ș lia ocliil: 

dă virgh'iri, şi ţe nu-l! diţăă, 

- zbâari, &ară n-văastăţe s-cafţi . - 

“şis-fugă. Ghiini ma cit los-a- - - 
ntrisară praglu, sbacră-sa (6- . 

4 
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dădea pace şi care căuta să 
găsească cu ori-ce preț (lit. 
cum di cum) pretext (it. 
praf-paie), casă n-o mai slă- 
bească din ciinire și strigare. 

Cu toate acestea.sărmana, 
nevastă se făcea că nu aude; 
pe toate le făcea bune, şi că- 
uta în tot chipul (it. cum 
de cum) să nu se auză în 
vecini. Cu alte cuvinte, era. 
nevastă ce s-o cauţi cu lumi.-. 
narea, aşa de mult asculta şi 
aşa de bună era. (lit. atita as- 
cultare de fată şi atita bună- 
tate). . 
Dar belea grea. Cite făcea, în 

zadar le făcea, biata. Cind o 
prindea dracii de urechi pe 
soacra cea indrăcită (ad. cind . 
se supăra), rădica sătul cu 

„ceartă, și ce nu-i zicea ? -. 
„<«Ba, că ești încă cu că- 

mașa de-la nașa ta (proastă) ; 
ba, că de ce nu-l făcuși acel 
lucru; ba că incoace, ba că 
incolo, Țilă proastă...» și cite 
nu le suferă pămintul. 

Biata de nevastă! Și pinea 
pe care o minca, otravă şi: 
noduri i se ducea pe git. 
Nu i se făcea vre o treabă 

a girbovitei de soacră, haa ! 
pe nevastă: băga nevasta să 

“fure vre-un ochii de somn: 
<hiii..! nu. te-ai săturat de 
dormit ! trindavo !ca un trin- 
tor aştepţi pinea în gură (ad. 

“de a gata): și câte altele, în: 
cit nevasta se făcu slabă, slă- 
buţă, de ziceai, că cară apă 
morţilor (ad. că trage de 
moarte). 

Intr-o zi, după ce răbdă 
şi răbdă toate balele a gir- 
bovitei de soacră, îi ajunse 
cuțitul la os şi-i scăpă un: 
«taci, girbovito, căci n-am 
să auz ziua toaţă balele tale !» 

Atita trebui, și soacra cea * 
ca o viperă, apucă salirul s-o 
facă bucățele. Nevasta, în- 
hieţată de frică, se repezi a- 
fară să-şi iea lumea în cap 7] (lit. să-şi ea ochii) și să fugă,
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astrid&arăa țe-l: făaţi ali si- 
tiră, îl tili€ cilci'niili di cti- 
cidari. ! 

9.  Işinda naf&ară nvă&asta, ni- 
cată n-lăcrini, ş-turnă' ocliil! 

„citră la Dumnidă'ă și-l, pri- 
cidu . 

10. «E! dăamne Dumnidale! 
- nu-n! mi faţi nă zlape s-nii 

scot aht&a pri turca dincasă?»> . 

11. Dumnidălu, ţe maşi nis Șț&a 
citi trapsi boi nvăasta, 5-as- 
cultă”, şi-l: dimindă” di-ş an- 

- drisiri chiișatlu şi s-f5aţi ursă 
„di nă 6ară. 
12.  Ahintu ursa și si nhi'ipsi 

n-casă di u scăasi săncră-sa 
- tăşi-tăşi. Dapâăa, cara ş-lo: 

perlu nipoi în sus citră tu 
Păduri, ș-află' arihatăa tră 
totna. 

Ș-acşi armasi nvâasta ursă 
Și tiră cilcinri la ciicidari. 

VII 

" Tră-ţe nu putridaști 
broasca ? 

„1, Năduă Stimiria &arâ multu 
-cîrtită, nu ştii di ţe dor, şi 

ca cum șideă ningă uşa scu- 
lelui, iu nviţă şi-luţitlu a 
lei Ilrist6, irăaţi: nă brăască 
şi u v&adi. Stimiria țină n- 
mină un culăc, ţe-l avăă a- 

- dusă tră h'ilu-su. Cit andiri;, 
că viini brăasca, ţe mintui 
nisi? . E 

2. «la, z-videm, ştie vaţa tută, 
„că hilu-n'u THeistolu &asti 

cama bunlu fic'âr dipri lumi?» : 
Ahit nisă, şi-l da culaclu 

a broăscillei şi-l qiţi, s-intră 
tu scul'6 și sil da a cama 
muşatlui fic'Or ţe va z-vă&adă. 
AcI6 nviţă și h'ilu a brăâs- 

„cilei. - | 
3. Cum intră'.nisă nauntru, 

“Bine, dar îndată ce a încer- 
cat să sară deasupra pragu- 
“lui, soacra, azvielind satirul, 
îi tăie călciile de picioare, 

9.  Eşind afară nevasta, înecată 
în lacrimi, işi întoarse, ochii 
citre D-zeu şi-l rugă: 

10. «O, Doamne-Dumnezeule |! 
nu mă faci o fiară să-mi scot 
necazul (să mă răzbun) pe 
turca din casă ? 

11.  Dumnezei, care numai din- 
-sul ştia cite a suferit neferi- 
„cita nevastă, o ascultă şi-i 
ordonă să-și sară pişatul şi 

- se făcu ursă dintr-o dată. 
12. - Atunci ursa intră în casă 
__Și o făcu pe soacră-sa făşii- 
_tăşii. Apoi, ş-a luat lumea 

în. cap în munţi (it: înapoi 
în sus) în spre pădure, unde 
ș-a găsit linişte pentru. tot-" 
dauna. , 
"Și așa a rămas nevasta ursă 
și fără călcie la picioare. 

VII 

De ce nu putrezeşte broasca 
țestoasă ? . 

1. Intro zi: S-ta Marie era 
foarte întristată, nu ştii de 
ce durere, și cum şedea lingă 
ușa şcoalei, unde învăța și 

„strălucitul săi Hristos, trece 
„0, broască şi o vede. S-ta Maria 

ținea în mină un colac, pe . 
care-l adusese pentru fiul său. 
Indată ce zări, că vine broasca 
ce gindi dinsa ? . | 

„9, _«lian, să vedem, ştie toată 
fiinţa, că fiul met Hristos este 
cel mai bun copildin lume ? - 

Atit se gindeşte dinsa şi dă 
colacul broaştei, şi-i zice să 
intre în şcoală şi să-l dea celui 
mai frumos copil, ce va vedea. : 
Acolo. învăţa şi fiul broaştei 
țestoase. i - 

3. Îndată ce intră dirisa înă- 
- 4 

49
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h. 

N 

după țe mutri nă dară divar- - 
ligalui la _tuţi fictori'i, l-am- 
piru, că nu-i viră ma muşăt 
di brusconi'lu a lei şi trigi'n- 
dalui-si,  triginda, ag'umsi 
pina la nis şi-l! lu qQ&adi. 

" Stimiria cum viqiu. aestă 
faptă, ş-agirşi dorlu şi cu a- 

„rislu pri buqă qisi: «Nu maşi 
că nu-niămpari ară, că nu-l. 

„alantă, « 
tetă », diţi Stămăria, «fați zah- 

dăadi a hiil-n'ui, ma n'-am- 
pari ghiini di -ţe vea..., că, - 
cit urit s-hibă un fic'6r, tră 
misă ţe ş-lo-ari 6asti săari», 

Atumţâa Slimiria s-turnă” 
di u vluisi şi-l! d'si: Barba 
ţ&a cama mușata ş-ma curata 
s-h'ibă pişunăa ta şi oslu pute 
s-nu-ţi putridască, că făaţişi 
Stimiria s&-aridă şi dorlu si-ş 
agirșască 1). 

VIII 

Vermul di mitasi 

Stămăria, mari ş-luţită cit 
sasti,— s- nu-l! h'ibă -cu cîr. 
isari,—I'-fu ca l6ani nă duă, - 
s-p'argă, si-mpartă tră hi'il'u 
la fictori'i din hoară. 

Acşi, “işindalui d&-acasă cu 
pinăa di mpărţiri sum săară, 
da di brănscă : <Bună-ţi dara» 
una, «gh'ini viniişi, hileb» 

«nu. ti pilicirzescu, 

mei&a si mparţi tcă sullit la 
iic'ri pinăa aestă Pb — 

"ŢI . - 12 ( . 

«Țe mari lucru, h'il'e», disi 
broasca; şi cu pină& sum! 

„sbuă, trOară țupu-ţupu, a- 
g'umsi la lic'ori. 

Nu z-dipirtă” multu broasca, 3. 

DECEURI Î.A ARNMÎNI 

1. 

rerea, şi cu risul 

untru, după ce se uită odată 
„împrejur la toți copiii, i se 
păru, că nu este nici unul 
mai frumos de cit broscoiul 
său, şi tărindu-se, tărindu-se, 
ajunse pină la dinsul şi i-l 
dede. | 

S-ta Marie, cum (îndată ce) 
văzu acest fapt, şi-a uitat du- 

pe buză 
zise: Nu numai că nu-mi pare 
răi, de ce nu l-ai dat fiului 
“meu, dară imi pare bine de 
“ce văd, căci, ori-cit de urit 
să fie un copil, pentru mama 
care il are,.este soare, 

Atunci S-ta Marie se în- 
toarse de o bine-cuvintă: şi îi 
zise : larba cea mai frumoasă 
şi mai curată, să fie pășunea 
ta şi osul tău să nu-ţi pu- 
trezească nici odată, liind-că 
făcuşi pe S-ta Marie să riză 
și durerea să-și uite ?). 

(Auzit de la mama mea, Avela, Epir) 

VIII 
- Viermele de mătase 

Sf. Marie, mare şi strălucită 
cît ieste,.—să nu-i fie cu su- 
părare—, îi fu cum lene intr-o 
zi, să meargă, să impărțească 
pentru (iul său (ad. să facă 
pomană pentru fiulsăi) la băc- 
ţii din sat. 

Aşa, işind din casă cu pii- 
nea de împărţit (ad. de po- 
mană) supt supţioară, intăl- 
veşte broasca ţesloasă: eDu- 
nă-ți ziua (lit. Gara)» una, 
«bine venii, tuta-.rnea !», cea- 
laltă, ate-aş ruga, mâătuşe», 
zice SE. Alărie, ciţi dai oste- 
neala, să impărţeşti pentru su- 
Ilet la băeţi piinea această?» 
— «Ce mare treabă, fiică», 

zise broasca ţestoasă ; şi cu 
piinea supt subțioară, fupu, 
jupu, ajunse la băeţi. 

Nu s-a depărtat mult broa- 

1). Vezi asemenea : Revista Nouă, anul V, No, 11 şi 12,.p. 461.
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cari şti cumu-l! vinii ali Stă- 
mărie, că-l! păru arăsi, tră ţe 
s-nu mpartă cu mina a lei, şi 
niți ună, niți dăaiiă, G-adună 
Şi z-duţi ş-nîsă la sculie. 

__ AGăţez-vâadă? Teta brăască 
şi mutr&ă lucrulu. Triţăa:di 
lic'6r-fic'6r şi-l! dădăi cumata 
şi triştu soni, cindu ag'umsi 
la brusconi'lu a l'ei, scăati şi-l! 
da culaclu aţel cama mușatlu' 

«Nu ti ntreb»,'-faţi Stămăria, 
«cum di-l ţinuşi culaclu triş- 
tră tu soni ? - ă 
«Am ţes-hi'bă, h'il'e? diţ&im, 

“să-l dai a cama muşatlui [i- 
c'or, ma di ciți vidui,. virnă 
nu-n' si. păru ma mușăt dia 
mel. Vedi-l ţe primtu şi ţe 
livendu-i>. 

Muiti avi avdilă Stămăria - 
, pină atumţăa, ma cîndu avdi 

Şi aestă nu putu să-şi ţină 
arislu. Arisi acşi di cara şi: 
tră niscindă dară Ii tricu a- 

_rislu şi s-mitun'usi, că ţes: 
aridă acşiţi in cot și firă min- 
duiri. Şi ntribă” înima-l' di 
mamă şi află”, că nu-i tră 
miimă ma mușât di cit fu- 
mâal'a-l. Si nvirină' atumţăa 
luţita-l' faţă şi tra 's-nu s&-a- 
cață arislu-l', ascuchi'€ şi ascu- 
ch'atlu-l' fu-viermu di mitasi. 

Stămăria l-vluist și-l! disi: 
«Prindi s-miţi, sirmă si scoţi». 

* pă Li . . [ră y 

Tr-aestă nu-i gh'ini să scoţi 
zbor urit tră viermul di mi- 
tasi, necă z-dai di nis ş-cindu 
el faţi mitasi, nu prindi și 

zburăști, că. măari trăară. 

4. 

7ŢĂ 

sca, cine ştie cum îi veni Sfin- 
tei Marii,. căci l-a părut rău, 
de ce să nu împărțească cu 
mina sa, şi nici una, nici două 
(ad. fără să stea la îndoială), 
a pornit şi s-a dus şi dinsa 
Ja școală. 
Aci ce să vază? Ţaţa broască 

îşi căuta de treabă. Trecea de : 
la băeat la băeat şi-i dedea 
bucata și tocmai la sfirşit, 
cind-.a ajuns la broscoiul eij,: 
scoate şi-i dă colacul cel mai 
irumos. 

«Te-aș întreba», îi zice Sf. 
Marie, «cum se. face de l-ai 
ținut, culacul tocmai pină la 
sfirşitP : - _ 

«Dace să (ie, fiică.(ad. dragă, 
maică) ? gindeam (lit: ziceam), 
să-l dau la cel. mai frumos 
hăeat, dar din ciţi am văzut, 
nici unul nu mi s-a părut mai 
frumos de cît al mei. Vezi-l . - 
cit de mindru (lit. prins, cfr. 
a-l prinde bine hainele etc.) - 
şi cit de .levent este». - 
Multe auzise Sf. Marie pină 

atunci, dar cind auzi şi pe 
aceasta n-a putut să-şi ţie ri- 
sul. Rise deci și după cit-va 
timp i-a trecut risul şi s-a 
căit, de ce să riză așa în za- 
dar şi fără cuvint (lit. fără 

- gindire). Ş-a întrebat inima 
ei de mamă ş-a aflat, că pe 
drept a grăit. beata broască, 
căci nu este pentru mamă mai .. 
frumos (alta) de cit familia 
(ad. copiii). S-a. întristat a-. 
tunci strălucita ei față şi ca" 
să nu se prinză risul ei, a 
scuipat și scuipatul i-a fost 
viermele de mătase. 

St. Marie îl binecuvintă și-i 
zise: «lrunză să măninci, mă- 
tase să scoţi». Pentru aceasta 

“nu je bine să pronunţi (lit. să 
scoţi) cuvint urit (ad. prost) - 
pentru vierinele de” mătase, 
nici să dai (ad. să-l. atingi) 
de dinsul şi cind el face mă- 
tase, nu trebuie să vorbeşti, 
căci moare la moment,
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satul 

A, 

Variantă 

(Versiunea “următoare a fost 
Pisuderi, Macedonia, în: 

Cindu Isus Hristolu ară a- 
adus la Golgota (si-l bagă pri 
cruți), Stămăria, mumă-sa, 

IĂ.. 

n'irdăă după niîs, plinginda şi - 
diminda. Calăa, vidu, că şi nă 
br&ască niirdă&ă după lumi, a- 

- ţ&a ţeo făaţi s-aridă. 
Ghini-ma tr-6ară. li-ampirt 

ară'u,di ţe s-aridă ; si blăstimă' 
și disi: „Gură bună tră aru- 
cari la viernii». Puțin după 
aestă ascuchi€ şi ţe z-vedi. 
Vierni'il avă&i ișită din gură-li. 

A6şti viernii fură viernili de 
mătase, cari sun şi pină âs- 
tindi, 

x. 

țe nă-ari pangul hiiri 
ş-alshiina ari? 

__ Pangul că-algh'ina gara hiii! 
di-ună mumă. Nă duă, acl6 

„ju țis&ă pangul to-arizbâiii, vi- 
n'iră di-l' adusiră urita știri, 

„că mi-sa traqi tră măarti şi 
că caftă si-ş vendă fumăal'a 

_ninca nă Gară. Pangal, n-loe 
si să-astragă tu dară, s- b-ag'u- 
ngă cu grailu n-gură,ni z-bitui 
dit arizboiui, ma li u turnă: 
aţilor țe l'-adusiră ştirea ţăa 
urita : cAm cum, mori mu- 

-m6a di” cârişti! s-n'-aiâs io 
" arizboiulu şi ţisitura tră nisă. 
Nu pot s-mi duc.» 

Tut atumţ&u !'i vin'i urita 
aestă hibari ş-a alghiinil'ei, ţe 
cit dâadi dă-arqi', li si mută” 

LD
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publicată franţuzeşte de D 1 Lazar Duma, aromîn din 
în: Revue des Traditions fpopuluires, 

- VIII, p. 284. Nol o redăm în Aromineşte şi Romîneşte). | 

1... 

Paris. 1893, vol. 

Pe cind lisus.Christos era 
condus la Golgota, Fecioara 
Marie, mamă-sa, miergea în 
urma lui, plingind şi gemind. 
In drum vedu, că şi o broască 

“țestoasă miergea după con- 
„VOiuU, ceea-ce o făcu să riză. 

Indată însă îi păru răi, de 
ce să riză, se blăstemă pe sină 
și zise: Gură bună pentru 
viermi (fr. que ma bouche soit 
livre aux vers) Puțin dupe 
„aceasta a scuipat şi ce să vezi ? 
Viermii eşiseră din gură. 

Acești viermi au fost viermii 
de mătase, cari sint şi. pină 
astăzi. ! - 

X 

ce n-are păianjenul no- 
roc şi albina are? 

Păianjenul cu albina erai 
fiice de o mamă. Intr-o zi, a- 
colo unde ţesea (ad.pe cind 
țesea) păianjenul în războii, 
au venit (soli) şi i-au adus u- 
rita ştire, că mumă-sa trage 

“de moarte şi că cere să-şi vază 
fainilia încă odată. Păianjenul 
in loc să se repezeascăjla mo- 
ment, ca s-o ajungă, trăind 
(lit. cu vorba in gură) nici nu 

„s-a mișcat din războii, ci răs- 
punse acelora, cari aduseră 
ştirea cea urită. „D-apoi cum 
să nu ! moare mama de mare 
pagubă dit. de cine ştie)! 
să-mi las eu războiul şi țăsă- 
tura pentru dinsa. 

Nu pot să mă duc!» | 
Tot atunci a sosit această 

urită ştire şi albinei, care în- 
dală ce auzi, i se rădică pă-
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perlu din cap ; ş-alisă” lucrili 
baltă şi zghiilinda, dipiriînda, 
ş-u dăadi alaga iu un suflit 
tra si-şag'ungă mă-sa cu gură. 
Cit u vidu mă-sa, s-turnă' di 
u bișe pri frimti şi-l! ură cu 
graiu di măarti: 

- «Cit tradi arina: şramarâa, 
ahintă s& ax'ungă fara ta ; cit 
va s-eşi din casă, acumtinlu 
a tăi s-h'ibă llicia ţ&a mu- 
şată a. Mailui ş-a primuvăâră 
Vei și pule snu ti torni a 
casă-ți nimincată, nisiturată 
şi nincircată. Nari si scoţi, și 
dulțăamăa lei ţivâsi nu %-an- 
trăacă,şi lumă&: cindu si gustă 
di nlsă, să s-andulţăască;şi ț&a- 
ra țe s-ardă lumăa la Ilristolu . 
şi n-grailu mari. Dumnidălu 
cu d5âuli min's-ti vluis&ască. 
Cit tră pangu: „Cob s&ar- 
mină ; dua tută ş-anlu tut si 
ţasă şi hiiri putâsi nu văadă». 

Dă-aţăa și ăstindi ninca ar- 
masi cuvenda : ! 

Hirta pângului s-ai 

tră un om ţe-l' ori si n-aibă 
ghini, şi: 

ZHiirăa alghimălei s-ti ag'ungă -. 

tră omlu a cui il! ori, s-aibă 
tuli bunili a locului. 

(Auzit de la d. Dimone Mihail, Ohrida, Albania). 

XI 

Di ţe meslu Şcurtu Gasti ma 
şcurtu di alanţi meşi? 

_1,  S&-aspuni, că &ari nă moaşi 
ţe piștăa îedi şi ma vidu, că 
&asi Marţul,— hărauă mari ;. 

rul de pe cap ; îşi lăsă trebu- 
vile baltă şi văitindu-se şi. 
zmulgindu-şi părul, a alergat 
intr-o singură resullare spre 
a-şi ajunge .pe mamă:sa tră- 
ind. Cum o văzu mamă-sa, 
o sărută pe frunte şi-i ură 
“cu grai de moarte: 
-„Cită este lrunza, cit trage 
nisipul și marea, atita să a- 
jungă neamul tăii : îndată ce 

"vei eşi din casă, răzimul tăi 
să lie floarea cea frumoasă 
din luna lui Mai şi din pri- 
măvară şi nici-odată să nu te 
intorci la casa ta neminca- 
tă, nesăturată şi neîncărcată. 
Miere să produci şi dulceaţa 
ei să nu o întreacă nimic și 
lumea cind să guste de dinsa 
să se îndulcească, şi ceară-pe . 

-care să o avză lumea la Ilris- 
tos la a doua înviere. Dumne- 
zeu cu cele două mini să te 
bine-cuvinteze“. În ce. pri- 
veşte pe păianjen: «Cuc să 
rămie; ziua toată şi anultot 
si ţeasă şi noroc nici-odată 
să nu vază. | 

De aceea şi astă-zi incă a 
rămas vorba : 

Norocul păianjenului să ai, 

pentru. un om căruia îi urezi 
să nu albă fericire, şi: 

“Norocul albinei să te ajungă, ! 

pentru omul căruia ii urezi 
să nu aibă toate fericirile de 
pe pămint. . 

XI 

De ce luna lui Februarie 
ieste mai scurtă de cit 

cele-l-alte luni? 

Se spune că era o dată o 
bătrînă, care -păştea iedi şi 

„care, cum. văzu că Martie a 

4 Dă
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bD 
“
P
Q
 ă ascipă' di âarnă,—s6—arisi 

i_Qisi + | 

Pirţi- Marţi ! 

Cu alti zbăari : nu n'-u zorăa : 
di arăulu Marţu, că intrăi 
cu ieql'i tu April. 
Atumţăa Marţul s-tăarnă şi 

si-mprumută doaiă dili di 
la Flivâr (Șcurtu) si u ngl'ață 

___ măaşa ț&a cu iedi cu tut. 

ă Marţul: 

„Ea zboărili ţe disi moaşa a 
Mârţului și Marţul a Şcur- 
tului. 
Moașa: . 

Marţu 
Carţu, 

ieql'i l'i scoșu 

cu perlu aroșu, 
Pirţi-Marţu ! 

Şcurtu, Șcurtu cad. la tini, 

tră dăatiă. virvirdasi dili 

După ţe si mprumulă cu: 
„dăată gili, s-tăarnă şi-l! iţi 
ali moaşi: 

Moaşe, măaşe aștăaptă tini, 

Stumbu,stumbu valab'i-n'e')- 

tu cunachi'i-n!e. 

(Cules de la Mitri Fărşerotul, din «Calivele-de-Gramaticova, Macedonia).- 

- DECEURI LA AROMÂNI - 

trecut, plină de bucurie, că 
- scapă de iarnă, s-a înșelat şi 

a zis: 

Pirţi- Marţaă 

adică : nu-mi pasă de Martie 
„cel răi, de oare-ce am întrat 
„cu iezii în Aprilie. 

Atuncea Martie se intoarce, 
„Şi se împrumută cu două zile 

de la Februarie și ingheaţă 
pe bâtrina aceea cu iezi cu tot. 

Fată vorbele” pe care bă- : 
trina Je zise lui Martie și Mar- 
tie lui l'ebruarie : 
Bătrina : 

Martie 
Carţă, 

pe iezi i-am scos (i-am 
| [scăpat 

cu părul roşu, 
Pirţi- Marţi. 

Martie : . 
Februarie, : Februarie 'te 

, [rog 
pentru două zile vifo- 

„[roase.-: 
După ce se imprumută cu 

două zile, se intoarce şi-i zice 
bătrinei: | - 

" Bătrino, bătrino, aşteaptă 
. [tu, 

Stumbu, stumbu valahea 
[mea 1) 

in conocal mei. 

Variantă : 
Lăsăm să urmeze o variantă viersificată de către d. Cons. T. Belimace: 

XII 

Moaşa Cudrugh'6nului 

prins cutare pe cine-va şi l-a bâtut: Stin 
„ Valaliti-me este femeninul cuvîntulu 

lahii—aromină în loc de Viaha, 

— Ascipă'm di &arna grăauă,— 
De&adi bunlu Dumniqi'u— 

1) Sfauanbu-Steibu pe lingă pisălog, 

XII 

Baba Codrughionului 

Scăparăm de earna grea, 
—A dat bunul D-zeu,— 

mal înseamnă şi acţiunea de a pisa. Ex. A 
bu-stumbu—pînă l-a pisat de bătate. 
i grecesc Viahos—Aromin, devenit aci Va= 

“cum spun grecii astă-zi,
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Di furtun! amiăr di neauă 
Şi di Scurtul ațel arăii. 

Cişi, cişi, ieql'i a n'ei |... 

Vine Marţul, n6 avem frică, 
_—Dise mâaşa citră 1eqi— 

Că putearăa l-taste n'ică, ! 
Cit di lait ş-aăii să-l vedi, 
„ Cişciș, iedlii an'i!... 

Ardi Marţul âi s-niiri, 
Și pri Șcuitul el climă: 
«0, lai trate, avdi'şi ţe-n! gri, 
Moaşa cum mi blistimă' ?2 

«Ah, ti giur şi tisprigiur, 
Dăaiă dili s-n'i mprumuţi, 

„_Z-daii nă n6auă citun mur, - 

„Ca s-u ngleţ cu iediii tuţi». 

Niurară munţi ş-văhuri, 
Lăi Cudrughionlu tot |... 
Di turlună pritu căliuri, 
Sindiliile braqlii scot. 

Şi turbatlu trapsi vimtu 
Di ngliiţă” măaşa cu iedi, 
Că pinș-astăqi La Murmintu 
“Ch'atra n-Cudrughion u vedi | 
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De furtuni, amar de nea 
şi de:Făurar cel rău. 

Cişi-cişi, iezii mej !... - 

Vine Martie nu avem frică, 
— Zise baba citră iezi,— 
Căci puterea ii este mică, 
Ori cit de negru şi răi să-l vezi, 

Cişi, cişi, iezii mei ! 

Auzi. Martie de se necăji, 
“Și pe Făurar chiemă ; 
«Ei, măi rate, auziși ce-mi 

(grăi, 
Baba cum-mă blăstemă ?.» 

«âh te jur și te conjur, 
Două zile să-mi impromutţi, 
Să dati o nea (să ning)cit un 

[zid 
Ca s-o inghieţ cu iezii toţi». 

Inorară munţi şi văi, 
negri (se intunecă) Codru- 

ehionul'tot !... 
De furtuni deprin căi (dru- 

muti), 
Sindilile (un tel de vint straş- 

nic) brazi scot.. 

Si turbatul vint suflă, 
De: înghieţă baba cu iezi, 
Că şi pînă astăzi La Mor- 

(mânt 
-Peatră în Codrughion o vezi. - 

C. Belimace; 

Aceasta variantă a fost viersificata după relaţiunea unui fârşirot din Lănga, orașe] 

XIII A 

F&ata cu cir&âşili tu Marţu. 

4, Erâ unăară ună mul'are 
multu bitărnă, ți nd avăâ altu 
pi lume pi vărnu, di cit mași 
pi ună fată şi aşi”, că ațti 
bitărnă cădu unsară lindită 
tră_ măarte. Erâ tru meslu al 
Marţu şi grei li'nqită cum 

i 

* 

XIII 4 

Fata: cu Cireşele în luna 

A. 

lui Martie. 

A fost odată o femee toarte: 
pătrină, care nu avea pe altul 
nimeni în lume, de cit peo 
singură fetiţă. Acea bătrină 
se pomeneşte într-o zi, că cade 
bolnavă de moarte. Ira în 
luna lui Martie şi grei bol-
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eră, ăl' tihni tră clirăaşe. Ma 
cum? iu? tru Maru, care 
poate s-a flă c'irăaşe ? şi pi care 
pulăă s-pitrăacă niîsă, cănd 
no-av&ă altu di bărbâţi qi cit 
mași.pe aţăăi f&ata ? şi cu tute 
aiste, măașa tot ciirăașe căftă. 

Atumta tinira f&ată, acăţă! 
s-intrăabă pi tuți auşi'i şi pi 

„Cîţi astălă n-cal&a: lei, că 
păates-a fă tru Marţu c'ir&aşe? 
Di tini, di mine, avqă', că 
mași la aţâl' 12 meşi ,z-ducă, 
s-l-află, şi s-l'i ntrăabă, ca 
năşi s-l'i spună. 

Mărata fată, nu stăti 
maultu pri minduire, și ncălţă” 
țiruhili di ş-lo calăa di munte, 
munte, ca s-află pi aţel! 19 

- meși. Cănd dede Dumnidă'ii 
d&-ag'umse tru un munte laiiă 
şi cama naltu, acl6 l'-află pi 
ațel' 12 meși. 

-Cumu I'-vidii făata pi tuţi : 
dosprădaţi'i, lă dăade «bună 
dua> și-l! intribă' cu lă'cri= 
nili ntr-octii,ciftinda-lă clirăașe. 
Marţul, careeră n-caplu a lor, 
cum argă” aiste, âl' fşaţe ună 
ntribare: 
«Hila măa, va s-poţi tine 

s-nă spun”, di tuţi noi ciţi 
h'im aaţe, care etste ațel 
cama muşatlu.” - 

Cu tute, că Marţul era: 
cama urit ş-aţ6l cama frico- 
slu di tuţi alanţi, cu ună 
barbă mare, di ti lăa frica:di 
Dăs, căndu-l mutrăii, cu tute 
aiste dic, mintimena făată 
l-gri aşi': _ 

„ «Doamne, tuţi hii ți mușâţi, 
ma cama mușşăt ca tine nu 
&aste niţi unu.» . 
Atumţăa Marţul hiriâs di . 

spusa a făâtil'ei, li-qise : 
aZ-bine€di, hiilia mea, jești 

ună f&ată multu cu minte ; 

DECEURI LA AROMÎNI 

navă cum era, i-a venit mare 
poltă să mănince cireşe. Cum? 
unde? în luna lui Martie, 
cine poate găsi cireşe ? şi pe 
cine putea să trimită (să in- 
sărcineze), de oare-ce n-avea 
pe nimeni din sexul bărbă- 
tesc, de -cit numai pe acea 
fată ? Și cu toate acestea, bă- 
trina inzista să i se aducă 
cireşe, 
Atunci tinăra fată, incepu 

să intrebe pe toţi bătrinii Şi 
pe ciţi intilnea in drum, dacă 
poate găsi cireşe în luna lui 
Martie? De tine, de mine (ad. 
întrebind pe unul, pe altul) a- 
ilă;că numai la acei 12 ameşi» 
(luni) să meargă, să-i găsească 
şi să-i intrebe, ca dinșii să-i. 
spuie. 
Sărmana fată, nu stete mult 

pe ginduri, ş-a incălțat opin- 
cele, ş-a luat drumul, din 
munte în munte,ca să găsâscă 
pe acei 12 «meşi» (luni). Cînd 

a dat D-zeu de ajunse (ad. 

S
.
 

7. 

cind în stirșit ajunse) intr-un 
munte negru, și cel mai inalt, 
acolo i-a găsil pe cei 19 «meşi». 
Cum i-a văzut fata pe toţi 

12, le-a dat: «bună ziua» şi 
i-a întrebat cu lacrămile în 
ochi, cerindu-le cireşe. Mar- 
tie, care era în fruntea lor, 
îndată ce auzi acestea, îi făcu 
o întrebare: - i 
«Fiica mea, vei putea tă să-mi. 
spui, dintre toți noi ciţi sin- 
lemm aci, -cine este cel mai 
frumos ? 

Cu toate că Martie era ee] 
mai urit şi cel mai înfricoșat 
de cit toți cei l-alţi (meși), cu 
o barbă mare, de te înspăi- 
mintai de dinsul, cîna il pri- 
veaj, cu toate acestea, zic, 
ințeleapla fată îi grăi aşa: 
«Doamne, toţi sinteţi fru- 

mMoși, dar mai frumos de cit 
tine nu;ieste nici unul». 

Atunci Martie, voios de cele 
spuse de fată, îi zise: 

«Să trăeşti, fiica mea, eşti. 
o fală foarte mult cu minte ;
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du-ti năpâi la mumă-ta și 
pănă s-agiundi acasă, va s-afli 

„ciir&aşile coapte pri pom.» 
Di-undară, dupu plicarăa 

fââtil'ei, Marţul dă&ade ună 
“ahtare căldură, că pănă s-a- 
giungă feata a casă, ctirăâşile 
s-cdâpsiră. Aşi feata atumţ&a 
adună' di pi pom ciirăaşe: 
„Și-l adusea mă-sai, di-li d6- 
ade s-măncă, care, cum gustă,, 
di-unGară s-ftaţe sănătoasă. 
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du-te îndărăt la mamă-ta şi 
pină să ajungi acasă, veialla 
cireşele coapte pe pom.» 

Diutr-o dată, după plecarea 
„fetei, Martie dete (ad. făcu) 
o ast-fel de căldură, că pină 
să ajungi fata a casă, cire- 
şele s-aii copt. Aşa fata atunci 
a strins de pe pom cireșe şi-i 
aduse mamă-sei, de-i dede să 
mănince, care cum gustă, 
dintr-o dată se făcu sănătoasă. 

„(Din Revista eMacedoniel» No, 4, p. S5—86, cules de d. Vasiliu C. A. din gura... 
unei. Gramustene, NI . ă 

XIV 

- Di ţe turmili IS-avă&aelii 

4. 

5. 

cînilij ? 

Tu chi'irolu cindu tata: A- 
dâm siţiră, ao'utât di dori 
hiil' a lui, Cain şi Abel, nis 
scrupsi ndrâapta și-n stinga 
niscindu grin. -Abel, hi'illu. 
aț6l n'iclu, vidinda că .. faţi 
aestă, lu ntribi' itia. 

- Adâm V-apindisi, că-i nă 
dară citră DumniQăi tră hra- 
na pră“vdilor, ţe chi'er pri loc. 

Atumţăa Abel qisi atată-sui: 
«Nu-i, ghiini s-pisch'isescu ş-lo 
s&ari. citră Dumnidăii ? Cu 
strixir&a tată-sui, el adusi a 
Dumnidălui aţăă cama mu- 
şata Gae, țâ-av&ă tu cupii. 

Cain, frati-su, plin di pizmă, 
il vitimă”, cîndu piştăă: oili: 
Cindu s-turnă” apota singur 
la casa pirintăască, Adâm lu 
ntribă”: 7 

«lu ţ-u frati-tu Abel ?» 

Cain l-u turnă”, că nu ştii, 
țe s-f&aţi. După puţin Adâm, - 
cîndu vidu, că oili şi bir- 
beţiii al Adâm s-tâarnă 'tără 
domnu-su a lor, l5-aciţă” frica 
şi plică” s-lu caftă ţe- s-f&aţi. 
După trei qili di aligari n-cot 

XIV 

De ce turmele sint păzite 

1. 

de cîini? - 

In vremea, cind moș-Adam 
secera, ajutat de cei doi fiiai 
săi, Cain şi Abel, el împrăștia 
în dreapta și în stinga oare- 

„care cantitate de griu. Abel, 
fiul cel mic, văzind, că face. 
aceasta, l-a întrebat despre 

motiv. 

h, 

o
 

Adam îi răspunse, că-i o- 
frandă, destinată să servească 

„ue nutriment la animalele, 
cari rătăcesc pe pămint. - 
Atunci Abel zise tatălui său: 
aN-ar fi bine, să oler şi su 

Domnului ?» Cu  consimţi- 
_mintul tatălui său, el oferi 
Domnului cea mai frumoasă 
cae din turmă. 

Cain, fratele săii, plin de ge- 
lozie, îl ucise, pe cind păştea 
berbecii. -Intorcindu-se. apoi 
singur la casa părintească; 
Adam l-a întrebat: 

«Unde ţi-e fratele tăi, A- 
bel?> | 
“Cain îi răspunse, că nu ştie . 
ce s-a făcut. Dar în curînd, 
Adam, văzind, că oile şi ber- 
becii se întorc fără stăpinul 
lor, avu lrică și plecă după 
căutarea fiului său. 

După trei zile de alergări za-
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V-află t-un hindâc -mirşa ţe darnice,ii afli intr-un şant ca- 
vernil! G-avâi apirniită s-u " davrul, deja (find) prada vier- 
mică. o milor. 

6.  Atumţea Adâm vluisi v'er- . 6. Atunci Adam binecuvintă 
mil'şi-l'sprigtură să s-facă cîn!. viermii şi-i conjură să se făcă 

“tra s-avăaglii dăadă şi nclo ciini, ca să păzească în viitor 
turma mortului şi tru Gară - turma celui mort şi la mo-. 
dama (c'udia) s-f&aţi. „= ment minunea s-a făcut. - 

7.  D&-atumţâa urmasi adel&a, 7. De atunci s-a perpetuat o- 
ca ma mulți ciîn' s-avăazli biceiul, ca într-o turmă să [ie 
birbeţii la ca0i cupii. i mai mulţi cini pentru paza 

- ”. berbecilor. 
(Acest deceii este reprodus dupa D-l L. Duma, aromîn din Pisuder, Macedoria, 

. şi publicat franțuzeşte în «Revue des Traditions fopulaires, 1893, vol. VIII p. 4i1). 
1) Tot aci, este publicat deceul lunei Februarie, legenda Poristerei, cum se face 

cucuvaea, după variantele publicate în «Macedonia» No. 1, - 7 

Y'origine des Chiens 

Du temps que lepăre Adam paisait la moisson, assist6 de ses deux 
fils Cain et Abel, il dispersa ă droite et î gauche une certaine cuan- | 
lit6 de bl6. Abel, son fils cadet, le voyant effectuer cette opperation, 
lui en dâmanda le motif. Adam lui râpondit que. c'6tait une offrande 

_destin6e ă servir de nourriture aux aniinauxerrant sur la terre. Alors . 
Abel dit â son ţere; aNe serait il pas bon que j' offrisse, moi aussi, 
des pi6sentes au Seigneur.?» Et, avec l'assentiment de son păre, îl ot 
frit lu plus belle brebis quiil avait dans son troupeau. Cain, son frere 
aâin6, rempli de jalousie, le tua, comme il faisait paitre.ses moutons. 
Etant ensuite retourne seul î la maison paternelle, Adam lui demanda : 
Oi donc est ton îrâre Abel? Cain repondit, qu' il ne savait ce qu'il 
est dâvenu. Mais bientât Adam, ayant vu les .moutons et les brebis 
d'Abel rentrer sans leur maitre, prit peur et partit ă la recherche de 
son fils. Apr&s trois jours de courses vaines, il retrouva enfin dans un 

„foss6, le cadavre, dâjă en proie aux vers. Alors Adam bânit les vers, 
et les conjura de se transformer en chiens pour garder, dorenavant le. 
troupeau du mortet îi l' instant le miracle se produisit. C'est dâpuis 
ce temps que le coutume s'est perpâtude dans chaque troupeau d'avoir 
plusieurs chiens pour la garde des moutons. 

XV Da sv 

Cum s-făaţi zmelciul ? Cum s-a făcut mielcul ? 

4. ară n6ară nă vâduă țecit 1. Era odată o văduvă, care, în- 
ag'umsiră  pireâsin'li mări, dată ce au sosit postul Paştilor, 
cari nu avââcu ţesi-ş aungă fiind-că nu avea cu ce să-și 
gura, si scală ş-arondu, a- ungă gura, se scoală și a- 
rondu, si s-plingă la IHristolu. -rondu-arondu, să (meargă) 

să se plingă lui Christos. 
2. «Doamne, dăamne! bun 2. «Doamne, Doamne! bun și 

ș-luțit hiii şi tuti buni și n- strălucit eşti şi pe toate bune şi 
„cali li f&aţişi, di cit cu pi- "cu dreptate leai făcut,totuşi cu 
răă' sinili mări. nu d-agudiși, „ postul Paștelui n-ai nimerit-o



că li făațişi mări, mări, pină 
li prifăaţiși. Noi urfania: nu 
avem cu ţe s-ni udă'm gura 
tră semnu ! că de! Dsamne; 
qi ş-tini : cum s-u sculem în 
cap cu un jar di fumâalii noi 
veduili ? Tră avuţi,nu Ya zbor; 

„că-i lișor, că niși îli bagă mină 

d 

cu punga, di pot s-află di iţi 
li dan suflitlu, ma tră noi. 
fuciramăa, la tini ş-la Dum- 
nidă'u, i pirăăsinili sli-ma 
şcuriedi, i viră altu ciarce-nă 
faţi, s-nu nă mâară fumâalia, 
tiă semnu | di fOami, 

Hristolu atumţăa _arisi pu- 
țin pri sum nări și turnimn- 
dalui caplu, ascuchie m-padi - 
şi acl6 iu ascuch'6, arsiri un 
zmelciu : 
aTră vedui şi tră ciţi nu 

“li da mina s&-acumpără alti 
lucri mârsini ma scumbi, qisi 
Hristolu,zmelciul aestu s-hibă 
micar&a lor tu pirâsinili mări. 
Ş-tu cafi aruvinari a loclui 
d&-ar Gaita şi plăa&a al Dum- 
nidă”, si s-amulţască cu bi- 
richieti». ă 

Şi cum disi Ilristolu, acşi 
armasi Și cari ș-G-ari, cănu-i 
acşiţi, tra si s-umplă, nâ-ari 
di cit s-mutr&ască zmelci'ul și 
vai v&adă, că ş-azi tr-azi nin- 
ga ari pri supră-li cascuchiatlu . 
a Hristolui». - IE 

Dă aestă nu-i ghiini si diți 
zbor uri't tră nis, că ţi ncarţi 
suflitlu. ! 
Dă&-atumţăa z-v&adi, că ar- 

masi cuvenda ţ&a : aarsari ca 
zmelciul după plai» tră viră 
om ţe avsari la iţi lucru şi 
va si-ş da mintăa, că-l, tal, | 
că nu-li talii cirileta. 
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căci l-ai făcut. mare, mare, 
pină l-ai prea (de toi) făcut 

_(ad. a-l face prea mare). 

d 

Noi sărăcimea nu avem cu 
„ce să ne udăm gura, lucru 
de mirat! căci del Doamne, 
zi (judecă) și tu: cum să o 
„scoatem la capăt cu o gră- 
„madă (lit. tăciune) de copii 
noi văduvele? Pentru bogaţi, 
nici vorbă, că ie uşor, do 
oare-ce ei îi bagă mina (reu- 
şesc) cu punga, în cit pot să 
afle ori-ce le doreşte sufletul, 
dar pentru noi sărăcimea, la - 
tine şi 'la D-zeu (ne.rugăm), - 
sait postul să-l mai prescur- 
tezi saii vre un alt leac să ne 
găseşti, ca să nu ne moară: 
familia de foame, de minune! 

Christos atunci a ris puţin 
pe supt nas (ad. a suris) şi 
îintorcindu-şi capul, a scuipat 
jos, şi acolo, unde a scuipat 
a răsărit un mielc. 
«Pentru văduve şi pentru 

acei cărora nu le vine la so- 
coteală (lit. nu le dă mina) 
să cumpere alte lucruri de 
dulce mai scumpe, zise Chris- 
tos, mielcul acesta să fie min- 
“carea lor în. postul Paştelor. 
Și în lie-care. stropire a pă- 
mintului de roua şi ploaea 
lui Dumnezeii, să se inmul- 
ţească cu imbelşugare».: 

Și cum a zis Christos, aşa 
a- rămas și cine crede, că nu 
ieste aşa, ca să se convingă, 
n-are. de cit să caute mielcul 
şi va vedea, că pină în ziua 
de astăzi încă are de asupra 
lui ascuipatul lui Christos». 
Pentru aceasta, nu-i bine să 

zici vorbă proastă pentru din- 
sul, căci păcătuești. 

De atunci se pare, că a ră- 
mas vorba ceea: cRăsare ca 
mielcul după ploue» pentru 
vre unul care răsare la ori- 

“ce lucru şi. vrea să-şi dea pă- 
rerea, fie că se pricepe fiecă.' 
nu (lit. fie că-l taie sai nu-l 

“taie bostanul capul). ” 
Cules din Avela, Epir.
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XVI 

Di ţe birbillu cîntă ahit 
muşăt şi di ţe pilicanlu mică 

1, 

4 

- broatiţi | 

Un amiră', tu nă ctă, avâă 
un pilicân şi un birbiiiă, ţe 
nidispirţi'ţi imnă. Nă bară n- 
duă amirălu îii pitriț6ă la 
priinmari, ma cu diminda- 
răa, să s-tâarnă tu murqită. 

Nă duă, cum f&âţiră, cum 
adrară, că, niirindu-si pri ună, 
pră anantă, ili lo ndaptăa şi 
vidură ţe nu vidură, armă- 
siră s&âpiră acl6. 

că lai frate, faţi pilicanlu 
a birbililui, «noi armasim, 
c-armasim astăsară tu piduri, 
n&-adră'm un lucru ?» 

«Ca țe lucru s&-adră'm ?» 
aS-ni bigă'm mintâa şi di 

citi cintiţi vai avdi'm,.s-li 
-nviță'm tuti». 
«Bună» disi birbil/lu,anvăaţă 
tini tora di cu sâară, că io 
cad di somnau şi cindu va-ţi 
viină somnu, grăa-n' nacă nveţ 
ş-io viră cintic». a 

Sara luţă&ă nafGară, di z-vi- 
dăa,că parălu s ţi cid&â mpadi 
l5-aNâi. | 

Cit-I nclisi ocl'i!! birbil'lu, 
şi cari bigară brăâtiţi!i : «băa- 
caca, băa caca lb» să-ți la u- 
reclili di vizură şi di stri- 
gari. 

Da lailu pilicân s-avdă ş-altu 
'viră bol-laii cintic, no-ari şi 
cari si cintă viră altu pulii, 
boațăa lui s-nică tă-aurlarta 
şi tu vizura bi6âtițlor, ţe di- 
priună z-duţăă. 

Acși, citu avigl'6 pilicanlu 
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De ce privishietoarea - 
cintă aşa de frumos şi de ce 
barza mănîncă braoşte? 

4, 

4. 

5. 

7. 

Uu împărat, într-o vreme, 
avea o barză și o privighie- 
toare, cari nedespărțiţi um- 
blai. Odată pe zi, impăratul 
le trămitea la preumblare, 
dar cu ordinul, să se întoarcă 
în amurg. - 

Intr-o zi, ce făcură, ce dre- 
seră, căci, mirindu-se după 
una, după alta, iiapucă noap- 
tea şi văzură ce nu văzură, 
rămaseră să petreacă noaptea 
pină în dimineaţă. 

«lă, frăţioare, se adresează 
barza  citre privighietoare, 
«noi rămaserăm ce rămase- 
răm astă sară în pădure, nu 
facem un lucru ?». 
«Ce lucru să facem ?». 
«Să ne băgăm mintea (ad. - 

să lim atenţi) și de cite cin- 
tece vom auzi, să le învăţăm 
pe toate». 

«Bine, a zis privighietoarea, 
«învaţă tu acuma sara, căci 
eii mor (lit. cad) de somn şi 
cînd iţi va veni somnul, chia- 
mă-mă, nu cum-va învăţ și 
eii vre un cintec». 
„Sara strălucea afară (ad, - 

pretutindeni), în cit se vedea, 
că şi parăluţa să-ți fi căzut 
jos, O găseai, - 

Îndată ce inchise ochii pri- . 
vighietoarea, cind începură 
odată broaștele: «bea caca, 
bea caca...» iţi asurzeaii ure- 
chile de vijire (!) şi de strigăt. 

Di (incearcă) beata barză” 
să auză vre un alt cintec, 
peste putinţă ! şi chiar dacă 
cinta vre o altă pasere, voceu 
ei se îneca în urletul și stri- 
gătul asurzitor al broaştelor, 
ce neincetat se ducea (ad. care 
nu continea cituși de puţin). 

Şi așacitpăzi barza, n-auzi



9. 

10. 

n. 
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nu avqi' altu di «băa caca, 
_băa caca» și,cari nu-l! tridăă 
inima, necă u nviţă' s-u dică 
gh'ioi. Pilicanlu, plicticit, ci- 
tră după n'adă nopti, aciţă” 
s-]6-aducă somnul divarliga. 

«Scăală, frate», il! faţi a 
birbitilui, că Druticarnăa aestă 
n'-lo urecliili. Alshii năap- 
t&a ş-nu nvițăi țivă dip. P6ati 
tini s-h'ii cu cama multă cis- 
meti.» | . 
Nă-apucă' s-agirşască pili- 

canlu şi cit si sculă” birbillu, 
brâătițiii amuţiră. De anantă 
parti, pulii -aciţă un citi un 
si z-dişteaptă şi s-u bagă tu 
cintari. Și ţecintari vai diți? 
S-ţ-armină mintăa pri. niși. 
Și qi V-u un puliit d&aâă, 
di-l-u alantu d&-aclo, ha! 
ş-pri băal&a țăa minuta, ha! 
ş-pră-aţăa analta, aestu s-u 
mută, al6l acid s-u tale, că 
nviţă” nviţă” birbillu, di nu 
avăă lu s-li bagă ahinti ci'n- 
tiți. e 

Cit apiri ghiini-mușăt, hi- 
ri6s birbil'lu ca dua țăa alba: - 
escală» I-grăaști a soțu-sui, 
acă s-fâați dua prindu.» 

Cit ag'umsiră la pilati; pi-. 
licanlu apirn'i s-l-u dică: 
«lân-ca, băn-cu», că necă-ţi 
v'in&a să-ţi torn'i caplu s-as- 
culți. - 

Cindu 5 aştirnu şi birbil'lu 
hrisusita-l! băaţi, qiţăâi: Țe 
s faţi! dă-n', dăamne ninga 
doauă vrecli s-ascultu l» Și 
di-l-u şi di-t-u Dirbillu pri 
soi-soi di: bâaţi, pilalăa tută 
s&-adună” acld -s&-ascuită, di 
Qițăa: ma pri băaţi-l'! 

A pilicanlui îl' viinâa foc 
Q&-arşini şi cama multu di 
boi-l!: birbil'lu necă nă ungt'i 
dă-alui şi s-cintă ahi't muşăt 
şi nîs cit orn'ul, s-nu! 

40, 
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alt cintec afară de «bea caca, 
bea caca» şi de oare-ce nu-0 
atrăgea, nici nu-l invăţă bine. 

- Barza plictisită, în spre mie- 
zul nopții, începu somnul să-i 
vie în jurul săi (a-i-fi somn). 

«Scoală, frate», ii zice privi- 
ghietoarei, căci neamul broaş- 
telor m-asurzi. Albii noaptea 
şi nu invăţai nimic. Poate, 
ca tu să îii mai norocoasă». 

N-apucă să adoarmă barza 
şi îndată ce se sculă privi- 
ohietoarea, broaștele amuţiră. 
Pe de cealaltă parte, păserile 
îincepeaii una cite una să deş- . 
tepte şi să inceapă să cinte. 
Şi cam ce fel de cintare vei 
zice? Să-ţi rămie mintea pe 
dinsele. Și zi-i-o o pasere de 
aci, zi-l-o cea l-altă de acolo, 
ha ! şi pe vocea cea supţire, 
ha! şi pe cea mai rădicată; 
aceasta s-o inalțe, aceea s-o 
taie, în cît învăţă, învăţă pri- 
vighietoarea, de nu mai avea 
unde să le bage atitea cintece. 

Indată ce se făcu de zi pe 
pe deplin, voioasă privighie- 
toarea ca ziua cea albă: «scoa- 
lă» îi grăeşte tovarăşului săi, 
«căci s-a făcut ziua prinzi 
(ad. e prinz). 

Cind ajunseră la palat,barza 
“incepu să-i o zică: «teaca, 
beaca», în cit nu-ţi venea să-ţi 
întorci măcar capul s-așculţi. 
Cind a început şi privighie- 

toarea cu aurita ei voce, zi- 
ceai : «ce se face ? dă-mi d-ne 
încă două urechi să ascult!» 
Şi zii-o şi zi-i-o privighie- 
toarea in fel de fel de me- 
lodii, palatul tot (ad. toți 

- oamenii din palat), se strinse 
acolo să asculte de zicea; 
Ce mai voce ! (lit. pe vocea ei 1). 

Bevzei îi venea foc de ru- 
şine şi nai mult de talia ei: 
—privighietoarea nici cit un- 
ghea sa, şi să cinte aşa de 
frumos, ear dinsa cit un vul- 
tur, să nul! (cînte de loc ?) 

:). A se jura cine-va pe capul, pe sufletul, vocea etc., cuiva, înseamnă, a ţinea - 
mult la aceasta. " ” . - !
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43, Di dua ţăa pilicanlu s-pri- 
gură”, că iu z-văadă brâatic, | 
viu si nu-l alasă. De&-aestă 
el lavină ahintu multu.. 

Și te-aestă birbillu păati 
s-u șuţă boaţăa cum si-l vrei, 
di diți: ccintă ca birbiliă b 

XVU 

Cum si f&aţi cucuvaa !) 

4. Eră ţi nu-şi Gara. 
—Earâ nă Gară trei f&ati, dâr- 
fini di pirinţi. Bali “s-hrină. 
cu lucrulu țe fițăi cu mina 
lor. Dăâuli di nisi &ară urili, 
di ti l6a frica sli nutrești; 
mași aţi n'ică &arâ ahintu 
mușată, că nn s&-află altă tu 
lum&a tută. Păătili ag'tmsiră 
tu ilichiie şi mulţi gt'on' avuţi 
ş-cu numă mari v'inăâ s-li 
vâadă, na că l&-arisescu, tra 
sli facă nvăasti. Feaâtili aţăali 
mării, ma cit vidăă, că v'ine 
virnu la nisi, G-aciţă aţăi ca 
ma n'ica și-l; undăă faţa cu 
cărbuni, ira s-nu-l! si -v&adă 
mușităaţa şi g'on'lii s-nu ă-ari- 
săască şi să-şi arucă ocl'il! pri 
virnă di nisi; ma tuti fură: 
n-cot; g'on'li tuţi ş-arucă o- 
chil' pre-aţăă n'ica și pri nisă 
u vră&a- cama multu. 

Alti ori, cindu vidăă, că viin 
g'on'I'i şi dimindă z-v&adă făata 

„ațăă cama n'ica, una dă-aţăali 
cama mărli, si spunăă canda 
nisă &asti ațăi ma muşata și 
alivdata di ntrâaga lume, și 
pi Franga,— că acşi S-aclimă 
sora aţă cama ni'ica,— 6-as- 
cundeâ cindu tu ţilăr, cindu 
tu cușare, cindu u pitrițăă 
la măară, la driştăală îcă a- 
lur&a iuva. : 

1) Cucuvata se mal numeşte: cucuvăaiiă, 

A 9 
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Din ziua aceea barza se jură, 
ori unde să vază broască, vie 
să nu o lase. De asta ea le 
prigoneşte așa de mult. 

Și de asta privighietoarea 
poate s-o mlădieze vocea cum 
să polteşti, de zici: «Cintă ca 
privighietoare !». 

Auzit de la d-l Taliu Hagigogă, Veria. 

XVII 

Cum se. făcu cucuvaea ? 

4, Era (a fost) ce nu era. 
lira o dată trei fete, orfane 

de părinți. Ele se nutreai cu 
lucrul ce făceaă cu mina lor. 

* Două dintre. ele erai urite, 
de te sperieai să te uiţi la ele; 
numai cea mică era aşa de 
frumoasă, în cit nu se găsea 
alta în lumea toală. Fetele a- 
junseră în virstă (de măritat) 
şi mulţi flăcăi bogaţi şi cu 
nume mare, veneaii să le vază 
nu cum-va le -plac, ca să le 
jea în căsătorie. Fetele cele 
mari, cum vedeai că vine 
vre-unul la dinsele, o“prin-: 
deaii pe cea mai mică şi-i 
ungeai faţa cu cărbuni, ca 
să nu-i se vază frumuseţea și 
voinicii să nu o placă şi să-şi 
arunce ochii pe vre-una din- 
tr-insele; dar toate în zadar; 
voinicii toţi iși aruncaii pri- 

„virile pe cea mai mică şi pe: 
dinsa o vrea (iubeaă) mai mult. 

Altă dată, cind vedeaii, că 
vin Yoinici şi cer să vază: pe 
fata cea mai mică, una din 
acele mai mari, se arăta parcă 
dinsa este acea mai, frumoasă 
Şi lăudata de toată lumea, ear 
pe Franga,—căci aşa o chiema 
pe sora cea mai mică,—o as- 
cundeai, cind în celar, cind: 

"în coșar, cind o trimeteai la 
moară, la viltoare sai ori- 
unde in altă parte.
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3. Ma şi aestituti în cot. 

A 

Tu mârdini, vidi'ndalui, că - 
ahîntu cit lumâa va siştibă, 
că nisi au 'nă soră ma nică 
şi ma muşată di cit nisi, 
virou g'oni nu va s-li caltă, 
j-bigară ta s-u ch'ară. 

T-ună Quă cum, şidăă di si 
nsurină, 'd6âuli surări ma 
mări zburiră, -s-u la şi s-u 
ch'ară tu vină păduri grăauă. 
Şi tr-aestu scop ldară di îri- 
mintară nă pini tu tăpsie și 
h'ârsiră ună Gală di grin ș-a- 
poa I-qi'siră ali Frangă, să 
z-ducă cu nisi, tra z-dizgroapă 
„mama lor. Franga cari nu şi 
și&a țivă di ţe av&ă -zburită 
surărli a Iei, z-dusi ş&a cu 
nisi. Imni'ndalui, imni'ndalui 

* ag'umsiră aprăapăa. di ună 
piduri multu ndisată şi in- 
trară nauntru. Cindu ag'umn- . 
siră nolgtica a l'ei, feata aţăă 
cama marăa li disi anintor - 

-sură'ri : 
aAl&a făati, iu ni duţem'acși 

firă sapă ş-iupiți? Cu ţe va 
u dizgrupă'm noi mama nd- 
astră 22 d 

Eali nd-avăă lăată sapă ş-lu- 
pă”ți maxus, tra s-află zbor, 
s-u chiară sora aţă ni'ica 
m-piduri. o 
«Am cari si z-ducă, s-li la 

tora ? disi aţăă nulgiicana. 
«Las si z-ducă Franga»>, disi 

ma mar&a. 
_ Cindu avqi' mirata Frangă 
aesti zboari, apirni pri un 
plingu, că ţi «i fițăă niilă s-u 
vedi. i : 

Alumţăa alanli surătri a- 
cățară s-u ngac'i şi cama tru 
măârdini -disiră, că s-furi, 
că nu va nisă si z-ducă acasă 
după sapă ș-lupă'ți, atumţea. 

_s-armină acld şi s-aştăaptă 
pină va si z:ducă şi va să 
s-ldarnă nisi, 

Vru nu vru, corba di Fian- 
gi șidu s-l&aștăaptă. Tricu. 
ună dară, tricură Qăauă ori, 

7 
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Dar şi acestea toate în zadar. 
“In sfirzit, văzind, că atit 

timp cit lumea va ști, că din; 
sele ai o soră mai : mică și 
mai frumoasă de cit dinsele, 
nici un voinic nu le va cere 
în căsătorie, ş-ai propus, ca: 
să o piarzi. 

Intr-o zi, pe cînd şedeaii şi 
se încălzeaui la soare, cele 
două surori mari, vorbiră, să 

-0 jea şi s-o piarză în vre-o 
pădure grea (intunecoasă). ȘI 
pentru acest scop se apucară 
de frămintară o pine în tipsie, 

şi fierseră o oală de griu şi 
apoi ii ziseră  Frangei, să 
meargi. cu insele, ca să des- . 

groape pe mama lor. franga, 
care nu ştia nimic din cite 
vorbiseră surorile ei,-merse şi 
dinsa cu dinsele. Umblind, 
umblind, sosiră aproape deo 
pădure deasă şi intrară înă- 
untru. Cind sosiră în mijlocul 
ei, fata acea mai mare le zise. 
celor lalte surori : . 

«Fetelor, unde mergem aşa 
fără sapă și lopeți? Cu ce-o 
vom desgropa noi pe mama: 

- noastră 2 
Ele nu luaseră sapă şi lopeţi 

într-adins, ca să aibă cuvint, 
_s-0 piarză pe sora cea mică in 
pădure. | 

«Da cine să se ducă, să le 
iea acuma?» zise mijlocia. 

«Las'să se ducă Franga»,zise 
cea mai. mare. 

Cind auzi biata Frangă a- 
ceste vorbe, începu să plingă, 
de ţi se făcea milă, uitindu-te 
-la ea. 

Atunci celelalte sârori în- - 
-cepură să o certe şi în sfirşit 
îi ziseră, că dacă, nu vrea 
dinsa să se ducă acasă după . 
sapă şi lopeţi, atunci să ră- 
“mie acolo şi să aştepte pină 
ce vor merge şi se vor în- 
toarce dinseie. - 

A vrut, n-a vrut, nenorocita 
de Fransă, şezu să le aștepte. 
Trecu un ceas, trecură două:
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surărli nd-avâi z-viină. Săarli 
7-dipunăâ citr-ascipitât şi pi- 
durea, nă h'amă citi nă h'araă, - 

"Sl ntunică. 
““Franga, armini'ndalui stn- 
gură, O-aciţă” frica şi apirni'i 
si strigă şi să zoh'ilăască cn 
ahintă pult&ari, că z-disică, 
di zghiic. Atumţăa duchii mî- 
rata [ilică, că surărli a lei 6- 
aveă alisată acl6, tra s-u ehi'a- 
ră. Ma Dumnidă“ii vru al'am- *- 
trăa, | 
„Şidu nisă cit şidu m-pidu- 

Ti, di pri apota apucă” pri” 
ună cilişăară şi n'arsi-ndreptu 
niinti, iu s-u scăată, s-u seăa- 
tă. Imnă” cit imnă' şi ag'umsi 
tu mârdinăa piduril'ei, iu: a- 
ilă” nă ch'ali di capră; u lo 
şi ş-u bică' pri nisă. 
„D&-acl6, cal&a-calăa, ag'um- 

si la un şoput, țe s-află sum 
un plătan. Ea s-alină” analtu 
Şi şidu acl6. Nu tricu multu 
şi vin'i şi huzmichi'arlu a a- 
mirălui, tra s-l'-adapă calu a. 
D'ili-suj. Calu, iţi lo z-băa a- 
pă, s-lrapsi di nă Gară aspi- 
r&ât, că aveă vidută n-fintină 
fața f&ătil'ei, ţe z-vidăă tu apa 
Şoputlui. 

U Va. huzmichi'arlu cu bun- 
„lu, u l'a cu zorăa, ma țivă! Ca- 
lu nu vrăa z-băa apă. Atum- 
țăa z-dusi di-l!' aspusi a hiil- 
lui d€ amiră;, țe, cindu avi” 
că calu nu va z-b&a apă, z-du- 
si singm s-l&-adapă. 

Calu. &ară, ma cit ş-apru- 
ch'ă caplu tra z-b&a, di ună 
dară să-aspirăă şi şi-l tridăă 
nipoi. ITillu amirălui cripă 
di cudie. Tu mârgini ş-apli- 
că' şi nis caplu, îra z-văadă 
s-nu po s-h'ibă ţivă n-fintină, 
cindu ţe z-văadă?. Muşuttaţa 
făătil'ei nviilic'ă ca un luţăa- 
fir tu apa ş6putlui. Di ună 
dară și scăală caplu și cindu 
v&adi n-sus pi platan făala 
nviscută cu clyalăa di. capră, 
li si pligui inima di mușu.- 

7 

9. 

10. 

1. 
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ceasuri, sororile nu .mai ve- 
neaii ? Soarele se cobora citre 
apus și pădurea, puţin -cite 
puțin, se întuneca. 
Franga, rămăind singură, 

îl fu frică și începu să strige - 
și să pliagă cu aşa putere, că 
se despica, (parcă) de plinset. 
Atunci înţeles» Diata fetiță, 
că sororile sale o lăsaseră a- 
colo, ca să o piarză. Dar Dum- 
nezei a vrut alt-fe]. 

Șezu dinsa, cit şezu în pă- 
dure, apoi apucă pe o potecă 
şi mierse drept înainte; unde 
O eşi să easă. Mierse (lit. um- 
blă) cit mierse și ajunse la 
marginea pădurei, unde găsi 
o piele.de capră; a luat-o şi 
a imbrăcat-o. a 

De acolo, calea-calea, (ad. 
continuindu-şi drumul), a- 
junse la un şipot, care se afla : 
supt un platan. Ea se urcă 
sus (pe dinsul) şi şezu acolo. 
Nu trecu mult (timp) şi veni - 
servitorul împăratului, ca să 
adape calul fiului de împărat. 
Calul, cînd vru să bea, sere: 
trase dintr-o dată speriat, căci 
văzuse în fintină taţa fetei, 
care se vedea în apa șipotului. 
Incearcă servitorul cu bi- 

nele, încearcă cu zorul, dar 
nimic! Calul nu vrea să bea 
apă. Atunci se duse şi zise 
fiului de impărat, care, cînd 
auzi, că calul nu vrea să bea 
apă, se duse singur să-l adape. 

Calul eariişi, indată ce-şi a- 
“propie cupul ca să bea, din- . 
ir-odală se speria și şi-l trăgea 
înapoi. Fiul de im părat crăpa 
de mirare. În slirşit își aplâ- 

„că şi dinsul capul, ca să va: 
ză, nu cum-va ie ceva în fin- 
tină, cind colo ce să vază? 
Frumuseţea. fetei strălucea ca 
un luceafăr în apa şipotului. 
Dintr-o dată işi rădică capul 
şi cind vede sus pe platan pe 
fată, imbrăcată cu pielă de 
capră, îi sc răni inima de fru-
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t&aţa a liei n&aspusă și-ş bi- 
gă' tu minti s-u l'a nvăastă. 

Ma cum s-u dipună di pri 
platan ?... Zburi cu nă mâaşi 
și-l! disi, că va-l! da tut ţe 
si-li calită, maşi s-u facă si 
z-dipună dipri platan. 
MGașa lo nă cipistâari, firi- 

nă, şuțala şi ună sită, z-dusi 
sum platan şi să aciță' sin-. 
țăarnă cu cipist&ar&u pri dinţi 
ȘI cusita anâpusa. Făata cîn- 
du vidu că măaşa nu știi s- 
frimintă acăţă' si-l! dică: 

«Nu acşi, le măaşe, nu s- 
trimintă acşi W» - 
«Am cum, alâa h'il'e; V-tur- 

nă' zborlu maşa, lo nu ştiii; 
&a dipuni-ti nă h'amă s-mi 
nveţi, acşi z-binâdi». 

Peata z-dipuntă nă h'amă, 
citi nă h'amă. MOaşa aciţăs- 
frimintă tut contra di. cum 
il! qiţ&ă f&ata, pină.ţe u di- 
pusi dă acutâtalui. 

„ Atumţăa l-gri a h'il'lui dă&- 
ămiră”, cari u lo şi u ncrună”, 
cu tut că nu vrâa mă-sa şi: 

14. 

18. 

tată-su tra s-l'a z-bagă n-casă - 
nă capră, acşi dițeă nişi. 

7 

- Gară ch'alea, tra s-u v&adă 
viu ; ditr-aestă  s6acră-sa 
eră mult nvirinată. Ună bară 
si dusiră la numtă tuţi din 
casă, mași lranga nu u 
ldară, tra: s-nu. li facă d&- 
arideari. După ţe fudiră tuţi, 
nisă şi scăasi ch'alăa, u bigă' 
sun bonqă (pondă), dipr&a- 
po&a si nviscu cu aţăali cama 
muşătili stran'i,” ță-avăă, si 
dusi la numtă și s&-aciţă' n-cor 
ningă niv&asta. 

SGacră-sa, ma cit u vidu, 
li si ctihtisi minta de-ahintă 
muşutăaţă şi-l! disi a hi'il-sui 
cu nvirinare, . 

«Vedi tora, hiillu a mei, 
țe nivăastă ară si-ți dăm, 

1) Un vas în care se coace plăcinta 

Franga nu şi scoasi virnă 19. 
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- musețea ei nespusă şi-şi pro- 
puse in minte s-o iea de ne- 
vastă. 

Dar cum s-o coboare de pe 
platan ?. Vorbi cu o bătrină 
Şi-i zise, că-i va da tot ce-i, 
va cere, numai s-o facă să se 
coboare de pe platan. 

Bâtrina luă o căpistere, fă- 
ină făcăleţ şi o sită, mierse supt 
„platan şi incepu să cerne cu 
căpisterea pe , dos şi cu sita 
anapoda. Fata, cind văzu, că 
bătrina nu ştie să frăminte, 
incepu să-i zică: 

«Nu aşa, fă bătrino, nu se: 
frămintă aşa!» - 
«Dar cum, .fă fiică, îi în- 

toarse vorba bătrina, eu nu 
ştii ; ean coboară puţin să 
mă înveţi, aşa să trăeşti!» 

Fata se cobori puţin cite: 
puţin. Bătrina începu să fră- 
minte tot pe dos de cumii 
zicea fata, pină ce o cobori 
de tot. 

Atunci chiemă pe fiul de 
împărat, care o luă, o inco- 
nună (se căsători cu dinsa), 
cu toate că nu dorea mama 
sa și tatăl său, ca să iea să. 
bage în casă o capră, aşa zi- 
ceau ei, | 

Franga nu-şi scoase pielea 
niciodată, ca să o vază vre- 
unul, din această cauză, soa- 
cră-sa era foarte mihnită. O- 
dată se duseră la nuntă toți 
din casă, numai pe Franga nu 
o luară, ca să nu-i facă (dea) 
de ruşine. După ce fugiră (se 
duseră) toţi, dinsa işi scoase 
pielea, o băgă supt bondă !) 
apoi se imbrăcă cu cele. mai 
frumoase haine, pe cari le avea, 
se duse la nuntă şi se prinse 
în horă lingă mireasă. 

Soacră-sa, de atita frumu- 
seţe i se pierdu mintea și-i. 
zise fiului săii cu întristare: 

y . 4, 

«Vezi acum, fiul meu, ce 
nevastă era să-ți dăm, dacă 

r 

de maălaiit. 
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21. 

23, 

94- 

-95. 

cu h'itlu amirălui 

ma s-nu ti nsurâi cu capra ? 
«Am nu veqi, mamă, I!-diţi 

atumţăa hiil'lu, că nisă &asti 
nv&astă-măat Caftă sun bondă,: 
cari vrei s-l'-afli ch'al&a.» 

După ţe l-6 aflară chi'al&a; 
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S-ârsiră și Franga fâaţi. tra 
fic6ri. 

Surărli a lei, după ţe G-avăâ 
alăsată m-piduri, trici'ndalui 
mulţi ani, z-dusiră, s-l'afli &ă- 

“sili, manu aflară ţivă. Atum- 
(&a lGară ş- nisi cilișăara, ţe, 
d-aveă lată şi sora lor, şi 
ag'umsiră pînă tu h6ara, iu 
s6-află Frangacu birbatlu a 
Vei. Di zbor-zbor, avdiră, că 
ună Frangă să-avâ miritată 

$ multu 
firmăc li intră“ tu inimă. Tra 
să-şi scoată foclu, s-prif&âţiră 
țiripini şi z-dusiră ş-la sora 
lor, tra s-lă da ţivă. 

Vidi'ndalui, că Franga nu li 
cunuscu,l'-ciftară si şadă huz- 
mich'ari nă duă şi nisă li vru. 

Săara li bigă' s-u caftă.. 
n-cap şi nisi, d&acld di iuu 
ciltă, I-h'ipsiră citi unacu n: 
cap și dâaită tu mini și di ună 
dară nisă s-făaţi cucuvăatiă 
(cucuvaie). Si 

Di pr&-apo&a nţipară ş- fi- 
corl'i a lei, cari ş-nîşi s-făă- 
țiră pul' di cucuvaie şi az- 
buirară pri un ârburi ningă 

“mama lor, şi acițară s-cîntă 
multu mușât. | 
"Săacră-sa, după ţe ș-ciftă', 

Ş-ciltă' nora şi fic'orl'i,si dusi u- 
gridină si z-discurmă năh'amă. 
Adaţi avdi'ndalui muşata b6- 
aţi a pul'lor,. dimindă” si l-a- 
cață. Oămin'ii aciţară un pu- 
lă şi cumil puşputăă, dăâdiră - 
di un ac şi-l! lu sedâsiră. Pu- 
lu s-făați di nă ură tic'or. 
Tul acși f&âțiră şi cu alanţi 
doji'i. ” 

ca azbuiră' şi fudi diparti di 
ârburi-ârburi, di pină âstănd- 

21. 

22. 

23. 

2 / 

Cindu vrurăs-ă-acaţă ş-nisă,. 95. 

nu te însorai cu capra ?» 
„_- «Dar nu vezi, mamă, îi zise 
atunci fiul, că dinsa este ne- 
vasta mea ? Caută supt bondă, 
dacă vrei să-i afli pielea. 
După ce-i o găsiră, pielea, 

o arseră şi Franga a născut 
trei băeţi. - 

Sororile. sale, după ce o 
lăsaseră în pâdure, trecind 
mulţi ani, se duseră, să-i 
găsească oasele, dar nu gă-: 
siră nimic. Atunci apucară şi 
dinsele drumul ce apucase 
sora lor şi ajunseră tocmai în 
oraşul, unde se găsea Franga 
cu bărbatul ei. Din vorbă în 
vorbă, auziră, că o Frangă se 
măritase cu fiul impăratului 
şi mult venin le intră in inimă. 

„Ca să-şi scoată necazul, se pre- 
făcură în cerşetoare şi se du- 
seră şi la sora lor, ca să le 
dea ceva.. 

Văzind, că Franga," nu le 
cunoscu, fii cerură să şază 
ca servitoare o zi şi dinsa le 

" priimi. 
Spre sară, le puse s-o caute 

în cap şi dinsele, pe cind.o 
„căutau, îi infipseră cite un ac 
în cap, și două în mini şi 
dintr-o dată ea se făcu cu- 
culvae. 

- Apoi înțepară şi în băeţii 
ej, cari, şi dinşii se făcură pa- 
seri de cucuvae și zborară pe 
un arbore lingă mama lor 
şi iîncepură.să cinte foarte 
frumos, 

Soacră-sa, după ce căută, 
căută după noră şi băeţi, se 
duse în grădină să se 'odih- 
neagcă niţel. Aci, auzind fru- 
moasa -voce a păserilor, or- 
donă să le. prinză. Oamenii 
priseră o paseră și pe cînd 
o mingieaii, dederă de un ac 

„Şi i-l scoaseră. Paserea se făcu 
băeat dintr-o dată. Tot așa 
făcură şi en ceilalţi doi. 

Cind ai incercat (it. vrură) 
să prinză şi pe dinsa, ea zbură, 
şi fugi departe de pe arbore
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ninga plindi că-l aciţară fi- 
c'orli, cu ună bâaţi amirită 
țe parcă asi dit murminti. 

XVIII 

ţe cinili avină luplu ? 

“- Manaintăa Dumniqălu sin- 
guruş îș piştăă cupia. Avig- 
ltitâr ş-av&ă luplu. 'Ţe I-u faţi, 

- că aestu &arâ ciicinit. Ma vi- 
dăâ, că nădoe nu imnă după 
turmă, ma armini, i s&-aris- 
pindaşti ncăa şi nclo, s&arcă 
pri nisă şi făşi-făşi u discă. 

Din'ică azi ună, diniică mini 
altă, viqu Dumniqălu,că nu si 
scăati n-cap. e s-facă ş-nis? 
Adară cinili şi «siii» l-sirg- 
laști pri lup. 

D&-atumţăa luplu perlu ş-lo 
di la cupii şi di pica ţeli - 
păartă a oilor, că di itia lor 
u piți” aestă,cindu l&agudă- 
aşti firă cîn', pină nu zgru- 
mă năauăţi.şi ndauă di oi, 
mină nu traqi. 

Şi tut d&-atumțăa ci'nili l6- 
avină luplu, di cirinti nu-l da. 

x 
Di ţe fură picurarli : 

“ Cindu - ld-adusiră Hristolu 
s-lu vcirfusăască pri cruți, 
dimiudară s-aducă nişti pe- 
nuri mări ; şi cît l&-adusiră, 
-un picurâr, te-l curmă niila, 
cindu vid&ă: pi miratlu-şi di 
Hrist6 cumu z-dirină, s-șuţă, 
s&-anvirteaşti şi li cil&aşti pe- 
nurli dă&-acl6, ună citi ună. 
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pe arbore, în-cit pină azi încă 
“plinge, fiind-că îi 'prinseră 
„băeţii, cu o voce amărilă ce 
parcă iese din mormint. 

XVIII 

De ce ciinele goneşte pe lup ? 

47 

4. 

4. 

Inainte Dumnezeii însuși işi 
“păştea turma. Păzitor își avea 
pe lup. Ce să-i faci,că acesta” 
era cam nebun (ciocnit). Dacă 
vedea, .că o oae nu umblă 
după turmă, ci rămiue (indă- 
răt) sau se abate în coace şi în 
colo, se arunca pe dinsa şi fa- 
şii, făşii o despica (ad. o sfăşia). 
Dumică (sfişie) azi una, sfi- 

'şie miine pealta, văzu Dum-: 
nezei, că nu se scoate la capăt. . 
Ce să facă şi dinsul? Face 
(creează) pe cine şi «siiil» îl 
azmute după lup. ' 

De atunci lupul a dispărut 
(lit. ş-a luat părul) de la tur- 
mă şi de necazul, pe care-l 
poartă oilor, fiind-că din cau: 
za lor a păţit-o aceasta, cind 
le nimereşte fără de cîini, pi- 
nă ce nu sugrumă nouă-zeci 
şi nouă de oi, nu se retrage 
(lit. mînă nu trage). 

i tot de atunci 'cinele îl: 
prigonește pe lup, că nu-i dă 
pace. (lit. că nu-i dă cărinte). 

4 

XIX 

„De ce fură ciobanii? 

Cin îl duseră pe Christ să-i 
bată cuie pe' cruce, comaun-" 
dară să aducă nişte cuie mari; 

' îndată ce le aduseră (s-aii a- 
dus), un păstor,. căruia i se 
făcea milă, cind vedea pe 
bietul Christ cum se muncea, 
se suceşte, se învirteşte şi le 
şterge cuiele de p-acolo, una 
cite una. 

€
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2 Uvreilii, cindu vidură, că . 

ar
 

-
 

satare I» 

nu-s penurli, acăţară s-facă 
ca turbăţi. Mutrescu nc&a, 
-mntrescu nclo, ciipi s-făâţiră 
diniră nişi. | 

«More, cari. li lo? more, 
cari li lo? fiț&ă tuţi ca ȘiŞ- 
tisiți şi viră nu putăă z-dică 

„To-aţăă Bară na ş-un viittu 
trai pr&-acl6. Di un, d&-a- 
lantu află, că Uvreirii alagă 
tră p6nuri. | 
«Penuri cifiâți:? intrsabă 

nis, emară-i zborlu tră pânuri, 
nu vi u micâţi inima, că 
v-aduc io ma buni.» . 

Ș-acşi viiftul dusi d&-adră' 
nişti” pânuri vifteşti, ţe, cîndu 
acitară si-l! li bată tu truplu 

a Hristolui, işi vidă miratlu! 
nividutili. 
“Atumţăa s-turnă' Hristolu 

şi disi: 
«Picurare, tini țe mi vruşi, 

s-ni-aj 
scut şi totna avit s-ti ved, 
Di furtu mină s-nu. lradi și 
necă z-vedi şi s-paţi di furtu» 

Apgea s-turnă” citră viftu 
şi-l" disi: . 

«Viftu ş-laiă s-ti vedu 
totna. Hiiri s-nă-ai pul6 şi cu 
pintica nalSară s-imnii totna. 
Disputât şi cacurizie. 

N 

De-atnmţăa vi'iltamâa, ţe-l 
dic şi: «tara Hristoluj» tradi 
nitrâptili, şi picurarlu citu 
buu ş-curatu s-h'ibă, va da 
tu, tea țe li dimindă Iris- 
tolu, - 

N 

urăc'unăa. 'Totna nvi - 

2. 

E 
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. 

Evreii, cind văzură, tă nu 
sint cuie (ad. că lipsesc cu- 
iele), incepură să facă ca nişte 
turbaţi. Caută in coace, caută 
in colo, ai dispărut (cuiele) 
de lingă dinșii. 

«Cine le luă ? cinele luă», 
intrebat toți ca (niște) zăpă- 
ciți şi nimenea nu putea să 
zică : «cutare !» 

In acel moment, eacă și un 
țigan trece p-acolo. De la u- 
nul, de la. altul (ad. intrebind 
pe unul, pe altul), află că &- 
vreii aleargă după (caută) cuie. 
„_«Cuie cereţi ?» întreabă din- 
sul, «dacă e vorba” de cuie,. : 
nu vă .sinchisiţi (lit. nn vă o 
mincaţi inima), căci vă aduc 
eu mai bune» . 

Și aşa tiganul merse şi făcu 
nişte cuie ţigăneşti, cari, cînd 
-începură să le bată în corpul 
lui Christ, iși văzu bietul cele 
nevăzule (ad. a suferit ceva 
de neinchipuit). 
Atunci Christos zise: 
<Ciobanule, tu care mă iu- 

bişi, să (ii binecuvintat (lit. 
să aj bine-cuvintatea mea). 

„In totdauna imbrăcat şi mne- 
reu bogat să te văd. De 
furat să nu te luși (it. să'nu 
tragi mina) şi nici să suleri 
pentru furat.» 
„Apoi se uită necăjit la ţi- 
gan şiii zise: 

<Ţigane şi nenorocit (ne- 
gru) să le vâd in totdauna. 
“Noroc să nu ai niciodată Şi, 
in totdauna cu pintecele 
afară să umbli. Despoiat și 
prăpădit W 

De atunci ţigănimea ce-i 
zice şi: «neamul lui [lristos> 
suteră ce nimeni n-a 'sulerit, 

„jar ciobanul,cit de bun Şi cu- 
ral (cinstit) să lie, va uza q- 
meșteșugul, lăsat (lit. ce le 
porunci) Christ, 

Avela, Epir,
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AX 

Di ţe niscinţi Oamin! sun 

x 
St

 

'"umâri ? 

" Cindu f&aţi lum&a Dumni- 
dălu, după țe l&-adră” tuti 
cum îl til!€ caplu, bigă'să-a- 
dară yumâri şi tu soni, 6a- 
mini. 
După țe l-adară, s-tăarnă 

să-l: mutr&ască, tra z-văadă 
cum sta? ma ţe z-văadă? 
Tuti ehi'ini lâ-avăă fantă, maşi 
urecl'i să-agirşi s-li bagă. 

Niriit cum Gară, acaţă ş-nis 
ș-li cru&ască a tutlor citi nă 
pir&acl'i di ureclii şi tra s-nu 
s-mintăască aţăali di om cu 
ațăali di umăr, yumărâştili 
l&-adră” cuma mări, 

Gh'ini ma, adară tutadară, 
niriit s-hiii şi vrei s d-ai min- 
t&a tu loc? Acși, c-al Dutnni- 
qă'ă, cări şti iu l-aligă tu Gara: 

“aţăă, că adră' cama multi ure- 
ei di Gamin!' şi ma nd6niiă: 

di gumără, 

_Dă-aestă, după ţe lă bigă' 
a +umarlor citi ureci'i zumă- 

„reşti avăă, alin!6r ț&-armâsiră, 
lă chiică” urect'i di om. 

D&-aestă, ntră Gamin! s&-afiă 
şi “rumâri cu tut că au ureclii 
di om şi nu s-cunoscu lișor. 

XXI 

Di ţe nu şti omlu cindu vai 

Î. 

moară ? 

Cindu Dumnidălu f&aţi lu- 
mă&a, l'-d&adi tuti buneţii 
şi tuti muşuteţii di pri loc, 
tra s-nu-l' si plingă inima di 
țivâ! Bre şi moartea ş-ațtă 
ninga, făaţi s-u ştibă, cindu 
va-l' viină, că, di cum s-fițăă 
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IX 

De ce unii oameni sint 

4. 

4, 

măgari ? 

Cină' Dumnezeu cree lu- 
mea,' după ce le făcu pe toate, 
cum il țâie capul, băgă să 
tacă măgari și în sfirşit oa- 
menj. | 

După ce-i creează, se întoar- 
“ce să-i privească, ca să vază 
cum par ? (lit. stai) Dar ce să. 
vază ? Toate bine le făcuse, 
numai urechi uită să le fucă. 
-Necăjit cum era, începu şi 

dinsul să le croeatcă tutulor 
cite o prreche de urechi şi ca 
să nu se amestece actele de 
om cu cele de măgar, pe cele 
măgăreşti le făcu mai mari. 
Bine dar, fă merei fa, ne- 

căjit să. fii şi vrei să ai mintea 
„la loc? Aşa, că lui Dumne- 

O
r
 

zeii, cine ştie unde-i umbla 
(gindul) in momentul acela, 
că, făcu mai multe urechi de 
oameni și mai puţine demă- 
gari. a 

Pentru aceasta, după ce le 
băgă măgarilor cite urechi 
măgăreşti avea, celor-lalţi cari 
aii (mai) rămas,.le trinti ure- 
chi de om. 

De asta, între oameni se allă 
şi măgari, cu toatecă ai ure- 
chi de om şi nusecunosccu 
uşurinţă. 

XXI 

De ce nu ştie omul cind va 

1, 

muri ? 

Cind Dumnezeu făcu (cree) 
lumea, îi dete toate fericirile 
şi frumuseţile de pe pămint, 
ca să nu-i plingă inima (ad. 
ca să nu ducă lipsă) de ni- 
mic! Chiar şi moartea și a- 
ceea incă, făcu să o cunoască, 

d
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caiun, şi ştăă cit vai bintadă 
şi cindu vr&a li tindă. 

Bună ma, omlu ca om țe 
&asti, lucră ţe lucră şi macă 

„vidăă, că Ii s&-aprăachii dara 
si-l! da dol'i a preftului, u 
bigă tu zefchii și tu bană,di 

„nu s-mintuăă tră mini şi ră 
fumăal'i. Lumă&a s-ardăa na- 
foară, a lui ş-mutrăă nis! 
Durn'ă pînă s-fițăă dua n!'adă- 
prindu și ma si sculă, cu 
viifți şi cu avviulii, di qițăâi, 
că en-casa lui s-f&aţi Hris- 
tolu». 

D&-altă parti, fumăal'a-li las 
si zghiilăă şi s-c'irșă tră nă 
mişcătură di pini şi las z-di- 
diră dă-arcari şi di frig, dis- 

„ sculți, dispul'âți, ca s-tă-âpiră 
Dumnidă'ă. EI!' niţi ş-u mică 
inima tră niși, că ţe dițăa? 
«Bu mor adâ năparti şi va mu- 
trescu fumăal'i ş-nu ştiă ţe ?» 

Ma vidu acşi Dumnidălu, 
«haca», disi, anu n'ardi aestă 
țe fecii io, că z-dișuţiră di 
cu tot bâminli». : 

Aştăaptă să-ş viină Gâminilii 
tu cal&a ţea buna, nu aril 
Pitrăaţi un anghiil, pitrăaţi 

„doi s-li qică, că nu-i bună 
aţă ţe fac.—cari s&-ascultă ? 
Oâmin'lii îl ldară niîinti cu 
ch'etrili. cAvâţi lucru?» li 
Qiț&ă, ci nă-avâţi? Di-si nu 
aveți, duţeţi-vă s-aflâţi, că 
noi nviţari di voi nu vrem». 

Acşi, ş-li didăă cali. 
Al Dumniqă'i arti'c, tu - 

nări îl! vin'i n&ascultarăa şi 
dișuțirăa limil'ei. Ahi't nis şi 
tra s-l-adună curăili, dimîn- 
dă, că d&-adâ şi nclo, viră 
s-nu ştibă Gara măărtil'ei. 

Din. qua ațâă dâminii'i ş-a- 
plicară nărli și mutriră cum 

„6, 
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cind i va veni, în cit de în- 
dată ce se năştea fie-care, ştiea 
cit va trăi și cind va da or- 
tul popei (lit. şi cina le va 
întinde). 
Bine însă, omul ca om ce 

este, lucra ce lucra, și dacă 
vedea, că „i se.aproprie ceasul 
morţii (lit. să-i dea cei doi 
preotului), se punea pe petre- 
cere şi pe traii (bun), de nu 
se gindea (ingrijia) pentru 
ziua de mine şi pentru fami- 
lie. Lumea de ar fi ars afară, 
dinsul își căuta de petrecere! 
Dormea pină se făcea ziua mea- 
zăzi şi dacă se scula, cu lăutari 
şi cu vioare,(petrecea) de ziceai 
«în casa lui s-a născut Christ» 
(ad. aci e fericirea eternă). 

: Pe de altă parte, familia sa, 
las să fi plins şi cerşit pen- 

“tru o bucăţică de pine şi las 
să fi degerat de frig şi inghet, 
desculți, despoiaţi, ca să te 
păzească Dumnezeu. El nici 
nu se sinchisea, căcice zicea ? 
EU mor colea, şi o să caut de. 
copiii şi de mai ştii eii ce ? 
"Dacă văzu așa Dumnezeti 

«nu !» zise, «nu mierge ceea 
ce făcui eu, căci se destră- 
băiară cu totul oamenii». 

Aşteaptă să-şi vie oamenii 
în calea cea bună (ad. să se 
îndrepteze), imposibil. 'Tră- 
mite pe un inger, trămite doi, 
să-i sfătuească, că nu-i bine a- 
ceea ce fac,—cine să-i asculte? 
Oamenii îi goniră cu pietrele: 
«Aveţi de lucru ?» le ziceai, 
asau nu aveţi?» Dacă nu a- 
veți, duceţi-vă să aflaţi, căci 
noi sfătuire (lit; învăţare) nu - 
vrem (ad. nu ne trebuie). 

Așa, şi le da drumul. 
Lui Dumnezeu în sfirşit, îi 

veni neascultarea şi destră- 
bălarea lumei la nas. Atita 
dinsul și ca să-i puie la res- 
pect (lit. să le stringă cure- 
lele), ordonă, ca în viitor, ni- 
meni să nu ştie ora morţii. 

Din ziua aceea oamenii își 
plecară nasul şi căutară. în
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di cum si ciștigh'adă cit cama 
multu tră fumăal'i şi tră nişi. 

“U vidură atumţta urbarăa di 
ş-u dă&âdiră tu unlu ocl'u s- 
„l-ansară tu alantu, ma ţe u 
vrei, că fu. aminât. 

De aestă ş-aestă nu şti om 
lu 'cindu vai mară. | 

XXII . 

Di ţe omlu binăadă multu, 

1. 

m.
 

Cari adră' Dumniqă' cit 
traqi loclu şi d&-a6ă pînă la 
Dumnidă”; adră'- şi omlu cu 
tuti_ pră'vâili şi li bigă' ţe 
ilich'ie z-binăadă. - 

A omlui îl! dăaâi trei dăţi 
de ani di bană, fără cripari 
şi firă cîrtiri, ma tut tu ghi'i- 
neţi s-5-aducă. 

7 

Aestu, lixur cum &asti,cindu 
avdi' ca maşi ahi't puţin vai 
bin&aqă, multu si-nvirină”, 
ma nu avu ţe s-facă: Șidu 
tu nă mârdinisi-ş plingă mira. 
Cum s-trapsi omlu, vinii . 

bouilu : 
«Tini, V-disi Dumnidălu, 

vai lucredi multu, omlu aţel 
dit coh'i va-ţi hiibă domnu, 
şi va z-binâqi tut trei-dăţi di 
ani.» : - : 

„«Mari piricilie ţ-am, dăam- . 
ne, ş-lucru grei ş-an: mulți, 
mu ştii cum va u scot nâ- 
parti. Arig'ai mari ţi-fac, fă 
cum vai taţi, ma şcurtăaqă- 
ni-l la daţi» 

“Omlu, dă&-acl6 iu şidăă a- 
dunât, arsâri ;- 

7 

4. 

791. 

tot chipul să muncească cit 
mai mult pentru familie şi 
pentru dinşii. O văzură pros- 
tia (lit. orbirea), de ş-o de- 
teră intr-un ochiu, ca să le” 

sară cel-lalt (ad. se căiră), dar 
„ce folos (lit. dar ce o vrei) 
căci a-fost tărziu. | 

Pentru aceasta nu ştie omul 
“ cind va muri, - 

Cules din Avela, Epir. 

XXII 

“ De ce omul trăeşte mult? 

După ce Dumnezeii cree 
tot ce cuprinde pămîntul şi 
(tot ce se află) de aci (de pe 
pămint) pină în cer, făcu. şi 
pe om, cu toate animalele şi 
le hotări (lit. le băgă) cit să 
trăiască (lit. ce virstă să tră- 

_ ească, 

- Omului îi dete: trei zeci de 
ani de traii, fără necaz şi fără 

întristare, ci mere în feri- 
cire să o ducă. , 

Acesta, lacom cum este, 
cind auzi, că numai aşa (a- 

tita). puţin va “trăi, mult se 
întristă, dară n-avu în cotro 
(lit. n-avu ce să facă): şezu 
într-o parte (intr-un colţ), ca 
să-şi plingă soarta. 

După ce se retrase omul, 
veni boul: ” 

«Tu, îi zise Dumnezeii, vei 

“lucra mult, omul acela din 

colţ îţi va fistăpin şi vel trăi 
tot trei-zeci de ani» : 

«Mult te rog (iţi fac mar 
rugăminte), doamne: şi lucru 
grei şi ani mulţi, nici nu 
ştii cum o' voiii scoate la” că- 
pătiit (it. cum o voiii scoate 

“ dincolo). Rugăminte. mare iți 
fac, fă cum vei face, dar scur- 
tează-mi anii la zece (ad. fă 

să trăesc numai zece ani). 
_Omui de colo, unde ședea 
ghemuit, răşare ;
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4 «Dă-n-li aniia, dăamne !» 
«A tăi s-hibă» qisi şi Dum-: 

nidălu. - 
Apo&a vini arasa a ci'nilui: 
câvqi a6ă, cîne, diţi Dum- 

“nidălu, omlu va hi'ibă dâmnu- 
tu, va t&-aurlă, va ti bată, cire 
s-nu fați; țe s-ţi da, aţtâ si 
miți şi altă cîştigă nu va s-ai 

„dici't cum di cum s-lu ave- 
gli cama ghi'ini. An! vai bi-. 
n6di 30 şi tini. 

«E doamne, bit&ari-n! dai, 
aurlari-n! dâi, mi cari nu şi 
ningă tuti aesti n'-dai ş-an' 
mulți? La tini ş-la D-dăă, 
scadi-n' viră vi'inghiiţi, că 
mulţi suntu.» 
„Omlu, d&-acl6 iu șidăă, ar- 

sari: | 
«Dă-n' Ii an'ia, doamne! 
«A tăl' s-h'iba'|... I-disi du- 

mniă'ă.. - 

După cîni, vini araâa li 
maimuă. 

L-disi s-aiștâi D-qălu : 
«Va s-ai domnu omlu. 

vai vedi, aț&ă vai adâri. Şu- 
perlu a lumil'ei-tini va hi! 
şi -an' va z-bincdi 30. 

Ş-maimua, cindu avdi” a- 
estă, I-cidu a Dumnidălui, . 
s-li șcurtăadă viră v'inghiiţi. 
Omlu d&-acl iu'şidăa, ar- 

sari &ară : , 
«Dă-n'-l'i an'ia, Dăamne b» 

"cAtăl' s-h'ibă » !-disi Dum- 
nidălu, 

Ditr-aestă. omlu, pină tu 
treiqățiii di an! bin&adă firă 
cripă'ri, di iţi, c-alui i bana. 
Di la treigăță şi nelo lucrăadă 
ca himâl ș-ca boi, di-l' arsăr 
oclil' pină tu țindătiii di an'. 
Ani'l'i a boilui. 

Dit ținqăți'i şi nclo pînă tu 
70 sta ş-aveagiii ca un cini 
amintăticlu e faţi. An'l'i a 
ci'nilui. E a 

Și dit 70 şi nclo duţibană 

e Ă 

d 
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„Dă-mi-i- mie, doamne 
«AI tăi să fie !» zise şi Dum- 

nezeu. 
“ Apoi veni rindul ciinelui. 

„Ascultă aci, ciine, zice 
Dumnezeii, omul va îi stăpi- 
nul tăi ; va striga in contra 
ta,-te va bate, circ să nu faci: 
Ce-ţi va da, aceea să măninci 
şi alti preocupare nu: vei ă- 
vea de cit, silindu-te în tet 
chipul ca: să-l păzeşti cit se 
poate -de bine. Ani vei trăi 
Şi tu trei-zeci. 

„Vai, Doamne, bătaie imi 
dai, strigări (!) îmi dai, min- 
care nu, şi pe lingă toate a- 
cestea imi dai și ani mulţi ? 
Te rog (lit. la tine și la D.zeii) 
scade-mi vre-o două-zeci, căci 

- sint mulţi». 
Omul de colo unde şedea, 

răsare : E 
„«Dă-mi-i mie, doamne !» 
«A tăi să fie !» îi zise Dum- 

nezei. | 
“După ciine, veni rindul mai: 
muţei. 

Îi zise şi acesteia Dumnezeiă: 
«Vei avea de stăpin pe om. 

Vei face, ce vei vedea. Bat. 
jocora lumei.tu vei fi şi ani 
vei trăi tre-zeci.> | 

- Şi maimuța cind auzi a- 
ceasta, se rugă de Dumnezei 
să-i scurteze vre-o două zeci 
de ani. 
Omul de colo, unde şedea, 

răsare iarăși: 
- «Dă-mi-i mie, Doamne.» 
«Ai tăi să fie !» îi zise Dum- 

nezei. . 
De asta, omul, pină la virsta 

de trei-zeci de ani, trăeşte 
fără necazuri, de zici că lui ii 
aparține viaţa. -De la trei-zeci 
şi incolo, munceşte ca un ha- 
mal și ca un boii, de-i răsar 
ochii pină la virsta de 50 de 
ani. Aceştea-s anii boului. 

De la cinci-zeci şi încolo 
pină la virsta de 70 stă şi pă- 
zește ca “un cine ciștigul ce 
făcu. Aceștea-s anii ciinelui.
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di maimuă, c-auşaşti di-nu 
şti țe faţi, ca licâr niic, di 
diți că dâ-alih'a omlu binăaqă 
an'ț'i di maimuă 

„XXIII 

Soarli şi Luna. 

Săarli şi luna &ară ma na- 
int&a frati cu.sor. Șâmijdol'i . 
lup'ină c-arasa: sarli lu- 
n'iină, dua, ş-luna, năaptea ş- 
cumu?— Cindu s-curmă sari. 
lun'ină luna, ş-cîndu s-curmă 
luna, luniină. săarli. Ș 

Cărişti di ţe, nă quă, sarli . 
s&-anc'upă' cu sor-sa di peri. 

EL s-niiri ahîntu multu, că 
d-aripu di cusiţă şi u zdupuni 
di padi, si-l! crăapă h'ar&a: 

“Dă-atumţăa să-aspir€ mu- 
“sata lună ahintu maltu, că 

si ngilbini tu față di ş-azi 
tr-azi W-armasi gilbinarăa. 
Dă-atumţăa ningasuntu cirtiţi | 
şi n&adunăți dot'i dă adun. 

Şi de la 10 și incolo duce 
traiii de maimuţă, de oare-ce 
imbătrineşte de nu ştie ce 
face, ca un copil mic, în cit 
zici, că într-adevăr oemul.tră 
eşte anii maimuţei. : 

(Cules din: Avela, Epir). 

XXIII 

- Soarele şi luna 

1. Soarele şi luna erau altă-. 
dată (lit. mâi înâinte) frate cu 
sor. Ambii luminai cu rin- 
dul: soarele lumina ziua şi 
luna, noaptea şi cum ?2—Cind 
obosea soarele, lumina luna 

“şi cînd ostenea luna, lumina 
soarele. 

"3  Cineştiedince(cauză),intr-o 
zi soarele se înhăţă cu sora 
sa de păr. | 

El se necăji aşa de mult, 
că o apucă (lit. răpi) de co- 
siță şi o trinti jos, să-i plez- 
nească fierea. 

3.  Deatunci se sperie frumoasa 
- lunăcaşa de mult, că se în-*: 

_gălbeni la faţă, în citşi pină. . 
- în ziua de azi ii rămase găl- 
benarea. 

De atunci incă sint supă- 
rați: şi neadunaţi ambii îm- 
preună. 

(Cules de Tache Popleacu, Tirnova, Tesalia), 

XAIV 

' 

2 

Variantă 

(Accastă variantă culeasă şi de noi, fiind dătă în versuri de d-l Murnu G. un 
distins poet -aromin, din <Calivele Badralexi», Macedonia, şi într-o limbă curat aro- 
miînească, o reproducem, transcriind-o cu ortografia adoptată de noi. E publicata în 
«Macedonia» No. 8, p. 152). 

1. 
z 

Ea ascultâţi-n'i zb&arle. 
Virt6s muşât cu perlu arus 
„Eră un g'one s&arle. 

1, 

Va z- v-aspun părmit năaspus:. Vă voiii spune busm nespus: 
Ean ascultaţi-mi vorbele (povestea). 
Foarte frumos cu părul blond 
Era un voinic (flăcăi) soarele:
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Ă 2. 2, 

Aleptu ş cunuscut eră * Ales (distins) și „cunoscut era 
Tru tute adunările; . In' toate adunările; , 
Di mușutăaţă-I tuţi s-nfiră. „De frumusețea lui toţi se miraii, 

„ C-avăă el tuti hărle. Fiind-că avea el toate grațiile. 

3. - 3. 

Ma luna, vruta sora'lui Dar luna, iubita soră a lui: 
Erâ mult ma mușată, Era mult mai frumoasă, 
Cit muşutăața săărilui, . Cit lrumuseţea soarelui, 
E adi ma lun'inată. “ E azi mai luminoasă. 

/ | 
pe 4. 

“Unlu că-alânt z-vrăa mult ca frați Unul cu altul se iubeai mult ca 
Și doi'i imnă ca d&amin! Ma |fraţi, 
Ş-ahă't eră nişi alăvdâţi Şi ambii umblau ca gemeni 
Şi c'udisiţi di bamin!. Și atit (de-mult)eraii ei lăudaţi 

Si admiraţi de oameni. - 

5. | 5. 

Ma cind d&adiun cinti'ndalui, Dar cind impreună cintind 
Nă duă s-priinmară, - __ Intr-o zi se preumblară, | 
S-curmară d6il'i imni'ndalui Se osteniră ambii umblind - 
Ş-la izvur z-discurmară. Şi la izvor se odihniră. 

6. - - 6. ” , ” _ 

Ma cind s-plicară apă z-băa . Dar cind se plecară apă să bea-. 
Mutrita lă l&-ascapă; Privirea lor le scapă; 
de nviilic'ire trimură,. Ce strălucire tremura, 

, Dăamne nuntru t&-apă ! O, Doamne năuntru în apă? 

7. _ . Ţ. 

Ma di ziliii starli dă-acl6 Dar de gelozie soarele de acolo 
Nipoi că-arşine s-trade, Inapoi cu ruşine se trage, 
Di muzgă nă minată lo * Noroiu un pumn luă 
Pr&-a sor-sai faţă astrade. Și pe a sororei sale față o azvirle 

8. : 8. 

„Ş-fudi.... Dă-atumţăa damină6i Şi fugi 1... De atuncea amindoi 
Lră totună z-dispartă, Pentru totdauna se despartă, 
Cu tut c-alagă dinăpi | Cu toate că aleargă inapoi (ad. că 

_Și tora z-vor şi s-lartă, [se' urmăresc) 
Şi acuma se iubesc şi se jartă, .
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9. 

_“Tr-aţtă, cind ase ndaptâa nsus 
Sta Luna nvirinată : . 
Mutrita lei di dor ntaspus.- 
I multu tulburată. - 

4, 

2. 

7 

X3V 

Di ţe nu feată mula? 

Cindu Uvreilii avină, s&-acaţă 

Hristolu, Sestu intrinda tu 

ahuri, vru si s&ascundă tu . 

pâltili dit pihnia iu mică mula. 
Aestă, vițăarcă cum &asti, 

mută! ciorlu, s-li da cluțată 
şi cindu Hristolu şidăă as- 
cumiu tu pal nisă îl dizvi- 
J&ă cu gura. 

Atumțăa Stimiria sta diu 
"blăstimă-și-l! diţi: 

«S hiii. blistimată, mulă, 
pute s-nu ti faţi mumă!» 

De atumţăalui mula nu a- 
mintă fumă&alii. 

XXXVI 

Di ţe a pullui ardată, îl 

4, 

4. 
7 

die ş-amiră'? 

Ca tută lumăa, ş-paulii vru- 
ră s-alăagă şel! un amiră'. 
Tr-aestă să-anară tuţi tu un 
cimpu largu, z-văadă cum va 

„&află cu cali. : 

Ca totna tu ahtărri lucri, 
greu si si ndrăagă tuţi. Vi- 
d&âi bănqi, băndi di pul' cu- 
mu j-didăa mintăa unalantu: 

Găili cu gil'in'li di nă par- 
ti; a&-anantă parti: ali“ndurli 

3, Vițăarcu, este uni cpitet 

/ Sta Luna întristată: 
Privirea ei de dor nespus 
E foarte turburată. 
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9. 
Pentru aceea, cînd iese noaptea în 

[sus 

De ce catirul nu fată ? 

1, 
„prinză pe Christ, acesta, in- 

2. 

4. 

= 

De 

2. 

Prin extensiune se aplică și oamenilor viţioşi, 
3) Mula pe aromineşte e femenin. 

XXIV 

Cind Evreii urmăriai să 

“trind în grajd, încercă. (lit. 

vroi) să se ascunză în paiele 

din ieslea catirului. 
Acesta, viţios1) cum este, 

rădică piciorul, să-l lovească; 

ear cînd Christos şedea ascuns 
în paie, elil desvelea cu gura. 

Atunci SE. Mărie stă de-l 
blestemă şi-i zice: 

aSă fii blăstemat,catirule 2), 

ca niciodată să nu te faci 
-mamă |!» 

De atuncea catirul nu naşte. 

(Culeasă din Avela Epir). 

XXXVI 

ce paserei droata i se 
zice şi împărat? 

Ca toată lumea şi păserile 
vroiră, să aleagă. şi ele un 
împărat. Pentru aceasta se 
strinseră toate într-o cimpie 

“largă, să se chibzuească (lit. 
să vază) cum 0 vor găsi cu: 
cale. “ 

Că în totdauna în aseme- -. 
nea lucruri, greii să se iînţe- 
leagă (lit. să se dreagă) toate, 
Vedeai bande, bande de păseri 
cum își daii părerea (lit. min- 
tea) unul cu altul: - 

_ j n care se aplică catirilor, cailor, etc. cari nu sînt ase 
tîmpăraţi, ci lovesc cu piciorul pe cei ce .se aproprie, nu se lasă a fi încărcaţi etc.
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6.  Macă vidură acşi puli a- 

'cață, nis li scut&ă limba și-ş 

cu orni'il'; ma ncle: turturi, 
c'on', vulturi, cudubături, li- 
purări, sfeintââl, cum aurlă 
«ba,z-bigă“m ghi'irăchi'ina, că-i 
ma alba di tuți pulii, di va-l” 
prindă tr-amiră”». Alți: «ba 
z-bigă'm vulturiu, ca ma g'0- 
ni> Pilicân', pripiliţi, angiiţi, 
pitrunicl'i : did&i mintăa, că-i - 

u ma ghiini s-al&agă alindura,. 
că-i ma  mintidnsa şi cama 
ştiuta di tuţi, 

Cuclu cu şicaţiii a lui di- 
[&â, că nisi tră misircă. 
Și ca0nun cu mintăa lui şi cn 
hivălu-l, di nu si ndridâă 
juvașiuvă. 
Atumț&a si seală l'irtatlu 

di vultur, fudul şi fricâs şi 
li gră&aşti: 

< Ved, că ăstindi vă u dăadi 
urbarăa. De aestă vă die: a- 

"mirălu a pulilor va hii ei, 
ca ma g'6nili di tuţi puli. 
Vai di cari va qică «nu b 

Vrură niscîndi pulii 2-dică; 
anu ti vrem» ma i nă Gară 
si nh'omusi vultăriu şi l-a- 
rupsi caplu, di li ngruput'e. 

Tuţi pulii ngliţară di frică 
ntră fuviroslu vultur. Maşi a- 
roata, țe-l' dic şi tripusâchi, 
s-mută şi grâaşti: - 
«Ţe-n' tut birbiteşti și bibi- 
leşti, ch'irute ? Ea io dic: nu 
ti voi _tr-amiră” şi cari poți 

„ursăă di fâ-n! ţivă I» 

Vulturlu, d-iu “șidâă „ca 
domnu, di nă Gară s&-arcă” ca 
nă siită pri argată, ma ţ-a- 
fâși pulii s-acâţi. Aestu trăa- 
ră si ub'ipsi tu un schiin şi 
cindu vulturiu mutrăă s-l5-a- 

bităă peză cu nis. ? 
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- Cioarele cu găinele pe deo 
parte : pe de cealaltă parte: 
rindunicele cu şoimii; mai 
incolo : - -turturele, vrăbii, 
vulturi, codubaturi, iepurari 
(ulii), sfrintedl'(), cum urlă 

pi «ba, să băgăm pe lebăda, că-i 
“mai albă de cit toate pise- 
rile, de-i va sta bine ca îm- 
părat». Altele: «ba să alegem 
pe vultur, căci e mai voinic». 
Berze, prepeliţe, vrăbii, po- 
tirnichi: erai de părere să a- 
leagă pe rindunică, căci e mai 
cu minte şi mai înțăleaptă de 
cit toate. * . 

Cucul cu glumele lui zicea, 
că dinsul e pentru curcan (|) 

Și lie-care cu mintea (pă- 
rerea) şi cu gustul săi, de 
nu se înțelegeau cu nici un 

„chip. 

4, 

„dacă poți, 

Atunci se rădică repozatul 
de vultur, fudul şi inspăimin- 
tător şi le grăeşte: . 

«Văd, că astă-zi sinteţi orbi. 
Pentru aceasta vă zic: împă- 
ratul păserilor voii fi eă, ca 
cel mai voinic de cit toate 
păserile. Vai de cine va zice:. 
«nu b | 

Vroiră cite-va păseri să zi- 
că: «nu te vrem» dar dintr-o 
dată se năpusti vulturul şi le 
rupse capul, de le reteză. 

Toate păserile îngheţiră de 
frică în faţa inspăimintătoru- 
lui vultur. Numai roata, ce-i 
zice. şi tripusdchi, se rădică 
și grăește : - 

<Ce-mi tot ilecăreşti și vierși 
bale, prostule ? Eacă eii zic, 
nu te priimese de impărat; 

poftim de fă-mi 
ceva l» ” 

Vulturul, de unde şedea ca 
domnitor, dintr-o dată se az- 
virli ca o săgeată in contra im- 
părătuşului, dar ţi-ai gasit pa- 
sere să prinzi. Aceasta indată 
se înfipse într-un spin și cind 
vulturul încercă să o prinză, 
dinsa ii arăta limba şi-şi bă- 
tea joc. de dinsul.. 

Dacă văzură păserile cele=



nanți, li piru ghiini şi haide! 
strigară nă ară cît putură, 
ca arata s-h'ibă arniră” şi firrr 
azbuirară tuţi d&-acl6, di-l a-. 
lizară pri vulturlu cu arşinâa. 

Dă-aţâă l'-arimasi ardâtil'ei, 
țe-l! qic şi tripusădchi, numa 
di amiră' şamirăruș. 

' 
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lalte aşa, le păru bine şi ai- 
de |! strigară odată cit putură, 
că impărătuş să lie impărat 
şi firrr uburară toate de a- 
colo, de-l lăsară pe vultur cu 
ruşinea. | 

De atunci îi râămase împă- 
rătuşului ce-i zice şi tripusd- 
chi, numele 'de împărat şi im- 
-părătuş. A - 

Cules de d-l George C. Diamandi, Samarina, Epir. . 

XXVII. 

Di ţe cişarlu no-ari hiiri şi 
- 

1 

casti totna laiu şi ndernu. 

Stih'oni di Zmoclu:) Gai . 
fârtat cu un picuiâr di Vasi- 
liţa2). EL ş-av&ă mari vr6ari. 
Firtiilia G-av&ă ascumtişalui: 
şi totna cindu. z-duţăă picu- 
rarlu s-l-aducă a lirtaţă-sui 
țivă lapti, țiva caşuri, mu-.. 
trăă cum di cum s-nu-l Va 
viră pri dinăpâi. - 

-Nă duă picurarlu aclimă' 
la uspcţ firtată-su stib'olu şi 
adusi. tră fridiri un -vitulă 
timpurii şi gras, ţe nu-l a- 

„ciță cintarâa. 
Ma-l tibară, acăţară să:s 

sinirs6ască, cari si-l umflă. - 

«Ba umflă-l tine», dițea un, 
aba umilă-l; tine>,. Qiţâă a- 
lantu, «că aj duhlu-.ma cu- 
râl» piuă țe tu mârdini lu- 
mplu stih'olu şi ma mică! pi 
curarlu, cara-l' vini nă pu- 
teari, s trundu&ă loclu pri iu 
imnă. LL 

Cindu s-turnă” la cişani şi 
bigă's-mulgă, cit lâ: si stringă 

„vdir&a, l-arminăă tu mină. 

4, «Bre ță-adâri acl6, V-aurlă 

1) Vîrf de munte, aparţinind orâşelului Samarina, (Epir). 

a 

De 

A. 

3) Munte, aparţinind satului, Avela, Epir. 

XAVII 

ce _bagiul nu are noroc 
“şi este negru ? | 

Zmeul din Zmolcu î) era 
fârtat cu un păstor din Vat 
silița 2). Ei se iubeaii foarte 
mult. Fărtăţia și prietenia o u- 

“veaii pe ascuns şi în totda- 
una, cind păstorul se ducea 
să-i aducă fărtatălui săi ceva 
lapte, niscai brinzeturi, căuta 
in tot chipul să nu-l urmă- 
rească cine-va. 

Intr-o zi păstorul invită la 
chef pe fărtatăl său Zmeul şi 

Pra £ aduse ca să frigă un vătuiii 
“timpurii, şi gras, că nu-l 
prindea cantarul, (adică : aşa 
de gras, că nu exista măsură 
pentru a-l cintări). 
“După ce-l tăiară, începură 

să nu se invoească, cine să-l 
-umfle. 

«Ba umflă-l, tu» zicea u- 
nul, <ba umflă-l tu», zicea. . 
cel: lalt, «căci ai respiraţia 
mai curată,» pină cela urma 
urmalor îl. umflă (lit. umplu) 
zmeul şi ducă mincă păstorui, 
ii veni o putere, de se clătina 
pămintul p- unde-umbla. 

Cind se intoarse la stină şi 
(incepu) să mulgă, cit apuca 
să stringă ugerul, îi rămiînea 
(acesta) in mină. . 

«Măi, ce faci acolo, îi zice 
7
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celniclu, ţe-i avăarăa -tată- 
tui, s-li scoţi udirli a oilor ?» 

Cari. vidu acşiţi picurarlu, 
si sculă' dipri scimniciă ş-a- 
lisă” s-mulgă altu. - . 
După niscindi dili a picu- 

rarlui îl! vin'i un dor tra:să 
sâ-arucă tu lac, .iu bina fir- 
tată-su stih'olu, că nu putu. 
să s-țină. 

Elu z-vrăa și z-durăâ maşi 
cu cişarlu şi niinti ţe s-facă 

diţi: - 
«lia ş-6a țe piţi'i; nupotsi 

lucrulu aestu, l&-acl'amă şi-l! - 

„stau ma nsus; în' viini s-m&- 
aruc tu lac, ma n'-u jali, că 
va v-alâs. Tr-aţăă, viinu nă 
dară n-duă, cîndu n&-ai lucru, 
s-ni videm și mutră&â s nă-as- 
puni a viruti, c-apo&a dusi 
uspiţil'a.> o 

S-ligară, ca. semnul a vi- 
dăâril'ei s-hibă flu&âra. Ci- 
Şarlu, cîndu vai va să z-v&adă 
s-&asă n-dăană și z-bată cu 
flu&ara. 

Șracsili, citi ori cișarlu bi- 
tăă. picurariu faptu stihi6, 
inşă di s-adună şi z-vidăă. 

Mular&a picurarlui ma 
vidă, că nu-l! v'ini birbatlu, 
ună siptimină, dăauă, trei... 
aciță' s-nu d-află loclu. Pi- 
trăaţi după birbât nă ară, 
pitrăaţi dăauă, n&-ari z-viină 
bărbatu-su ! Ntr&abă un, n: 
tr&abă alantu, celnic picu- 
râri, țe s-f&aţi birbatlu, viră 
nu ştea si-l da vită cali. 

Maşi cişarlu şid&ă minduit. 
“Tu mărdini l-bigară zori a 
cișarlui, că nis prindi si știbă 
țe s-f&aţi soțu-su. 

Cişarlu, macă u vida str&- 
asă şi cari l'-&ară n'ilă di mira 
ta di mulari, l-aspusi tu soni, . 
țe-i ş-țe nu-i. Tra si umplă 
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celnicul, ce-i averea tatălui 
tău, ca să le scoţi ugerele. 
oilor ?» : | 

Dacă văzu aşa păstorul, se 
sculă de “pe scăunel şi lăsă 
să mulgă altul. 

După cite-va zile îi veni 
păstorului un dor, ca să se 
arunce în lac, unde trăea şi 
fărtată-su zmeul, că nu se 
putu ţine. 

E! se iubea şi se dorea nu- 
mai cu bagiul şi inainte ce 
să facă acest lucru, îl chiamă * 
Şi-i zice: 

«kată şi eată ce păţii ; nu 
pot să stai mai mult; imi 
vine să mă arunc în lac, dar 
mi-e jale, că vă voi lăsa. Pen- 

„tru aceasta, vino o dată pe 
zi, cînd n-ai de lucru, ca să ne 
vedem și caută să nu spui 
nimănui, căci apoi s-a sfirşit 
prietenia.» 
Se legară (ad. conveniră), 

“ca semnul vederei să fie flu- 
erul. Bagiul, cind va vroi să 
se, vază, să easă pe colină şi 
să cinte din fluer. 
Și aşa, de cite ori bagiul 

cinta, păstorul, devenit zmei, 
eşea și se intilneai și se ve- 
deaii. N 

“ Muierea (nevasta) păstoru- 
“lui, dacă văzu că nu-i vine 
bărbatul, o săptămină, două, 

„trei... începu să fie neliniștită . 
(it. să nu o aflelocul). Tră- 
mite după bărbat o dată, tră-: 
mite de două ori. bărbatul 
nu mai vine! Întreabă pe unul, 
intreabă pe cel lalt, pe celnic, 
pe păstori, ce se făcu băr- 
batul, nimeni nu ştia să-i 

„dea vr-o informaţiune (lit. 
să-i spuie un drum). , 
Numai bagiul şedea gindi- 

"tor. In sfirşit, il zoriră pe 
bagiii, (zicind), că dinsul se 

" cade să ştie ce se făcu soțul 
său. 

Bagiul, dacă văzu, că n-are. 
în cotro şi de oare-ce ii era 
şi milă de biata nevastă,



9. 

4, 

“dutu s-făaţi. 
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di cu tot, îl! lo şi l-adusi 
z-văadă. 

După ţe mul'arăa picurarlui” 
cu tuți ananţi s&-ascumsiră, 

_apirnii cişarlu s-liu qică cu 
fluăara. 

Na-l atumţăa şi stiholu iu 
asi dit baltă şi tradi ndreptu 
la cișăr. 

Mul'ari-sa, citu-lvidu, nu 
putu si s-țină, ma di nă 

Gară eri: 
“«Birbate! cum bin€qi tu 

baită ? Birbate, fumă&alia cui 
d-alâşi ? birbate, fumăal'a nu 
ti dâuri ? 

Di n&ară stih'olu blistimă”. 
pi cişăr ş-l! disi: - 

«Hiiri şi ghiin&aţă pute s- 
nă-ail totna cişâr s-armini, 
cișâr laiu şi ndernu b 

Apu&a să-arcă! tu lac şi nivi- 

Dă&-aţăă cişarlu nă-ari hiiri 
cit -multu s-lia; acşi, I-vedi 
totună cu sfirliclu tu mină, 
cum alagă primuvăara tu a: 
linarăa Arumin'lor tu munţi, 
ca viră ficun'âr după celniţi. 

Picurarlu faptu stih'6 şi 
pină n-qua di ăstingi 6asti-l 
tu balta dintră munţii Va- 
silița, Zmolcu şi Gramoste. 

8. 
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E: 

le spune în sfirşit, ce-i şi”ce 
nu-i. Ca să-i convingă dettot 
îi luă şi-i duse să vază. 
După ce nevasta păstorulhi 

cu toţi cei lalţi se ascunseră, 
incepu bagiul să cinte (lit. 
să-i o zică) din fluer.: 

Na-l atunci şi zmeul: unde 
fese din lac şi trage drept la 
bagiu.. - 

Nevasta, îndată ce-l văzu, 
nu putu să'se ţie (ad. să se 
stăpineascâ), ci dintr-o dață: 
grăi: Sa | 

«Bărbate | cum trăeşti în 
lac:? bărbate, copiii (familia) 
cui îi laşi? bărbate, nu te 
doare (ad. nu-ţi iubeşti) fa- 
milia 2» - „ 

Dintr-o dată zmeul blăstemă: 
pe bagiii şi-i zise: 

«Noroc şi fericire nici odată 
să n-ai ! tot-dauna bagii să 
rămii, bagiu negru». 

Apoi'- se” aruncă Nin lac şi 
nevăzut se făcu. 

De aceea bagiul nu are no- 
roc cît de mult să iea (să ciș- 
tige); ast-fel, îl vezi în tot- 
dauna cu sfărliciul 1) in mină 
alergind primăvara, cînd se 
suie Arominii în munţi, ca 
un. cerşetor după celniță. 

Păstorul devenit zmei şi 
pină in ziua de azi este în 
lacul dintre munţii Vasiliţa, 
Zmolcu şi Gramoste. 

Auzit de la unchiul mei Ghiţi Papahagi. | 

Legenda Peristerei . 

7 

z 

(Legenda urmatoare, prezintind mari asemanari cu versiunea de mai sus, o re- 

producem aci, omiţînd cuvintele introduse de repauzatul Bagav, și cari nu se aud în 

dialectul aromînesc). 
- 

„— «Diţe-că pri tă-aeste lo.-. 
curi, a6â, Peristera,—ma aste 
multu 'de atumţăa—eră doi 
picurâri tărtăți, cari piștăă 
oili d&adun. Triţăâ bană ami- 
răr&ască pritu qenli aiștor 

4, «Se zice, că prin aceste lo- 
curi, aci la Peristera—dar e 
mult de atunci — erai doi 
păstori fărtați, (fraţi de cruce) 
cari păşteai! oile împreună. . 
Duceaii traii impărătesc prin 

1), Este un instrument cu care bagii bat laptele, ca sa facă unt şi brinză.
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b. 

_ară&ă inglitată. aţăali 

munți muşâți, că ună lumi 
ntrăagă I'-zilipsăă.. 

Ună quă, cindu şidăă. teşi 
sum aumbrata fagiui aţilui! 
d&-acl6, -ţe s-lă vadă ocl'il!? 
Doi zmei, gion' şi muşâţi, să- 
aveă acățată la. g'oc cu tâpile 
de năaiiă. Unlu bigă sei tru 
I6pili de năatiă ţe-adără Și 
arucă cu nisele s- agudăască 
pr&-alantu ,- care dișcl'idăa 
gura şi li ngl'itâ; alantu bigă 
sari tu tâpile a lui şi le arucă 
şi nis oțilui d-inti'n'u, care şi 
nis li nglită. S&-alumtară ași, : 
di cu diminăață pină citră. 
scară, cindu zmeiilu ţ&-avăa 
nglitată t6pili cu sari cripă' 
di ună oară, &ar alantu, ţe 

cu sei, 
nu păţi țivâ. Picurarl!i a noş- 
tri ma Ş-mutră&ă de-acl6 ju 
şidăă şi aștiptă z-v&idă, că țe 
va s-cură dup-aestă. 

Zmeilu, care armase viiti, 
s&-apruch'6 dă-aţe! mortulu, 
li seGase din ch'eptu inima 

“și hiicâtile, li nhiipse tu nă 
sulă și li bigă”, să s-frigă. Di 
pră apo&a acl'imă' un di făr- 
tăți şi-l' dise:—Eu lips&aşte 
s-mi duc nă h'amă, că am lu- 
cru pină tu un loc; tine si 
stai adaţe și s-nr-aveglii frip- 
taPlu, s-nu-l mică viră zulape; 
ma, mutr&e ahine să nu ti 
pingă picatlu (amirtia) şi badi 
in gura virnă -cumătic'e, că 
va s-armi'n!' di ună Gară mortu 
tu loc. ” 

Și dici'ndalui: aeste, dusi. 
Picurarlu a nostru pulii di 

"aslân, țe eră, şidu cit șidu 
dă-aviel'6 friptahiu, ma tut 
suți'ndalui sula, I-vin'e ună 

- an'trizmă ahintu gus'ăusă; 
că nu putu s-aravdă și-ş dise 
aVa s-mic şi ei nă bucată 
n'ică-n'ică di tot; nu va s-mor 
tră ahintu puţin lucru». Și 
cum qise, făaţe; băgă” în gură 
ună cumătice di înimă şi altă 
di hi'icăt. şi n6amis-ticată u 

d. 
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. colinele ăster frumoși munti, 
că o lume întreagă rivnea de 
dinşii. | 

Intr-o zi, cind stai intinşi 
supt umbra fagului aceluia de 
acolo, ce să le vază ochii? 
Doi zmei, voinici şi frumoşi, 
se apucaseră la joc cu bul- 
gării de zăpadă. Unul din- 
tr-inșii punea săi în bulgării 
de zăpadă ce făcea, şi azvir- 
lea cu ei, să lovească pe cel 
lalt, care deschidea gura şi-i 
inghițea ; cel lalt punea sare 
in bulgării lui şi-i azvilea în 
cel dintii, care şi dinsul îi 
înghițea. Se luptară aşa de 
cu dimineața pină citre seară, 
cind zmeul, ce înghiţise bul.-: 
gării cu sare, crapă de o dată, 
ear cel ce înghiţise, pe acei 
cu său, nu păţi nimic. Păs- 
torii noștri, se tot uitai de 
acolo, de unde stau şi aștep- 
tail să vază, ce o să se în- 
timple după asta. 
Zmeul, care rămăsese vii, 

se aproprie de cel mort, îi 
scoase din piept inima şi li- 
catele, le infipse într-o frigă- 
ruie şi le puse să se frigă. Apoi . 
chiemă pe unul din fârtaţi şi-i 

„zise: «Eu siut silit să mă duc 
puţin, că am treabă în cutare 
loc; tu să stai aci şi să-mi 
păzeşti friptura, ca să nu 
m!-o mănince vre-o fiară săl- 
batică ; dar bagă bine de 
seamă, să nu te impingă pă- 
catele să pui vre o bucăţică in 
gură, căci o să rămii de-o 
dată mort pe loc. 

ȘI, zicind acestea, porni. 
Păstorul nostru, puiă de - 

leii, ce era, şezu cit șezu de 
păzi friptura, dar tot mereii 
invirtind frigăruia, îi veni un 
miros atit de plăcut, că nu 
putu să mai rabde şi-şi zise : 
«O să măniune şi. eiă o bucă- 
țică mică mică de tot; nu o. 
să mor pentru aşa puţin lu- 
cruz. Şi cum zise așa și făcu, 
luă în gură o bucăţică de 
inimă şi alta de ficat şi pe
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ngi'ită'. Cindu ţe s-aduchi'ască? 
- Canda li să&-aprăase ch'eptul 

di foc, sindili l'-aligă şi clu- 
cul&ă pritu vine, canda-l! hi'ir- 
băâ ună piră nă&astimtă, bră- 
țile ahintu multu lisi nvir- 
tuşară, că zmu'qăâ din loc 
muşâtile fidane, canda crâ 
hiire di praşi; cu un zbur, 
aduch'ă ahintă mare virtute 
n-truplu a lui, că pirăă, că 
&aste ma multu di cit om. 
Atumlă&a aduchii, că aestă clu- 
die. G-avăă fiptăa mași fripta- 
Viu ță-aveă micută, şi ditr- 
aestă ngl'ita” şi bucata ţă-avăă 
armasă. RR 
Dupăţengtită'ş-aestă bucată 

ahinta multă virtute băgă” 
picurarlu a nostru, că nu lu 
ncăp&ă loclu; bizbitile şi şcâr- 

-pile li <e păreă, că suntu 
nişte şâmbure; chiin'Ti aţi 
cama nalți! l-eulcă mpadi, . 
cauda să-agiucă cu sui țăule, 
şi, cindu 1mnăâ s-eutrimbură 
şi s&-uhindu-6â lo.lu pri iu 
calea cu «tw'orlu |... 

Traşi s&ara, multuaminât, si 
iurnă”şizmrălusă şi cati tri p- 
tal'lu ma, ş-picurarlu a nos- 
tru, care avtă di două ori 
wrtute, di om şi di zmeu—di- 
tr-aţeă c-avăă micată iuima 

'şi h'icâtele a mârtului—l&-a- 
ciţă” și pr&-aestu şi-l vitimă”. 
„Di pr&-upoga lo calăa citră 
stane. Adâ cindu ag'umse, a- 
la” soţlu alautu cama niclu, 
că mulqăă oile; l-sculă* dipri 
scimnicii şi-l! lo loclu, ca 
s-mulgă nisoile. Ma, ţe z-vedi? 
Nă-apură să stringă qăâditle 
nib'amă ş-armină cu udirle 
a oilor tru mină. Cindu viqu 
aestă c'udie fărtată-su, cama 
n'iclu, I'-qise: — «Alasă tine 
firtate oile astă săară, că. va 
s-li mulgu ei». Și si bigă' 
nip6i s-li mulgă. 

Tricură niscinte dile. di la 
aestă, cindu firtatlu aţel mar- 
le, acl'imă” pi&aţel n'iclu şi- 
| dise: «O lai firtate, duchi'e- 

' 
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neamestecate le înghiţi, cînd 
ce să simtă? Parcă i se a- 

„prinse pieptul de foc, singele 

9 

îi alerga şi clocotea prin vine, 
parcă-! fierbea o flacără ne- 
stinsă, braţile atit de mult i 
se invărtoşară, în cît zmulgea 
din loc frumoşii arbuşti,parcă . 
ar li fost fire de praz, într-un 
cuvint, atit de mare putere 
simțea în corpul săi, în cit 
i se părea, că e mai multde * 
cit un om. Atunci inţâlese că 
această minune, o lăcuse nu- 
mai friptura ce mincase, şi 
drept aceea, înghiţi şi bucata 
ce mai rămase. 

După ce.inghiţi şi această 
bucata atit de multă putere 
căpătă păstorul nostru, că 
“nu-l mai încâpea locul; pe- 
troaele şi stincele i se păreaii,: 
că sint niște petricele; pinii 

„cei ma! înalți îi culca la pă- 
mint ca şi cum s-ar îi jucat 
cu surcelele, şi cind umbla, 
tremura şi se afunda pamintul 

“pe unde trecea cu piriorul, 
To-mai sie seară, intr-un. 

tirziă, se intoarse şi. zmeul 
“să şi ceară; friptura; dar păs-" 
torul nostru rare avea indo- 

ita putere de om şi de mru, — 
pentru că miucase inimă şi 
fecatele mortului, — îl prinse 
şi-l omori. Apoi luă calea ci- 
tre stină. Cind ajunse aci, 
găsi pe'tovarăşul sui cel mai 
Mic, -mulgind oile ; il. sculă 
de pe sciunaş și-i luă locul, 

„ca să zmulgă dinsul oile, Dar 
ce să vezi 2? N-apucă să stringă 

„-. degetele puțin şi răminea în 
“mină cu ugerul oilor... Cind 
vazu. astă minune,  fărtatul 
cel mai mic îi zise: clasă tu, . 
frate, oile astă “sară, să le 
mulg ei şi se aşeză .earăşi 
dinsul 'să le mulgă. E 

Ţrecură cite-va zile de la 
aceasta, cind fărtatul cel mare 
ch'emă pe cel mic şii zise; 
«Ei, dragă fărtute, simt, că -- 

51
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scu, că nu va s-pot să bin€-. 
du cama multu cu tine. A- 
îlă, 
cite un dor nimisurăt di mare, 
s-m&-aruc tu baltă. Ditr-aţăă, 
țe fu ecriată, să s-facă ; ei va 
s-mă& arucu n-apă, ş-tine, cara 
să ţi se tacă dor s-mi vei şi 
să zburi'm, l'a flu&ara aestă 
şi bate, şi atumţăa eii va s-es 
din apă, ca s-nă videm. Ma, 
pri caplu a tăii și a tutulor 

- dă&-acasă, să nu spun! a 'vir- 
nui, că să știi,cănu vas-mi 
vedi altă Gară». Dise şi să-a: 
rucă” diună ară m-baltă şi 
firtatlu aţel n'iclu armase sin- 
gur. e 

Cindu s-turnă' n-hăară, lu 
ntribară tuţi di tute pă'rţile, 
țe-li piţi' soţlu; ma a virnui 
nu-l! spuse. Cama tru mâr- 
ine, nduplicât di lă'crinile a 
mâmăl'ei a firtatlui, u lo cu 
nis la munte şi 5-aduse ningă 
baltă ; nțipu dipre apoăa s-cin- 
tă cu flu&ara. Di.ună dară si 
mintiră ăpile şi ditru nolg'ic 
işi firtatlu aţel marle, care 
cîndu j-vidu mă-sa, li-dise a- 
țilui niiclui : «Nu ti ţinuşi di 
zbor ; si ştii că d&-adă şi nă-: 
inte nu va s-mi vedi.» Și să- 

. ahindusi n-apă- 
Zmăulu, — că ași va-l di- 

țem —eră isusit in hară cu 
ună f&ată, soră di ndaiă 
fraţi. Cindu avdiră aești, că 

.g'onile s-făaţe zmei, u disu- 
siră fata şi u isusiră cu un 
altu. Erâ dua di numtă; 
trăşi atumț&a cindu aiucă 
făata n-caplu a corlui, di ună 
Gară s-h'umus&aşte din Paris- 
tera zmeulu. căvală pri un 

„nior, u ha făata şi u duţe la 
pilatăa lui din lac. 

10. -Fraţi'i a făâtăliei, nipuli'n- 
dalui s-aravdă ună ahintă 
mare arşine, -s&-alinară pri 
Piristera şi nţipură s-facă ună 

“vie, ca-s s&acă laclu, să z-bată 
cu zmeilu şi să-l! lia f&ata, 

“Ma n-cot; cit lucra duă tuta. 

că-n! viine niscinte ori | 

8.. 
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nu 0 să pot: trăi mult timp 
'cu tine, află, că-mi vine une 
ori dorința nebună, să mă 
“asvirl în baltă. De aceea dar, 
ce a fost scris, să se impli- 
nească ; Eu o să mă azvirl 
în baltă, ear tu, dacă ţi s-o 
face dor să mă vezi şi să vor= 
bim, iea fluerul ăsta şi cîntă 
şi atunci ei osă ies din baltă, 
ca să ne vedem. Dar te jur 
pe capul tău şi pe alălor tăi 
de acasă, să nu spui asta ni: 
mănui, căci să știi, cănu o 
să mai mă vezi altă dată.» 
 Zise şi se azvirli de odată - 
in baltă, iar fărtatul cel mic - 
rămase singur. 

Cind se intoarse în sat, îl 
intrebară toţi din toate păr- 
țile, ce-i păţise tovarăşul. Dar 
nu-i spuse nimănui. În fine, 
înduplecat de lacrămile ma- 
mei fărtatălui său, o luă cu 
dinsul la munte, şi o duse 
lingă baltă; apoi începu să. 
cinte cu fluerul. De odată se 
turburară apele şi din mijloc 
eşi fărtatul cel mare, care, 

„cum văzu pe mamă-sa, zise 
„celui mic : «Nu te-ai ţinut de 
cuvint, să ştii, că de aci ina- 
inte nu o să mă mai vezi.» 
Şi se afundă în apă. 

9.  Zmeul,—căci aşa o să-i zi- 

10. 

cem—era logodit în sat cu o 
fată, soră de nouă frați. Cind 
auziră aceştia că logodnicul 
se făcu zmei, stricară logodna 
şi logodiră pe fată cu un al- 

-tul. Bra ziua de nuntă; toc- 
mai cind fata juca în capul 
horei, de o dată se repede 
zmeul din Peristera, călare pe 
un nor, iea fata şi o duce la 
palatele sale din lac. 

Fraţii fetei, neputind să su- 
fere o atit de mare ruşine, se 
suiră în Peristera şi incepură 
să sape un caual, ca să sece 

“lacul,-să se bată cu zmeul şi 
“să-i iea înapoi pe fată. Dar 
in zadar, cit lucra ziua în-
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n6aul' fraţi, noaptăa zmeulu 
umplăă cu ună mină. Ași azi, 

“aşi mine, pină cîindu si nâiri 
ună dară şi-l! dise a f&âtăl'ei : 

«Avdi, l&a tine, ca, vai di 
frații a tăi, car s-es nafoară. 
Virnu nu va s-arimnină viu.» 

F&ata cu dulţe zbor îi; dise: 
«Că ţe să-l! vaţăn: ? astu- 

pă-lă: cama gh'ine via cu vir- 
nă şcarpă, şi să z-ducă ună 
oara.» . 

Si aşi .feaţe zmăulu: dis- 
lichii aţă şcarpă di tru c5- 
asta muutilui şi G-arucă” a6â 
iu. u vedi; &ară traţiii a f6â- 
tălei, vidindalui, că cu zme- 
jlii nu se alumtă, si dipusiră 
Mulovişte. ” 

XXVII 

Di ţe schiiclu nu aduţi multu 
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grin ? 

“Tu eta ţăa, lumea binâ cu . 
cama puţi'n tirân'i, că D-qă 
Ji l&-av&ă dată tuti bunili cu 
dăâuli mini, s-nu s-plingă di 
țivâ. 

Ghi'ini ma, puţin citi puţi'n, 
„aciţă” lum&a s-facă li6ţi ş-a- 
mirtii și Gâmin'tii s-aspâsiră. 
Acşi şi dumnidălu atumtăa 
ahiursi aţia dă-aţia s-li adună 
curăili și bunili țe li dăadi 
s-li li-mpuţinăaqă. Acşi :ună 
dară, 'nă mulri tu agru iu 
lucră, I-si f&aţi liciorlu. Cu- 
lupânili ningă nisă l&-avâă 
ş-cu tut aestă nu mutri s-lu 
aştăargă cu nisi, m-arupi ună 
tută di schi'ic și haidi cu tufa. 

Dumnidălu ţe ţivă nu-l'as- 
capă, dipusi di nă Gară «ha b 
(isi nis «cari G-aflât un pară - 
ucălu-pinăa, aștirdeţi pînă și 
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treagă cei nouă frați,. noaptea 
-zmeul umplea cu o singură 
mînă. | .. 
“Astăzi aşa, miine așa, pină 

cind zmeul. incepu să se su- 
pere şi-i zice fetei : 

de - «lan ascultă-mă, vai 
“fraţii tăi, dacă voii eşi afară. 
Nici unul nu o să rămie viii.» 

Fata însă cu graiii dulce 
îi zise: | 

«De ce să-i omori? astu- 
pă-le mai bine canalul cu vre 
o stincă şi să plece o dati.» 

Şi aşa făcu zmeul: dezlipi 
acea stincă din coasta mun- 
telui şi o azvirli aci unde o 
vezi ; iar fraţii . fetei, văzind 
că nu se poate lupta cu zmeii, 

-se coboriră în Moloviște. . 

XXVII 

De ce spicul nu produce | 

d, 

mult grîu ? 

In vremea ceea lumea trăia 
cu mai puţină caznă, căci 
Dumnezeii le dase toate (lu- . 
cerurile) bune cu imbelşugare 
(lit. cu ambele mini), ca să 
nu se plingă de nimic. 
“Totuşi, puţin cite puţin, în- 

„_cepu lumea să facă crime şi 
„păcate şi oamenii se stricară. 

Atunci şi Dumnezeu începu 
din ce în ce să le mai strineă 
curelele (ad. să-i ţie de scurt) 
şi bine-facerile pe cari le dede 
lor, să le impuţineze. Ast-fel . 
odată, băetul unei femei care 
lucra în ogor,se murdări. Scu- 
tecele le:avea lingă dinsa şi 
cu toate acestea nu căută să-l 
șteargă cu dinsele, ci rupse o: 
tufă de spice și aide (il şterse) 
cu tufa. : / 

. Dumnezeu, căruia nimic 
nu-i scapă (ad. care vede toa- 
te), se supără la moment. 
«hu |» zise el, dacă găsirăţi.
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năâturli. Aştiptâţi voi l» şi tu 
Sară d-iu schiiclu-l fițăă gir- 
nuțlu cit pilicarlu, cu dimin- 
dar&a Dumniqălui, aciţă' s-lu 
lacă necă ng'umitati. 

Dit ara ţăa u .vidură 6â- 
min'li urbarăa şiii ved pini 
mbadi u. bași ş-u mută, că-i 

_amirtii s-u calcă dâmin'l'i, 
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pinea o para ocaoa, ştergeţi 
chiar şi pe prunci cu dinsa. 
Aşteptaţi voi 1»... Şi la mo- 
ment, de unde spicul făcea 
grăuntele cit policarul de ma- 
re, -din porunca lui Dumne- 
zeu, începu să-l facă nici cit 
jumătate, (de cum îl făcea). 

Din momentul acela oame- 
nii vâzură neghiobia şi unde. 
văd pine (aruncată) jos, o să- 
rută şi o rădică,_ de oare-ce 
e păcat să o calce oamenii. 

(Cules din Samarina, de, D-l G. Diamand). Ă 

XXIX XAIĂ 

Di ţe-i draclu c-un c'ici6r? De ce dracul e cu un picior? 

4, a. “După țe Dumniqăi f&aţi 
loclu şi dă-a&â pin la Dumni: 
qă“u, draclu z.bigă' și nis si | 
nu armină cama ngh'os. Cum 

_adră', cum făaţi, acl6 si-l! hii- 
bă, că na! scăasi dăată prăv- 
qi: buvalu și luplu. 

Ghi'ini că l&-adră”, li ndr&- 
apsi, ma cum s-li da suflit? 
Da di nă parti, da d&-alantă, 
suflă, h mină, țivă! ligrăaşti 
să s. scOală, țivâ! &ali necă . 
bităă a viii. A draclui il! v'j- 
u&ă tiri s-facă. Nu-l' &arâ dă- 
alta a lui, ma cum si-s ducă 

„la Dumniqări nis s-lii cada, 
tra s-li bagă suflit? 

Cari vidu. ţe nu vidu, că 
nu s-faţi a'umtrăa, si scâală 
di vini la Dumniqă”, ţe ma-l 
vidu ntră nis, il! disi: 

aŢe-i, triscatârate din vale? 
«la, țe s-h'ibă, cara-ţi fe- 

ci doauă prăvdi, mari lu- 
cru | va să-aspară tuti alanti 

1. După ce Dumnezeu făcu pă- 
minutul şi de aci pînă la cer, 

“dracul se băgă (ad. își pro- 
puse) şi dinsul să nu rămie 
mai prejos. Cum drese, cum 
făcu, acolo să-i) fie (ad. fire-i- 
ar să-i lie de cap), că eată 
scoase două animale: pe bi-: 
vol. şi pe lup. - 
„Bine că le făcu (lit. dură), 

că le infrumuseţă, dar cum 
să le însufleţească ?- Dă de o 
parte, dă de cealaltă, suflă, | 
le mişcă, nimic! le: chiamă | 
să se scoale, in zadar! ele nici 
nu dau semn de viață (it. 
nici nu băteau a viu).: Dra- 
cului îi venea să pleznească 
(lit, să facă «tîc)». Nu-i părea 
rău de altceva de cit, cum! 
să meargă să se roage de 
Dumnezr-i (lit. să-i cază—in 
genunchi—lui Dumnezeii), ca 
să le insufleţească. 

Dacă văzu, ce nu văzu (ad. 
dacă văzu, că n-are în cotro), 
că nu se ț'oate (lit. că nu se 
face) altmintrelea, se scoală 
şi vine la Dumnezeii, care, 
cum îl văzu în faţă, îi zise: 

«Ce este de trei ori cateri- ' 
situle din vale ?
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a tali, că iu va li v&adă tu 
guvă va-s hi'igă. 

Dumnidă'ă arisi şi disi: 
aEa qi-lă să s-mută, s-imnă». 
Gr&aşti draclu, lă cadi, bati: 

“cada di nă parti, s-şuţă, să- 
anvirt&aști, cu amăt cu da- 
râți, ţivă! s-mină ch'atra di.- 

„ mpadi, să s-mină şi ali? 

5. 

6. 

7. 

Draclu I-v'inăa cit s-cr&apă. 
tu ch'ali şi Dumnidă“ii si-l 
vid&âi, pină și barba l'-aridăă. + 

'Ţe s-mintui Dumnidă' a- 
tumţăa ? 6a s-anv'6m şi bu- 
valu aestu tră lişurarăa omlui- 

«Qi, zarzavuli, gr&aști nis, 
macă vrei s-angh'adă buva- 
lu-ţi; mină-l cu ctorlu şi di-l! 
„acşi&a : scbală, budila' s-ai pu- 
t&ăari: mari, zvercă sinăt6asă 
şi s-nu poţi si zburăşti». 

Citu-l: qisi draclu acşi și - 
buvalu tâară si mbrustă”. 

«Tora, ma vrei s-anv'eqi 
ş-luplu, mină-l cu -c'orlu. şi 
Qi-l: scăulă, lupe, s-miţi dom- 
nu-tu», 

Draelu, ca darâc din vale 
ţe &asti, aduch'i, că adâ nu 
cură bun lucru şi niinti ţe 
s-lu mină şi z-dică dimindâ-: 
tili zbâari, sipă! nă grănpă 
cit lu ncipu şialisă' mașină 
guvă tră cicorlu cu cari 
vr&ai mină luplu. Tu Gara ţe-l 
mină! şi-l! isi ascdală, lupe, 
s-miţi domnu-tu>, ansari lu- 
plu și hapl! il! faţi a draclui : 
di cor, că-l lu curmă” pin 
di dinucliu. Vr&a-l aibă mi- 
cată dă-a ghi'in&alui tut, ma 
ţe si-l! faţi, că avăâ intrată 
tu guvă. . " 

Dă-atumţăa .armasi di lu- 
măa iţi az-tr-azi tră drac: 
aațel c-un ciic'6r». 

Tut tr-aestă ş-&-au Samin,- 

Tacă, ce să fie, ficui două 
animale lucru.marel se vor. 
speria toate celelalte animale 
ale tale şi (că) ori-unde le vor 
întilni, se vor înfige prin găuri. 

Dumnezeii rise şi zise: 
„«Pofiim de le 2isă se rădice 

şi să umble!» - | " 
Chiamă dracul, se roagă de 

-ele, dă din coadă, se întoarce 
jur împrejur, cu- vrăji, cu 
drăcii, nimic! se mișcă: piatra 
de jos, ca să se miște şi ele? 
Dracului îi venea cit p-acisă. 
pleznească în piele, ear lui 
Dumnezei—să-l fi vădut,—îi 
ridea chiar și barba. - 

Ce se gindi Dumnezeii a- 
tunci ? hai să înviem pe bi-. 
volul acesta pentru uşurarea 

_omului (de nevoi). 
«Măi drace, vorbește dinsul, 

_dacă vrei să învieze bivoiul 
tău, mişcă-l cu piciorul şi zi-i 
aşa: . 

«Scoală, dobitocule, să ai 
putere mare, git. puternic şi 
să nu poţi vorbi». 

Indată ce dracul zise aşa, 
bivolul se sculă „in picioare 
imediat. - , 
Acuma dacă vrei să învieză 

“şi pe lup, mişcă-l din picior 
şi zi-i: scoală, lupule, ca să 
măninci pe stăpinul tău. 
Dracul, ca drac din vale 

(priceput) ce este, înţâlese, că 
nu-i lucru curat la mijloc şi 
înainte de a mişca şi zice cu- 
vintele ce i s-ai ordonat, să- 
pă o groapă cit il încăpu şi 
lăsă numai o gaură pentru 
piciorul cu care era să miște 
pe lup. Îndată ce-l mişcă şi-i 
zise «scoală, lupule, ca să mă- 
ninci pe stăpinul tău», sări 
lupul şi hap! îi prinse picio- 
rul dracului şi i-l curmă (în- 
ghiţi) de la genunchii. Lear 

“îi mincat cu totul, dar cesă-i 
faci, că intrase în gaură. 

De atunci rămase (obiceiul) 
ca lumea să zică 'despre dfac 
pină în ziua de astă-zi cacel 

- cu un picior», a
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li, c-a draclui maşi di lup nu 
I treaţi, ma iu-l v&adi, acaţă 
strematli. D&-adâ şi zborlu : 

„«ludi ca i per di lup», că iu 
draclu andirăaşti i an'urzăaști 

„per di lup, perlu ș-la. 

8.  Dă-aestă multi casi ţin di'- 
lili di Crăciun per di lup în 
casă, s-nu vi'ină daraţiii di car- 
candal', tut nă săie di darâţi, 
di pinginescu casa. 

7 

.0.0.€ 

Di ţe harlu &asti surdu ? 

1.  Harlu .ma naintăa nu &arâ 
„surdu, cum E&asti-l tora,-:ma 
nă quă l-pitricu Dumnidă“, 
s-la suflitlu a unei nvăasti, 
muşată, să-l lai caplu. 

2. La caplu a cârbilei din- 
v&astă, u plinqăă nă tetă, că 
nvăasta nfişe doi fic'ori, şi 
birbatlu al'âi, vinii hibarăa, 
că muri. : 

3.  Cindu întră“ harlu și viu 
n'iila ţe s-faţi, l-tile' ahintă 
n'ilă, că nu cutidă”, si-l' bagă 
cuțutlu şi s-l'i l'a suflitlu, ma 

„s-turnă'nipâi la Dumnidălu. 

4. Aestu cum îl vidă, îl! disi: 
«lu. i nvăasta 2 
«Doamne, gri harlu, &a ş- 

&a țe s-fați. Mirata nvâastă, 
tu duca si-l! Vai suflitlu, n- 

“Tiş6 şi fâaţi doi fic'6ri; A&-altă 
parti, îl!' viniră bhibării, că 
birbatu-su tu x&ani, ju &ară, 
li t&asi ș-nis.A casă, urfanii, 
“e cu saclu s-cafți s-&-aruţi 

„ nafăară şi nu să-arucă. Soie 
ş-Gamin', nă-ari viră, afară 

De 

d 

Tot din această cauză, cred | 
oamenii, că dracului numai 
de lup nu-i trece (ad. nu o 
poate scoate la capăt-cu lu- 
pul), ci, unde il vede, fuge 
depărtare de mai multe po- 
goane. De-aci vine şi. zică- 
toarea «fuge ca de păr de 
lup> deoare-ce, cind dracul 
zăreşte saii iniroseşte păr de 
lup, îşi iea lumea în cap(lit. 
părul își iea). 

Tot din acest motiv se o- 
bicinueşte, ca In zilele de Cră- 
ciun multe familii să ţie păr 
de lup în casă, ca nu cum- 
va să vie dracii de carcan- 
dali un soi de draci şi să spur- 
ce casa. Si 

:9.0.€ 

ce moartea este surdă ? 

Moartea (Charon), înainte nu' 
era surdă, .cum este acuma, 
dar, într-o zi o trămise Du- 
mnezeii, să iea sufletul unei 
neveste, frumoase de tot (lit. 
frumoasă, ca să-i iei capul). 

La capul nenorocitei neveste 
plingea o mătuşă, căci ne-. 
vasta născu doi biăeţi şi băr- 
batul ei, sosi ştirea, că muri. 

Cind intră moartea și văzu ne- 
norocirea ce se face, i-a fost aşa 

-de mult milă, că nu cuteză, 
să-i bage cuțitul şi să-i iea 
sufletul, ci se întoarse din 
nou .la Dumnezei (în cer). 

Acesta indată ce-l văzu, îi 
zise : | 

«Unde-i nevasta ?» 
«Doamne,grăi moartea, eată 

şi eată ce se petrece (lit ce 
se ace). Beata de 'nevastă, 
ducindu-mă să-i ieai sufle- 
tul, născu (lit. fece) doi băeţi; 
pe de altă parte, îi sosi ştirea, 
că bărbatul său, în străinătate, 
unde era, dete ortul. pepei 
(lit. le întinse picioarele). In
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di-ună tâtă ş-aţăă mâaşi ş-fu- căsă, sărăcie (aşa de multă), 
cîrGin'i, că no-ari tră nisă în cit cu sacul să cauţi săo 
s mică, nu 7-da şi s-agi'ută “arunci afară şi (tot) nu se a- 
's-la altu. Cari si-l! lbam şi “runcă.; Rude şi oameni (de a- 
suflitlu a lirtătăl'ei di nv&astă, -proape) nu are pe nimeni, a- 
mintuii: cari vali mutr&ască - fară de o mătuşe şi aceea bă- 
pâturli, ţe vai -armină după . .  trînă şi săracă, în cit n-are 
nisă Pb pentru dinsa ce minca, nu să 

dea şi să ajute şi pe altul. Dacă 
. j-aş fi luat sufletul bietei (lit. 

ă __repozatei) neveste, gindii: cine 
- va îngriji de pruncii, cari 

, “vor rămine după .dînsa 7» 
Dumniqălu dipusi qăânili 5. Dumnezeii incruntă din sprin- 

nă Gară, niură“-şi l dimindă' cene "odată, se posomori (lit. 

a harlui, si s-afundă (&-amari inoră) şi-i ordonă morţii, să 

şi s-li-aducă d&-acl6 nă biz- _se ufunde in: mare şi să-i a- 

bilie cit nă casă. “ducă de acolo o stincă cit o 

_ „casă (de mare).. | | 
Harlu azbuiră” di nă &ară, 6... Moartea zbură dintr-o dată, 

să-afundă tă-amari,cirţini biz-. 'se afundă în mare, trinti 
bil'a din anuimira și pină s-ți „stinca pe umer şi pină să-ţi 
freţi?ocliil', na-lu ntră Dum- “- freci ochii, eată-l în faţa lui 

niqă'i.. a Dumnezeu. a 
«Disic-u !> ursi Dumnidălu «Despic-o !» ordonă Dum- 

şi cindu s-u disică, ţe s-află:  : nezeu. . NE 
nautru ? Dâniă v'ețuri, doi - Şi cind o despică (in două), 
verni, ju bit&ă viii nauntru. ce să găsească înăuntru? Două 

fiinţe, doi viermi, cari se miş- 
| | „cau vii înăuntru. , 

«Cari mutr&aşti tră v'ețurli 7. «Cine îngrijește de fiinţele D 

aestri ? ntriă* Dumnidălu. acestea ?- Intrebă Dumnezeu? 
«Tini | Doamne !» gri harlu. - «TPu, Doamne » grăi moar- 
„«Macă io ş-nu altu, lo Dum- „bea. SE po 

nidălu, -țe ţ-u lucurlu a tăi, «Dacă ei și nu altul, -reluă 

“s-intrâgh! şi z=vrei s-afli, ţe .  Dumnezeii, ce ţi-e treuba ta 
nu-i dată să ştibă altu di (ad. ce te amesteci), ca să in- 
mini? | trebi şi să vrei să afli, cenu-i 

«Gu cali, doamne b gri harlu. _menit să ştie altul afară de 
i | “ „Mine 2» Ă 

aJust (ad. cu cale) Doamne!» 
, Si - grăi moartea. 

Atumţăa Dumnidălu l-făaţi 8. Atunci Dumnezei o făcu. 
surdu și-l] pitricu pi har si-l! surdă şi-o trămise (pe moarte) 

“Va suflitlu ali nv&asti şi apo- să iea sufletul nevestei şi apoi 
"&a ursi z-binăadă priloc, pi: o condamnă să trăească pe 

nă va-li viină minta. | pămînt, pină îi va veni min- 

*“Pri loc, harlu intră” la un .  tea.(ad.pină va învăţa minte). 

miînistir şi fiţăă huzmeti acl6 Pe pămint, moartea se în- 
şi s-pilicirsăă quă ş-năapti la tocmi la o monastire, .şi trăea 

“ Dumniqălu, tra s-lu lartă şi "acolo şi se ruga zi şi noapte 

s-lu mută dipri loc şi s-l8- “la Dumnezeii, ca să-o terte şi 
alină nipâi în țer. __să-o suie earăşi în cer. 

9. - Cari tricură trei-Qăţi dian' 9. După ce trecură trei-zeci de
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di dara ţe harlu bînă la mi- 
„nistir, ca nis țe nu vrăa, 
nă Cuă iguminlu, I-pitri- 
cu tu hiîsibă' s-aducă cari 
şti “ţe -Acl6 iu. z-duţăă, ţe 
z-v&dă ? m-pizari tută lumăa 

„= s-trideă di nă parti, s-trăucă 
„disp6ti şi tuţi şidăâ, si nclină 

10. Di tini, di mini. harlu, ţe: 

şi-l! l5a uric'unăa. 

vedăâ şi n&-avdă, află”, că aţe! 
dispâli, nu ara altn di cit 

“un di nâturli a mirâtilei di 

41, 

„42. 

13. 

“un avut om 

nvăastă, măartă tu nfişari, 
Arisi atumtăa şi qii: 
«Mari ţ-u 5oxa, D5:mne! 
Tu turnată, cîindu s-turnă 

la ministir, ţe z-v&ndă ? lu- 
măa tută avăâ işită s-pitrăacă 
cama avditlu om dit loclu 
ațel, la amirălu si-l hiibă 
mina ndr&aptă.. 

Di tini, di mini, harlu a- 
flă”, că emlu aţsl nu-i altu 
di cît: frâtili al sispâti. 

Ari-i Gară şi disi: 
«Mari ţu 5oxa, Dăamnel> 
Dumnidălu l-acliimă” a- 

inmţăa d&-adăară n-ţer şi-l 
îsi: 

loc? Nviţâşi minti ?». - 
«Dăamne! mari ţ-u 3oxa». 

lk-gri harlu. -. E 
Al Dumnidănu îl fu n'ilă 

di har atumțăa, îl lirtă” şi-l 
bigă* nipâi tu pini, ma tră 
minti, tra s-nu s-aridă ş altă 
Gară di faţi ţe făaţi ş-udă trei 
dăți di ani, l&-atisă' surau. 

Dă aestă omin nu prindi 
si s-plingă virăară di ţe-l! 
pitrăați Dumnidilu, că ţe-l! 
piti6aţi ră bur:iu a lui n faţi. 
Acșiţi dOâuli natuui, după ţe 
armâ-iră Gârt ni, cari ardi' 

ninfomilât, |i 
lo, li f&aţi lumăalii si li criscu 
dă ap'umsiră amin! mini și 

E! țe vidăși cit siqăși pri - 
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ani din ceasul, ce moartea 
trăea la monastire, aşa cum 

- nu dorea (ad. răii,.grei de tot), 

10. 

MU, 

12. 

într-o zistareţul otrămise în o- 
raşsă aducă cine ştiece, Pe cind 
se ducea (lit. acolo unde se du- 
cea), ce să vază ? In tirg toată 
lumea se da la.o parte, ca 
să treacă arhiereul şi toţi şe- 
deaii, se închinau şi căpătată 
binecuvintarea. . 

De tine,de mine (ad. între- 
bind pe unul, pe altul) moar- 
tea, care vedea şi nu auzia, 

- află, că acel arhierei. nu este: 
altul de cît unul din pruncii. 
nenorocitei neveste, moartă 
în naştere (ad. pe cînd năştea). 

Rise atunci şi zica: | 
«Mare ţi-e gloria, Doamne bb 
La întoarcere, cind se în- 

torcea la monastire, ce să 
vază ? lumea toată işise să tri- 
mită pe cel mat renumit om 
din acel loc,.la împăratul, ca 
să-i fie mină dreaptă. |. 

- De tine, de mine, moartea 
află, că omul acela nu-i altul 
de rit fratele arhiereului. | 

Rise earăşi şi zice: 
«Mare ţi-e gloria. Doamne l» 
Dumnezei o chiemă atunci 

pentru a doua oară şi-i zise: - 

«Ei | ce văznşi cit şezuşi pe 
pămint ? Prinseşi minte 2» 
«Doumne mare ţi-e gloria 1» 

îi grăi moartea. 
Lui Dumnezeii îi fu milă 

de moarte, o iertă şi o bigă 
earâși in post. dar spre. pe- 
deapsă (lit. pentru minte) ca 

„Să nu se inşele şi altă dată 
„de face ce facu, acu trei-zeci 

"13. 
de ani înainte, o lăsă surdă. 

De asta omul.nu trebuie să 
se plingă nici o-dată de re-i 
trăite Dumnezră, că (to!) 

„ce-i trămite, pentru binele lui 
o trămit»  Asi-fel, cei doi 
prune, dup: ce rămaseră or- 
fani,auzind (de ac: stea) un bo- 
ga! om,dar tară copiii lua.îi a- 
doptă de copii şi-i crescu pină
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avqiți tu loclu tut, acşiti:cum 
nu vrăai agiungă pute, cari 
s-li binâ pirințili, ţe, şi z-vr&a 
s-li nvăaţă şi s-li prucups&ască, : 
nu putăâ.- 

Ş-aesti tuti. 

1 
i 

XXXI 

musca şi di ţe nu se a- 

4, 

rispindăscu oili ? 

Erâ v&ara, nă duă dugu- 
r&asă ş-caldă, dă-ardăă scarli | 
nafoară „ca: tu cireâp. 
Dumnidălu tu eta ţăa imnă 

pri padi, adrât ca auş şi vi- 
" dă&â ţe-i ş-țe nu-i. Cindu vi- 

dââ viră strimbitati, mutreă 
cum di cum si-ndrăagă şi 
cari s-nu putăâ, cavâi di omlu 
strimbu. ” 

Acşiţi nă Quă l&-aciţă” cil- 
dura tu cimpu, di-l' cură a- 
sudorli pri faţă, că ditţăâi, 

_ «dusi auşlu aestu, s-tuchii di 
cildură». 
„“Şnă stati, un foc ţe-l &ară, 
şi te-l' avă&ă uscată grumazlu, 

„di qil&âi, că ator&a crăapă tră 

d. 

semnu ş-nişani mari». 

Acl6, iu z-dirină -miratlu 
d&-auş, si-l! plindi mi'ila, na 
iu astali un vicâr. 

Aestu &arâ aguniisit, că-l 
fugi un boă și mutrăă s-l6- 
agungă şi s-l8 aducă, s-lu. 
bagă tu vicirănaqă, iu se-a- 

„umbră ş-alanţi boi şi văţi. 

Dumnidălu I- păru ghiini, că 
d&adi di nis şi-l! qisi: 

; 
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ajunseră mari şi - renumiţi 
peste tot pămintul, ast-fel 
cum n-ar fi devenit nici o- 
dată, dacă le trăea părinţii, 
cari, şi să fi vrut să-i înveţe 
(ad. să-i instruească) şi să-i 
procopsească, nu ar îi putut. 

„ Acestea tbate. 

Auzit de la al Dima Dimul'a, Samarina, Epir. 

1: 

SD .0.0.di 

De ce pe boi îi goneşte mus- . 
ca în timpul verei şi de ce nu 

4. 

se răspindesc oile ? 

Era în timpul verei, ozi do- 
goritoare şi caldă, de ardea 

- soarele afară ca in cuptor. 

dh. 
“că-l iutalni (lit. dete de el) şi-i 

1) Văcărăagă este staulul boilor și vacelor. 

Dumnezeii in vremea aceea. 
umbla pe 'pămint, transfor- 
mat în bătrin şi vedea ce-i și 
ce nu-i. Cind vedea vre vo 

„ strimbătate,(nedreptate)căuta 
întotehipul să o dreagă şi dacă 
nu putea, vai de omul strimb 
(nedrept). - A 

Ast-fel, ' într-o zi îl prinse 
căldura în cimpie (Tesalia), 
de-i curgeaii surorile pe taţă 

_că ziceai, ase sfirşi» (lit. du- 
se) cu moșul acesta, se topi 
de căldură: , 

Şi o sete, un foc ce-i era şi 
„ce-i usucase gitlejul, de ziceai, 

că «acușşi plezneşte, spre mi- 
nune !» 

Pe cind se chinuia sărma- 
nul de bâtrin, ca să-i plingi 
de milă (ad. în mod lamen- 
tabil), eacă intimpină pe un 
văcar. 

Acesta era grăbit, fiind că 
îi fugi un boi şi căuta să-l 
ajungă şi să-l aducă, ca să-l 
bage în văcărăagă 1), unde şe- 
dea la umbră şi ceilalţi boi 
Şi vacă. | 

Lui Dumnezei îi păru bine, 

zise :
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"Dă chic d&apă, că va crep! 
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dÂvdi ncâa re! Nu-n' dai 

di s&ati ? 
«Crech' ş-nu crech'» l-u 

turnă” vicarlu, «nu vedi, că-n' 
fudi boiilu ? S-alâs io boilu, 
s-ț-aduc aţiăa apă ?».. 
“Şi nu vru, ne e-lii da apă, 

ne s-l-aspună, iu păati s-află, 

_Dumnidăti ş-ciftă” di cali. 
N'arsi cit n'arsi și da di un 
picurăr, ță-aligă asudât ș-cur- 
mât, şi cu caplu discufut. 

«Avdi nc6a», l'-qiţi Dumni- | 
dălu, nu poţi si-n' dai nă 
chic” dă&-apă, că cripâi di 
stati ?». 

<Si-ți dau» îl'qiţi picurarlu, 
ma-n' fudiră oili, di nu ştiu 
cum va l&-adân tuti d-adun». 

. 

Şi picurarlu dusi ma. nclo 
după nă migulă, iu ştâa, că 
cură nă fintină, loapă tuci- 
'ciulă şi-l! dăadi aușlui di bit 
şi di-și astimsi s&atăa. 

Atumţ&a s-turnă Dumni- 
Qălu, li vluisi oili şi li di-. 
mâîndă, s-h'ibă pravda Dumni- 
Qălui. “Tu cil&ari viră 6ară 
s-nu s-arispindască şi s-n&-a- 
rigască, 

Apoăa ş-adusi aminti di vi- 
câr şi-l. blistimă” şi-l” disi + 

<Totna musca si-l!" l'i adună 
boil'i v&ara, cindu vai ardă. 
edarli şi cindu vai hi'ibă ci- 
J&ari şi dugdari mari, tra să 
alagă” vicarlucu limba scasă, 
ca aciţât di nafăară». 

Di aestă oili imună tuti da- . 
dun,unăningă alantă și v&ara, 
cîndu-i cildură ş-foc, &ali s6- 
dună sun aumbrată tă-ami- 
ridi pină frinqi cilăarăa. 

Put tr-acşi 'a boilor li da 
v&ara musca, di-și l'a perlu 
și fug, fug, canda sint aci- 

8. 

1. Amirigii e locul unde se odihnesc vitele 

«Măi ascultă aci! Poţi să-mi 
dai un pic de apă, căci (mi-e) 
să crep desete? 

«Crepi şi (sai).nu crepi» îi 
răspunse văcurul, anu vezi co- 
lea, că-mi fugi boul? să las 
ei boul, să-ți aduc ţie apă ? 

Și nu vroi, să-i dea apă, 
nici să-i. spuie (arăte), unde 
poate găsi. 
Dumnezeii işi căută de drum. 

- Mierse ce mierse şi întăl- 
neşte (lit. dă) pe un păstor, 
care alerga asudat şi obosit 
şi cu capul descoperit. 

«lan ascultă incoace», îi 
zice Dumnezeii, nu poţi să-mi: 
dai un pic deapă, căci pleznii 
(ad. pleznesc) de sete ?». 

«Să-ţi dau», îi zice păsto- 
rul, dar îmi fugiră oile, în 
cit nu ştiu cum le voii a- 
duna pe toate la un loc (lit. 
împreună). Da 

Și păstorul se duse mai 
încolo după o măgură, unde 
şliea, că izvorăște o fintină, - 
luă apă în căciulă şi-i dete 
bătrinului de bău şi de-şi 
stinse: setea, 

Atunci se întoarse Dumne- 
zeii, le binecuvintă oile şi le 
ordonă, șă fie vita lui Dumne- 
zeu. În căroare nici -o-dată 
să nu se risipească şi să nu 

“se răspindească. 
Apoi îşi aduse aminte de 

văcar şi-l blestemă şi-i zise: 
„«In tot-dauna musca (de 

cal) să-i adune (ad. gonească) 
boii vara, cind va arde soa- 
rele şi cind va fi căroare şi 
dogoare mare, ca să alerge 
văcarul cu limba scoasă,. ca 
un posedat. 

De asta oile umblă toate 
impreună, una lingă alta şi 
vara, - cind e cald şi foc, ele 
se string supt umbră în a- 
merigdii 1) pină se potolește că- 
voarea. | 

Tot pentru asta, pe boiii 
goneşte musca în timpul ve- 

pe la miezul zilei.
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țăți di ţivâ draţi şi miratlu 
di vicâr alagă-alagă, ca laiu 
ş-corbu, s-l'-aprăadună tu vi'ia 
a cildârilei şi crâapă di sâati, 
ca el ţe.nu va.. 

De aestă tu cimpu Dumni- 
_Qălu, n6-alisă” di cit" mași în 
dăată fintin!. i 

XĂXII 

Di ţe turma-i piscută di 

1. 

cîn' ? 

Dumnidălu tu eta aţă, cîn- 
du tuti bunili &arâ pri loc, 

„ bină ş-nis îm pudi. 
Tu nă' duă chiiru cala şi 

“işi tu vulăaga uni piduri 
gr&aiă ; acl6, dăadi di un pi-. 
curâr, țe-ş piştâă turma.Al Du- 
mniqă” li-8ară sâati şi-li ciltă” 
a picurarlui si-l! da nă chiic, 
dă-apă, si-şi astingă sâatăa, 
Picurarlu |'-qisi, că naritu 
buclă. 

«Du-ti ș-lia di la lintină! 
disi Dumnidălu. 

, . 

«Fintina, auş,i diparti, qisi 
picurarlu. 

«Las”- s-h'ibă ! 
«Las s-hiibă, ma viini lu- 

plu di-n' mică. turma toată, 
cari s-ă-află singură. 

«Nu ţ-u frică, isi Dumni- 
qălu, că ţ-ă-aveglu io. 

aMacă-i acşiţi, adapsi picu- 
rarlu, mi duc. Ma s-mutreşti 
un lucru : cari z-viină luplu, 
si-l dai mași un numaliu, ma- 
nsus nu, că acși am zbor». 

«Ghiini! qisi Dumniqă'u. 

“Picurarlu lo bucla din a 
nuimira și calăa, calăa, dusi 
la fintină. 

_De 

4. 

SII 

vei, de-și ieat lumea în cap, 
și fug, fug, “parcă sint pose- 
daţi de ceva draci şi sărma- 
nul de văcar aleargă, aleargă,” 
ca un nenorocit (lit. negru şi 
corb), să-l adune în miezul 
căroarei și crapă (suferă) de 
sete, aşa cum nu: doreşte. 

De asta în şes: (în Tesalia) 
Dumnezeii nu lăsă de cit:nu- 
mai cite-va fintini. 
(Cules din Malăcaşi, Tesalia.) 

XXXU 

ce turma ie păscută de 
cîni ? 

Dumnezeii în vremea aceea, 
cînd toate fericirile (lit.—lu- 
crurile—bune)erai pe pămînt, 
trăea şi el pe pămint (lit.Jjos). 
„Intr-o zi pierdu drumul şi 

eşi în pajiştea unei păduri 
grozave; acolo întilni: pe un 
păstor, care işi păştea turma. 
Lui Dumnezeu îi era sete şi-i 
ceru păsterului, să-i dea un 
pic de apă, ca să-și potolească 
(lit. stingă) setea. Păstorul ii 
zise, că nu are în buclă. . 
«Du-te şi iea' de. la fintină! 

zise Dumnezeu. 
«Fintina, moșule, este de- 

parte, zise păstorul. 
aLas să fie! - 
«Las să fie, dar vine lupul 

şi-mi mănincă turma toată, 
dacă o găsește singură. , 

«Să nu-ţi fie frică, zise Du- 
-mnezeii, căci ţi-o păzesc eu. 
__ «Dacă-i așa, adaose păsto- 
rul mă duc. Dar să bagi de 
seamă un lucru: Dacă vine 
lupul, -să-i dai numai o vită, 
mai mult (it. mai sus) nu, 
căci aşa am convenit». 

«Bine | zise Dumnezeu. . 
Păstorul luă bucla 1) pe u- 

măr şi apucind pă drum, 
mierse la fintină. ” 

1) Bucla, este uni vas de lemn, în care se pune apă sai vin, .
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Cit fudi niîs, na-l şi mâs- 
 turu-Cola. 

Știi tu chiirolu aţâl cin' 
nu &arâ, tufechii nu ara, ţivă 
nu gara. Ţe &ara ? maşi omlu 
şi ciumaglu cu ţe putăâi s- 
t&-avegl'i di ună şi de alantă. o 

Di astă picurari'i avăâ ligă- 
tură cu luchi'lii ditşir&ata lor, 
s-li da n-duă citi un numâălii 
Şi s-nu li facă ară'ă tu turmă. 

Luplu, ma cupisi, li-ciftă” 
numalilu zburi'ta picurarlui. 
Dumniqălu li-t&asi un nel, 

ma luplu cu caplu nsus, necă 
vru si-și tănrnă ocliili pri nis. 
EI vrăa birbec. 
„„_«Birbâc vrei, birbee s-ţi 
dăm», qisi Dumnidăă. 

Acșiţi Dumniqălu acaţă un 
birbâe gione . şi «siii l» i-sir- 
gliaşti” pri lup. Birbeclu di 
Dă Gară s-tâaţi cini şi udreptu 
pri lup si-l diniică. Cindu 
vidu luplu, că n-loce niîs s- 

- mică pri birbec, aestu mu- 
trăaşti s-lu . diniică, adă f6â- 
țiră alanţi. . 

Di Gara țta s-curmă' ligă- 
tură dintră luchi ş-picurâri și 
oli l&-avăaglii cinilii. 

Picurarlu, cindu s-turnă' cu 
apa și vidu, că auşiu afl 
țe nu &ara altu di cit Dumni- 
qă'ă, l'-d&adi soț, harao mari. 

 XXRIII 

Cal&a lâptilui. 

Un hiilin nă dară, acl6 |- 
bigă' zarzavuli, si z-aucă s-tu- 
ră di la nun-su,—s-facă ară“ 

la omlu a lui, ca luplu tu 
sir&auă, | 

Ţe fați nis? N'ardi la ci- 
şarea nun - sui și si-l!' fură; 

- 4 

G
 

Indată ce se “duse dinsul, 
eată-l şi meșterul-Nicola (ad. 
lupul). E 

Știi în timpul acela ciini 
nu iereau, puşti nu iereauă, 
nimic nu era. Ce era ? nu- 
mai omul şi ciomagul cu care . 
puteai să te păzești de una 
şi de alta. Da asta păstorii.a- 
vea legămiînt cu lupii din 
domeniul lor, să le dea pezi 
cite o vită şi'să nu le facă 
rău în turmă. 
Lupul, dacă veni, îi ceru 

(moșului) vita convenită cu 
păstorul. 
Dumnezeii îi întinse un miel, 

dar lupul dirz “lit. cu capul 
în sus), nici nu vroi să-și iîn- 
toarcă ochii asupra-i. El pof- 
tea berbece. | 

«Berbece, pofteşti,_ berbece 
să-ți dai», zise Dumnezeă. 

Aşa Dumnezeu prinde un 
berbece şi «siii !» il azmute 
„asupra lupului. Berbecele din- - 
tr-o dată se făcu ciine şi (sări) 
drept în contra lupului, ca 
să-l sfişie (lit. să-l dumice). 
Cind văzu lupul, că în loc ca 
ei să mănince pe berbece, a- 
cesta caută să-l sfișie, p-aci 
ţi-e drumul. a 
“Din acel moment se curmă 

legămintul dintre lupi şi păs- 
tori şi oile le” păzesc ciinii. 

Păstorul, cind se întoarse 
cu apa şi văzu, că acel bă- 

trin, care nu era altul decit 
Dumnezeu, ii dete tovarăș, 
s-a bucurat mult. 

Avela, Epir, 

XXXIII 

Calea lactee 

1, Un fin o dată, (acolo) îl în- 
demnă dracul, să se ducă, să 
fure de la nașul săi, —să facă 
rău la omul lui, ca lupul în 
domeniul săă. 

Ce face dinsul ? Mierge la 
stina nașului săi și hai | să-i
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Jâptili | şi ţe z-vegi ? află” Gara, 
cindu tuţi cin'i'i durnă şi a- 
țel! țe ld-aduchiiră,. niți 16- 
alitrară,că-lcunușteă ditot-na. 

După ţe-şi umplu ch'el'li 
denga, li: ncircă' ghiini:mu- 
şât, ş-lo “umarlu di cipestru 
şi adâ te-aml: 
Dumnidălu țe nuştii ţe-i som- 
nul duă ş-ndapti şi țe nâ-a- 
lasă ţivâ nividută, cum viqu 
li&aţa aestă,—cumbarlu s-fură 
di la nun, — tu Gară pitricu 
un anghiil si-l! v&arsă lăptili 
dit chieli. " 

Anghiilu, ma dricâs di Du- 
mniqă”, ţe-şdisi : d-iu si-l versu 
acşi tut di nă oară, ma ghiini 
puţin - cili puţin, si s-află 

“ Ş-torlu mini, cari-l fură”. 

A 

Acși nis şi-l faţi dăatiă gu- 
vicii mași cit s-cură lăptili pu- 
țin cît puţin” că'pină z-ducă 
acasă cumbariu, lăptili tut 
si .stricură' dit chieli. 
Diminăaţa, sculinda nunlu, 

v&adi, că gileţi ş-tălarli sun 
guli. Caftă nc&a, caltă nelo, |. 
ntrăabă un, ntr&abă alantu, 
picuiâri, ciu', țivă! Viră-nu 
ştăă ţe s-f&ați lăptili. Cindu 
&usi puţin ma nelo, v&adi 
calăa, c-alghiaşti di lapti. 

«Lă aciţa'm furlu», disi el, 
cadă ld-avem». Ahit și nu 
char. ch'ir6, ma' s-lia cal&a- 
calăa dupu -urma lăptilui 
virsât şi agiundi pină la casa 
hiiiinlui. «Bre! si-l mică luplu, 
si-l mica elacl6 | ..»j-qisi nisnii- . 
rât şi ciuduit, «cumbariu-n' 
s-&-adră' muşutăaţa aestă 2». 
Nu-l vin&ă si s-umplă, cum 
cumbarlu s-fură di la nun, 
iuvaşiuvă ! _ 

5. -«Bună-ţi dară; cumbare 2. 

d. 
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fure laptele! și -ce să vezi ? 
nimeri (lit. află) ceasul cind 
toţi ciinii. dormiau, ear acei 
cari îl simţiră (ad. cari prin- 

"seră de veste), nici (îl) lătrară, 
căci îl cunoşteau de totdauna. 
După ce umplu pieile (burdu: 

furile) pe deplin, le încărcă 
frumos, își luă măgarul de 
căpăstru și p'aci ţi-e drumul. 

Dumnezeu, carenu ştie ce-i 
somnul ziua saii noaptea şi 
-care-nu lasă nimic nevăzut, 
îndată ce văzu ticălozia a- 
ceasta,—ca finul să fure de 
la naş—la moment trămise pe 
un-inger să-i vierse laptele 
din piei. E | 
“Ingerul, mai al dracului de. 

cit Dumnezeu, ce-şi zise (in 
sine) de unde (ad.in) loc să-l 
vievs aşa tot dintr-o dată, mai 
bine puţin cite puţin, ca să 
se afle mine şi urma celui, 
care îl îuă.. , 

Ast-fel el (zise) şi-i face două 
găuri numai citsu curgă lap- 
tele puţin cite puţiu, în cit, 
pină să mearga îiuul acasă, .. 
laptele tot se strecură din 
pi. - 

- Dimineaţa, sculindu-se na- 
şul,: vede că găleţile şi puti- 
nele sint goalu. Cercetează în- 
coace, cercetează în colo, în- 
treabă pe unul, intreabă pe 
altul, pe păstori, ciini, nimic | 
Nimeni nu ştiea ce se tacu 
laptele. Cind iese puţin mai 
încolo, vede, că drumul al- 
beşte de lupte. 

«Il. prinserăm pe hoț», zise 
el, <aci il avem». Apoi nu 
pierdu timp, ci” apucă dru- . 
mul după urma laptelui văr- 
sat şi ajunge pină la caşa i- 
nului. <Mâi! să-l mânince 
lupul, să | mănince peel acolo! 

- (ad.tire-aral dracului,să fie)», 
„îşi zise dinsul mirat şi nedu- 
merit, «finul să-mi îi făcut 
isprava (uit. frumuseţea) a- 
ceasta 2». Nu-i venea să crează, 
cum finul să fure de la naş, 

cu nici unchipl 
5. «Bună ziua, finulet>
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«Ghiini viniiş, s&-astrapsi 
cumbarlu ună ș-ună mprostu, 
ca țel cu musca pri nari, «ţe 
hibă'ri, nune ? ţe vimtu te a- 
duţi pri la noi?» Cumbarlu 
mutreă s-u chiară .calăa. 
«Cumbare, cumbare, io nu 

viniă tră şidăari, ma ştii că 
va 6-aspirdem cumbirila ? 
«Aha! că ţe, nune? 
«Că ţe ? ti faţi, că nu ştii, 

„că țe? c-adrâși mușut&aţa la 
omlu a tăă, ca luplu tu si- 
răauă, am că ţel». 
«A | nune, nunee ! nu scăati 

foc din, gură, cindu io nu 
ni-am hibari di ţivă. Ba spu- 
ni-ni ş-aniia, ţe Gasti ?». 

Atumţ&a nunlu l:qisi «ţe-i 
ȘŞ-cum», ma cumbarlu nu vrăa 
s-avdă luvașiuvâ, chașa,ş-huşal> 
s&-acița di st&ali, canda &ara 
apă di liturv'ie. Atumţ&a nun- 
lu lu sc&asi di-l, aspusi torlu 
alisât di. lapti, ţe ninga s-cu- 
nuștăă şi-l; disi : * 

«E, cumbare,ş-tora vrei s-ni 
baqi v'ilii la ocl'i? luplu l-vi- 
dem şi urma li-ciftă'm, faţi 
tini. 
Ma vidu cumbarlu, că să. 

aciță” tu praşi, tic şi-l cidu 
barâân si-l liartă : «io u feri, 
tini, s-nu u faţi, nune!l, 
disi el, avea ş-io, că fvi tihii- 
lâiu cu urităaţa ţă-adrâi, ma 
lucru ţe s-făaţi, s- feaţi». 

Țe vrta l-adară sș-nunlu, 
că lă-alisă' si-ş &-află di la 

. Dumnidă'ă şi tră semnu ar- 
masi dă-atumţăa lăptili virsăt 
şi niuscât, că ş-azi tr-azi il 
vei, d&-aţâi să-acliamă : ca- 
lea lâptilui. 

XĂĂIV 

țe ursa nd-ari coadă ? 
Șirata di vulpi, vidindalui 

dipri nă dăană' că un piscăr 

6, 

<Bine venişi (ad. bun sosit), 
sări dintr-o dată finul în pi- 

„cioare, ca cel cu musca pe 
nas, «ce veste, nașule? ce 
vint te aduce pe la noi?» Fi- 
nul cerca s-o încurce (lit. să 
peară, incurce drumul). - 

<l'inule, finule, eii nu venii 
să şez, ci ştii, că vom strica 
cumetria ? 

<Ei, da de ce, naşule? 
«De ce ? te faci, că nu ştii, 

Fiind-că făcuşi isprava (rea) 
la omul tăi, ca lupul în do- 
meniul săit, de asta (lit. căci 
de ce alta ]). 

«Naşule, nașule, nu scoate 
foc din gură, cind eă n-am 
habar de nimic. lan spune-mi 

„Şi mie, ce este 7. 
Atunci nașul ii zise ace-i şi 

cum», dar finul nu vrea să 
auză (de așa ceva) cu nici un 
chip, ci nega merei ! par-că- 
ar Îi apă (curată, ca apa) de 
prescure.Atunci nașulil scoase 

„. Şi-l arătă urma lăsată de lapte, 

=
 

„care Încă se cunoștea şi-i zise : 
«Ei, finule, și acuma vrei 

să-mi pui ochelari la ochi ? 
pe lup il vedem și urma îi 

“căutăm, [aci tu. 
Dacă -văzu linul, că se prinse 

în prași, tăcu şi-i ceru par- 
don, să-l ierte: ceii o făcui, 
tu să nu o faci, nașule» ii zise 
el, <văd şi ei, că (ui. ticălos 
cu fapta urită ce lăcui, dar 
lucru ce se făcu, se făcu».. 

Ce. era să-i facă și naşul; îl 
lăsă să-și o afle de la Du- 
mnezei (ad. în plata Dom- 
nului) şi drept minune rămase 
de atunci laptele vărsat şi 
neuscat, în cit şi azi îl vezi, 
de uceea se numeşte: cal&a 
laptilui : calea lactee. 

XXIV 

De ce ursul n-are cadă 

1. Vicleana de vulpe, văzind 
depe o colină, că un pescar
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vină n-calăr, cu calu ncăr- 
cât cu doăuă cuşori di peşii, 
ai, îl til'6 calăa, s-t&asi m-padi 
şi s-făați psahii. 

Piscarlu ma u vidu, o lo 
ş-u bigă pri sumăr, s-6-aducă 
acasă, s-u bil&ască, tra s-l-a- 
darăchi'al&a gună a mul'ari-saj. 

„.. Aestă, unciti un, aciţă' di-l' 
arcă' peştil! dit cuşori şi cindu 

-vidu nisă, că l'-ag'ungu, s-a- 
rucă' pri la cipulii mpadi și 
„cal&a-calăa nipoi, l-adună” peş- 
til! tuți și l-adusi s-li mică 
tu lujăr. , 

Acşi nisă, tră niscinti dili, 
ngustă, prindă, mirindă şi 
țină mași peşti şi nu z-duţăă 
dip avinari, că nă-avâă a- 
mnanghii. 

- Nă duă tră&aţi badara di ur- 
să pr&-acld, ş-u văadi cum 
ș-alindă&ă budili. 

«Nu ti ntreb, cumbară, ţe 
miţi aţia, l'-qisi ursa ? 

«Am ţe s-mic, nună, 6aac- 
şiţi ş acşiţi, . nişti “peşti, l-u 
turnă' şirăata di vulpi. 

«câm d-iu l-aflăşi tini peş: 
til, că după citi ştiu, ne ta- 
tă-tu, ne mă-ta nu eră pis- 
câri ? tra s-hiii ş-tini? 

„<Acşi-i, nună, ma f6am&a 
țe nu ti nvăaţă s-tați? Cari 
mi str&asi foamăa şi n&-aveâm 
țe z-bag în gură, si-ni lau 
suflitlu cu bunlu, acl6 iu şi- 
dââm. tu mârdinăa d&-ariu, 
cu cada tu apă, na iu s-ă- 

„dunară peştil! su mică şi 
cindu u trag nă Gară, ţez- 
vedi ? furtii di peşti scoşi.» 

„Ursa avăă ş-nisă atumţăa 
nă cadă mari, ș-muşată, ma 
mari ş-cama muşată şi dă a 
vulpil!ei. 

A 

«Am io, ntribă” nisă, vai - 
7 

- 8I5 

venea Călare, cu calul încăr- 
cat cu două coșuri de peşti, 
hai, îi tăie drumul, se întinse 
pe jos şi se tăcu' moartă. 

Pescarul cum o văzu, o luă 
şi o băgă pe samar, ca să o 
ducă acasă, să o jupuească 
şi să facă din piele, blană 
pentru nevasta sa. 
„Aceasta, începu să arunce 

peştii din coşuri, unul citeu- . 
nul şi cînd văzu dinsa, că-i » 
sint destui (lit. că-i ajunge), 
se aruncă pe la coada calului 
jos “și mergind de alungul 
drumul străbătut (lit. şi ca- - 
lea-calea înapoi), adună toți 
peștii și-i duse să-i mănince 
în vizuina sa. 

Așa ea, în timp de cite-va 
- zile, gusta dimineaţa, prinzea, 

1. 

merinda şi cena numai peşti 
şi nu se ducea de loc la vi- 
nat, căci n-avea necesitate. 

Intr-o zi, trece nespălatul 
(bădăranul) urs-p-acolo, şi o 
vede cum îşi lingea buzele. 

«Te aş intreba, fino, ce mă- 
nînci acolo, îi zise ursul? 

«Da, ce să mănînc, naşule 
(arom. naşe) eacă aşa şi aşa, 
niște pești, îi răspunse vic- 

“leana vulpe. 
«Da, de unde îi aflaşi tu 

peştii, căci după cite ştiu, 
nici tatăl tăă, nici mama ta 
nu erati pescari, ca să fi! şi tu ? 

«Aşa-i naşule (ar. naşe), dar 
foamea ce nu .te învaţă să 
faci? Dacă mă apucă foamea 
şi nu aveam ce să bag în gură, 
ca să-mi leat sufletul cu bi- 
nişorul (ad. ca să-mi împac, 

“astimpăr sufletul), pe cind 
şedem la malul riului,cu coda 
in apă, eacă se adunară peștii, 
să o mâănince şi cind o trag 
o dată, ce s& vezi? poveri de 
peşti scosei». . - - 
„Ursul avea şi el p'atuncea 

o coadă mare şi frumoasă, 
mai mare şi mai frumoasă şi 
de cit ceaa vulpei. 

«Dar, eii întrebă el, voiu
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"pot ş-io să-acâţ, cara s-mi | 
duc? 
«Cum s-nu poţi, sor? Cari . 

vrei s-acăți cu cama lișur&aţă, 
du:ti di cu s&ară şi nhi'iqi-u 
tu apă şi așteaptă pină dimi- 
nă&aţa şi si ştii, că vai acâţi 
fără dă-altă», iu 

Ursa, ca chiirută, ş-lo min- 
tăa la c'ic'Gari şi hail l-ariă 
să-acață peşti cu cada! . 

Cari u bigă” tâ-ari'ă, nu 
s-mină” dip pînă dimns&aţa, 
acși cum unviță” vulpăa ţăa 
minc'unasa, 
Er nadă -&arnă, qi fiţ&ă 

«n-arcoari ş-un frig, că cripă 
ch'âtrili di der și di virver. 
„ Acşi, că coada a budălăa- 
n'ilei di ursă, ngliţă” t5 a- 
rii și cindu: trapsi dimneaţa 
si sc6ată peştii, țe s-pata? 
Couda-l si curmă” 
daţiuă. | 

Şi tră aestă, d&-atumțăa ursa 
amuasi fără cSadă, că n-avt 
minti și că lotră buni zbăărili 

„a li şir&ată di vulpe. 

ditu ară-. 

“putea și eu să prind, dacă 
mă voi duce? | 

_ «Cum să nu poţi, sorioară ? 
Dacă vrei să prinzi cu maj 
mare ușurință, du-te de cu 

„seară şi infige-o în apă şi aş- 
teaptă pină dimineaţa şi să ştii, 
că vei prinde fără doar». - 

Ursul, ca un prost, își luă 
mintea la picioare (ad, porni 
fără să raţioneze de loc), şi hai! 
la riă să prinză peşti cu coada! 

Daca o bâgă iu rii, nu se 
mişcă de fel pină dimineaţa, 
aşa cum îl învăţă vulpea cea 
mincinoasă. 

Eva pe la miezul iernii în 
cit făcea un frig, de cră- 
pai pietrele de ger şi de vi- 
for. Ast-fel în cit coada pPrOs- 
tului de urs, ingheță în riă 
şi cind trase dimineaţa să 
scoată pești, ce i se intimplă ? 
coada 1 se curmă din -radă- 
cină. 

Şi pentru aceasta, de atun- 
cea ursul rămase fâră coadă, 
câci n-uvu miute şi că con- 
sideră de bune vorbele vic- 
lenei de vulpe. - 

„Cules din Veria, Macedonia.
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_ Sie (die Poesie) lebte in Ohr des Volks, auf den Lippen und der Harfe lebendicer Sânser; sie 
sang Geschichte, Begebenheit, Geheimnisz, Wunder, und Zeichen ; sie war die Blume der Eigenheit eines 
Volks, seiner Sprache und scines Landes, seiner Geschâite und Verurtheile, sciner verde: schalten und 
Anmassungen, sciner Musik und Seele.n ierder, Allg. Werke, Zweiter Band, Volkslieder p. 6i. 

Poeziile populare se numesc la aromîni :. 

„cântie, pl. cîntiţi. 

apoi: 

cîntic di vr&are (cintec de amor), 
cîntic di z&nne (cintec de străinătate), . 
cîntie di numtă (elntec de nuntă), 
cîntic vecl un (etntec bătrinesc) 
mirv'ulăavii sai) i 
cîntic di mortu ) bocete - | 
cîntiţi fureşti sat căpitănești (cintece haiduceşti) 
cînticlu al x etc. etc. . | 

Pentru a exprima cîntarea, se zice: . 

Ind. cîntu (cint), 

Pentru a cinta cu instrumentul se întrebuinţează verbul: 

bat sai cîntu. 

d. ex. bat cu flu&ara (elnt cu fluerul) 
bat cu flauta (cint cu flautul) etc. 

“Tot .acest verb se întrebuinţează pentru a exprima cintarea pă- 
serilor, aşa se zice: pulii bat (păserile cintă), Se zice insă şi: puli cîntă, 

„dar mai rar. -
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Indemnul de a cinta: | 

la un cîntic, 
acaţă un cîntic, 4. - di un cîntic, cintă- un cintec 

cîntă un cîntic ) 7 

sau simplu : gi-l-u (zl-t-o !) 

A produce cintece se zice: Ku 
scăală cîntic (scoală cintec, “creează cintec). 

Apoi: li seculară cîntic d se facu cintec, fie În 
bine, fie în răi. 

[ă scăate cîntic (creează cintec). 
adară, cîntic (idem). 
mută cîntic (dem). 

Cînd cine-va cîntă frumos, se zică: 

„cîntă, di dipuni puli di pri arburi. | 
ie "(cintă, în ctt 'ceboară păserile de pe arbori) ; 

dnghiili dipuni 

(ingerii coboară) ; 

ca birbibii cîntă o - 
(cîntă ca o privighetoare); 

ma pri băaţi-l (pe vocea lui, adică iţi vine să 
juri pe vocea lui, atit e de frumoasă, Într-atita o. 
doreşti). Tot aşa: 

ma pri cînticu-li | (pe cintecul lui 1) 

Diu u scăati ahtari băaţi 7 | 

(de unde o scoate aşa voce frumoasă?) 

s-audi băațăa-l și z-difi.țe-i aestă? i 
(să auzi vocea şi să zici uimit :—ce-l asta?) 

si stai s-lo-asculi şi altă nu! 

(să stai să-l asculii şi alta nu). 

z. vit, hăara di cântare. Î' (S-a zguduit satul de 
cintarea lui, aşa frumos, aşa cintec a cintat). 

S-nu ti saturi di ascultari. 

(Să nu te saturi ascultind) ; ; 

Lă-adară cinticlu (!l drege, ştie să producă efect 
cIntind). o
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hai di la Dumnigdăi ăasti cintarăa. 

- (Cântarea—ad.: a cinta frumos—este dar de la 
- Dumnezeii). a | 

Ii-cîntară dinili n-treia seară. 

(îi ctntară ztnele a treia sară) se zice pentru cine 
are darul de a cinta frumos. 

| Aotă.—Se face aluziune la "cele trei parce, cari după credința populară, vin 
în a treia sară, după naşterea cul-va, şi-i menese soarta vieţel. 

Si d “| mari cînticlu « moare. cintecul). “cînd cine- 
“va cintă, ţiind vocea mult timp, fără să adie. 

Cind cine-va nu cîntă frumos, se zice : 

„cîntă ca: di la stearpe. Ă 

„(eintă, aşa cum se cîntă la — oile — sterpe), adică 
prost de .tot. - - 

Notă.— Această zicătoare s-a născut din observarea, că doar păstorii cari pă- 
zesc: şi pasc oile cele sterpe, ar fi cam proşti şi nepricepuţi la cîntat. 

— > S-teastichi urechili cîntă. 
. 

(etntă, în cit îţi vine să-ţi astupl urechile) ; 

-  s-lă-avi și s-fați ndparte: 

| | (Auzindu-l, să apuci incolo, tn a parte), adică, 
- iţi vine să fugi, cind el cîntă. . 

-Tă-acaţă niirlu, cîndu. cîntă. 
* 

. (ţi curge mirul—ad. mucii de la nas—ctnd cîntă). 

Ți si toarnă măfili, cîndu cîntă nis. 

(Ţi se întorc maţele — adică: te “sctrbeşii, - — cind 
el cîntă). . 

Di cinticlu ațel, je te aguniră di la, nauntă. (Zi 
cintecul cel din cauza căruia te aii gonit de la 
nurită) se zice cul-va, care nu ştie să cinte, care 

- eintă din cale afară prost. . 

Ci'nticlu ajel “marli. i 

(Cintecul cel mare), adică a cinta un cintec fără 
- inceput şi fără sfirşit, a cinta alandala, ori ce-i 

- vine în gură. 

Cimtichu aţel di dup- alantu, 

- (Cintecul cel de după cel- dal adică nici unul şi 
ori-care, .
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Cati un ș-cî'nticlu. 

(Fie-care cu cintecul), - adică asurzeală mare, 
mare zăpăceală, cind fie-care cintă cu cel mai mare 
dezacord. 

1 trămură (il tremură), se arată prin această 
expresiune modul particular de a cinta, „modulind 
vocea în tot felul. 

Ci nticlu nă-ari domnu. 

(Cintecul n-are stăptn), aşa se zice, pentra a a-: 
răta mobilitatea -perpetuă; la care este supus cîn- 
tecul, menit să se schimbe în trecerea sa din gură 
In gură. 

-L-cîntă. 

(Ul cintă, adică: îl înctntă, îl sfătueşte, îl ademe- 
„neşte, îi bate capul, 

S-ji cîntă preftul după ur&acli. 

(Să- -ţi cinte preotul după ureche), adică să mori. 

Notă.— Cînă moare cine-va, înainte de a fi mutat din casă, vine preotul şi 
citeşte diferite rugăciuni. EI citeşte stînd la capul reposatului. 

” „ 

S-ţi cîntă preftul la cap și hog'a la cic'ăare. 

(Să-ţi cinte popa la cap şi hogea la picioare). 

N'i si cîntă. a 

(Mi se ctntă), adică am poftă de cintat. Tot aşa; 

Nu-n! si cîntă (nu mi se cîntă). 

„ Gintarea și g'ucarta, j- va micarăa și b&are&a. 

(Ca să cinţi şi să joci, se cere (trebuie) m mincare | 
_şi băutură). 

Pină nu-l si cîntă di nauntru nu z-duţi cî'nticlu. 

(Plnă nu se cîntă din năuntru—adică : pină cind 
nu eşti dispus,—nu merge cintecul). 

Cind cine-va arată ușurința cu care ştie el să 
isprăvească o afacere, zice: 

îi cîntu un cîntic şi s-faţi ( ctnt ua cîntec, şi. 
se face, se sfirşeşte afacerea). 

Ca să aratăm cui-va, că sintem în stare să-  si-. 
lim să facă- chiar: imposibilul, îi zicem : 

„. Val faţi și vai diți și un cîntie vurgărescu. 

(Al să faci—cutare lucru—şi ai să zici, să cinți 
chiar un cintec bulgăresc):
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Cintal și discîntat. 

___ (Cintat şi descintat), se întrebuinţează în acelaş 
senz, ca şi expresiunea rominească: trecut prin 

ciur şi. prin dermon. De asemenea :'om care a fost 
luminat în tot felul asupra unui fapt, unei afaceri 
ate; om .priceput în suptilităţi. 

îl! bati a 'văară. SU 

(îi cîntă a vară), adică îi merge bine de tot. . 

s-lia şi. vîcarlu,: 

(să fea şi văcarul), se zice, cind cine-va a cintat 
şi nu mai vrea să sfirşască cintecul. 

“ 

Adunarea cîntecelor populare la Aromini este tot ce poate fi-mai 

anevoios. Culegerea lor la petreceri, din experienţă am constatat, că 

nu poate. fi fructuoasă. Tot folosul ce poate trage cine-va din asemenea 
petreceri, e să noteze începulul cintecului, şi apoi să se intereseze 

cine-l cunoaşte cîntecul intreg, ca 'a doua zi să-l transcrie com- 

plect. Cauza, pentru care culegerea cintecelor arominești: e ane- 

- voioasă, este că la Aromini nu sint cintăreți: de: profesiune, cari să 

înmagazineze în memoria lor această comoară. Sint numai anumite 

persoane, mai cu seamă femei, recunoscute de buni ciîntăreţi, cărora 

" trebuie să te adresezi în această- privinţă ; dată fiind timiditatea aces- 
tor persoane, neincrederea ce le inspiră cei cari se ocupă cu: adunarea 

acestui material—şi a ori-ce fel de material folkoristic,—mai ales cind 
colectorul nu face parte din tribul lor şi nu trăeşte în felul lor de viaţă, 

greutatea adunării cîntecilor populare, devine şi mai anevoioâsă. 
La adunarea cîntecelor mi s-a întimplat următorul fapt, să 

mă adresez la neveste mai tinere, recunoscute de bune cintăreţe, ca 

“să-mi spuie ceva cintece. Se înţelege, că în urma stăruințelor mele, - 

aii trebuit să renunţe la sfiala lor şi la obicinuitele preintimpinări de : 
ei nu mai știi cintece, leam uitat, altă-dată am ştiut dară acuma nu 

ştiu, etc. şi să vrea cu dinadinsul să:mi dicteze unele cintece. Abia 

spuneai cite-va viersuri şi nu puteai dicta mai departe sai săreai 
peste viersuri. Cauza pentru care se producea această incurcătură, - 

_era, că numai cintindu-le, și le puteai reaminti. Dar era foarte grei 
să le determini ca să cinte, după ce-ţi făceaii favoarea să ţi le spuie. 

necintate. Educaţiunea' lor restrinsă se opunea la distragerea unui ne- 
cunoscut, fie el şi Aromin. ; LL | a - 

Nu acelaş lucru însă se petrece cu rudele tale. Acestea sunt des- 

chise față de vărul, unchiul, cuscrul ete..şi pe lingă o rudă, mai 
cintă ori-ce necunoscută. aa o : - 

Pentru aceasta se cade, ca acei cari se indeletnicesc cu adunarea 
cîntecelor populare aromineşti — ca și cu cel lalt. material popular — 
să fie eşiţi.din sinul poporului aromin, să fie cunoscători ai lirei aro- 
mineşti, dacă vor.ca opera lor să nu-fie greşită. Şi chiar în-cazul a- 

cesta, trebue miiltă osteneală pentru aflarea lor, mai ales a cintecelor. 

"vechi, fiind-că ele devin din ce în ce mai rari, şi de multe ori se as- 

cund pe virful munţilor, unde, păstorii îşi fac colibele lor, şi după ce 
le. ai aflat, trebue multă dibăcie. pehtru a nu speria pe cintăreţi şi a-i 

face să amuţească şi să te aștepte cu vecinicul nu mai știu!: - - -
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Arominii, pe lingă limba lor, cunosc Şi vorbesc mai în totdauna 
încă o limbi, cite o dată două şi mai multe. Cei de prin Albania vor- : 
besc ca limbă străină pe cea albaneză, cel de prin Epir-Tesalia vor- - 
besc pe cea grecească, ear cei de prin Macedonia, pe cea turcească, 
bulgăreassă, etc. E 

Aceasta cu privire la bărbaţi, de oare-ce femeile aromine, afară de. 
acele cari se coboară earna în Tesalia cu bărbaţii şi avutul lor, nu 
cunosc nici boabă din limbile străine. - 

Faptul, că Arominii vorbesc mai multe limbi este recunoscut atit 
de dușmanii lor, cari se silezc să-i deznaţionalizeze cit şi de pretinşii 
ior prietini, cari pe faţă se dai de filoromini, ear pe ascuns sint cizti- 
gați, ca să servească o cauză străină, cite o dată două în acelaş timp. 

Toţi aceştia totnşi nu vor să recunoască un lucru, că dacă po- 
porul aromin este bilinguic, în părţile unde există aceasta, se impune 
ca o parte din producţiunile artistice ale literaturei populare să fie 
opera geniului arominesc şi că vorbindu-se de geniul creator al po-' 
porului aromin va trebui să fie studiat şi în creaţiunile lor din lim- 

-bele popoarelor. vecine, creaţiuni uşor de remarcat, de oare-ce se referă 
la fapte îndeplinite de poporul aromin, la obiceiuri, datine, practicate 
numai de Aromini. Nu exagerăm, dacă afirmăm, că mai toată poezia . 
haiducească,-cintată în munţii Epiro-Tesalici, celebrind faptele şi ero- 
izmul căpitanilor, in cea mai mare parte aromini, este produsul 
geniului arominesc ; aceste cintece înşişi grecii le numesc Ghdgera pare 
Yoda, adică, cintece aromineşti, ” - . 

In” peninsula balcanică după denumirea de 6Mâyos grecii înţeleg 
pe Aromini, şi dacă în jurul Atenei, ei dati această numire şi celor 
lalţi cari se ocupă cu păstoritul, este că-i identificăcu Arominii, de la 

„Curi au împrumutat şi obiceiul acestei orupaţiuni, dacă nu cumva 
-în trecut au fost chiar aromini, grecizați mai tirziă. E 

Ca să nu tie nici o umbră de indoială despre cele de mai sus, că 
multe, foarte multe din penele cu cari străinii at impo'lobit un corp 
străin, aparțin arominilor, ne vom mârgini a reproduce cite-va pasage 
din opera <Chants populaives de la Gr&ce moderne par Fauriel, Paris 
1824, 2 in care vorbind despre Greci, trebuie -să inţelegem pe Aro- 
miui 1). . 

CĂXXXVII Chants popul. de la Gr&ce moderne L Paris 1824. 
Il n'y a pas un grec de interieur 'du continent qui ne se rappe- 

lât et ne păt citrr, A dâtuut de myriologues entiers, du moins des 
traits.de myriologue,. pour 6claircir et appuyer ces diverses assertions. 
Je rapporterai, dans cette intention, sinon les termes precis, du moins 
le sens de quelques passages d'une piece de ce genre qui fut enten- 
due par le Grec mâme de la bouche-duquel je tiens ce que j'en puis. 

ire. 
„Une femme de Motzovou, surle Pinde; ag6e de25 ans,avait perdu 

son mari, qui la laissait avec deux enfants en bas. âge. C'tait une 
pauvre paysanne, d'un caractâre tres simple et qui ne s'ctait jamais 
fait remarquer par son esprit. Menant ses deux enfants par la main, 

elle arriva en prâ-ence du corps de son mari, et conmenca son my- 
riologue pat le râcit d'un râve qu:elle avait fait quelques jours aupa- 

1) Pasagiile culese din autorii greci saâ străini, cart ad scris dupi înfiinţarea “ 
“primelor şcoale aromine în peninsula balcanica, sînt peste masura de multe. Acest soii de scnitori, din principii, exclud cuvintul vlahos, ear, cînd nu-l pot exclude, îl pomenesc 
de albanez... : .
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ravant, râcit qu'elle-adressait au 'defunt. «Je vis, lui dit elle, lautre 
jour, la porte de notre. maison, un jeune homme de haute taille, 
«d'un air menacant, aşantă ses 6paules des ailes blanches dâployâes: il 
«6tait debout sur le seuil de la porte, une'€pee nueă la main. Femme 
«me demanda-tiil, ton mari est-il ă la maison? I! y est, lui repon: 
«dis-je : il est lă qui peigne notre petit Nicolas, le caressant p6ur l'em- 
«pâcher de pleurer. Mais n'entre pas; tu ferais peur ă notre enfant. 
«Et le jeune homme aux ailes blanches persistait ă vouloir entrer. Je 
avoulus le repousser dehors; mais je ne fus pas assez forte. Il s'6langa 
«dans la maison, il s'eianga sur toi, ă mon bien-airn, et te frappa de 
«son €p&e; îl te frappa, malheureux; et voici son fils, notre petit Ni- 
„«colas, qu'il voulait tuer aussi...» Sa 

Observăm,:ca Meţova saii Aminciu cum se numeşte pe arominește, 
este orășel pur arominesc în Pind. i . 

Vorbind despre cîntecele referitoare la nuntă zice ; E 
XXIII: C'est assez d'indiquer celles aux quelles se rattachent plus 

directement les chansons dont j'ai ă parler, en prevenant le lecleur 
“que c'est. surtout ce qui se pratique dans certains disricts 'montueux 
de l'Epire, et dans le Pinde, que jai eu en vue». „- 

Les «chants pop. de la Grăce moderne» Paris 1824 I, 1825 II. 

Vorbind despre căsătorie C. Fauriel zice: rudele oferă un cadoi 
celor căsătoriţi în ajunul nunţii: XXXIV «Ce prâsent est ă larbitre 
de qui le fait : le plus souvent, c'est un bâlier ou un agneau vivanis, 
par6s de rubans et de grelots, ou simplement-un quartier d'agneau 
ou de.mouton destine ă faire partie de la ch&re du banquet nuptial.> 

Obiceiuri curat aromine, practicate și ază în lipir şi de lărşeroţi. 
Pagina LV: «unde vorbrşte de supliciul pe care l-ai îndurat 

unii hoţi, cărora li s-aii sfirămat picioarele: fără să verse nici o la: 
crimă» face aluziune la atrocele supliciă indurat de fraţii Caciandoni, 
cel mai brav căpitan -aromin de pe timpul lui Ali-paşa, tiranul din 
Ianina. Ii - 

„_ (0) LĂXVII: Pour ce qui est des subsistances, les Klephtes nen 
&taient pas 'aussi d&pourvues que l'on pourrait se le îigurer, faute de 

-connaitre les lievux. Les. montugnes ou stalionaient leurs bandes sont 
frequentees par des pâtres nomades, qui y montent chaque €i6, pour - 
en descendre chaque hiver, -uvec d'innombrables troupeaux, qui îor- 

- ment une des principales richussses de-la Gr&ce. La nâcessii€, une 
haine presque, &zale pour les Tuiks, leurs communs oppresseurs, ava- 
-ient donnă lieu ă des relations de fraternite et d'amiti€ entre ces pa-. 
tres et les lklephtes. Ceux-ci respectaient scrupuleusement les trou- 
peaux des autres, qui, de leur cO!6, gardaient lidelemeat aux klephtes 
le secret sur ce qui'ils pouvaient savoir de leurs. campements et de 
leurs marches, et leur vendaient autant de chevreaux, d'agneaux et 

_de moutons qwils-en pouvaient consommer. 

„* - Exemplele de natura aceasta sint nenumărate, 

Arominii cîntă in mod diferit. Cel mai răspindid mod de cintat 
se arată prin numirea de: aușaște şi fărșiruteaște. 

Cind se cintă în modul fărșerotesc, unul dintre cintăreţi incepe 
cintecul, «îl la», «îl mută»,cum se zice, apoi un altul îi urmează, şi 
se zice, că acesta cl tale cînliclu», adică, cind -cel care a inceput. 
cintecul rădică vocea, cestalalt o coboară şi viceversa. Toţi cei lalţi”
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îngrân'escu (mirie), talie băafăa, țin băal&a, ţin islu, adică fac basul, 
miriind pe o singură notă pe cînd primul incepe cintecul pină sfir- 
şeşte două viersuri, ear toţi cești lalţi sfirşesc -tărăgănind vocea în. 
mod duios. . | | . 

Auşaște (bitrinește) se-cintă în mod jalnic şi pliagător. 
-“ Modul de a cînta se mai arată prin numirea tribului sati locali- 

tăţii, unde se cintă într'un mod particular. Aşa, se cîntă: picurăr&aşte 
(păstorește), cîrvănăreaște. (ca cărăuşii), grămosteneaște (ca Aromini 
din Gramoste etc. - : 

Autorii, cari ai. iai publicat poezii populare aromineşti : 

Caragiani. D 1.1. D. Caragiani, a tost cel dintii, care a pu: 
blicat in Convorbiri. literare, un studii asupra 
Arominilor, intitulat: Românii din Macedonia şi 
Poesia lor populară. EL vorbeşte pe scurt despre 
trecutul Arominilor saii Rumelioţilor, cum îi. mai 
numeşte, despre dialectul lor, despre poezia lor po- 
pulară şi publică zece poezii populare, însoţite de 
note explicative. SE | Si 
„Sint scrise etimologiceşte, ceea ce face ca valoa- . 
rea lor supt rapertul fonetic să fie oare-cum mie- . 
şorată ; sint toate cintece populare, nealterate de 
autor. Noi le reproducem în prezenta colecţiuni 
pe toate, transcriindu-le foneticește. 

Petrescu. D-l Vanghele Petrescu, este al doilea care a dat la 
a lumină 0 colecțiune. de cintece populare, culese | 

- - „- din Cruşova : Mostre de dialectul macedo-românu, 
- „- Il parle, basme şi poesii populare, culese şi tra- 

„ duse de Vangheliu Petrescu (Cruşoveanu), Bucu- 
reşti, 1881... NE 

Această colecțiune cuprinde 95 de poezii curat 
SR ! populare, nealterate de autor şi cu traducere in 

* limba daco:romină. Totuşi supt raportul fonetic 
lasă de dorit. A 

Obedenaru. Teste Macedo- Române, basme şi poesii poporale . 
SE de la Crușova, culese de Dr. M. G. Obedenaru,: 

publicate după manuscrisele originale cu un glo- 
sar complet de prof. |. Bianu, București, 1891. 
„Această colecţiune- cuprinde cintece - poporale, 

„dar alterate, culese, probabil, de D-l Taşcu Iliescu, 
care i-a comunicat cea mai mare parte din cin- 
tece, dacă nu cum-va și toate. Stofa tutulor insă 

„este .poporală. Această operă este însoţită de un 
"-glosar, aromino-romino-francez, intocmit de pro- 

fesorul |. Bianu, și care giosar cuprinde toate cu- 
„ vintele cuprinse in colecţiune. 

Weigand. Die Aromunen IL Bind (Voikslitteratur der Aro- 
munen) von Gustav YWeigand. -. 

Leipzig 1894, opera aceasta conţine 117: cintece 
m „Populare. Sint toute populare, dar mare parte din 

„ele necomplete. Sint scrise foneticește, ceea ce cu 
privire la știința limbi, pot servi ori-cul. Poe- 

:ziile sint clasificate in zece capitole, fie-care capi- 

x
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tol precedat de observaţiuni particulare şi toate 
precedate de o precuvintare, prin care autorul se 
pronunţă, că poezia populară aromină este aproape 
a se stinge şi greutatea cu care-a cules crâmpeele. 
din lit. popul. aromină. 

. / - 
N 

Că va dispărea o'dată poezia populară şi de la Aromini, ca să 
facă loc celeY culte, nici o îndoială. Acest fapt se întimplă ori. unde 
cultura se întinde. Pină atunci insă credem că poezia populară va fi 

dezvoltată de Aromini, şi dacă prin schimbarea împrejurărilor sociale: 
va dispare un gen de poezie, altul îi va locul, anume: cel indicat de 
noile condițiuni de traii. Ast-fel, dacă cîntecele vechi nu se mai 'aud 
printre-aromini, ca unele cari nu le mai deşteaptă nimic prin uitarea -. 
evenimentelor cari le ai produs, in locul lor s-aii produs jalnicele cin- 
tece de zeane (străinătate), cântece izvorite din noile condițiuni. de 
traii ale unora din triburile aromîneşti. ă 

"Noi neuitind, că din toate genurile literaturei nescrise, cel mai 
puţin deosebit este genul poezii populare, cari trăește, cit perzistă o- 
biectele şi amintirele de cari se leagă şi se şterge, indată ce acele o- 

biecte şi amintiri se învechese şi dispar, vom spune, că grăbită a. fost 
sentinţa dată poeziei populare aromine de învățatul german, dacă cumva 
n-a fost intenţionată, ca să-i servească de argument la o părere şi mai 

ciudată, exprimală în Enciclopedia Română, că poporul aroinin este 
destinat peirei, părere pe câre. învățatul ţine să o manifeste şi să o 
răspindească ori de cite ori i se dă prilej, după cum tot așa ține să 

„apere interesele slavilor in peninsula balcanică. îi 

“Burada Teodor: Poesii populare din Macedonia ; sint peste 22 de 
-- cântece populare, foarte bine culese. Colectorul în- 

trebuințează ortografia etimologică. Sint publicate - | 
_în Revista pentru Istorie, Archeologie şi: Filologie 

a d-lui Gr.'&. Tocilescu, Anul III, volumul V, fasc. 
1, Bucureşti, 1880. | 

S'aii mai publicat apoi poezii populare prin di- 
ferite foi periodice. Numărul lor însă este redue. .



1. POEZII POPUBARE DE VRERE 
(DRAGOSTE) . . 

I 

Lasă-ţi furca ş-fuslu-ți, tini, "Lasă-ţi furca şi fusul, 
__Şreşi-âii, vrută, tu pildiri şi eși, iubită, la fereastră, 

eş-âi tu pildiri, vrută, eși la fereastră, iubită, cinticlu amel l-ascultă, cîntecul mieii să asculţi, “Si-ți aspân d-iu acaţă vrăarta să-ți spuii de unde incepe iubirea. si-ți aspun d-iu acaţă vrăarăa.. : De la ochi începe, (porneşte) 
Di la ocli apirăaști . şi la buze năvălește (se coboară), şi la budi nivil&aşti „de la buze iţi pică în sîn, "-di la budi-ţi chică-n sin unde prinde rădăcini, di-şi acaţă aridiţinii rădăcină de ar prinde, 
aridiţin' se-aciţari iubirea nu are vindecare, vr&ar&a nă-ari vindicari, - nu se mai vindecă iubirea, 
nG-ari vr&ar&a 'vindicari decit numai cind omul moare. dicit maşi cind omlu măari. - - 

(Cules de la Mia Adam, Vlaho- Clisura). 

II. 

Dao fete niculctane, „Două fete niculcene Su 
ch'isiră si z-aducă a bere, “Porniră să meargă la .petrecere': 
ş-aflară doi g'on' în cale: | ele intălniră (lit găsiră) doi voinici 

în drum: 

3). Enciclopedia romină vol. I, fascicola 3, Sibiu 1897, art: Arămânii, - | Vezi raspunsul dat acestei păreri de d. Bogdan-Duică în revista «Liga Română» An. Il, 12, Martie 23, 1897. i 
1
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— lbaţi-nă gtoni, că him _muşate. 

» — Nu tora, că este ntapte, 
mine tahina dimnăaţă. . 

Ohrida 

Cite stele sun în ţer - 
trandafir . e 

-lai caramfir, - 
tută-alune si si facă, . 
şi l&-adun tu tistimele, 
si l&-aduc a vrutilii: 

"— Vrută iu-ţ l&-ai g'ânili ? 

-— Tu Vlăhiie şi Mag'arie. 

N'-avăam tu munte n-aviin! e, 
ş-anamisa mer dulţi, 
trică vruta di-ş lO-arupsi 
ş-io mi dedu cu d&-alagă, 

„ada s-6-acâţ, acolo s-ă- acâţ, 
pi-6-acilâi și u bişăi, - 

di daul& măni! ni 8 acițai. 
— Strinqi-mi, g'one, cit poţi, 
d&-aăa ninte ata-n' “escu. 

Ohrida 

— 'Ţe stai f&ată niriită, 

— Nu va dada s:mi mirită, 
— Tini f6ată + g'ont-avuşi, 
g'one avuşi, ţe J5- alisăşi ? 
— Nu n'-ul vrăam io aţel g'oni, 
galbin ca ună limonii, 

„cu mustătli ca d&-aricii, 
lo va-n' lau un chiiparişă. 

— Eşi feată tu misuhori, 
tra s-ț-altdi tini un g'oni. 

Vlaho-Clisura. 

Sus tu munti.i nă cruţi, 
triş sum cruţi nă lilici,- 
nă lilici, nă nişâni, 
&asti carbă dă agirșari ; 

III 

«Luaţi- -nă voinicilor, căci sîntem 
A frumoase», 

— Nu acum, căci este noapte, 
mine des de dimineaţă. 

“Com. de d. Dimoane M. 

N 

Cite stele sânt i în cer, 
trandafir, i 
caramfir, 

toate alune 'să se facă, 
să. le adun în năframă, 
să le aduc iubitei 
— Lubită, unde ţi-e  voinicul (iu- 

bitul) ? 
„— In Romănia şi in Ungaria. 

Aveam în munte o vie, 
-şi-n mijloc (un) măr dulce 4) 
trecu iubita şi-l rupse 
"şi ei alergai iute (după dinsa), 
aci s-0 prinz, acolo s-o prinz, 
o prinsei şi o sărutai 
de cele două miini o' prinsei; 
«stringe, Jubite, cit poți, 
în viitor a ta sint. 

Dimoane Mihail 

— De ce stai, dragă, (lit. fată) ne- 
căjită 2 

— Nu vrea mama să. mă mărite. 
— Tu fată bărbat avuși, 
bărbat avuşi, de ce-l lăsazi ? 

:— Nu-l iubeam eă “pe.cel bărbat, 
galben ca o lămie, | 
cu mustăţile ca ale unui ariciă, 
eu voii lua un (bărbat frumos ca) 

chiparos. 
— Eși fată în mijlocul satului, 
ca să alegi tu un bărbat. 

VI 

Sus în munte ie o cruce, 
“ tocmai. supt cruce o floare, 

o floare, o minune,. 
este earbă de uitare, 

1) care face mere dulci,:ci nu sălbatic, care se numeşte agromin sai agromba 
pin “gr. &ypopmos.
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„cari 6ae duţi ş- paști, 
n'elu a Lei și 15- agirșaşti. 
Z-duc jiliti ş- 6- an'urzescu, 
şi di vruți işi igarşescu; 
6- an'urzii și mini lata, 

“şi tut nu-n' tr&aţi sivdata; 
nu-n' trăaţi sivdaăa țe-am  - 
tră un gione picurâr. 

POEZII POPULARE LA AROMÎNI 

care oae se duce și paşte 
işi uită de miel. . . 
Se duc nenorocite şi o mirosisc 
şi de iubiţi uită; 
o mirosii și eii sărmana, 
şi tot nu-mi trece iubirea ; 
nu-mi trece iubirea pe care o am 
pentru un voinic păstor. 

IN VII 

Io pi munte și s6arle după munte, 
după munte ni livade v&arde, 
tu livade ni fiatină araţe, 
de-aclo băa caiţi-do şi trăaţe. 
Aclo ş-iră ni fată mușşată, 
nâ f&ata mușată cu faţa scriată. 
Ma şiqui di-n' discilicâi, 
calu mine apota-l ligâi, - 
I'-ded a calui minucliul di pale. 
a zigarlui ţerbu chi'indisit, 
ş-an'ia n'-armase f&ala ţ&a scriata. 

Fanca Cionescu. 

Eu pe munte şi soarele după munte, 
după munte, o livede verde, 
in livede o lintină rece, | 
de aco!o bea ori-cine trece. 
Acolo era o fată frumoasa, 
o fată frumoasă cu faţa zugrăvită,. 
Şezui şi descălecai, 
calul apoi îl legai 
ii ded calului mănuncbiul de paie, 
a ogarului un cerb pestriţ, 
şi mie-mi rămase fața cea zugrăvită 

Cules de d. Taşcu Şunda, 

Notă. — Cuprinsul acestui cîntec vorbeşte despre un călător-vânător, care zărind o 
ftumoasă la fintină, a descilicat şi ca să fie de tot singur cu dinsa, calul l-a ocupat 
cu, mincarea, ogarul cu vinarea cerbului 
pinsă parcă cu penelul. - 

şi cl rămase singur cu frumoasa seriată, de 

VI 
Ţi-n' şedi carşi cu mine, 
„n'-arşu lailu ti tine, - 
“ti daule sufrimţăale,. 
scriate' sunt ş- aţăale 
Cara s-mi vrei, s-mi vrei, 
cara si nu, s-n'i spuni, - 
cîndo s- n-: undimusim, 
vrută, s-ni părghisim. 
Va-n' fug lailu-n“, va-n' fug 
va-n' fug tu munte grei ;. 
va-n' fac ună călivă (5. nă caltao)- 
ia singun va n! bincd 
ş- acloți va-n' arned. 
Niorl'i s- facă carte, 
munţii! s-. facă cundil'e, 
marăa s- facă milane, 
si scriii derturl&-amăale. 
Cite st&ale are-n ţeru 
ahite ori s-ti miriţi. 

- $-ăar mine si-n' te l'aă. 
Cruşova. 

Tu care şezi în faţa mea, 
arsei bietul pentru .tine, 

- pentru cele două sprincene, 
„zugrăvite sint şi ele. - 
Dacă: mă iubeşti, să mă iubeşti, 
ear dacă nu, să-mi spui, 
cind 'să ne întălnim, 
jubită, să ne părăsim.  - 
Mă voiii duce bietul, mă voii duce, 
mă voii duce in-munte grei,: 
acolo imi voiii face o colibă,. 
unde singur voii trăi 

i acolo voiii ierna. 
Vuorii să se facă carte, 

munţii să se facă condeie,.- 
marea să se facă cerneală, 
să scriu necazurile mele. 
Cite stele sint in cer, 
de atite ori să te măriţi 
Şi ear ei să te ieau,. 

Șunda Taşcu.
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IX 

Cara s-mi vrei, nci, s-mi vrei, Dacă m-ej iubi, dragă, (it. mică) 
| ” să mă iubeşti, 

cari nu, spune s-u ştii, Eu dacă | nu, spune, ca să ştiu, 
si-n! lată perlu.. lailu-n! si-n' fug să-mi jeaii lumea în cap să fug, 
tu munti si-n! mi ducu, - în munte să mă duc, 
tu munti n-SUus ş-ninga ma ncl6, în munte sus şi incă mai incolo, 
s-n' adâr ună cilivă ; să-mi fac o colibă; 
s-plingu mirăzlă- amăali, să-mi pling durerile mele: 
şi dorurili-n! grăali:. .: şi dorurile: grele: 

_di munti s-fac cundilili, din munţi să fac condete, 
di mare s-fac milani, „- de mare să fac cerneală, 

- j-di niori nă carte albă. şi de nori o carte albă. 
Citi stăali sun în ţer . Cite stele sint în cer, 

„de-ahiti ori s-ti mirii de atite ori să te măriţi 
şi &ară vâduă s-arminii şi earăşi văduvă să rămii ! 
s-tu min'l&-amâali z-viini şi în miinele mele să vii, 
cu mini s-ti ncuruni. i cu mine să te căsătoreşti. 

N 

Priimnă-n'-te, doamne, priimnă- Plimbă-te, doamne, plimbă-te, 
- _nite,. 
tu cimpul di Bitule. . în cimpia din Bitule. 
— Năâuă an! mi priimnâi, — Nouă ani mă plimbai, . 
şi muşată nu-n' aflâi, şi dragă (lit. frumoasă) nu-mi găsii, - 
maşi nă hiile di Uvrăauă numai o fată de Evreică 
pri balconi anâlt şideă, pe balcon nalt şedea, 
perlii aruşi îşi chiptină, a pe balcon nalt şedea, , 
ălbili qăăditi ş-frindăă, |. perii blonzi îşi pieptenă, i 

albele degete işi munceâ (lit fe ingea) 
mi mutrăă lailu-n' ş-m&-ardăâ. - mă privea pe bietul de mine şi 

| , | mă ardea. 

Vlaho-Clisura : | ă | Mia Brendu. 

a XI - 

— Hai fată, s-n tirdâm tu munte, — Vino fată (ad. dragă), s să mer- 
tu munti: noi doli'!. - gem în munte,în muntenoidoil. 

— Nu viin, g'one, că n-u frică, — Nu viu, iubite, căci mi-e frică, . 
frică singuri dolii! - (mi- -e) frică singuri doi | 

— Ţ- -bag, fată, munţii chiifiti : — Dragă, pun de chiezaş munţii, 
căarâa, că u bag la cap,. că voiii pune sabia la cap,”. 
tufechia u las pi braţ, .- puşca 0 las în braţe,. 
ş-calu:l legu la c'ic'&are! - - ear calul il leg la picioare, 
Il! leg cîn'hi si nă-alatră. . - ciinii. îi leg, ca să nu latre. 
S-arisi f&ata si dusi, Se înșelă fata şi mierse: 
triş tu mesăa năâptil'ei, tocmai pe.la miezul nopții, 
munţii! bigară s-aurlă, munții începură să urle (vijie), 
aciţă căarâa să-ş tal'e, incepu sabia.să taie, 
tufech'a acîţă s- amină, | „pușca incepu să-mpuște, 
și calu tra s-arujască, „Şi. calulesă nechezească, 
cin'l'i bigară s-alatră, . ciinii începură să latre
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ş-f&ata z-d&apiră, z-zehi'ilăască. 
— Taţi-n'i fâată și nu-n' plindi, 

-nu-n! ti ldai tră ună săară, 
„că-n! ti l6ai tră bana-n' tută. 

— Lele moi dado curbane, 

Fă-n' ţivâ&, că mult n'-u jale. 
— 'Ţe s-ţi fac, hiil'e curbane, 
bagă-n'-te nacă-n' ţi trăaţe. 
— Ţe s-mi bag, ţe s-mi liescu, 

voi un gione s-mi.mirescu, - 
di pi q&ană si-l mutrescu, 
cu mularea di cipestru - 
ş-io pripodăa si mplitescu. 

— 0 lai Marcu firşirăate, 
lăişi feata tru hi'icate. 
— O lele! s-ara si ștăam, - 
pri la călivi nu trițăă'm 
mirachii mini nu-l biga'm. 
O lelel! s-ara si ştăam : 
mini f&ata vrăa u lam; - 
Am năssută di oi becii, 
'ş-ninga ahăt-alti, caleşi 
şi ma nclo tă nă rimănă. . 
mi băgâm şi bagi la stăna. 

XIII 

„„— Măi Marcule, fărşiroate, 
"înegrişi fata în ficaţi. 

/ 

şi fata să se vaite, să strige 
— Taci fată şi nu mai plinge, 
căci nu te luai pentru o sară, 
ci mi te luai pentru viaţa toată. 

XII _ N 

Fă mamă sacrificiă 
(adică: Fă nepreţuită mamă), 
“tă-mi ceva, căci tare mi-e jele. 
— Ce să-ți fac, fiică nepreţuită, 
culcă-te doar îţi trece (dorul). 
— Ce să mă bag (adorm), ce să 

_ UMă nenerocesc, 
doresc un voinic, ca să mă mindtesc 
de pe colină să-l privesc, 
(venind) cu catirul de friă, 
ear eu la ciorapi impletind. 

— Aolei | de aş fi ştiut, 
pe la cătun nu treceum, 

"dragoste eă nu-i inspiram.:. 
Aoleă | de-aş fi ştiut, 
eu âş fi luat-o pe fata aceea; 
am 0 sută de oi alese (albe), | 
şi incă atite oi caleși, 
dar pentru o aromîncă, 
mă făceam chiar un bagiii la stină. 

XIV 
— Moi lilic'e gh'urgh'uvană, 
moi lilic'e clisur&ană, . - 
ţi-n' ț-&-ai Q&ana licrimată, 
di n'i stai învirinată ? 
— Taţi, lai 'g'oni, lai mușate | 

“n-am nă n&arcă ţe-n! mi bate, 
n' dă&ade un xen dit altu loc, 

n! dăade un grec si ș-lă-ardă un foc; 
dă-ațtă n'escu licrimată, 

-. d&-aţăă n'-escu nvirinată, 

— Fă floare ghiurghiuvană, 
fă floare clisureană, 
de ce o ai sprinceana lăcrămată, 
de ce ești intristată ? 
— Taci, iubite, frumosule ! 
am 0 vitregă care mă bate. 
îmi dede un străin din alt loc 
(ad. mă mărită cu un străin), 
imi dede un grec, arză-l-focul! 

- de asta sint lăcrimată, 
de asta sint întristată.. 

XV 

Mai ghi'ine linqit nic'-erâm, 
pri Gopeşi si nu-n! triț&âm, 
aclo-n' vidii ună muşată, 
analtu pi balconi șidăă, 
alba tantelă şi mnălteă; - 
ună Gară n'-u viii, 

Mai bine bolnav incă eram, 
prin Gopeși să nu fi trecut, 

- colo văzui o (fată) frumoasă, 
„nalt pe balcon şedea, - 
alba tantelă impletea; 
o dată o văzui,
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= 

daă ori dipi cal cădii; 
cic'oriu: ndreptu n'-ul mutâi, 
daţe lire ded, nu-l vindicâi.. 

“Tîrnova. 
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- de-două ori de pe cal căzui, 
piciorul drept mi-l scrîntii, 

„zece lire deltei, nu-l. vindecai. 

Lazăr Atanasescu, 

XVI 
7 4 

Ţi-n' diseră escu glară, 
tih'a ma z-duţi îi mbară;, 

la Ghi'irgh'anca mi căftară, 

mi căftară j-va mi duc,: 
tu udiăi iu j-bati un cuc; 

- j-bati, j-bati ş-nu pupsești, 
tdată hara s-ciudusești, 
Ghi'irghanca nu s-pistipseşti 
cu ocl'ul nu-n' faţi, 
cu gura nu-n! grești, 
cu min'li-nu mi cirtești. 

Gopeşi. 

Uni fată ş-un lai jone, 
s-astăl'ară doil'i n-cale, 
un sum cale, un stri cale, 

ş-acăţară nă stihimă : . 
iu va z-dGarmă doil'i astară ; 
pociii impartă dao aştirnute, - 
gardu mpartă da ubâare; 
cădu focul di analtu, 

: arsi d&-anamisa gardul, * 
cădu chi'atra di analtu 
trămsi d&-anamisa poc'ul, 
s-misticară dale ubăare, - 

“s-misticară daălă-aștirnute. 
Gopeşi, 

X 

— Mori frinţăale amesticate, 
"avdi cuclu ţe-n' ţă bate? 
— Mori în'lă-avdu şi-n! lă ascultu, 
sobă n6-am si-n'i-l ascundu. 
cuclu j-bate ună z-duţe,.- 
„dor di vr&are nis n'-aduţe; ... 
cuclu. bate ş-nu pifsăaște, 
inima cit n'-u cirtâaşte. - 
cuclu bate p&-alumachie, 
di n'-aduţe mași mirachie. 

XVII 

"MI ziseră sint nebună, 
norocul meii totuşi merge strună 

-. (bine); - 
mă ce- 

| | [rură, 
mă cerură şi mă voii duce, 
în camera unde cintă un cuc, 
cîntă, cintă nu încetează, 
tot satul se miră, | 
Ghirgheanca nu crede. 
cu ochiul nu-mi face, 
cu gura nu-mi grăeşte, 
cu miinele nu mă atinge. 

la (familia lui) Ghirgheancă 

Ioan N. Papahagi, institutor,: 

O fată și un voinic, 
se intimpinară ambii în drum, . 
unul supt drum, altul deasupra 

i [drumului, 
au făcut prinsoare, 
unde să doarmă ambii de seară; 
ulcior despartă două aşternute, 
gard desparte două curţi; 
căzu focul de sus, 
arse gardul din mijloc, 
căzu peatra de sus, 
sparse ulciorul din mijloc, 

„se amestecară cele două curţi, | 
se amestecară. cele două âșternute. 

Ioan N. Papahagi. 

VIII 

— Fă, cu sprincenele imbinate, 
auzi cucul cum iţi cintă ? 
— |! aud și-l ascult, 
sobă n-am să-l ascund. 
cucul cintă merei, 
dor de dragoste el mi-aduce, 

“cucul cintă şi nu încetează, 
inima mi-o intristează, 
cucul bate pe rămurea, 
şi-mi aduce numai dor. 

53



834 POEZII POPULARE LA AROMÎNI 

XIX 

Muntreă n-sus, muritrăă n- -ghios, 
ga muntrăă tu cămpul v&arde, 
ţi-ş da un-ardao minută ; 
s-nu-diți că-i di la Dumnid'ă să, 
că-i di paraponlă- a n'6u; 
dirta gionl-a n'âi. 

Vlaho-Clisura. 

Priveşte sus, priveşte Jos, 
ean te uită în cămpia verde, 
unde cade o rouă supţire ; 
să nu zici că provine de la D-zeu, 
ci-i de necazul miei, | 
din cauza voinicului miei. 

Nicolae Nace. 

XĂ 

.S-n'i ntreb. mama cu tot tata, 
s-au duşeclu cu v'uryanăa, 

ta s=n' aşternu tu gărdină 
su-nu meru, su nu peru, 
sum aumbra țăa di nucu, 
z-vină vruta z-durn'im doil'i. 

-Vrută-as&ară iu n'-irâi, - 
vinu a casă nu-n' tă-aflăi, 
ş-tută n6apt&a n'-alăgâi. 

Să întreb mama cu tot tata, 
(să-mi dea voie) să ieu salteaua cu 

” (plapoma, 
ca să aştern în grădină 
supt un măr, supt un păr, 
supt umbra cea de nuc, 
ca să vie dragă să dormim impre- 

| [ună. 
lubită, asarăţ unde ai fost, 
venii acasă nu te găsii 
Şi toată noaptea rătăcii. 

XXI 

Ți-n! „Vidui ş-un v'is pun, 
un viis bun ş-un g'one bun, 
pi cal ghiocu ş-alăgă, 
perc'a vimtul l-S-azbură, 
cu sirma l'-u arăschiiră. 
S-avăâm tih'e si-n! lu lam, . 
m&a cu furca s-lu hrăn&im, 

şi cu fuslu s-lu nvișteâna, 
că n'-armașu singură 

"ca oile făr piourâr, 
ca muli făr cîrvă'nâr. 

Tirnova 

“Imi văzui un vis bun, 
un vis bun și un voinic bun, 
pe cal cărunt alerga, 
coama vintul i-o filfia, 
ca mătasea i-o resfira. 
De aş avea noroc să-l ieauă, 
de-ar fi cu furca să-l nutresc —. 
(adică : cu produsul lucrului -din 

(furcă) 
şi cu fusul să-l îmbrac, 
căci rămăsei singură 
ca oile fără păstor, 

"că catirii fără cărăuș. 

Lazar Atanasescu. 

XXU 

Mine l grescu i-vruta n6- avde: 
v'inu-n', vrută, viinu-n' haide, 
s-nă işim doilii a primnare, 
cănd pi cale, cănd stri cale. 

Va-n' viin năaptăa s-tă- arăch'escu, 
că tora tu an' în! escu; = 
cănd la tine minduescu, 
de minte va-n' cfictisescu ; 

Eu o chem şi iubita nu aude : 
“vino, iubito, vino, 
să eşim amindoi la plimbare, 
cînd pe drum, cînd deasupra dru- 

[mului: 
Voiu veni noaptea să te răpesc, 
căci acuma în virstă sint;. 
cînd gîndesc la tine 
să inebunesc imi vine,
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căndu dau di ti mutrescu, 
ca fluria ngălbinescu 
Şi ca ţ&ara mi tuchiescu. 

Tirnova 
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când mi te privesc”. 
ca galbenul devin palid, 

„şi ca lumănarea mă topesc. 

Lazar Atanasescu, 

XXIII 

Fâată țe-n! tă. avăâra tu vr&are, 
birbil'o, more, birbil'o, 

mi pimsâşi, cădui tO-amare, 

birbil'o, mere birbi!'e, 
tindi-ţi mina si-n! mi scoţi, 
tra s-ni fațim doli'i soţi. 
F&ată cu faţa di meru, 
s-n-ancilță'm pipuţi di h'eru, 
s-ni lom dol'i di sum sară, 
s-n-aligă'm di h&ară- hăară; 
s-n-aligă'm di munti-munti, 

„si nă faţim -s6aţi multi. 

Fată, care te iubeam, : 
privighetoare, fă privighetoare ! 

mă aj impins (ad. mă. respinseşi), 
[căzui în mare 1) 

privighetoare, fă privighetoare ! 
intinde” mina ca să mă scoţi, | 
să ne facem ambii soţi. 
Fată cu obrazul ca un măr, 
să încălțăm ghete de fer, i 
să ne apucăm ambii de supsoară, 
şi să alergăm din sat în sat, 
să alergăm şi din munte in munte 

„ca să ne facem soațe multe. 

XXIV 

- Caldtihă- ți trandăfila, 
țe-n' ț-aflăşi nă sacră bună, 
nu ti scăati &arn-afară, 
s-tragă vimtul tre s- tă-azbăară, 
di-n' ti setati mași tu vară; - 
io la&a-n' di duduşană, 
n'-am nă sacră, nu-n! da bană. 
ni-indisii nă sbacră araiă, 
n'-mi scGati &arna tu nsauă, 
tradi vimtul di-n' m&-azbbară, 
n&auă da la&a-n' mi bati, 
pl6ae da min&-agudăaşti. - 

Vlaho-Clisura. 

, 

Aseară n6aptăa, n'adă-naptăa, 
mi sculâi şi nerşu la vruta, : 
ș-păarta nclisă n'i ă-aflâi, 
m&-aplicăi, claăa- -n' bişăi, 
şi di'lăcrini ni u mplui; 

- n-avdu vruta 16-ancintă, 
iă-ancînăă ş-iu cîniisă.. 
— 'Ţă-aj, lea -vrută, dă ancineşti, 
d&- -ancînești ş-ti cirteşti ? 

"— Asăară ndaptea, n'adă n$aptăa, 

1) A fi nenorocit. 
2) Lit. nu-mi da viată, 

“Fericit trandafir, 
care aflaşi (nimerişi) osoacră bună, 
nu te scoate earna afară, 
să tragă (sufle) vintul să zboare, 
ci mi “te scoate numai vara; 
ei sărmana de duduşană ! 
Am o soacră nu-mi dă pace,2) 

„am dat peste o soacră rea, 
mă scoate earna in nea, 
suflă (it. trage) vintul mă zboară, 
zăpadă ninge mă bate, 
ploaea plouă mă loveşte. 

XXV 

A seară noaptea, în miezul nopţii, 
mă sculai şi mersei la iubita, 

“şi poarta o găsii. inchisă. 
Mă aplecai, “chiea sărutai 
şi cu lacrimi o umplui ; ; | 
auz pe iubita că se văita, ” 
că se văita și se căinea. 
— Ce ai, fă iubito, de te vajţi, 
de te vaiţi şi te intristezi? 
— Asară noaptea, pe la miezul 

| [nopţii
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le n'-aflâi ch'eptul disfaptu 
şi fluriile mintite, 
s- furi că-i di vrutlă-ameii, 
halani si-l b'ibă, 

-ş- furi că-i di g'onli amet, 
harami si-l! h'ibă. 

Vlahoclisura. 

Ţe-n' adrâşi, lai, dada mâa, 
di-n' mi măritâși mult n'ică, 

“multu n'ică ş-nicriscută, 
nicriscută ş-ag'amită; 
mult diparti mi dideşi, 
n6auă hari și trei munţi; ! 
Calotihă di vei lai munţi, 
ț&-aştiptăţi z-văviină vâara, 
v6ara cu Mailu d&adun 
cind j-dișcl'id trandâiili, 
trandafili ş-lilic'ili. 
Calotihă di voi la munţi, 
nu ştiţi jali, nu ştiţi mâarti; 

la&a-n' io, laăa-n'-di mini, 
ori-ori-n' vini s- plingu, 
ori-ori tra s&-aridu. 

Ținţi qili (Ș) şasi nopţi - 
fec'ă -tu mihilălă-avostru, 
numa ta nu ptui s-&-anveţu 
numu ta di Custandină 
di la Dumniqiăi s-ţi vină; 

mori ocl'u di girichiină, 
ţe-n' dai ahintă cintină; 
eși tu ușa di disupră 
şi-n! ti vedu, si-n' ti mescu, 
şi di tine si-n! mi lertu. 

XXYI 

îmi aflai pieptul desfăcut 
şi galbenii neorinduiţi 
de o fi de iubitul mieti, 
să-i lie de bine; | 
de o fi de bărbatul miei, 
haram să-i fie. 

(Mia (Tacit născută) Adam. 

/ 

Ce-mi făcuşi, fă mama mea, 
de mă măritaşi prea mică, 
prea mică şi necrescută 
necrescută și nevristnică (necoaptă); 
prea departe mă dedeși 

" (peste) nouă sate şi trei munţi ; 
fericiți voimunţilor, 
cari aşteptaţi să vă sosească vara, 
vara împreună cu Maie, : 
cind înfloresc trandafirii, 
trandafiri şi florile. . 
Ferice dei voi munţilor, 
cari nu cunoaşteţi jele, nu ştiţi 

„ Imoarte; 
beata de mine, sărmana de mine, 
din cind în cind imi vine să pling, 
din cind în cind să rid.. . - 

XXVII 

„Cinci zile şi şase nopţi 
făcui in mahalaoa voastră, . 

“ numele tăi nu putui să-l învăţ, 
Numele tăii de Constantină, 
fi-ți-ar de la D-zeu să-ți fie (Cit. 

| [să-ți vie); 
fă, cu ochiul de aquilă, 
de ce mă chinueşti așa: 
eşi în uşa de sus 
să te văd, să te cinstesc 
şi de tine să mă iert. 

XA VIII 

Di la tine pin la mine, 
în' ch'irdui p&ala cu celine, 
cu caprăchile dă-asime “ * 
şi cu zuniţa di sirmă. 
Care s-n'-6-află 
s-n'-u pitrăacă 
cu un g'one ninsurât 
şi pi-un cal neacițăt 
Şi pi-un pulii azburătâr 

„tra să-azbâr. trăş tu ubâr. 

De la tine pină la mine, 
imi perdui poala cu cline, 
cu ceaprazurile de. argint 
şi cu briul de mătase. - 
Cine mi-o va găsi 
să mi-o trămită - 

"cu un voinic neinsurat, 
pe un cal neincălecat (lit.nedeprins) 
şi pe o pasere zburătoare 
ca „să-i zbor pină în curte.
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XăIĂ 

Marie de Gabrova, : 
“vino încoace şi tot mai încoace, 

îți voii zice bietul ceva, 
inima mult mi te doreşte (iubește). 

" Stau şi- mă gindesc 
două vorbe cum să-ți grăesc, 

Marie di Gâbruva, . | 
vinu ncăa și tut ma ncâa, - 
va-n' ţi qic lailu-n' ţivă, 
inima multu-n' ti va. | 
Stau şi mi mintuescu. - N 
dvauă zbăari cum si-ți grescu, 
doauă zboari, dăaiă nglimi, două vorbe, două glume, | 
că mi tuch'escu ș-mor tră tini. căci mă topesc şi mor pentru tine. : 
doauă zbăari, dăailă şicae, Două vorbe, două glume 
multu-n! te am io tu sivdae. căci mult mi-eşti dragă. 

Notă. — Gabruva a fost un oraş foarte însemnat în secolul trecut, care a fost 
devastat o dată cu Muscopole. (Romineşte se numeşte şi azi Grava). Multe din fa- : 
miliile asestui oraş ait emigrat, care în cotro a putut. Aşa, primele familii fundatoare 
ale orășelului rominese Cruşova aii fost din Grava. Apoi alţii s-aii dus în Transilvania. 

- Familii însemnate din Grava din Pesta. să 

XXX 

Alba m&a viinu-n! la mine, 
“alba măa, mori nica măa; 
vinu-n' pi ch'eptul amei, 
pr&-ațel ch'eptu arudinăt, 
că-i di bich'âr ninsurât, 
Di pute mine nâari'să, 
cum piţi“i di-n' mă arisâşi, 
di-n' g'ucâşi mint&a din cap. 
“Ti sara căndo-n! mi bag 
m&a-n' mi şuț ca sula-n-foc, 
ca nimal'lu sum cițut. 

Cruşova.: 

Candida mea, vino la mine 
candida mea, fă iubita mea !. 

vino în pieptul miei, ” 
pe cel piept ruginit, | 
căci e de flăcău neînsorat. 
Eu de nici o-dată neinşelat, 
cum păţii (ad. ce fel), mă înșelași, 

“de-mi turburaşi mintea din cap; 
In seară, cind mă culc, _ 

“mă învirtesc ca frigăruia în foc, 
ca vita supt cuţit (cind e să fie 

. [tăeată. 

P. Şunda, - 

XXX. 

“Puilu strigă: aide făată ntr&-apă, 
ică ntre-apă, ică tu livade, 
tu livade şoput că-apă-araţe, 
ningă şoput mingal cu lilic!e, 
cu lilicie ş-cu visil&âc albu, 
pi visilăâc ş-ună carte albă. 
Carte albă și cu grame lăi, 
grame lăi, jil'&ase scriate : E 
«cavai dă-aţel om ţi başe f&ate, 
«pin s-u başe: <va-n'ti l'au fată» 

di cara u başe: «sctaptă pin di 
[tăamnă ; 

«toamna vine ș-priumv&ara a- 
a [g'unsi. 

Crușova, - 

Paserea strigă : ai fată la apă, 
sau la apă sau în livede, 

„ în livede, (e) şipot cu âpă rece, 
lingă şipot mangal cu flori, 
cu flori şi cu busuioc alb, 
pe busuioc o scrisoare albă, 

„ scrisoare albă şi cu slove negre, 
slove negre, jalnic scrise: 

-<Vai de.cine sărută fete 
"pină cind s-o sărute: te voii lua 

(fată ! 
după ce o sărută :. aşteaptă la 

. „toamnă, 
“Toamna veni şi primăvara sosi. 

T. Şunda,:
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XXAII 

Nă făată mușată 
ni-avââm tu mihilă, 
dadă vâduă ș-avăă, 
țe şideă di u ncic"ă, , ' 
aNu-n' mi ncac!i dado, 
«Şi nu-n! mi virvă, 
«si-n! ț- -aspun, le dado,. 
«care-n! mi bişe 
«ni dit x&ane ș-ăaste, 
«ni dit dipirtos, 
«un g'oni grimiti'c, 
acu -ocl'ul ch'indrisit. 
«Tu pârtă- n' şid&âm, 
«la nis în' mutr&âm, 
«viinu muşată, vinu, 
acă nu Ş-u.ţinivâ; 
«vinu muşată, vinu, 

„«că nu-ţi fac țivă, 
“«nă Gară bişari 

— S-furi ndreptu zborlu atăă 
gioni mușăt, 

Si ni tă- avdă Dumnidăii 

O fată frumoasă ! 
aveam în mahala, 
mamă văduvă ş-avea, 
care şedea şi o certa. 
«Nu mă certa, mamă, 
«şi nici nu mă ocări,. 
«ca să-ți spui, fă mamă, 
«cine mă sărută, ” 
«nici din străinătate este, 
«nici din depărtare, 
«e un voinic cărturar, 
«cu ochiul zugrăvit! 
«In poartă şedeam 
«la dinsul mă uitam, 
«vino, frumoase, vino, 

— 

«căci nu ie nimenea; 3 

«vin, frumoasă, vino, 
«căci nu-ţi fac nimic, 
«o dată sărutare (ad. te oi săruta 

J o dată) 
«ş-ațăă cu vrăarăa ta. «şi asta cu vrerea cena 

| [tu)) ta. 
XNĂIII 

— Ai, lea nică, s-ni priimnămu — A fă dragă, să ne plimbăm, 
pa i dolii-nă | amindoi ! 

Tu curii s-n-aligămu ; In pădure să alergăm ; 
i singuri | singuri ! 
— Nu pot, gione, nu pot bune, — Nu pot, dragă, nu pot bunule, 
i | dolii-nă ! amindoi ! 

S-nu ni scăală cintic în hăără, Ca să nu-mi facă cintec în sat, 
singuri | „singuri | 

—3- -nacă-l scăală, ș-nacă-l cintă, — Şi dacă-l scoală, şi dacă-l cîntă, 
vruta-nii | | draga mea! 

„Noi s-ni lomu, noi. s-ni vremu, Noi să ne luăm, noi să ne iubim, 
scumpa-nii ! scumpa mea ! 

—De o [i drept (sincer) cuvinlul tă, 
voinic frumos! 

Să te auză Dumnezei, 
gioni scump ! voinic scump ! 

Dusi ni'ica tu curie Merse micuța în pădure, - 
„mol singuri | singuri | 

Di si f&aţi pirvulie Şi se făcu istorie (de ris, în gura 
dol'i .nîși | lumei), amindoi ! 

XXIV 

Zr deadi sdarli după lună, 
stăi ni'ică, stăi bună, 
stăi, să- n' ți dic ţivă, 
tră tini n' ardi inima. 
Stăi braţ di braţ sti lat, 

x 

Se dede soarele după lună : 
«stăi micuță, stăi. frumoasă, 
stăi, să-ți zic ceva, 
pentru tine mi-arde inima. 

„„stăi, braț de braţ să te eat (apuc), :
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si-n! ti-aduc tu casa m&auă. 
Să-n' ti fac niveastă nauă. 
— Nu-nii stai, g'onili a n'eii 
n'-u frică di oclul ată'u - 
că-n! mi s&arbi, n'-mi tuch'aşti, 
că n'ica 'ndilicată ş-&asti. 

-— TTini g'oni, braţ di chiin, 
mă&a-n' ti ved şi m&a-n! suschi'ir; 
in&a-n! suschiir ditu hiicate, 
pră-aţel ocl'u mirdilăt, 
tini g'onă,-aumbră di. fag 
tindi-ţi braţlu si-n' mi bag; 
si-n' mi bagu şi si-n! adormu, 
somnu lungu, dulţi somnu. 

XXĂVI 

— A moi f&ată, moi muşată, 
- mușutăața d-iu-n' ț-&-ai aflată ? 

- disi di Dumniqă”-i dată, 
cu cundil'ii &aste scriată ? 

» — Nu-i dată, ni-i seriată, 
că &aste acumpărată, 
ună niil'e ş-ţinţi sute - 
n'i'a &astă-a tati-sui, 
suta &astă-a frati-sui. 

XXXV 
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-să te duc în casa mea. 
Să mi te tac mireasă nouă. 
— Nu stai, iubitul miei, 
mi-e frică de ochiul tău, . 
căci mă soarbe, mă topește, | 
şi micuța delicată este. 

Tu voinic, (ca) brat de pin, 
mi te văd și mereii suspin, 
“suspin din ficaţi, 
după ochiul acela mărgelat; 
tu voinic, umbră de fag, . 
întinde-ți braţul să mă culc; 
să mă culc şi.să adorm, 
somn lung -(indelungat), dulce 

(somn. 

si 

— Fă fată, fă frumoasă, 
frumuseţea de unde.o ai aflat ? 
oare de D-zeu ţi-e dată, 
cu condeiul (penelul!) este zugră- 

- [vită ? 
— Nu ie dată, nu ie zugrăvită, 
căci ieste cumpărată, ” 
o mie şi cinci sute, E 
miea este a tatălui său, 
suta este a fratelui său. 

Da n XXXVII 

Mi luă somnul si-n! mi bagu 
sumu' dega ţa di fagu; 
mi luă somnul si-n' mi nclinu 
simu dega țăa di chinu. 
Cio ş-i nâ fintină arați 
di-ş u alavdă cari-ş trăaţi. 
Mi aplicâi si-n' băau apă 
n' câdu şimia s-mi cr&apă; 

“cari s-6-află sn-u pitrăacă 
pri nă fată nimărtată, 

“pri nă pule niuată, 
că ni'i fu di vruta dată. 

Mă apucă somnul să mă culc, - 
supt tufişul cel de fag; - | 
mă apucă somnul să mă închin, 
supt tufişul cel de pin. 
Acolo e o fintină rece, 
pe care o laudă ori cine trece. 

- Mă aplecai să beau apă, 
îmi căzu năframa, ca să mă iîn- 

[tristeze; 
cine o.va găsi să mi-o trămită, 
cu o fată nemăritată, 

-cu 0 puică care. n-a ouat, 
căci mi-a fost de iubita dată. 

XXXVIII 

Pul'ul ş-azbară, pi cali ş-fuzi ă 
ş-câlăa tu ax&ani niîsu ş-si duţi. 
«Trei ani, f&ată, zbor n'-azburăi, 
ca tini altă n6-aflăi; , 
io va-n' alagu și ninga trei 

Paserea zboară pe drum fuge, 
şi colea în străinătate se duce. 
Trei ani, fată, în zbor zburai, 
ca tine alta nu aflai ; 
eii voii alerga (umbla) şi incă trei . .
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cari si-n' Qiţi fâată, că nu-n' mi 
SE a vrei; 

— e si-ţi qic joni, va-n' plisci- 
(nescu, 

ma n'-escu făată și nu piio z-grescu. 

Gopeşi. 

F&ata z-duţe ta s-l'a apă, 
g'Onile mușât va s-crăapă ; 
«stăi l&a fată, nu ţ-ă-arşine, , 
că viin ş-mine după tine, 
stăi s-ță portu vâsile, 

„s-ț-arăpasă brâţile. 
Să-arise f&ata ș-lă-aştiptă,, - 
g'onle vase nu-!' purtă:, 
ma un ocl'u îl' fură” 

pri sum dtane ş-sufrimțăale, 
di s&-avdi' ş-pină tu xăane. 
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„dacă-mi vei spune, că nu măvre; 
(iubeşti), . 

— ce să-ți spun, voinicule, imi vine 
[să pleznesc, 

dar sint fată şi nu pot să vorbesc. 

XXX SE 

Fata se duce să .iea apă, 
tinărul frumos e tare supărat. 
«Stăi, fetiţo, nu-ţi fie ruşine, 
căci vin şi ei după tine, 
stăi să-ţi port vasele, 

„să-ți odihnească braţele. 
Se inșelă fata și-l așteptă, 
tinărul vase nu-i purtă, 
ci un ochii (ad. o sărutare la ochiu, 

[i fură, 
pe supt gene şi sprincene 
de se auzi pînă în străinătate 
„(adică : în cit îi merse vestea 
pină în străinătate), 

XXXX 

Un om ţi ş-are sivdae, 

ningă năs şedi și-l! zbură; - 
lu zbură, I-piriursăă, 
cum il! va inima lui; 
a lui inimă l'-u late 
mași tră vreare şi sivdaie. 

"“ Vlaho Clisura, 

Un om care iubeşte (lit. are dra- 

[goste), 
lingă dinsul şezi şi vorbește-i ; 
vorbeşte-i și consoală-l, 
cum îi, dorește inima lui; | 
inima lui (îi) este neagră (arsă) 
numai pentru dor și dragoste. 

Tana V. Bibi, 

XXXXI 

— Nâdima mă-ta, mori f&ată, 
mori nădema-ţi | 

țe-ni ti feaţi ahit muşată; 
di-n' arcâi ocl'ul pri tini, 

di-n' mi ciildisii di minti, 

dă-agărșie di-n' durniii, 
di-n' fudiră oili tă-agru, | 
di-n' curmară multă zniie; 

cade n'elu şi minată, 
cade dae şi minucl!u, 
și birbeclu nă cipiţă. 

Afurisită (lie) mama, fă dragi, 
afurisită (fie) 1- 

care te născu așa frumoasă ; 
că-mi aruncai ochiul pe tine + 
(adică : în cit privindu-te), 
mă zmintii (lt.: mă scrintii în 

„. i | [minte), 
în cit uitai și adormii, 
şi-mi fugiră oile in ogor, 
Şi-mi făcură (aduseră, lit : curmară) 

[multă pagubă: 
fie-care miel, o mină plină, 
fle-care oae, un mănuchii, 
şi (fie-care) berbece o căpiţă.
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— Taţi, lai gone, taţi nu crapă 
- Oi gt'oni vrut, 

tută ch'ârdirăa ţi fâaţisi, 
mpartu ndoauă părţi tini, 
g'umitat&-alasă a ni'ia, 
giumitati tini ţini. 

  

S41 

-— Taci, iubite, taci nu te intrista, . 
măi voinic iubit, 

toată paguba ce suferişi, 
“ împartă-o în două părți tu, 
jumătate lasă-o mie. 
jumătate tu să o ţii. 

Weig.: Arom, II, 22, 17, comunicat de P, Papahagi. 

Nolii. — Aria acestui” cintec e redată de mult regretatul Caireti Costică :în re- 
vista "Macedonia, p. 153. 

XXXXIL 

Mi sculâi tah'ina dimn&aţă, 
moi lili-lilica mea! 

di-n' mi lai tu min! ș-tu faţă, 
moi tranda-trandâfilă | 

Ş-m&-alinâi pri-un muntă&-analtu, 
şi cintâi ca picuraru 
diștiptăi cirvănari'i, 
cîrvănarti ş-picurarli, 
diştiptâi ş-nă muşată, 
țe-ş durniâ moi tu v'uryane; 

„ di-nt dă&adi d6auă blistăame. 
«Crima s-ai a bre g'iuntale, 
ti sculăși di diminăaţă 
di-n' mutâși g'onli di mbraţă. 

“Mă scula! în zori de dimineaţă, 
fă floarea mea! 

mă spălai la miini şi faţă, 
fă trandafirul miei ! 

şi mă urcai pe un munt nalt, 
şi cîntai ca un păstor, - 
deşteptai pe cărvănari, 
pe cărvănari şi pe păstori, 
deşteptai şi pe o frumoasă, 
care dormea in 'plapomă, 

„ Şi care-mi dădu două blesteme: 
«Păcat să ai, mii tinere, 
care te sculași. de dimineaţă 
şi-mi sculaşi pe iubit din braţe. 

SS 

“Ciudie, laie c'udie, 
țe ş-f&aţi tu rumânie, » 
ti nă f&ată, nă g'adie, 
băgă g'on'l'i tu zălie, 

hăara tută tă-amărtie. 
L&aţi-o ta s-u spindură'm, 
soia de-arșine s-ă-ascăpă'm: 

. 

Ți e bună, multu bună, 
l&ata ni'ică, f&ata armină, 
dimin&aţa „6a si scâală, 
ş-lia vâsile z-duţe ntr&-apă, . 
la fintina din livade, 
tu livad&a aţăă văarde, 
ş-crăaște nă trandaiilie, 
pi trandafil gramă scrie: 

_acari bași f&ată di ş-6 alasă, 
«Dumniqă” l-5-astindi a lui casă». 

„ ÎSXXIV 

Minune, ce mai (lit. neagră) minune, 
ce se făcu (petrecu) în romănime, 
pentru o fată, o stricată, 
care băgă pe tineri în zelii 
(adică; care a pus în draci pe tineri), 
satul tot in păcat. | 
Luaţi:o sa -o spinzurăm 
familia (lit. rudenia) de ruşine să 

: scăpăm. - 

Cit e de bună, mult (foarte) bună, 
fata mică, fata aromină, 
dimineaţa dinsa se scoală, 
își jea vasele se duce la apă, 
la făntina din livede, . 

“în'livedea cea verde, 
iși. creşte un. trandafir, 
pe: trandafir. slove scrie: 
«cine sărută fată şi o lasă, | 
«Dumnezeu i-o. stinge a lui casă». 

„„Comunicată de sora mea Anastasia, Bitolia, Macedonia. 

7 =



842 _ POEZII POPULARE LA: AROMÎNI 

9.908 

Vruta-n' șade tu firidă - 
a vrulă ş-lele ! 

io ma-l' grescu, vruta nd-avde. 
- vrută ş-lele | 

«bună-ţi &ară, vrută ș-lele !» 

— «Gh'ine viniişi, bre g'untale! 

„— «Ţi nu-n! grești, vrută ş-lele! 

«A-nă ni'ică ta s-nă lom,: 
«si nă lomu, si nă vremu, 
«şi nă faţim dol'i soţi. 
— «Nu lai gione; nu g'unăale! 

curbane ş lele! 
«nă h'im sote di nu-şi cade, 

curbane ș-lele | 
— «Meţi, vrută, doli s-nă lom, 

| , vrută ș-lele! 
„«vr&arâa noi si nă d-avem, 

aş-a vărnui s-nu aspunâm! 
— «Nu lai g'one, nu g'untale, 

curbane ș-lele !. 
«Nă him soie di nu-şi cade. 

Vlaho-Clisura. 

"— «de ce nu răspunzi, 

Iubita-mi șede la fereastră, 
jubită și dragă | 
tot chiem) iubita ei ii tot grăesc (o 
iubită şi dragă! nu aude) 

— «bamă-ți ziua (lit. ceas), iubită 
„ÎŞI dragă 

— «bine veniși (ad. bun sosit), voj- 
(nicule | 
iubită şi 

| [dragă ? 
Vino, micuţo, să ne luăm, 
să ne luăm, să ne iubim, 
să ne facem ,ambii soți. 
— Nu voinicule, nu tinerelule! 

„+, dertfă și dragă! 
sintem rude şi nu se cade, 

jertfă și dragă ! 
— Cu toate acestea, iubito, ambii: 
să ne luăm) jubită şi dragă ! 
dragostoa să o avem (să o păstrăm) 
şi, nimănui să nu o spunem! 
— Nu voinicule, nu -tinerelule! 

-. dertfă şi aragă! 
Sintem rude şi nu se cade. 

XXXXVI 
Nă f&ată arumină, - 

gonle ş-lo .cu vrăari, 
sOacră-sa vră&a crăapă 

di v'inati mari.' 
Nă quă, un prindu, 

micare-l! adară, 
mică' laga fată 
di dor di vr&a-ş mâară: 
— "Ţe ş-fu la&a micare, 

mori mumă ciţatiă 
micâi ş-mi nfirmicai, 

sOacră multu arauă. 
„Pescul tiginsitu 

pescu el nu ş-fu, 
ş-iu uh'eli dit arburicu. 

di-n' mi nfirmică 4), 

O fată (a)romiîncă, 
bărbatul il luă cu dragoste, 

soacră-sa era să crepe . 
de mare necaz. 

Intr-o zi, într-un prinz, - 
mîncare le prepară, 

mincă biata fată, 
de durere era să moară. 

— Ce fu ticâloasa, de mincare, 
fă mamă căţea, 

mincai şi mă otrăvii, 
soacră foarte rea. 

Peștele cel fript, 
pește el nu fu, 

ci fu ţipar din arborel, (șarpe). 
din care cauză mă otrăvii. 

XXXĂVII 
„Ea nu mutrăă, ş-nu-n! te ascunâi, 

„nică tu pilidire! 
pitrunicl'e scriată, 

că ei va-n'lai nă dăamnă frincă, 

3). Var. Weig. Olymp. p. 115, XI. 

Ean, nu te mai uita și: nu mi te 
| (ascunde, 

mică în fereastră |! 
potirniche zugrăvită, 
voii lua o doamnă 

(franceză, 
căci ei imi
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va-n! u .ncl'id nuntru n-udae, 
va-n' u-ntreb tut tră sivdae 

că sivdata ş-taste dulţe, 

[ră 
mi-o voii închide năuntru în odae, 
şi mi-o voii întreba despra dra- 

[goste, 
căci i dragostea este dulce. 

. . . . . 

O XSXXVIII 

Pri la pâarta ta nr. -trițeăm, . 
moi, lilicta ma! 

moi, tranda- trandafilă ! 
băaţăa ta mini n'-ă- -avdăm, 

moi, lilicia mea! etc 

cu mă-ta ma a-ti ncăc'âi, 
ti ncăci'âi şi u nviţăi: 
s-facă numtă cu simiţi, 

cu simiţi tuti stăh'iți, 
- s-trăacă cuscri a mătulăță 
tu tustă'n', tu haimalâţi, | 
bati vimtul, s- girțiăască, 
n'ica măa si-n! si mărească ; 
cu mă-ta ma ni-ti ncăc'âi, 
ti ncăc'ăi şi u nvițăi, 
s-facă numta. cu vin dulți, 
si-ndulțăască cuscărl'i, 
si s-hîrsăască 6ăspiţiii. 

Pe le poarte a ta treceam, .: 
fă floarea mea! 

| fă trandafirul mieu | 
vecea ta eu auzeam, 

"fă floarea meal etc., 
-cu- mama ta te certai, 
te certai şi o învăţai: 
să facă nuntă, (oferind) covrigi (in 

[loc de pine), 
covrigi numai (lit. toţi) cu stafide, 
să treacă (vie). nuntaşi armatoli, 
în fustanele, în zurgălăi, 
suflind vintul, să răsune, 
micuța să se mărească; 
cu mamă ta mi te certai, 
te certai și o invâţai: 
să facă nuntă cu vin dulce, 
să indulcească pe nuntaşi, » 
să bucure pe oaspeţi. 

. 

XXXAIA 

S- agi6acă f&ata cu meru, 
moi s-ag'ăacă ! 

l5-amină sus, lo-aștăaptă n- mănă, 
moi s-ag'dacă ! 

«Acti l-ul ţăn', f&at' alel meru, 
acui l-ul țăn'! 

— <A unui gone, untii pabesu, 
<ță-are trei anii, ți şade m-Pole, 

Moi s- ag 'dacă | 

<di nu- -ni! Ditrăaţe ni i carte, ni zboru, 
a alulilţăn! 

«di va-ni crep la6a di doru ! 
laga-n'! - 

Tinir&aţă 
albă față, 

nd-are cari s-0-acaţă, 
ah! ah! l&a dada măa! 
ți nu ntregh' inima măa, . 
că ți-n' va. 

Se joacă lata cu  roărul, 
măi se joacă! 

il azvirle în sus, l- -aşteaptă în mînă, 
măi se joacă ! 

«cui il-ţini, fată, acel măr, 
acui il ţini ? 

— «Unui tinăr, unui necredincios, - 
care are e (sint) trei ani, ce șade la 

[Stambul,. 
măi se joacă ! 

şi nu» i-mi trămite nici scrisoare, 
[nici vorbă (bună), 

lui îl ţiu ! 
şi-mi vine să 4 erep de dor 

| sărmana | 

L 

Tinerețe, 
albă faţă, 

nu ie cine să o prinză (răsfaţă) 
ah! ah! fă mama mea! 
de ce nu-ntrebi inima mea, 
că ce-mi doreşte (vrea).
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Cu dulțăaţă 
„s-mi la m-braţă, 
s-mi bașe tru faţă, 

ah! ah! l&a'eu mărata, 
dado, n'i-ncl'isiși n'ata, 

ț&a muşata. 
Dado, vine 
gionle vine, 
ma nu e tră mine 

ah !,ah! lăa dado sor, 
tihta n'ldai di dor,. 

Şi va-n' mor. 

Cîntat de d. Taşcu Telescu 9, 

S-n'i ntreb mama cu tot tata, 
S-lai duşelu cu &h'urgânăa, 
ta s-n'-așternu tu grădină, 
Sunu meru, sunu peru, 
sum tufa di trandafiru, . 

"z-vină vruta, z-durn'im dolii: 
— «Vrută, as&ară, iu-n! &arâi, . 

-vin'i acasă, nu-n! t&-aflâi, |. 
ndaptăa tută m&a n'-cripâi, 
în' cripâi şi-n! pliscănii, 
pin: t&-apirită nu-n! durniii, 

„ Vlaho-Clisura, 

Ma nu arăi tini ţe-n! Qiţăai 
tini ţe-n' (Qi) ţ&ai şi iti diț&âm, 
si n'i crești, si-n! ti lau; 

- ma-n'. criscuşi ş-ti isusiși 
ai criscuși ș-ti măritâşi 
$- Mini lailu m&-alăsâși. 
Pri cânghiili ma-n! t&-alinăi, 
tu pălidiri n'i işâi, ! 
şi cu mini ţ-aridăâi. 
S-avă&âm un meru si aruc, 
s&-arucu, si tă-agudescu, 
m-braţă s-n'i ti lăvuescu,; 
brâţăli-ţi s-li hrisusescu. 

Selia (Calive-Badralexi) 

LII 
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Cu dulceaţă (ad. cu blindsţe) 
să mă iea în braţe | 
să mă sărute în faţă, | 

ah ! ah! ei biata, 
mamă, imi închiseși tinerea ea 
„cea frumoasă ! , 

mamă, vine,” a 
iubitul vine, 
dar nu ie pentru min 

ah! ah!-fă mamă 
ftizia luai de dor, 

Şi o să mor. 

1 II 

Să-mi întreb mama cu tot tata, 
să iau salteaoa cu plapoma, 
să-mi aştern. în grădină, 
supt un măr, supt un păr, 
supt tufişul de trandafir,. 
să vie iubita, să dormim impreună: 
— «lubită, asară -unde mi-erai, 
venii acasă, nu mi te aflai, 
toată noaptea mă necăjii (lit.crăpai), 
mă necăjii şi pleznii, 
pină la zi nu dormii. 

! 

Nu erai tu care-mi ziceaj 
tu, care-mi ziceai și îți ziceam, 
să crești mare, ca să mi te feat 

- (nevastă) ; 
ci, crescuși și te logodişi, 
CI, crescuşi şi te măritași, 
şi pe mine nefericitul mă lăsași. 
Pe balcon mi te urcai, 
la fereastră eşai, 
şi de mine rideai. 
De aş fi avut un măr să arunc, 
să-l arunc, să te lovesc, 
la braţe să te rănesc, 
braţele-ţi să le auresc. - 

"Cionga George. 

1) Vulpian : Poesia populară, pusă în muzică, culegere din ţoate țările române București, 1889, No. 341 p. 114
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LIII 

-— Viin Tănuşe, z-dun'im dolj, 
Tană, Tănuşe, 

| albă ş-aroșe ! 
— Nu viin, g'one, că n'-u frică, 

gione, g'unăale, 
ch'icât din stăale! 

— Va-n' viin n&aptea, si-n' ti fur. 
_ Pană, ete. . 

— N'-am un tată, ţe-n'm&-avăagtii. 
. g'one, etc. 

A'-am nă mumă, ţe-n! mi dâari, 
tută năaptăa şadi ş-tarţi! - 
— Pist&-avlie va-n' m&-aruc, 

ş-mini, vrută, va-ni! ti furl 
— N-am un cîini tu avlie, 
tută -năaptăa avă&agl'i casa. 
— Tată-tu la oi'va z-ducă, 
muma ta la agripnie, 
cinili va-l vatim mini, 
ş-pali va-n! ti fur! 

— Vin Tânuşe,să dormim amindoi, . 
“Tană, 'Tănuşe, 
albă şi roşe! 

— Nu vii, dragă, căci mi-e frică, 
tinere, tinerelule, 
picat din stele! 

— O să viii noaptea, să mi te fur, 
Tană, etc. 

— Am un tată, care mă păzeşte, 
tinere, etc. 

am o mamă, care mă doreşte, 
toată noaptea șede și toarce! 
— Peste (zidul) curţii mă voii a- - 

[runca, 
şi eii, iubită, te voiu fura! 
— Am un'ciine în curte, 
toată noaptea păzeşte casa. 
— Tată-l tăi la oi va merge, 
mama ta la denii, 

-pe cine îl voiu omori 
şi earăşi mi te voii fura! 

, i 

LIV 
7 

Mult an dare-n' ti sculâşi 
moi lilicie, moi trandaflă | 

purunghiil' di-n' diștiptâși, 
di-n' intrară tu grădină 

"di-n!' mintiră vasil&aclu, 
vasil&aclu şi garsafli, 
vasilăaclu a g'6n'ilor, 
gardalili a nve&ăstilor. 

Mi lo somnul şi nclinarâa, 

singur nu po-n' dormu! 
N'-am muşata tu viţină, 

cu nisă va-n! dormul! 
ş-ari tată, nu ş-&-alasă, 

di Dumniqă: si-ș d-aflăl 

ş-ari mamă di ș-u ncacii, 
' s-l-6-aducă FHristolu! 

«Ea chimâți-u vruta ncăa, 
napa va si-şi viină | 

Prea în zori mi te sculaşi, | 
fă floare, fă trandafirule ! 

porumbeii imi deșteptaşi,. 
Şi intrară în grădină, 
şi-mi amestecară busuiocul, 
busuiocul şi garofilele 
busuiocul voinicilor, 
„garolilele nevestelor. 

LV 

Mă apucă (it. luă) somnul şi în- - 
[chinarea, 

“singur nu. pot să dorm! . 
Am frumoasa în vecinătate, 

cu dinsa voii dormi! 
are tată, nu o lasă, 

„de la D-zeii să şi- | 0 gisească|! 
(adică: fire-i-ar. să-i fie 'de la 

| [D-zeu !) 
are mamă, care o-ceartă, e 

fire-i-ar să-i fie de la Hristos! 
(lit. să-i o aducă—să o pedep- 

„__ [sească— Hristos |) 
«an chiema-ți-o pe iubita incoace, 

doar o vrea să viel ,. -
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— Vruta noi 6 acl'imămu,. — Pe iubita noi o chiemarăm, 
&a nu va ta z-viină! : ea nu vrea să vie! . — Ea tixiţi-li brăn curâtu, — Ean promiteţi-i briii jucrat în Na | r, napa va ta z-vină! doar o vrea să viel 

— Brăn curât noi îl! tixim, — Briu curat (lucrat în fir) îi pro- e | [miserăm, &a nu va-ta z-viină. .: ea nu vrea-să vie! 
— Ea tăxiţi-li flurii multi, — Ean promiteți-i galbeni mulţi, napa va ta z-viină!, doar 0 vrea să vie]. 
— Flurii. multi îli tîxtm, „- — Galbeni mulţi noi îi promiserăm _vruta nu va ta z-viină ubita nu. vrea să vie, 

(apoi i se mai promite multe 
alte lucruri frumoase şi la 

: a urmă): 
— Ea tixiţi-li mușât gioni, . :  — Fan promiteţi-i tinăr frumos, 
„__napa va di şi viini! __- doaro'vrea săviel 

— Gioni muşăt noi ili tixim, - — Tinăr frumos noi îi promiserăm, 
ş-u dăadi alaga vini. se grăbi şi veni, “ 

, (lit. și-o dede fuga şi veni). 
Vlaho-Clisura. - ' 

, LVI | p 

Țe lii feciu mine a lui? . Ce-i făcui eu lui? 
“la dada măa | | fă mama mea |! pri la p6arta lui tricuj, pe la poarta lui trecui, 

vru s-mi başi, nu-ni şiduii, vroi să mă sărute, nu șezui (no 
| o “[eonsimţii), el mi pimsi, jo-ni cidii, el mă împinse, eii căzui, 

în: cidui, ini m&-agudii, căzăi, mă lovii, 
m&-agudii tu dasli făţi, mă lovii la cele două feţe dasli fâţi m&ari aroși, ! la cei doi obraji roşii, | el mi trapsi, ni-mi sculâj, el mă trase (mă ajuta), eă mă | | (scula), 
mi sculai, n-azburăi, | mă sculai şi zburai, * „tu viinate li G-adrâj 1). ip necazul lui o făcui. 

VID. 
-In' tricui pri la fintină, Trecui pe la -fintină, di-n' viqui nă f&ată armină; văzui o fată aromină, 

“ lasă f&ata vâsile, “lasă fata vasele, 
di si dusi a casă-l'j, și fugi la casa ei, 
di-şi incliisi pârţile, Şi-şi inchise porţile, 
s-nu G-agiungă g'6nile, să nu o ajungă tinărul, 
di li-acaţă miniile, - de-i prinde miinele, 
di lii frindi năâlile, - de-i fringe inelele, 
neâlile ş-mărqăâlile,: inelele şi mărgelele, 
ai-lii sudi făţile, de-i suge feţele (obrajii) di nu u vor g'6niil'j, | de nu o mai iubesc (lit. vor) tinerii. 

(adică: denu o mai iea nimeni de 
” [nevastă). - 

- 

1) Acelaș cîntec e reprodus în Arom. p. 23, No. 23, cules de d-l Weigand de la glumeţul Cica Zabuli, numit şi Dascalu ; sfîrşitul cîntecului este așa cum îl dam nol.
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LVIII 

Buzbuchieaită ș -trandafliaită 
ță-aminăşi şi dişeliiqi ? 
— Ni -aminăi si va-ni ami! n, 
tră cripar&a a maică-niei, 
tră criparăa a tată-niui, 
nu-ni da gonle ţe-ni voi eu. 

Bobocel şi trandafir, 
de ce aminaşi să infloreşti ? 
— aminai şi voiu amina, 

„în necazul mamei mele, 
în necazul tatălui mieu, . 
nu-mi dă pe voinicul, ceiubesc eu. 

LIX 

Anâ6ima di Gara ţi meșu, 
la ş6putlu di la Ciireşu, 
acl6 erăă un gione scumtu, 
teşu bucla tra s-u umplu, - 
teşu bucla. s-umplu câ apă, 
inşi stimtul') ta s-mi cr&apă, 

ş-io mi:dedu cu dă-alagă, 

Stimtul m&-acăţă” di poală. 
— Stăi l&a f&ată, stăi l&a doru, 
va si-ni ţi Qic unu lai zboru, 
mine voi tra si-n! mi DSOTU ; 
stă l&a f&ată, dă-ni n-Gară apă, 
că tră tine suflitlu-n! va s-cr&apă». 

Eră n%apte şi fără lună, 
ni-era frică stimtul s-nu spună, 

că erârn fără curună. 

Crușova. 

Mori Maruşe, mori curbane, 
ună văară mare, mare, 

tuchiiși Teja tră nișane, 
ciudie,. laie 'ciudie,' | 
Ruşca, fesăa cu flurie ! 
s-nu o badi tră Stămărie, 
că ti îţi tută arizile. 

Era noapte şi fără lună, 

LA 

Afurisit ceasul in care. mersei, 
la şipotu 'de la Gireşu, - 
acolo era un voinic ascuns, 
întinsei bucla, ca s-o umplu, 
întinsei bucla s-o implu cu apă, 
eşi blăstematul (lit. stinsul) să mă 

- [mecăjească, 
și eii dădui (ad. plecai) in fugă, - 

(în. grabă), 
'blăstematul mă prinse de poală. 
aStăi fă fată, stăi dorule, 
îți voii spune un cuvint, 
eu doresc să mă insor; 
stăi, fă dragă, dă-mi apă o dată, 
căci pentru tine sufletu-mi o să-mi 

[crepe». 

mi-era ' teamă: blăstematul să nu 
" |spuie, - 

căci eram fără corună (neincoro- 

[naţi). 
T. Şunda, 

A 

Fă Măruşe, fă dragă (lit. jertfă), 
O vară mare, mare 
(ad. cit e vara de mare), 
topişi pe Teja spre minune, 
minune, mare minune; 
“Marușa, fesul cu galbeni, 
să nu-l bagi (porţi) la sf. Mărie, 
căci te faci toată de ruşine 3). 

LXI 

Arşu, lele arşu, 
caplu a niei ni-asparşu, 
arșu ş-mi tuchiii, 
tră tine io glării. 

1) Spre dezmierdare întrebuințat aci. 

„Arsei, bietul arsei (de dor) 
capul îmi stricai, 
arsei şi mă topii, , 
pentru tine ei inebunii. 

3) Fiind-că fesul cu galbeni i-a fost dat de catre amorezul ei.



" 848 " POEZII POPULARE LA AROMÎNI 

Așu, lele arşu, 
caplu a nieu ni-asparșu, 
că vrută ni-u diparte 
jo li-grescu, năsă nă-avde. 

La săaţă mplităaşte 
“cu ocli nu muntrăaşte. 

cu oclii nu muntrăaște 
cu gura nu. grăaşte; : 
grea-ni, l&a vrută, gr&a-nii, 

'grăa-n și nu-n' fă năji, 
multu ni-te-am tu vrâare, 
di va-ni baqi miră'zi. 

„— Taţi, bre gione, taţi 
taţi, pri caplu a tâii, 
multu-n' t&-am tu vreare, 

sp un e Dumniqă'ă. 
ă 1 

- dada as&ară ah, gione, 
multu mi -ncic'6, 
că un gione catine, 
oclii ni-lii bişă. 

Crușova,' Macedonia, 

Estă săară nu-n' durniii, 
di un zbor ţe n'i zburii 
cu nă armină, nă viţină, 
cu ocliul di gărăchiină, 
cu frimţăada ca cunâiliă, 
truplu-li un curâtsirviliă. | 
— Di la Dumniqă'ă s-ţi viină, 

scuturata nă viţină, 
ți-ni dai ahintă căniină. 

Cite frindă azbăară vimtul, 
ahînte ori n'i i-am băşată 
pi la Qăâni ş- sufrimţeale, 
daiile măare făţi a tale, 
dolii oclii ca dăaiă st&ale, 
moi lilicie di pi meru, 
îni pari cidută din ţer. 

5, E jurămînt, 

UXIII 

" Arsei, bietul arsei, 
capul imi stricai, 
căci iubita mi-e departe, , 
eu o chiem (ii grăesc),. dinsa nu. 

[aude. 

Lasoaţe(cu tovarășele ei)im pleteşte, 
cu ochii nu priveşte, . 
(adică : nu-şi rădică ochii de loc 

“ [de pe lucru). 

cu ochii nu priveşte 
cu gura nu grăește, 
grăește-mi (ad.vorbeşte-mi), iubită, 

. [grăește-mi, 
grăeşte-mi şi nu fâ nazuri, 
mult imi eşti dragă, 
în cit o să mă faci să-suler. 

— Taci, tinere, taci, | 
taci, pe capul tă !) . 
mult te iubesc, 
un e Dumnezeii. : 

Mama, a sară, tinere, 
-mult mă certă, 
că un tiner ca tine, 

“ochii îmi sărută. 

LĂII 

Astă sară nu dormii, 
de o vorbă ce vorbii, 
cu 0 aromină, cu 0 vecină, 
cu ochiul ca de aquilă,. 
cu sprinceana ca. condeiă (trasă), 
trupul un chiparos curat. i 
— De la D-zeu să-ţi vie 
(adică : fire-ar, să-ţi fie de la D-zei) 
zburdalnica noastră vecină, 
care imi dai atită necaz. 
(ad. care căineşti, mă turmen- 

[tezi aşa de mult). 

Cite frunze zboară vintul, 
ătite ori mi te am sărutat, 

„pe la gene și sprincene, 
la cei doi obraji ai tăi, 
la cei doi ochi ca două stele, 
fi floare de pe măr 
îmi pari căzută din cer.
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LXIV. 

„La fintină ș-la izv6r, , La fintină şi la izvor, 
tr&ăaţi un goni cilitâr trece un tinăr călător, 

la izvor! - la izvor! . 
di ntr&abă f&ata cu dor, | Și intreabă fata cu dor, 

fata cu dorl :* fata cu dor! 

—<A l&a fată, făată al&aptă, —aFă fată, aleasă fată, 
îsată scumpă şi mușată, - fată scumpă şi frumoasă, 

fala m&a! fata mea | 
țe ni stai ahă't adrată, . de ce stai aşa gătită (frumos), 

| scumpa mă&a !» scumpa mea | 

—<G'one. bun, g'ene ca săare, —<Tinăr bun, tinăr ca soare, 
ți ț-u, gione, a ta ntribare, ce mi ţi- e, tinere, întrebarea ta, 

gione ca sare! - tinăr ca soare! | 
di nu- Hi vedi incl6 di cale, . de nu-ţi vezi (nu-ţi cauţi) de drum, 

g'one ca săare.» , tinăr ca s6re W. 

—<Peată, moi purumba măa, -  —aFată, fă porumbiţa mea, | 
'dă-n' gura şi faţa ta,. dă-mi (oferă-mi) gura şi fața ta, . : 

purumba m&u! porumbița mea ! 
că-n'-arsişi moi inima, căci imi arseşi inima, 

purumba măa l» - porumbiţa mea! 

—«G'one moi, g'one curbane, — Tinere, dragă (lit. jertfă) tinere, 
să-n. ţă dai dao dabldane, să-ți daii “două” dabloane 1) 

g'one cuibane, - dragă tinerel! 
si-ți muntreşti, g'one, di cale „să-ți cauţi de drum, 

g'one curbane l» dragă tinere! 

—«Fe&ată moi, fsată muşată, —aFată, frumoasă fată, 
io -dabldani nu n'-li voi, eii dabloanele nu le doresc, 

moi fata măa | - fă fata meal 
că-n! voi dol'i ocl'i a tăi, . ci-mi iubesc cei doi ochi ai tăi, 

moi f&ata măab - | fi fata mea | 

—«G'one laiii şi g'one corbu, i —cLinăr răi, tinăr nenorocit (it.- 
[corb.) 

mine a casă cum si-n' n'ergu,. eu acasă cum să mă duc, 
lai g'onle a n'eii jubitule ! 

bişarăa cum si d-aștergu, sărutatul cum să-l şterg, 
lai g'onle a neă! | iubitule ! 

Cruşova. 

LAV 

Pullu ş-azbăară, pe cali ş-fuzi, - Paserea zboară, pe cale fuge (merge) : 
ș-calăa tu ax&ani nisu ş-si duţi, şi calea in streinătate ei se duce, 
trei anii, i&ată zbor n'-azburâi, trei ani, fată în zbor zburai, 
ca tine albă altă nă- “2 4, ca tine "albă (candidă) alta n-aflai, 
19 va-n! alagu şi ninga “trei, eu voii alerga Şi incă trei, 

1) Moneda de aur, în valoare de cinci poli una. 

54
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cari si-n' zăți, f&ată, că nu-n!' mi 'dacă mi-ei spune, fată, că nu mă 
| [vrej. | [vrei iubeşti). 

—Ți s-ţă zăc, jone, va s-pliscinescu,  —Ce să-ţi zic, dragă, voiii plezni,. 
ma nr-escu f&ată și nu pot z-grescu.. dar sint fată şi nu pot vorbi. 

Gopeşi “ - 

LĂVI 

Armin-Armina j-dipunăă : : -- Arominca, Arominca se cobora, 
ingh'6s citră tu vale, - - in jos citră la vale, 

ș-arminlu g'oni s&-alină - Și Arominul voinic se suea, 
şi G-astil'€ in cale. : şi o-ntălni în cale. 

«Armina mâa, l&a Armina mâa, «Arominca mea, fă Arminca mea, - 
“d-iu viini, d-iu n' ti dipun'i; - de unde vii, de unde tecobori;. «mușât iu cal&a, cal&a ta, " «frumos în cotro calea, calea ta 
a (adică: frumos în cetro ți-edrumul), 

armină si-n! aspuni Armincă să-mi spui. 
*— to di'la oi, Armine, vin - „— «Ei de la oi, Aromine, vii, 

„acasă si-n' mi ducu, acâsă să:mă aduc, 
s-laui pini şi ţirăb' s-alin, «să leai pine şi opinci să suit, 

ş-la picurâri s-l&-aducu. şi la păstori să le aduc.- 
„—-Armină, dă'n' un oclu laii, *  —<Aromincă,dă-rmhi un ochii negru 

dă-n' nă bişari armină, oferă-mi (dă-mi) o sârutare A- 
| a , - [romincă, 

(adică : lasă-mă să te sărut odată), 
țe s-nu u scot dit minti hai, «pe care să nu o. scot din minte 
A : , » - [(ad.să nu o uit), 
că-arada nă stimină. - ” e rind o s&ptămină, Pa 

— Ea tradi-ţi cala ș-calăa măa,  — «Ban vezi-ţi de drum, şi dru- 
a (mul: mietă 

alasă-n'-u armine, _ lasă-mi-l (liber), Aromine, 
mi ngrOapă loclu ş-țara ţăa'  . «mă ingroapă pămintul şi ţărina 

a m [aceea - cind mindu&sc. ţ&-arşine-i. : cind gindesc .ce ruşine-i. 

Si dusi f&ata a casă-l'i -- Se duse fata la casa ei, 
ș-a mumă sai l-aspusi şi mamei sale spuse, 

cum. picurarlu G-asţil'6 | cum ciobanul o intâini, - 
“Şi oclil' îl! [i supsi, - - şi ochii ii supse. 

«H'ii isusită, f&ata măa, - «Eşti logodită, fata mea, 
cu h'ilă di celnic mari, cu fiii de celnic mare, 

«ah tini cari nu va-n' ti l'a, «ah! pe tine cine nu mi te ea, 
tut truplu atăiină hari. - - tot trupul tăi o graţie. “* 

— lo c'lniclu, mamă, nu-l vo! — «Eu pe celnic, mamă nu-l vreaă, 
pri suflit şi pri n'ati, pe suflet şi pe tinereţe!: 

voi picurarlu di la oi, „aiubesc pe păstorul de la oi 
cu perc!i nitil'ati o cu plete netăete. 

Armina-Armina s&-alinâ | Arominca, Arominca se urca 
însus citră tu munti, - în sus citre la munte, 

ş-Arminlu gioni ş-G-aștiptă - şi Arominul voinic o aştepta : 
la riu pri ningă punti... la ri, pe lingă punte. | 

Dă arşini loclu n-o ngrupă De rușine pămintul nu o ingrupa, 
ma nviniţă tu faţă, „i ci se făcea vinătă la faţă, .
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şcu caplu spindurât imnă şi cu capul atirnat mergea, 
ncircată. dă-amirăață. copleşită de intristare. 

— «Ba di-n', Armină, lu-n'ti duți, — «Ean zi-mi, Aromincă, unde:te 
. [duci .: 

ş&a di-n' ţe hiii cîrtită, .. şi ean zi-mi, de ceeşti tristă, 
«Si-n! vindu oi j-birbesti tuţi „ «să-mi vinz oile şi berbecii toți, 

s-ti vindic di jilită.» - „ Să te vindec dejelită.»: -.: 
Graii z-gr&ască &a nu ptăa di dor Graiii să grăească ea nu putea 

p | „*. dedor, 
ma-şi plindi di cripari: numai plânge de intristare: 

«Vor s-mi mirită, vrute, vor «Vor să mă mărite, iubite, vor 
cu h'ilii di ctelnic mari „cu fiii de celnic mare. 

Gioga Zisi 

LĂVII 

Naparti di La&a-mari Dincolo (ina parte) de marea-neagră, 
n'-alivdară ş-nă muşată; imi lăudară şi o frumoasă; 
cum si fac lailu-n! s-u vedu? cum să fac bietul, să o văd? 
— Neâlică-ţi calu, g'unăale, — Incalecă-ţi calul, voinicule, 
j-du-ti, dă pin di muşată. „Şi du-te, dă pină la frumoasa. 

— Bună dua, moi muşată. . — Bună ziua, fă frumousă. 
— ghiini vineşi, lai g'un&ale. . — Bine venişi, măi voinice: 
— iu-ţ-u tată-tu, l&a făată? — Unde ţi-e tatăl tăi, fă fată? 
— tată-n'u i la nă numită, * — Tată-miei e la o nuntă, 
la nă numtă amirăr&ască, „la o nuntă împărătească, 
amirără&ască ş-criştinăască. . . &: împărătească Şi creştinească. E 
— u-ţ:u mi-ta, moi muşată ? |. — Unde ţi-e mamiă-ta, fă frumoasă? - -.:. 
— mu-mea &asti la nă numtă, — Mamă-mea este la o nuntă, Ati 

„la nă numtă amirărăască, | - lao nuntă împărătească, : :- 
amirăr&ască ş- criştinăască, „împărătească şi creştinească. o 
— aide făată si ni lomu, | „___— Ade, fată să ne luăm (căsătorim), = . 
si ni lomu, si ni vremu, - "să ne luăm, să ne iubim, " 
tra s-n'irdem tru loclu anostru, -'ca să mergem'in ţara noastră, 
clo iu-ş bati pul'lu văara acolo unde cîntă paserea vara, 
şi birbillu primuv&ara. . | - Şi privighetoarea primăvara. 

:Mac. p. (6) i sa 

LĂVIII - (VARIANTA) 

Naparti di laăa mare, 
n'-alăvdară ş-nă muşată, 
cum si fac lailu-n! s-u vedu. 
—Nealică-ţi calu g'unăale, 
du-ti dă pin di mușată. 

—Bună quă, mori muşată, ie 
--ghiine. vineși, lai g'un&ale, - di a 
—iu-ţ=u tată-tu, lea f&ată ? - - : 
—Tată-n'u : la nă numtă, 
la nă muntă amirărăască, : . 
amirăr&ască şi cristin&ască.
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lu-ţ-u mita, moi mușată ? 
—mu-m&a 6aste la nă inurntă, 
la nă numtă amirăr&ască; 
aimrirăască ş-criștin&ască. 
—aide f&ată si nă lomu, 
si nă lomu si nă vremu, 
si nă ţem tu loclu a nostru 

- Ju s-murăarim i s-ch'ir&arim 1) 
tu nă groapă si ni bagă, 
d6auă trupuri t-un murminti, 
unu s-nască mer ar6ș, 
alantu s-nască  ch'iparâş, 
s-tr&acă g'on'l'i si l'a m&ari, 
f&atili s-la chi'iparâşi 
la nă pişilăască, 
pişil&ască 'ş-arbinsșască. 

Căn işâi pi ohtu, 
ți-ți căftâi la focu? 

ță şică'i cu gura 
nu cărtăă cu măna, 
că nă vedu lumăa, 
tut cu noi în gură. 

Căn ţi vinăâi la focu, : 
ți-ți căftâi la soţi? 

fă şică'i cu gura etc. 

Bună ț-ă-avăâi frămtăa, 
ți ț-u vrăâi fluria? 

fă şică”i cu gura etc. 

Bună ţ-ă-av&âi. guşa, 
ți ț-u vr&ai eh'urdanăa ? 

fă şică'i cu gura etc. 

Bunu ţ-l&-avăâi ch'eptul, - 
ți ț-u vrăai ch'usteca ? 

fă şică'i cu gura etc. 

Țicura 

Mitruş călămarlu m-bărnu, 
mă si pare cal cu fărnu; 
duse păn Tricol păzare, : 
se c'udi şi ni'ic și mare; 

unde de om muri ori pieri, _ 
într-o groapă să ne base, 

“două trupuri într-un mormint, 
unul să devie măr roşu, 
altul să devie chiparos, 
să treacă voinicii să iea mere, 
fetele să iea chiparoși, 
la o nuntă de paşe 
de paşe şi albanezească. 

LăIX 

Cind eşai pe colină (1),— 
ce-ţi căutai la foc? 

fa glume (ad. glumeşte) cu gura 
nu te atinge cu mâna, 

_căci ne vede 'lumea, 
tot (mereu) cu noi în gură. 
(adică : merei de noi vorbeşte). 

Cind (ad. Dacă) veneai la foc,: 
ce căutai la tovarăşi ? 

glumeşte cu gura etc. 

Bună ţi-o aveai fruntea, 
„ce-ţi trebuea galbenul ? 

„glumeşte cu gura etc. 

Bun (frumos) ţi-l aveai gitul, 
ce-ţi tvebuea colanul ? 

glumeşte cu gura etc. - 

Bun (frumos) ţi-l aveai pieptul, 
ce-ţi trebuea chiosteca ? - 

glumește cu gura etc. 

Cola-Ban 

LĂX 

Metruş, (cu) călămarul în briă, 
parcă se. pare cal cu friă ;. 
se duse pină la Tricala în tirg, 
se miră şi mic şi mare! ăi 
(adică : toți se mirară de frumu-. 

[seţea lu)).
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Mitrăş c'&ariţi cu măgsr, 
băgă f&âtile tru dor ; 
ma li bagă ş-li mutr&aşte, 
vără nu şi-l aris&aște. 
Din 'Tricol la Mălăcâşi, 
0, lai Mitre f&ată aflăși, 
făată aflâşi, f&ată nă-aflăşi, 

dadă-ta cit un cripâși. 
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Metruş, (cu) cioareci cu şnururi, 
bagă ietele în dor;: 
ci le bagă, şi le priveşte, 
nici una nu-i place; 
Din -Tricala pină la Mălăcaşi, 
măi Mitra, fată aflaşi (de nevastă); 
Fata (de nevastă) aflași, fată nu 

(aflaşi, 
pe mamă-ta numai că necăjişi. 

LĂXI 

Lele ! z-vă mi fac curbane, 

ligate ca căpitane, 

ma s-părâţi, că h'iţi dail'ane, 
lele |! z-vă mi fac curbane. 
Toate mvă&aste, tăate al&apte, 
tăate tu nâlile armate, 
ca jcâane tră uclinare, 
lele ! z-vă mi fac curbane. 

Coe Adam 

— Ţi-n! porţi sârica. pr&-anumir, 
lai gione mușât, muşât ? 

— Di sivdaăa ţi-am pri tine, 
0, dudi-dudia ma! 

— "Ţi-n' porţi armatile ţimtu, 
lai oione muşât, muşât ? 

— Di mirachi'a ţi-n' băgaşi, 
__ l&a dudi-dudia mal 

Ți-n' mutreşti şi tot suschiiri, 
lai g'one mușât, muşât? 

— Di muşutăaţa ta, l&a vrută, 
0, dudi-dudia mă&al! 

&a dipune pin la uşe, | 
l&a dudi-dudia mâal 

si m&-aruc, si-n! tă arăch'escu, 
' l&a dudi-dudia mă&a! 
mine si-n' tench'irdăsescu, 

l&a dudi-dudia măa! - 

Să mă jerttesc vouă (aşa frumoase 
(sinteţi |), 

legate (la cap) ca căpitane (şefi de 
| (haiduci), 

pareţi a fi nişte daliane *) 
_să mă jertfesc, vai! vouă. 
Toate neveste, toate alese, 
toate (imbricate) in noi costume, 
ca icoane de închinat,. 
vai ! să mă jertfesc vouă! 

LXXII 

— Ce-mi porţi sareca pe umăr, 
voinicule trumos, frumos ? 

— De dragostea ce am pentru tine, 
fă, dudu-duduea mea | 

— Ce-mi porţi armele încinse, 
voinicule frumos, frumos ? 

— De pasiunea ce-mi băgaşi 
fă dudue,. duduea mea! 

-— Ce mi te uiţi şi tot suspini, 
'voinicule frumos, frumos ? 

— De frumuseţea ta, fă dragă, 
fă dudue, duduea meal. 

ean coboară-te pină la uşe, 
fă dudue, duduea mea! 

si mă arunc (reped), să te răpesc, 
fă dudue, duduea mea! 

eă să mi te ciştig O - 
fă dudue, duduea mea! 

LXXIII 

Dol'i s-nă lom, dol'i s-nă vrem, 

doli nă inimă s-avem; 
ş-a mumilor s-nu l-aspunem, 

„că mumili știi zbăari multi, 

Amiîndoi să ne luăm, amindoi să 
[ne iubim 

amindoi o inimă să avem; - 
şi a mamelor să nu le spunem, 
căci: mamele știii vorbe multe, 

: Daliani, a fost căpitan aromin de frumuseţe și vitejie superioară,
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j-dipun frinqili din munti, 
surpă și g'on''i dipri punti. 
s-fudim diparti dă-aestă lumi, 
si s-agirşască ş-andastră numă. 

„văluri s-al&adim că-api curati, 
i piduri, cari sun nicileati 
ș-iu liludii sun n&adunati 
ş-acl6 cilivă s-nă fițem 
şi banu singuri s-nă u trițem, 
Şi di virnu aminti s-nu n-aduţem, 

şi cari s-ch'irem, cari s-murim, 
dol'i, dol'i si nă him... 

POEZII POPULARE LA AROMÂNI 

și coboară frunzele din munte, 
surpă şi pe voinici de pe punte. 
Să fugim peparte de această lume, 
să se uite de al nostru nume; 
să alegem. văi cu ape curate, 
sau păduri, cari sint necălcate, 
şi unde florile sint neadunate, 
şi acolo colibă să ne facem 
şi viaţa singuri să ne o trecem, 
şi de nimeni aminte să nu ne a: 
Aa . . [ducem, 

şi dacă e să perim, sat să murim, 
amindoi, amindoi să ne fim Pa 
(adică : singuri-singurei să fim). . 

“NOTA. — Sătenir Arumină fac logodirile nu după alegerea tinerilor, ci după înțelegerea părinților ; de aceea în această poezie, tineri! zic, ca ei singuri să se - iubească, ear nu după capriţiul părinților. Se îndeamnă să nu spule mumelor, pentru că ştii multe vorbe şi le ar strica amorul. Cind tinerii se: iubesc, mumele dacă nu consimt, aleargă la vrăjitoare, care după credinţele populare, sînt. în stare să despoae pădurele de frunze în mijlocul inflorirei arborilor, să surpe pe voinici de pe punte. numai cu o ochire; Căsătoriile făcute fără consimțimîntul părinţilor dati caz la cîntece satirice şi âcestea se cîntă în faţa acestora la nunți şi hore şi la alte reuniuni; de aceea în această poezie se îndeamnă să fugă de acea lume. Ă 

= UXXIV 
In mijlocul (intre) a doi munţi 

Nâmisa di doi lat munţi, 
- mplin' di arburi firă frundi, 
sun şi doâiă fintintali,, 
firă 'api sun şi &ali! 
s-angin&aști un lai g'untali 
un giuneali vitimât, 

„vitimăt şi agudit 
agudit și livuit; 
ş-un lai pulii lG-aţăă varliga 
avarliga divarliga 
—<Lai şain, lai pul'ă marât! 
«tutu truplu si-n' lu miţi, .- 
«caplu ş-inima s-n'-alâși : 
<ş-mina si-n'-ă-alâşi . 
«inima s-n'-6-alaşi si bată 
«c-am si scrii la la&a f&ata, 
«laăa făată ţe m&-aştăaptă. 

Caragiani 

* Frinqă v&arde de sicară, 
N' aniurzăaştă-a primăvăară 
tute f&atele es năfdară, 
şi laili ficcri z-duc şi viin, | 
și furtunatlu a mei nu z-văade. 

Aminciu :(Meţova). Epir, - 

_omorit şi lovit. 

Caragiani 

plini de arbori fără frunze, 
: sint şi, două fintenele, 

fără ape sint şi ele! 
geme un voinice], * . 
un voinicel omorit, : 

.r 

lovit şi rănit, » - 
Şi o pasere neagră venea în jurul'luj, 
jur, imprejur. NE 
<Tu, şoimule, tu beată pasere, 
«tot trupul să mi-l măninci 
«capul și inima să-mi laşi, ' 
«şi încă mina să-mi laşi ; 
sinima să mi-o laşi să bată, 
«căci voiiiscriela biată fată (iubită), 
«biată iubită care mă aşteaptă. 

LXĂXV 

Frunză verde de secară, 
îmi miroase a primăvară, 
toate fetele es afară, 
şi bieţii tineri se duc şi vin, 
și nefericitul (lit. bătutul de soartă) 

[meii nu se vede.
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LXXVI 

— Di dorlu a tăt, niică, io mor, — De dorul tăii, mică, eu mor, 

eşi di-n' gr&a-un dulţi zbor. ___eşi şi vorbeşte un dulce cuvint. 

— Ţi-s-ţă grescu, nu-n' eşti vrut, — Ce-să-ţi grăesc, nu-mi eşti iubit 

„nu-n' eşti. vrut, ni cunuscut, : nu-mi eşti iubit, nici cunoscut, . 

ş-mine nu niescu ti tuți, . .  şieu nu sint pentru toţi, 

cunusctți, nicunuscuţi.. i cunoscuţi şi necunoscuţi. 

— Yrută, shi'ii tine'ti mine, - — Iubită, să fii tu pentru mine, 

să-n' ti factută d&-asime ; “să mi te fac toată în argint; 

di asime,: di flurie, -.. in argint; în galbeni, _ ...-. . 

s-crăapă duşmanii di zilie. - să pleznească duşmanii de gelozie. 

să-n! ti nvescu ş-tru mătase, _să mite îmbrac şi în mătase, - 

s-cuduă&ască ntrăaga . plase ; - să se mire toată lumea ; : -- 

tru mătase, tru hrisăhi, - în mătase, şi înfir,.:-._ 

„z-baqi tuţi g'on'li tru mirăchii; să bagi pe toți'voinicii în dragoste 
(adică: să faci pe toți voinicii să 

[se pasioneze după:tine). 

LXXVII 

Vor si nvirdască-ârburiii,: - Doresc (ver) să inverzească arborii, 

- şi glețlu nu-l'alasă; . --. şi gheaţa nu-i lasă; 

voi s-tă-agirşesc, armina ma, vreaii să te uit arominca ;mea, 

şi dorlu nu mă-alasă; - şi dorul nu mă lasă;-: 

dipune, armină, mintila ta, | - trage-ţi, aromincă năframa,. - 

şi anvil&â-n-ță buda, —- şi înveleşte-ţi buza, * 

“si nu z-v&adă bişarăa ta, - - - să nu se'vază sărutatul, | 

“Yu mine t&am bişată; - “unde mi te-am sărutat ;. 

c-acasă ' noi mine nă. em, căci acasă noi miine ne ducem, 

„mine nă ţem în hoară; 'miine ne ducem în; sat, 

- z-vid&ari lumăa buda ta, 'şi de ar vedea lumea buza ta,. 

-mâa cintic va nă scbală. - + cintec ne vor scula. 

Avela ” i 
LXĂVIII * 

-Ună făată Jirgăniată, :.. 1. : O fată jirgăniată, a 
şi-un g'oni Muscupulianu, . şi un-voinic muscupulean, '. . 

_doli, doli îşi zburăscu, -: - amindol îşi vorbesc, -.* 

ş-mari lăcărdie ş-facu, . şi mare taifas (conversaţie) işi fac, 

la duch'anta dim păzari: la dughiana dintirg: - 

«Adi, făată, si nă lomu, -. - «Aide, fată, să ne luăm 

«si nă lomu, si nă vremu,: " esă ne luăm, să ne iubim, 

_asi nă faţim frati cu soră, . să ne facem frate cu seră, 

“- «si nă duţim tu loclu a mei, «să mergem în țara noastră, - 

«aclă. iu ş-cintă pullu v&ara, | «acolo unde cîntă paserea vara, 

„«ş-pitrunicla n'aqă-văara, «şi potirnichea în miezul verei, 

«di 7-diştăaptă ş-cărvănarlii; «şi deşteaptă pe cărăuşi;. 

«dol'i s-nă lom, dolii s-nă vrem, «amindoi să ne luăm, amindoi să 

| (ne iubim, 

“«ş-a muminilor s-nu aspun6m, aşi a mamelor să nu spunem; 

«că nu nzalasă s-nă ncurună'm>. «căci nu ne lasă să ne încununăm 

ae [ (căsătorim).> 

Avela. (reprodus după noi și de D-l Weigand, op. cit. p. II, No. 9.)
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1) In semn de doliă. 

LX XIX 
N'-am un an şi g'umnitate, Am un an şi jumătate, | n'-intră ananghi'a tu h'icate, (bis) îmi intră anangheu în ticaţi (bis), ai va-n' mică a măale ni'ate, şi mi va minca ale mele tinereţe, Piturnict'e dit curie, Potirnichie din pădure, vin la mine pit avlie. vin la mine prin curte. Dua di Maiă inşii a primnare Ziua de Maiii eşii la plimbare s-n'-avdu dulțăa ta cintare, să aud dulcea ta cintare,. pi virdăață in şidăăi, - pe verdeață unde şedeaj, di carşi lailu-n' mă-ard&âi. din faţă bietul mă ardea. Piturnici'e ch'indisită Potirniche zugrăvită, di tine mintăa n'-u mintită, » de tine mintea mi-e zmintită. - Piturnic!'e chindisită, Potirniche zugrăvită, cu fustanăa zugrăpsită, cu rochia brodată, la care n'-u ţ-ă-al cuirită, la cine mi ţ-o-ai croit, pi trup ahătu undită. pe corp așa (bine) adusă - Piturniele di nimpade, Potirniche neşezută (locului), vin la mine tu crivate, (bis) vin la mine în pat, (bis) s-tr&ațim vră&ar&a: că-arihate să trecem iubirea în linişte. Piturnicle dipit case Potirniche de prin case, viin la mine tu cifase. „Yin la mine în colivie. 

: LĂXX - . 
O, dă-n'-mi, dadă, dă-n'-mi, mamă,  Dă-mă, mamă, dă-mă mamă, triş tu casa ț&a din Qăană, - tocmai în casa cea de pe colină, si-n'-mi facu filig'ană, să mă fac o ceașcă, si-n-mi bagă pri puliţă să mă bage pe poliţă, s-tr&acă puilu si-n! mi surpă, Să treacă paserea să mă surpe (să | | [mă răstoarne), si-n' mi fac bucă'ţi, bucăţi, să mă fac bucăli, bucăţi bucăți, bucăţi şi sirme-sirme, bucăţi, bucăţi şi -fărimituri, fări- 

Aa [mituri, si l'a metura s-me-arnăască, . . să ea mătura să mă măture, s-l'a firaşa, si-n! mâ-adună, -.. să iea făraşa, să 1nă adune, si-n' m&-aruncă pi cuprie, să mă arunce în gunoiă, si-n' mi facu trandafi ă, să mă fac un trandafir, trandafilă caranfilă, - trandafir şi caranfir, s-trăacă g'oni'l'j si-n! m&-arupă, să treacă tinerii să mă rupă, si m&-aruță, s-m&-an'urdăască să mă rupă să mă miroasă, si-n' mi bagă n sin mirata. să mă poartela sîn drăguța (it biata) Cules de Ştefan al Damce Machedon. Penin. balc. An. I, No. 8, 1893. 
| LXXXI 

În ni-u lailu pulă berbilă, Unde mi-e beata pasere privighte- | - 
toare, si-n' da pondul călimâr, - - să-mi dea pustiul de caliliș?, si-n! scriescu dăattă grame; ca să-mi scrii două slove; gramă laie ș-carte albă, _ slovă neagră şi carte albă, s-n'-u pitrec la lajle nv&aste,— să mi-o trimit la bietele neveste, — vor s-mirită, ş-nu s-mirită, vor se mărită, sai nu se mărită, Călimehiari vor si-ș păartă) - maramă neagră de-or vrea să-şi 

"[poarte. Auzită de la Costa al Belimace Peninsula balcanica, an, 1, No. 9 1893.
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Ea qil'u, lai mer aroșu, 
"şi dicl'-ul 

di pi alumach'a digh'6s 
i qi- l-o ? 

Adară-li naștări di flurii, 
i qi-li-ol 

si-ş lii bagă a lui nvăastă, 
şi i-l - -u! 

A lui nvă&astă g'uvaire, 
şi qi-l'-u! 

Penins. balc. An. br, 1893. 

T-ună zămane, dado,: 
pulii n'-erâm ; 

iagu di fagu, dado, 
n'-alăgâm ; 

s-m&-adun cu vruta, dado, 
nu put&âm, 

di jale mare, dado, 
ți n'-avăâm; 

ma multu mortu, „dado, 
di viii nveram ; 

„focuri. mări în ch'eptu, dado, 
io n'-avăâm ; 

fintini di munti, dado, 
n'-alăgâm, 

ună Qi ună, 'ado: 
l&-astrăch'âm, 

ş- -iScurii s-l6- astingu,. dado, 
nu-n' “putem ; 

ca “tur tura, dado, . 
n'-mi dipirâm, 

ma ghi'ine lailu, dado, 

LXXXI 7 

Ban zi-i-o, măr roșu, +) 
şi zi-i-ol 

de pe ramura, de jos, 
şi zi-i-o! 

Fă-i nasturi auriți (iubitei) 
și zi-i-o! 

ca să-i bage nevasta lui, 
și zi-l-o ! 

Nevasta lui, un giuvaer, : 
Şi zi-l-0 |. 

LXXĂIII 

„Intr-o vreme, mamă, 
pasere eram; 

din fag în fag, mamă, 
„alergam; 

să mă împreun cu iubita, mamă, 
„nu puteam; 

de jale mare, mamă, 
ce aveam ; 

mai mult mort, mamă, 
„de cit vii eram; 

focuri mari în piept, mamă, 
eii aveam; 

-la fintini de munte, mamă, 
că umblam; 

una cite una, mamă, 
le secam ; 

şi focurile să le sting, mamă, 
„NU puteam ; 

ca turturica, mamă, 
"mă desperam; 

mai bine nefericitul, mamă, 
si nun! mă-allăm. dacă nu mă năşteam. 

LXXăĂIV 

Vai din Stambul ei cobora, 
vai de dragostea ta! 

Lele-n' di Mpoli n! dipunăâm, 
lele-n' ti vrerăa ta! 

di meru, meru n'-alăgâm, 
măară-aroşe n'-adunâm, 
lu climberu n'-li băgâm, 
cu căstura li curâm 
tu zăhare li mul'âm, 
cu v'in dulţe li măncâm, 
tine nu n'i t& agărşâm. 
la fete cănd l& ampărţâm. 

Tîrnova. -.. 

1) Frumos ca un măr roșu. 

din măr, în măr alergam (umblam), 
mere roşii adunam, 
în maramă mi le băgam; 
cu briceagul le curățam, 

_“în zahăr le inmueam, 
cu vin dulce le mincam,; 
pe tine nu mi ie uitam,. 
la fete, cind le impărțeam. 

Lazar Atanasescu,
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LXXĂV _ 

Tută naptăa fur n'-imnâi, Toată noaptea fur vmblai, țivă lăilu nu-n' furâi. nimic bietul nu furai, 
Ună Viniiri tu hărviie intr-o Vineri în zori ună f&ată n'-arăchiii,. o fată răpii, : | dintră dolii a 'ei părinţi _ dintre cei doi părinţi ai el. dintră dol'i fraţi a lei, dintre cel doi fraţi ai ei. - N'i u duș pînă tu munte, „Mi-o adusei pină' la munte, | m&-aplicâi s-u baș tu frimti, mă aplecaj să o sărut în frunte, . fata trăară z-diștipt'ă, fata indată se deşteptă,. 
apă z-b&a nisă cifta: [ -apă să bea dinsa ceru: «Dă-n' nă chiică d&apă, mumă» «dă mi un pic de apă, mamă! —lăată nu eşti la mumă ta, — «Fată, nu eşti la mamă ta, „că ţi eşti la tih'a ta, ci-mi eşti la norocul t&ă, la tih'a ta, la g'onli a tăi.» "la norocul tăă, la tubitul tău.» 

- "LĂXXĂVI 

Lăai văsile. s-mi duc s-umplu apă,  Luai vasele să mă duc la apă duş-mă, duş-mă& pină n-vale, mă dusei, mă dusei pină în vale, n'-aflâi muşatile n-cale, * - aflaj frumoasele in cale, . - tute bune ş tin'isite, - „ „toate frumoase şi cinstite, ț&a ma niica ma muşată;.-.. ., : (dar) cea mui mică, a mai frumoasă; „va mi duc si-!' dai pi păartă; mă voii: duce să-i bat la poartă ; "tu ubor fintin-araţe - în curte fintină rece, DL tu bihc'e' lilic'e ș-crescu, în grădină -flori -cresc, cu ma n'ica mă-anvilescu, „cu cea mai mică mă 'invelesc, m&-anvilescu pin si-n' crescu. mM-oiu înveli până să cresc. 
, 

T. Şunda 

LXXĂVII a 
Tră un zbor ţe-ţi dimindăi, - Pentru un cuvint ce-ţi trămisei, vin'ă a casă ş-nu tă-aflâi, . venii acasă și nu te aflai, eși, l&a vrută, că-n! cripâi. - „Şi, fă dragă, căci crepai. 
—Nu-n! es, gione, că -ni-u arşine,  — «Nu es,iubite, căci mi-e ruşine, „ei di mama n-am izine. . eii de la mama n-am voie. „—Dumnigă'i s-ţ-&-aducă, vrută; ::— «Duimnezeii să ţi-o aducă, iubită, 

(adică : Fir'ar să-ţi fie de la D-zeu. ]) că-n' tălâși ticatăa. tută. . - căci imi tăjaşi dispoziţia: toată. Luni dimnăaţa-n' mi sculâi, Luni dimineaţă mă sculai, carte cu lăcrin! ţ-u 'scriâi scrisoare cu lacrămi îţi scrisel Şi tu odă ţ-6 arucăi. „şi în odae ţi-o aruneai. 
“ Dumniqă“ă pilicirsescu, - Pe Dumnezeu îl rugai, o s-eşi la poartă s-t&-arăch'escu -. . să eși la poartă să te răpesc. 

Vlaho- Clisura i ” ! 
| LXXXĂVIII | 

O birbilai muşât aleptu, Privighietoare, frumoasă, distinsă ă a Me | e - [ (aleasă), scăati-n' foclu ditu chi'eptu, ”. scoate-mi focul din piept, 
că-n": mă-arsâşi di dale părţi, căci mă arseşi de ambele părţi, ca părmiolu ditru cărţi. ca povestea din cărți. | 

>
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Ali vrute va li spun, __“ Tubitei îi voii spune, 
inima mă&a arsă scrum. inima mea arsă ca scrum. 
I-dimindâi nă dimindare, - îi trămisei vorbă despre ceva, 
vrută s-feaţe f&ată mare. ____ea se făcu fată mare 
Da (ad. ea -nu vru 'să asculte de loc). 

. 

LXXXIX -. 

Olele, dado, ţe- n! Best 9 — Vai, mamă, ce-mi făcuşi? 
maratlu- ni jol - .. sărmanul de minel. 

"” nveasta darbă n'-u didâş, „nevastă oarbă îmi dăduşi, 
„o dada mă&al - vai, mama mea! - 

— Meţi, hiiliti. si-n! bin€di tine, ” — Fie,'fiule, tu să trăești, 
: 0, hiililu a miei! 0, fiul miei |! 

că-l bagi” ocliu şi d&asime,.  :. căci ii bagi ochiu de argint, - 
_Yratlu a n'eu! i iubitul miei | 

pri la păartă, că-ni tricii, . “-pe'la poartă, -cind trecui, 
mărata-ni d-io.l a sărmana. de mine! 

Ocliul scos nu-l lu vidui ochiul scos nu i-l văzul, 
- mărata-ni d-io! - sărmana. de mine! - 

Că-l bigară zivân gros | căci ii băgară văl gros, 
ş-nu-l'! duchiii ocliul scos. şi nu-i simţi 9chiul: scos, 

| , LXXXX : i 

Ună Tană căpitană, O Tană, căpitană, - 
zurli lum&a aestă &arnă ; - (adică: distinsă ca o căpitană), 
Ună Tană mavromată, inebuni lumea earna trecută ; 
nişidută-i, niligată. . . O Tană cu ochii negri, 
Pri la oi şi pri la mândri - " neșezută este, nelegată. - 
Bigă' sâttani tu brăngi. -Pe la oi “şi pe la mândri!) 

„băgă pe Coteani în lanțuri. | 

| Observare. — E vorba de una: numită Sultan, care, fiindcă nu se aşeza, -ci-l. 

, plăcea să, umble în dreapta şi în stinga, fiind şi frumoasă, -a făcut:pe. fraţii  Coteană 
” să, se: poarte nu. tocmai cavalereşte cu dinsa, „din care „cauză să fie închişi 4 ta “închi: 

soare, | . , Ra i . 
. . 

LXXXXI 

'— «0, moi “Tasă, moi “aprăasă, — «Fă, 'Tasă, fă aprinsă (arzătoare), 
 Nicâşi Tancul tu bă&asă. -  'înecaşi pe Tancul în baltă». 
—-0| lele s-ară si ştăam | — «Vai, de-ar fi fost:să ştii, 
Mine Tancul nu-l lăsăm. ! “eii pe Tancul nu-l lăsam».. 
— «Tasa m&a, Tasa li dade — «Tasa mea, Tasa mamei, “ 
Nişidută năară mpade | neșezută odată locului, 
Frei ori n-nale tru stămină trei ori în haine noi la septămină, 

- Se lichii malul dimină - „..-“se lipi maiul de mină, 
Ma tri s&ara di la ch'atră | dar pentru sara de la Peatră, 
nii s&-află căc'ula tălată. . mi se află căciula tăată. 

») Unde dorm turmele în timpul iernej. pi DI n
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LXXXXUI 
Tu trei sih'âţi di n&apte, 

g'one moi, di ndapte, 
tricui pir la păartă-ţi, 

gione moi, la păartă-ţi, 
ti viqiu zăifcă, 
zăifcă ş-niptută; 
ai s-n'ardim 'Tricolu, 
Tricolu la viatru, - 
si-n! ţă da viiirie, 
s-ti fați cama ghi'ine. 
— Nu-n' h'iă tră viitrie, 

. gone, tre viitrie, 
nhiiti de sivdălie. 
Un g'one ca tine, 
pate s-mi facă ghiine. 

La trei ceasuri din noapte, 
"tinere! de noapte, 

trecui pe la poartă-ţi, 
__ tinere! la poartă-ţi,. 

te văzui indispusă, 
indispusă şi bolnavă; 
ai să mergem, în 'Tricala, 
in Tricala la doftor, 
să-ţi dea doftorie, 
să te faci.mai bine. 
— Nu sint pentru doftorie, 

tinere, pentru doftorie ! 
ci-mi sint de dragoste; 
un tinăr ca tine 
poate să mă facă bine. 

LXXXĂXIII 

—Haide, vrută-n', haide, dotti s-nă 
[priimnă*m, 

s-n'ardim tu livade, tra si n-ag'u- 
| [căm. 

—Nu, lat gone, nu v'in, nu viin tu 
[livade, 

că astară ndaptea în! mi ncăc!'ă dade 
—Haide, vrută-n', haide, vinu năzi 

(nu fă, 
multu-n' t&-am tu vr&are, s-multutu 

> [sivdă”. 
--Nu, lai g'one, nu viin, şi cri-: 

a pări nu-ţi bag, 
ma pritu livade io nu pot s-alăg, 
vin astară, g'one, păarta s-ți disfăc. 

—YVin'i as&ară-năaptăa, ma te as- 
(cumsâși, 

şi maşi pită-ag'ame, vrută-n! tă- 
[aspusâşi 

ți strigâi cu băaţe, ma nu vruși ta 
[s-eşi. 

—Nu erâm, lai g'one, la firidă mine, 
că-şi erâ nă feată, feată dit viţine; 

” nu erâm, ai g'one, nu cu Dumnidă, 
că eră nă făată ditru mihilă, (bis) 
dădle mplătăâm. analtu, analtu tru 

—Haide, iubită, haide, ambii să 
[ne plimbăm, 

să mergem în livede, ca să ne ju- 
[căm (distrăm). 

—Nu, dragă, nu vin, nu vin în 
[livede, 

căci asară noaptea mă certă mama. 
— Haide, iubită,. haide, vino, nu 

| [face nazuri, 
mult 'mi eşti dragă, mult mi: te 

| [iubesc.. 
—Nu, iubite, nu, nu vin și neca- 

[zuri nu-ţi bag, 
dar prin livede, ei nu pot să alerg. 
vin de seară, dragă poarta să-ți 

| (desfac. 
— Venii asară noaptea, dar te as- 

| ___ [lcunseşi 
şi numay la geam, iubită te arătaşi, 

iți strigai cu voce (puternic), dar 
[au vruşi să eşi. 

_—Nu eram, iubite, la fereastră eu, 
căci era o fată, o fată din vecine; 
nu eram iubite, nu, pe Dumnedeiă'! 
căci era o fată din mahala. (bis) 
ambele impleteam nalt, nalt în 

[udă. [odae. 

| LXXXXIV 
Trei ori n-nale tru stămină, Trei ori în (haine) noi în s&ptă- 

o mină, 
nu c'tăadă tru s-ță grăască virnă, 
şi nă dară n-treilii meși, 

nu cutează să-ți vorbăască nimeni, 
Şi odată la trei luni,
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_ D=Cor s-t&-aspns, fudulă, eşi. 
ş-pin. ţe dorlu nu ţ-u dăade, 

nişidută fuşi impade, 
ma cum .dorlu t&-agudi, 
tru udae ni-t&-alichii. 

în horă să te arăţi, fudulo, eşi. 
şi pină ce dorul (dragostea) nu ţ-o 

"“ [dede (adică : nu te izbi), 
neşezută -fuşi la un loc, 

“dar cum dorul te izbi,. 
în cameră mi te lipi. 

: LXXXXV 

Nu ni ti scâală ahât tah'ină, 
moi viţină, viţină, 1) 

„_viţina ciă-ocliul laiă, 
Di sălghieşti purunghiilii, 

la viţină c-ocliul laiu 2) 
ş-cu fața di trandalil. 

di-n' intră tru a m&a grădină 
di-n!' mintescu vasilgaciu, 
vasil&aclu din grădină, 
ţi-l păartă g'on't'i tru mână, 
şi-n' asparde lilic'a di tru eta 

Nu (mi) te scula atit de dimineaţă, 
fă vecino, vecino!) 

___ vecino cu ochiul negrul! 
de dai drumul porumbeilor, 

fă vecino, cu ochiul negru, 
şi cu faţa ca roză?) - 

şi intră în a mea grădină. 
îmi amestecă busoiocul, 
busoiocul din grădină, 
ce-l poartă tinerii în mină. 
şi-mi strică floarea din viaţă, 

ți ş-u pâartă nvăastele la tuvletă. ce o poartă nevestele la măramă. 

LXXXXVI 

Ți nu dor, l&a dado, dor, 
s-mi fac puli azburător, 
ta s-n'-azbor pin tru niâr, 
şi s-n'i cad ir&-aţel ubsr, 
iu g'&acă g'iunamăa-n cor. 

Io si stai, el! s-mi mutră&ască, 
cari g'one s-m&-arisăască, 
pră-aţel dada s-m-isu-&ască, 
Şecit va s-caftă si-l! tăx&ască, - 
mas lucrulu si bitişi&ască. 

în 

Ah, tră-un gione-fără mustaţă,. 

s-nu-n!' mi schiină priste faţă, 
-di-n' l'a albăaţa ş-aruşaţa . 
şi-n' si ch'arde muşutăața | 

Ce-mi-e dor, fă mamă, dor, 
să mă fac pasere zburătoare, 

“ca să zbor pină în nori, 
şi să cad în acea curte, 
unde joacă tinerimea în horă. 

Eă să stai, ei să mă privească, 
care voinic mă va plăcea, - ... 
cu acel mama să mă logodească, 
şi cit va cere, să-i promită, 
numai lucru să isprăvească,, 

Ah, (să .mă logodească) cu un ti- 
(năr  fâră mustață, 

să nu mă înțepe peste.faţă,. 
de-mi iea albeaţa şi roșaţa (feţei) 
şi mi se pierde frumuseţea. 

LXXXXVII 
i-j bate birbili pi salțe 
i-] văade dao muşate, 

daule cusurine văare, 
"- dale mârdinăa d&amare, 

dale cu fustă'n' aroşe 
şi-s primoă pitu varoșe 
z-bitură pâturle ch'oşe. 

Ce își cîntă privighietoarea pesalcie. 
„de îşi vede două frumoase, 
ambele vere bune, 
ambele pe marginea (malul) de 

, (mare, 
ambele cu rochii roşii, . 
şi se plimba prin varoşe, | 
de s-a bătut: cele patru. colțuri 

. (ale oraşului) 

1) Fie-care rînd se cîntă de doua ort şi la prima dată se repetă ci refrem aceste 
doua viersuri, la a doua oară vlersurile. î)
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LXXXXVIII 
Vrută. l&a, multu-n! ti-avăâm tu 

- '[vr&are, -- 
- tu vră&are ş-tu sivdăe; 
vrută lea, d&-anda-n' fudii tu xăane 

mintăa la tine ă-avăâm; 
nă-amintâmşta s-n'i v'intâm. 
vrută l&a, ţinti an' cu Qață-aslân;; 
vrută l&a, nchiisii tu z-ină-acasă, 
ma tinţi-aslân' ş-miue-n' mincâi; 
alanţi ţinţi inşiră ci!lpizâni. 

LR , 
Iu-n' erâi; bre g'onle a nieă, 
iu-n' erâ!, lai vrutiu an'eu; 
pritu gridină mi priimnâi, 
mâară&-aroşi n'-adunâi ; 
în sin la vruta-n' li bigâm 
şi zbăari dulți ni 'zburâm. 

Mac. p. 130. - 

—Nu-n' treți, făată, prit-ubăr 
că-n' lO-arizi hi'il'ul a n'eă. 

„ —Nu-ţi l&-arid fo, tetă ş-sor - 

că ţ-lă-aridi trupul aneă, . 
trupul an'eă ca schi'ic di gărnu 
şi nu-ți lS-aridi altu vărnu. 
“—nu-n' treți lăată prit ubâr, 
că-n' lo-arizi h'ilul an'ei... 
—nu-ţi I6-arid 15, tetă ş-sor, 

că-ţi l-aride capulani'ei ; 
muşutăața măa nu-l lasă 
un minut ca.s-şadă n-casă. 

- 
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Iubită, mult mi-ești dragă, 
d 

mi eşti dragă şi iubită ; 
iubită, de cind fugii (plecai) în 

* [străinătate, : 
- mintea la tine o aveam; 
“nu ciștigam, ca să vii; 4 
iubită, cinci ani cu zece piaştri, 
jubită, pornii să viii acasă, 
dar cei cinci piaştri ei îi minca, 
cel Ialți cinci eșiseră calpi 
(adică : au fost câlpi): | 

Arhiva. VI, 7i3. -. 

Unde erai, tu voinicul miei, 
unde erai, jubitul miei; . -- - 

„Prin grădină mă plimbai, ” 
mere roşii adunai; 
in sin la vruta că le băgam, 
și vorbe dulci ne vorbeam. 

“ Burada T. 

—Să nu treci, fată prin'curte, . 
căci imi ademeneşti pe fiul meă. - 
—Nu ţi-l ademenesc eii, mătuşe şi 

e? soră, = 
căci îl ademenește corpul miei, 

"corpul mi6ă ca spic de grii, 
ci: nu ţi-l ademeneşte nimeni altul. 
—să nu treci, fată prin curte, 
căci îmi ademeneşti'pe fiul miei - 
— Nu ţi-l ademenesc eii mătușe și 

“[soră, - 
ci ţi-l ademeneşte capul miei ; 
“frumuseţea mea nu-lasă, 
un moment să stea în casă. 

Mac. 34. Cosmescu C., 

cl 

Ținţi zili (Ș) şasi nopti: 
căt imnâl ș-căt alăgâi : 
pi tu munte ş-pitu cămpu 
ju-va 'vrută nu-n! aflât, 

"vruta. j-dăarmi .n-gradinic'ă, 
sum muşatlu trandafil. 

Cinci zile şi şase nopți, 
cit umblat şi alergai : 
prin munte şi prin şes (cimpie) 
nicăiri dragă nu aflal. . 

„Iubita doarme în grădină, 
supt frumosul trandafir,
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ş-ațel dulţi caramfil, 
cu capul sum trandafil, 
cu trupul tru &arbă verde 
cu mini'i tru busuliâc 
ş-cu ciic'ăarli tru g'ung'ulă. 
Feciii cum fecu ş: u diştiptăr. 
— Căcţi-ni. vineşi tora v&ara, 
tora v&ara ş-primăvăara, * : 
pri cur&ari ş-asudoari 
s-ti h'ivrească ş-lăvrăs&ască, 
nu ţ ai mamă, s-ti mutrăască, 
niți tată, s-ti 'hirsăască ; ; 
nu ţ-aij, sor ca s-ti jilăască,. 
niți frati, s-ti n'ilu&ască. 

Mac. 35. Cosmescu C. 

Tră nă Lenă culun'ată, 

nu-n!. să- aștăarni qua tâată; 
ş-cindu viini s&ara z-dormu. 
nu-n! m&-acaţă lailu somnu. 

A mort, Lenă, mori armină, . 
si- n' cidtari tini. tu mină, . 
si-n! cid&ari tini tu mină, - 
nu va si-n! ti scoată virnă. 

— Lăa fată, lăa- mușătă, 
cindu n'-t&-am bişată, 
di cintic nă sculară, 

'şi-l cintă ntr&aga h6ară 2 
— A6ri-săară, lai a'one, 
aeri-s&ară, la bune. 
— AGri-s&ară ş-eră ndapte,: 
di n6- avtă cari, s-nă veadă, 

Lai g'one tivichiele, 
Nă vidu hărviia, . . 
hărviia-aspusi a pul'lor, 
şi pulii, nă.cintară, . 
di s-avai' şi n-hăară.. 
Di s- avi. Și n-h6ară, . 
că nica ş-u a bigară , 

:) Provincie în Albania." - 

N 

„ şi:supt acel dulce garomfir 
cu. capul supt trandafir, 
cu corpul în earba -verde, : t.. 
cu miinele în busuioc, N 
şi cu picioarele în giungtulă, 
făcui cum făcui..şi o deşteptai.. 
— De ce-mi venişi acum. vara, 
acum vara şi primăvara, 
în căroare şi asudoare, 
casă te îmbolnăveşti și să pătimești. 
nu- ți aj mamă să te ingrijească, 

„nici tată, să te dezmearda, 
nu ai soră, ca să-te jelească, 
nici frate, să te miluească. 

CII 

Pentru o Lenă coloneată (din Co- 
[logna i, 

nu mi se aşterne ziua toată, 
(adică : nu sint.liniştit ziua toată), 
Şi cind vine sara (cind se face sară, 

[ca să dorm, 
nu mi-e a dormi (nu pot dormi); 
Fă, Eleno, fă aromincă, 
de mi-ai cădea tu în mină, 
de mi-ai cădea tu în miînă,. 

„nimeni nu mi te va scoate (scăpa) 

CIII 

Fă tată, fă frumoasă, 
cind te am sărutat, 
de ne ai sculat (făcut) cintec, 
şi-l cintă tot satul ? 
— Eri sară, iubitule, 
eri sară, dragă (bunule). 
— Eri sară, era noapte, (intuneric) - 
de nu era cine să ne vază.: 

-— Nebunule iubit, 
nă văzu aurora, | 
aurora spuse păserilor, 
şi păserile ne cintară,.. 

, -de se auzi şi-n sat. .. , 
„De se auzi: și-n sat, 
„că pe draga (mititica) n) sărutară . 

[a fost sărutată). 

Avela, Epir.
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CIV 

—0 l&a Chiiţa fărşirăată . _: —Fă Chiţă fărşiroată, | - “Giihtisişi Culon'a tăată, : . înebuniși toată Colonia 1) Chiiţa mta, Chiiţa li mame, - Chiţa mea, Chiţa mamei. —0O lai g'one cu oclul laiii, —lubite cu ochiul negru, țe-i aţel di tini graiă, -: „ce-i acea vorbă de-la tine; tră Culoni'a to nu-n' h'ii pentru Colonia eii nu sint, ma-n' hi'ii tră un g'on armin ci sint pentru un tin&r aromin, g'oni armi'n, g'oni ca v&ară. tinăr aromin, tinăr ca vara, di auși anoștri s-litară. din locul unde stră moşii noştri se 
| . [născură. Aidi g'oni s-ni tudimu *Aide, dragă să plecăm, 

că doi'i ni uidisimu, căci amindoi semănăm, - avem nă limbă, avem ră n'ată avem o limbă, avem o tinerețe, s-ni fițem doli suțată. . „ca să ne facem tovarăşi. 
_ (Cules din Țicura, calivele «Zica» 

CV 

Intru-(n) 'vulăagă lungă şi văardi, latru în pajişte lungă şi verde, 
jo, nana, ear nana, lo, nana, ear nana, 

di aflâi nă apă araţe, şi aflai o apă, rece, 
Jo, nana, ear nana, io, nana, ear nana, 

mi plicâi si-n! bai apă, - mă aplecai să beau apă, 
jo, nana, ear nana io, nana, ear nana, 

ma-n' intră un şarpe viii, dar mi-intră un șarpe vit, 
io, nana, ear nana „io, nana, ear nana, 

şarpe viii, şarpe din sin, şarpe viu, şarpe din sin, 
şarpe din sin di la fată, : șarpe din sin, şarpe de la fată, io, nana, ear nana. io, nana, ear nana, 
n'-amvirtit mina n-distimele imi invărtii mina în năframă, 
ca si-n! scot şarpele viiii, „ca să scot şarpele vii, 

io, nana, ear nana. - lo, nana, ear nana. 
„Pen. Balc. An. I, 11, 1893. 

OVI. 

Lambre, săara di la chiatră, -: Lambre, seara de la peatră (cind era) Şl-află” timparăa tăl'ată işi află mantaua îătată, cum, s-u poartă mpiticată ? cum s-o poarte cirpită ? Tră nă s&ară di Ja“ st&arpi, ..“ Pentru'0 sară de la (oile) sterpe, şarmasi ş-fără di &api işi rămase şi fără iepe, nah'ima-li mă-sa li C'api. afurisită fie mama Ciepei. e moi Ciapă, moi alăaptă. - Fă Cepă, fă aleasa mea, pin di-un g'on'i'i n'-tăati căflată pină la unul voinicii te cerură, Ma un ioni dă-astă &arnă. „dar un voinic din astă earnă, n'i ţ-aprâasi 'n-chieptu ţ&ara. ți-aprinse în piept 0 ceară a (adică : te izbi la inimioară). 
') Provincie în Albania, locuita şi de Aromini fârşiroţi. .
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: 

CVII 

N-am nă laie armă . “Amo neagră (ticăloasă) de earnă, 
ş-ună laie văuă, şi O ticăloasă de Vară, 
duă $ndapte plăngu, „în cari) ziua şi noaptea pling, 
mi dirin ş-mi frăngu mă vait şi mă fring, 
cu lăcrănile pi. față, | cu lacrimile pe faţă, 
ah! cum n-are un gione, ab, cum nu e un voinic, 
di măni si-ni m&-acaţă _de miini să mă prinză, 
la cor si-n: mi sc&ată, la cor să mă scoaţă, 
ta si-n! gioc tu Săaţă. „ca să- mi .joc la soațe. 

_CVIII | 

Ma lai miîrit ți- -ni fiţeşi, | Ce mai măritare proastă îmi ficuşi, 
sosld-anieii nui lu dideși,. tovarăşi potrivit nu-mi dăduși, 
ma- -ni dideşi un lai auşi, . .  ci-mi diduşi - -un biet bătrin, . 
un auişu ş-lingurosă „un bătrin şi un bolnăvicios, 
si-l sufi'j cade di gh'osi. . să-l sufli cade jos, 
iei îni voi ades'ă-amăale ” eii doresc obiceiurile mele, - 
a lui corbul l-&aste: l&ane ; „lui, corbul, îi este lene. . 
ni 6aste dor îi-un lai sacii, îmi e dorinţa pentru o blană ! 
cu ţi lai gione si-l bagi; - „cu ce soț (iubil) să o bag. - 
n! gaste dor s-es a prinmare (adică: cu ce bărbat să es la. braţ, 

[imbrăcată cu blană 2. 
nis corbul .ni-armine n-cale, imi place să es la plimbare, - 
stăi, stăi, că ţi va-l facu: - el corbul imi rămine în cale ; 
va-ni lia. un du&âr afrâtii, _stăi, stăi ce-i voii face: 

si-l mic s&ara nda s-mi bag, vokii lua (cumpăra) pentru un duear 
[şoricioaică, 

s-ni-aper dinmăaţa s&-ascâp. să mănincseara cînd m-oiii culca, 
Mi ” i ca-n dimineață să scap. 

T. Şunda. | 

_CIĂ 

Di Gară ţe- ni ti vidui, Din ora 'n-care te văzui, 
Niică, tu patu-ni cudui, | dragă, in pat căzui (mă îmbolnăvii) 
ş- meţi tuți în: dic eşti laic, şi deşi toți îmi zic eşti. neagră (rea), 
nu-n: ti scot io dit sivdaie, nu mi te scoț din dragoste. 

. ; (ad. ei tot te iubesc), 
ş- meţi toţi dic: ești arauă,. ..deşi toți zic: eşti rea, . 
aniia pari că. eşti st&aiiă, NR mie îmi pari, că eşti! Stea. 
Las alatră, nu “hay bună,. , las'să latre: nu eşti bună, 
nu ti dai necă pri lună. „= nu te daă 6chimb) nici. pe lună. 

Z : . 

CA 

«O lai Cole, o lai frate, - Măi Cole (Nicolae), măi frate, 
Dă-ți capotlu. la nă parte, . „Dă la o parte măntăluţa, | 
si-ni ti vor f&atile tăute. „să mi te iubească fetele toate. 
<O ni-ul ded, lailu-ni, ni-ul ded «O dădui, bietul, o 'dădui, 

| ! 55
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ş-f&âtile nu pot s-li ved. 
" Niica țe ni-u caftu mini. 

3 ..va dulmecii di brăsimi. 
«Lai Cole, fratile a nieă  _ 

* Fratile a n!'ei, gionile a niei, 
Fă-l! ş-dulmeciă tră-ahtari. vrută, 

că va-ţi-u ai tră eta-ți tută. 

CĂI 
3 

— Aidi fâată viin' cu mini, 
să-ni ti fac tută dă-asimi. . 

F&ată măa, alăapta mea. 
— Nu viin gioni, că-i arşini, 
ş-câ nă h'im făr di curuni, 

gionli a mei, sifterlu a mei! 
— Adi niică să-n' ti ncrun, 
su-aumbrata țăa di chiin, 
z-bigă'm nunu ajsl stare 
ş-aţăă lună nună mare 
cuscri chiinl'i anoştri soţi, 
tra s-crăapă duşmanil'i toţi. 

CX 

Boaţta ta ca di birbil'i, 
n'-avdii n'ică nă ară, | 
lu ş- cîntă, moi iu ș- cintâ 
ca pul'u di primuvăară; ..: 
O, ţe nu-ţi &arâi un pul'ă, 

„s- tindu alaţu si-n' tă acâţi, 
Ş- tu cluvie si-n' ti bag, - 
cu mina-n' s- ti hrănescu, 

„cu ocl'ul si-n' ti sorbu. 

7 
y 

„— Arşu lele arşu, 
capl&-an'6i ni aspurașu, 
ți-ni ședi carşi cu mine, 
jo lallu arşu ti tine. 
— Arde, gione, arde, 
vruta ț-ă-ai diparte 
tu soață mpăltăaște 

1) Un fel de dulama pentru femet, 

POEZII PAPULARE LA AROMÂNI 

CĂIIL 

şi fetele nu pot să le ved. - - 
Pe micuța care o cer ei 
pretinde (vrea) dulmeci 1) de ibreşim, 
«Măi Cole, fratele miei, ” 
Fratele mieii, voinicul miei, 

-fă-ă şi dulmeci pentru ast-tel de 
a „ [iubită, 

căci o vei avea viaţa toată. 

— Ai fată, vin cu mine, 
să mi te fac toată de argint.- 
(ad. să mi te imbrac în argintării). 

"* Fata mea, aleasa mea! 
— Nu vin, tinere, că-i ruşine, 
fiind-că sintem fără coroane (neîn- 

- “[cununaţi) - 
iubitul miei, aquila mea! 

— Ai mică, să te incunun, 
supt umbrarul cel de pin, . 
să punem nun pe acel soare, 
şi pe cea lună, nună mare, 
drept nuntaşi pini), tovarășii noştri, 
să crepe dușmanii toți. 

Vocea ta ca de privighetoare, 
0 auzii, mică, o dată 
cintind, cintind, 
ca pasere din primăvară ; 
Vai, că nu erai o pasere, 

“să intind laţ, să mi te prind, 
in colivie să mi te bag, o 

cu mina să mi te nutrese 
cu ochiul să mi te sorb. 

' 

— Arsel, arsei (de Iubire), 
capul îmi stricai, 
tu care stai față de mine, 
arsej bietul pentru tine. 
— Arde, tinere, arde, 

-. Vubita o ai departe, N 
„printre soaţe (prietine) impălteşte,
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şi s&-ayuniustaşte, 
cu gura nu-j grăaşte, | 
ş-c-oclil! nu ş-mutrăaşte; 
— Arşu, lele arşu 

- capl&-ani6ă ni-asparșu. 

Cruşova. 

CXIV 

Nâparti d&-amari, 
ş-tr&aţi nă cirvani, 
ncircată cu sari, 
hi'il'ă. qi c'elnic mari 
ncălar pri mulari.. 
distimel&a arcată 
si-l! țină aumbrată ; 
mustaca-l! asudată 
Şi gura-l' uscată, 
ti nă chiică dă-apă, 
di mină di f&ată, . 
di. făată armină. Pi ( 

Penins.-Balc. An. I, 90, 1893. - 

Nâparte de marăa lâe 
ș-trăațe ună cărvane, 
încărcată de sare 
ş-un gione ma mare 
ncalâr pi mulare; 
cu şamia arcată 
percia chiiptinată 
ş-mustaca sudată ; 
cu călămarlu m-brăn 
ş-cartăa pi Qinucliu : 
«lu hiiţi soţi şi fraslii a niej, 
«staţi si scriă z-vă duii nă carte, 
as-d aduțeţi tu-vilatate - 
«furlii mine mi călcară, 

«mulărli nii li nicară, 
«şi parazlii nii lii l&ară. 

Vlaho-Clisura. 

Nâparte tu chi'are 
Şi trițeă nă cărvane, 
ncărcată cu sare; 
şi un g'one ma mare, 
ncălar pi mulare, 

S 

şi se grăbeşte, 
cu gura nu grăeşte; 

“şi cu ochii nu privește; 
— Arsei, arsei, , 
capul mieii imi stricai. 

Zaha-Buşa. . 

=. 

In a parte (dincolo) de mare, 
trece o caravană, 
încărcată cu sare," 
fii de celnic mare! 
călare pe catir, 
cu marama întinsă (pe-cap), 
să-i ţie de umbră; 
mustața-i mijită - 
şi gura-i uscată, 
pentru un pic de api, 

; (dată) de mină de fată, 
de fată aromincă. 

Auzite de la d. V. Danu. 

-CĂV 

În a parte(dincolo)de marea neagră 
- trece o caravană 

încărcată de sare; 
Şi un voinic mai mare, 
pe catir călare, 
cu năframa întinsă, 
cu chică pieptănată, 
şi cu mustața mijită, 
cu călămările în briă, 
şi cu cartea pe genuchii: 
<unde sinteţi tovarăşi și frați ai mei, 
«staţi să scrii, să vă daii o carte, 
«s-o aduceţi in patrie (vilaet), 
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«hoţii pe mine mă prădară (lit. căl- 

«catirii mi-i înecară, 
«şi banii mi-i luară». 

N. Nacea. 

_CXVI 

Ina parte (in partea ceea) la umbră 
şi trecea o caravană, 
încărcată cu sare; 
ŞI un Jun? mai mare, 

- călare pe un catir 

[cară),
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cu şimia arcată 
să-l! ţină aumbrată, 
faţa mpiticată 
cu gura uscată _ 
şi cu buda cripată - 
și cu.limba scrumată, 

ti nă chi'ică dă&-apă. 
Ş-andămoşi nă feată, 

“ju vinăă dintră-apă. 
— F&ată, moi, marată. 

-da-n! nă chiică de apă! 
P&ata şi-l mutrăaşte 
şi cu gura nu-l'. grăaşte | 
inima-l! jilăaşte 
şi mult si mintu&aşte. 

"—- Feată, moi, mărată, 
țe-n' ti minduieşti, 
apă nu-n' mi meşti. 
— Nu-n' mi minluescu, 
di cit ti jilescu, 
că nă-am cu ţe s-ti mescu; 

“apa ţe-ni ara lată, 
n'-&asti misurată 
şi ma s-u hirzuescu, 
dada va-n' mi bată, 
mine n'-escu, Armină 
şi vin di la fintină. | 
G'one cîrvinare, 
ţe slai n-calâa mare, 
ma-n' ţ-u săati âpă, 

„dinili s-t& adapă, 
ma ţ-u dordi !l&ate 
s-ardi tu. b'icate ?) 

Culeasa de d. V. Petrescu. Albumul Mac.-romîn p. 99. 

POEZII. POPULARE LA AROMIÎNI 
= 

cu ștergarul aruncat (pe cap) 
ca să-i ţie de umbră, 
faţa-i impetecită: 
cu gura uscată, 
și cu buza crăpată 
și cu limba neagră şi uscată ca 

(scrumul 
pentru o picătură de apă. 
Și "ntălni o fată, 
care venea de la apă. 
— Fată, fa gingașe, 
dă-mi o picătură de apăl 
Fata, că se uită la el 
și cu gura nu-i vorbește 
inima-i jeleşte (de milă) 
şi mult se gindește. 
— Fată, fă gingaşe, 
de ce mi te gindeşti 
şi apă nu mă cinsteşti (dărueşti:?) 
— Nu mă gindesc, 
de cit te jelesc a 
căci n-am cu ce să te cinstesc; . 
apa ce mi-am luat - 
'mi este măsurată, 
şi dacă oii dărui-o 
mama 0 să mă'bată. 
Ei sint Aromincă 
şi vit de la lintină-: 
„June cărcănare 
ce stai în calea mare, 
dacă -mi ţi-e sete de apă, 
Zinele să te adape; 
dacă ţi-e dor de fele 
să arzi la licaţi!... (să-ţi arză plă- 

[minii!) 

CAVIL 

—. Alea, j-dăade săarle tu gh'ur- 
[gane, 

scăală-n' te, vrută, măa scăală-: 
1 n-te 

scăală-te pitrunicl'e dit munte. 
— Alai, nu e sdarle, că-i luna, 

bagă-ni'-te, gione, bagă-n'-te, 
s-mi başi pi frimte, aplă&acă-te. -: 

— Z-duc fictorl'i la sculie, 
scdală-ni-te, vrută, m&a sc6ală- 

1 R „Inte, 
sc6ală-ni-te pitranicl'e dit munte. 

— Nu-s fictori'i, că-s cucosti 

Soarele răsări pe plapomă, 

scoală, dragă, ci scoală- mi-te, 

sroală potirniche din munte, 
— Nu ieste soarele, ci ieste lună, 

dormi (lit. bagă-te),iubite, dormi, 
să mă săruţi pe frunte apleacă-te. 

— Se duc copiii la şcoală, 
scoală, dragă, ci scoală, 

scoală potirniche âin munte. 
— Nu-s copiii, ci-s cocoșii, 

1) Vezi: Arom, II, p. 88, No.'59 variantă,
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bagă-n'-te gione bagă- ni-te, 

s-mi başi pi frimte, aplă&acă-te. 
— Z duce igatile, la sclie 
scoulă-n'-țe etc. 
— Nu sint f&ate că sgitinle 
bagă-n'-te etc, 
— Strigă hogia pri g'amie. 
scăală-ni-te etc. 
— Nu e hog'a, că e lupu 
pagă-n!-te ete. 
Nu-i totna tinireaţă, 

“nu-i totna muşit&aţă. 

dormi, iubite, dormi, 
să mă săruţi pe frunte apleacă-te. 

— Se duc fetele la şcoală, 
scoală etc. - . 

— Nu sint fete, ci-s găinele . 
dormi, iubite etc. 

-— Strigă hogea pe geamie, 
scoală etc. 

— Nu ie hogea, ci e lupul 
dormi, iubite, dormi, etc. 

Nu-i în totdauna tinerețe, 
nui în totdauna frumusețe. __ 

4 
/ 

VARIANTA 

— Deadi săarle pri. ehiurgane,, 

scăală-ni'-te, n'ică, scăală-n'-te, 

scăală-n'-te, pitrunicl'e din 
(munte | 

— Nu ie soarle, . că e luna, | 
pagini-te, gione, bagă-n'-te, 
tine trandatir curât | 
—Cintă cucotlu t&-apirit, 
scăală-ni-te, vrută, ndrăadi-te, | 
piruşană diștăaptă-te. 
—Gone, ş-cintă di cu sară, 

bagă-ni'-ţe g'one, bagă- -ni-te, 

cu vruta dizniardă- te | 

—Z- duc, sdățăle- ți la bisăarcă,. 

sc&ală- -n+ .1e, niică, scăală-n'-te, 

scăală-ni-te moi pirbilt mușât. 

—-Nu sant sdaţă, că sunt măașe, 
bagă-ni-te gionie bagă-n'-te | 
cu scumpa dizn'ardă-te !*) . 

Avela, Epir 

Nâparti pră aţă! li munti, 
ş-&asti ş-ună fintinăauă 
fintintatiă cu apa rați, 

„iu z-discurmă cituși trăaţi. 
m&-aplicai si-n bâaiu apă, 
n' cidu la&a distimeli, 
cu nă sută di flurii;. 
io ni-n: crep laili flurii, 
ma-ni crep diștimelăa ţăa lucrată, . 
si di vruta mia dată. | 
cari si-m ă-află. s-ni-u pitr&acă, |. 
pri un gioni ninsurât,. 
pri un cal nincilicăt. 

CXVIN 
Dincolo (în aparte) de a munte, 
este o fintinea, 
fintinea cu apă rece, 
unde se. obihneşte ori-cine trece. 

„. Mă aplecai să beată apă, 
"îmi căzu biata batistă, 
cu o sută de galbeni; 
eii nu jelesc galbenii 
ci jelesc năframa. cea lucrată 

„şi de iubita mea dată, 
cine 0 va. găsi, . să-mi-0 trămită 

- cu un voinic neinsurat, 
pe un cal neîncălecat. 

1) Vezi: Arom. UI, p- 8, „No. 53 Varianţa din Aminciu culeasa de d-l. Weigand, 
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„CXIA 
N | a 

— «Piruşană late,  *-. . — «Fă cu păr. frumos, apă, că-n! cripai, o (dă-mi) apă, căci crăpai, dă-n' nă chiică dă-apă, , dă-mi un pic de apă, suflit, nu-n' mi cr&apă». „suflete, nu mă crăpa (necăji)». 

— <No-am tu ţe si-ţi dau: — «N-am în ce să-ți daii, g'one trandafiru,. Si voinice trandafir | ş-apă io nu-n' amu, - şi apă eu nu am, 
&'onu garufiru |» voinice garofir !>. 

— <Dă-n'i gura tao, ” — «Dă-mi gura ta, 
gură di dudie, gură de dudie, 
gură di dudie, „gură de dudie, gură di nămlie, - „ gura de ţeavă (mică). 

— <Gura n'-5-am tră mine, — «Gura o am pentru mine, g'one; g'one aleptu, voinice, voinice ales, - g'one, g'ionealeptu, -- - voinice, voinice ales, tradi-ţi calăa ndreptu! . | trage-ți în cale drept 
(ad.: caută-ţi de drum). 

— <Apă-că-n!' cripai, | — <Apă, căci crăpai, A piruşană laje etc. „fă cu părul frumos etc. 

— N5-amu ţe si-ţi dau, „— «N-am ce să-ţi dai, g'one trandafiru! : veinice trandafiru ! 

— Dă n'i frimtăa tao. : „_— <Dă-mi fruntea ta, | piruşana m&ao! fă cu părul frumos! 

— Tradi-ţi cala ndreptu, „— Trage-ţi calea drept 
(ad. : caută-ţi de drum), gione, g'one aleptu, " voinic, voinic ales, 

n-am trate livendu, | am frate elegant, „„ căpitân tu munte, căpitan în munte, | cap di fur aleptu, - cap de fur distins (renumit), ți dă cu pl'umbu n-ch'eptu. îți dă cu“ glontele în piept. 

! CXĂ Si 

Cara s-mi vrei, s-mi vrei l&a, Dacă mă iubeşti, să mă jubeşți fă, cara si nu, s-mii spunii; dacă nu, spune -mi-o; 
si-ni spun;i ta si-ni fugu, să mi-o spui, ca eă să fug, tu munte si-n; mi ducu; la munte să mă duc; io va-n; mi duc tu munte, eu o să mă duc la munte, ta sni-adâr nă călivă, „ca să-mi fac o colibă, s-mi ncliid, s-nti plingu jaia, să mă închid, ca să-mi pling jalea, s-plingu mărăzle a mâale, „să-mi pling suferinţele mele, dă-apoăa și a tale: - apoi şi pe ale tule: 

N



N 

munţii! s-facă cundilie, 
mara s-facă milane, 
niorlii s-facă carte, 
s-n'i scriti mărăzle a. m&ale. 
Cite st&ale ţerlu ş-are, 
ahite ori si te miriţi 
ş-&ar văduă s-arminii i 
ş-cu mine s-ti ncuruni. 
— Ciţi puli azbăară pit nori, 
ahite ori s-nii ti nsori 
ş-&ar vedui si armini, 
Ş-cu mine, s-ti ncuruni. . 

Cruşova 

POEZII POPULARE LA AROMÎNI 

Cite stele sint în cer, a 

871 

să se facă munții condee, 
marea să se facă cerneală, 
norii să se facă hărtie, 
să-mi scrii suferințele mele. 

atite ori să te măriţi 
şi ear văduvă să rămii, 
şi cu mine să te încununezi. 
—Cite păsări zboară în nori, 
atite ori să mi te însori, 
şi ear văduv să rămii 
şi cu mine să te încununezi (ad. 

[căsătoreşti). 

Zaha Buşa 

CXXI 

Loai văsile ş-mi duş s-liau apă 
inşi ş-un gione n-cale s-mi crapă: 

„dă-n;, l&a, făată, ni chiică d&-apă“. 
ş- mine apă a lui vrăa-li dau, : 
ini Qis&-astimtul «va s-ti lau» 
nădima Gara ţi-ni neşu, . 
La şoputlu di la Cireşu, (bis) 
di frică m-pade mi teşu.. 
Tu sucachie la Birdiclu o 
ai frici n'-fuqă buriclu; 
citu-ni bigai si umplu, 
n inşi g;onele ascumtu, 
iră n&aptăa ş-fiy di lună : 
astimte, hiim fin di curună, 
«ma irâ n6aptea ş- niurată, 
«singură, astimte, fir s6aţă». 

Luai vasele şi mă dusei să jeau apă, 
eşi şi un voinic în drum, să mă ne- 

. [eăiaseă : 
«dă-mi, fă fată, un pic de apă»: 
şi ei apă -beaii era să-i dau, 
îmi zise blăstematul «te voiii lua». 
Afurisit (fie) ceasul în care mersei, 
la șipotul de la Cireş, (bis) 
de frică jos' mă întinsei, 
In uliţă la Bărdicul, 
de frică îmi fugi buricul; 
cit băgâi să umplu (vasele cu apă), 
îmi eşi voinicu cel ascuns, 
era noapte şi fără lună,” 
«blestemate, suntem fără cunună ; 
«ci era noapte şi nourată, 

„ «(şi)singură, blestemate, fără s6ță». 

Asăară ndaptăa, n'agă-năaptăa, 
| lele muşata m&al! 
mi Sculâi şi nerși la vruta,; 
poarta ncl'isă ni-&-aflâi, 
mă-aplicâi cla&a n'-bişâi, 
şi di lăcrin! n'-a umplui; 

„ niavdi'i vruta că „plinQ6ă, — 
"ma plinq&ă şi ma gratâ: 
«lele mărata-ni di mini, 
<ţe-n! păţii nă mar&-arşini, 
«ţe păţiii as&ară năaptăa : 
«chieptu-n! alb disfâpt l5-aflăi, 
«şi fluriili minţiti 

Asară pe la miezul nopţii, 
vai frumoasa mea! 

mă sculai și mersei la iubita, 
“poarta închisă o găsii, 
mă aplecai, cheea sărutai 
şi de lacrimi o umplui; 
auzii pe iubita că plingea, 
că plingea și că grăea, 
«vai nenorocita de mine, 
«păţii o mare ruşine, 
«o păţii a sara noaptea: 
«pleptul alb disfăcut il aflai, 
«și fluriile amestecate, - 

y
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«buda măa n'i 6-aflâi suptă, 
«Fure că-i di vrutlu a meu, 
ahalani si-l! hiibă; 

„<Ş- furi. că-i di gio că Bionli a. mei, 
<harami si-l hiibă. 

Crușova. 

—aMori tine gură de moscu, 
„fă-ti ncâa si-n! ti cunoscu. 

—<Lacă-ni-mi,. gione livendu, 
că n-am mamă, n-am ș-afendu. 

—e<F&ata măa, tră dao zbăare, 

Vin di piste nao hâare! 

— «Lasă-ut-mi, gone cripât, , 
n'-am surări io, şi ni-am și fraţi. 

"—Fă-u' doamne n-cal&a mare, 

si-n! 6 arâp pină din dare. 

PORZII PUPULARE LA AROMÎNI 

«buza mea o găsii suptă. 
«De-o fi de iubitul miei, 
«să-i fie de bine, 
căar de o fi de bărbatul miei, 
«să-i fie de haram. . 

| Şandu. 

CĂAIIIL 

—<Fă tu gură de mosc, 
fă-te incoace să mi te cunosc. 

—e<Lasă-mă, voinic elegant,.. 
„căci am mamă, am şi tată. 

— «Fata mea (draga mea), pentru 
, [două vorbe, 

venii de peste nouă sate.. 

-—<Lasă-mă, voinic întristat, 
căci am sorori ei şi am fraţi. 

Fă-o (ad. scoate-o) doamne în ca- 
[lea mare, . 

Să o răpesc pină în zori. 
d 

CXXIv 
Cală mare, Cală n'ică, 
mori Cală trandafiră, 
ştii anda dadtin erâm 
di zburâm, nă dizntirdâm, 
pri sum poni'li anvirdiţi, - 
pri sum &h'işanilii aniuriţi, 
bană dulţi nă trițăăm | 
că dip nu nă G-aduch'âm, 
luna dadân n&-alisă, 
ş-luț&âfirlu dadiu n-află. 

Floru, Epir, 

« Cală mare, Cală mică, 
Cală ca o roză, | 
ştii când împreună eram, . 
de vorbiam și ne dezmierdam, 
pe supt pomii înverziţi, 
pe supt vişenii înfloriţi. 
Viaţă dulce ne treceam, 
căci de loc nu o simţeam, 

" luna impreună ne lăsa, 
și luceafărul împreună ne afla.



CÎNTECE DE STREINATATE Gane) 

a) DESPARȚIREA - 

Munte, lai munte, 
ț&-aj arali multe! 
multe ş-aurite : 
frinqili ma-ţi cad, 
pulii nu-n: ţi bat, 
şi gion'li tuţi iți fug 
şi-n x6ani si duc; 
si duc laili mărăți 
multu avirinăţi | 
şi nipâi mutrescu, . IE 

- niveasti ţe zghiilescu, 
că. că,li tugu gronihi: 

ară bună, gion', 

“«mintăa-vă cu noi, 
«mintăa vă cu noi 

n 
«Şi Dumnigă ii cu voi> 

Vine. primuveara, 
loclu ş- anvirdaşti 
faglu muşiţaşti, 

gonili ma şi viin, 
unu cite unu 

şi ma mulţi d&-adunu 
Viin şi hiri6şi, NE 
încîreâţi di groşi ; 
unei .nvăaste niică 
mu lii vtine gfonli, 
plindi şi 2ghilăaşti, - 
ş-tă-arup' s-arucutăaşti 1). - 

Floru, Epir | 

Munte, negru munte, 
ce al rele multe! 
multe şi urite: 
frunzele mereii îţi cad, 
păseriile nu mi-ți cîntă, 
şi voinicii toţi îţi fug, 

'şi în streinătate se duc; ME 
se duc bieţii sărmani, 
faarte întristați, , 
şi înapoi privesc, 
pe nevestele care se vaită,. 
că le fug bărbaţii: 
«Qară Bună (ad. drum bun), vol 

. [nicilor, 
«mintea voastră la noi, E N 
«mintea voastră la noi, | 
și D-zeu cu voi. 

Vine primăvara, 
pămîntul înverzeşte, - 

> fagul (ad. pădurele de fagi) se in- 
[trumuşază, 

, „Yoinicii mereii vin (se: intorc din 
si 

străinătate), 
unul cite unul E | 
şi mai mulţi impreună. 
vin toţi voioșI, 
incărcați de groși, 
unei neveste mici, 
nu-i vine jubitul.— 
plinge și se vaită, 

“şi în prăpastie ss rostogolește. 

Com. de D. Nocola Chelefa. 

») Variante : petrescu: ; Mostre Il, an va p.. 74 Arom.. II, p. 

/
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. 

Munte, lai munte, - 
munte multanaltu, 
ciilnicați'i fug, 
picurarli armi'n, 
Gilnicații fug 
la tumnatic duc. 

Samarina, Epir. 

"D&ade hărazma dighosu 1, 
vine Gara s-nă fudimu, 
s-nă duțâmu n-xinitie, 
n-xinitie j-vinitie ; 
s-nă nviștemu prămătie, 
sirmă albă, sirmă aroşe, 
sirmă di nao turlie; 
s-u bigă'm. tu migizie, 
z-viină vruta si-l! vindem. 

J-dăade harazma din gh;os, 1)! 

. Ş- apiri şi s-f&ațe prăndu, 
ş- cirăvile ahurhiiră s- trăacă, 
ş- mine. va si-n! fugu, făată. 
— Nică nt-irâm, niică mi l6aşi, 
mine cu caie va m&-alâși, 
ĂU va s- fudi ta si-n; mă-alâşi? 
— Va-ns t&-alăs cu mă ş-cu tată, 

— mumă ş-tată n'-amu ș-mine, 
ma ţi s-mi fac ti un ca tine. 
— Va-n; t&-alâs tu casă nao 
— casă nao ni-amu ş- mine 
ma ţi s-mi fac ti un-ca tine. 

"0 altă variantă sfirşeşte ast-fel: 

4 
(Fragment) 

Munte, sărman munte, . 
munte prea înalt, 
celnicaţii fug, 
păstorii rămin, 
celnicaţii fug, 
la tomnatec se duc. 

Zuca George. 4 

III 

Apăru aurora în jos?) (în spre răs.), 
sosi (veni) ora ca să fugim, 
să ne ducem în străinătate, 
in străinătate şi în Veneţia, 
ca să tirguim marfă, 
mătase albă, mătase roşie, 
mătase de nouă feluri, 
s-o băgăm în magazin, 
să vie iubita ca să-i vindem: 

IV 

Răsări aurora din jos (de la răsă- 
o [rit), 2) 

se lumină de zi şi se făcu prinz, 
şi corăbiile începură că treacă, « 
și ei voiu pleca, dragă (lit. fată). 

—' Mică eram, mică mă luași, 
pe mine cu cine mă lași, 
cum vei pleca, să mă laşi? 
— Mi te voii lăsa cu mamă şi cu 

. [tată, 
— Mamă şi tată am şi ei, 

" darce să mă fac pentru unul ca tine. 
— Mi te voii lăsa în casă nouă. 
— Casă nouă am şi ei, 
dar ce să mă fac pentru unul ca 

[tine. 

— S- intră pușelia, s- mică mă-ta, Să intre ciuma, să mănince pe ma- 
s- mică mă-ta cu tut tată; 

s-trăacă foclu s- ţ- ardă casa, 
s- ț- ardă casa t&a mușata. 

') La Vlaho-Clisura soarele, când r. 
mecătoare, mai ales primăvara și toamna 
din spre. răsărit. 

| _ [măsta, 
să mănince pe mamă-ta cu tot 
« [tatăl tău 
să treacă focul să-ţi arză 'casa, 
să-ți arză casa cea frumoasă. 

Saă într'o altă variantă se roagă rind pe rind să o transforme în obiecte, 
- / ăsare, prezinta un tablou de o frumuseţe fer- 

„ Prin dighios se înţelege aci partea locului 
*) Varianţaă : Arom,. II, p- 725; 465; YV, Petrescu: Mostre II, p-
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Vine 6ara si nchiisescu, 
plingu, niisă, şmi jilescu, 

că io va-ni fug tu xăane, 
tora tu giuname, 

-_ Dumnigăă i mare, 
ştie a mâ&a turnare, 
ţe-i ară“, l&a vrută, ţi-i ară! 

Vrută, bagă mâ&asa s-prăndu, 
cliamă soăa să-ni mi plăngă, 

că nii escu un vrutu, 
la vruta m&a ţeltutu, 

Dumnidă”i i mare, 
ştie a m&a turnare, - 
ţi-i ară'u, lea vrută, ţi-i ară”il 

- Chiiragiâţi părăcălsescu, 
plăngu mine şi-ni vă“ grescu, 
n5- asunăţi zăngh iile 
că-n! mintiță huliile, 
că nu-şi vine Gara, 
si-n' trag mine cal&a, 

Dumnigă'i i mare, 
ştie a măa turnare, 
ți-i avă'ă, l&a vrută, ți-i ară ! 

„ | - 
_Vrută, ti părăcălsescu, 
vin, baş' măna, si-n! ti mescu, 

si-n! ti başu tu “frămte; 
ta s-m&-aduţi aminte, 

- tora-tu fuqăare, : 
s-me&-ai vrută tu vreare, 

Dumnidă'i uimare,  : 
Ştie a mă&a turnare, 
ţi- -iarău, l&a vrută, ţi-i ară! 

Ninga Gara istă ţi- grescu, . 
ş-ap6i va s- mi dispirţăscu, 
cumu sin! mi dispartu 
cumu si-n' tă-alasu, 
acaţă-me di mână 
di-n', vrută, Gară bună, 

i 
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Veni ceasul să pornesc, 
pling dragă (lit. mică) şi mă jelesc 

[(vait), 
căci ei voit fugi în străinătate, 
acuma în tinerețe, | 

Dumnezeu e mare, 7 
știe a mea întoarcere, 
ce-i-rău, iubită, ce-i rău! 
(ad.: cit e rău, grei). 

lubită pune masa să prinzesc, 
„chiamă rudele să mă jelească (lit. 

(să mă plingă), 
căci sint unul iubit, 
la iubita unicul (lit. : cel. tot), 

Dumnezeu e mare, 
ştie a mea intoarcere, 
ce-i răi, iubită, ce-i răi? 

/ 

Cărăuşilor mă rog 
pling şi vă grăesc,, . 

„nu sunați scările 
căci imi turburaţi fierea, 
căci nu veni (nu sosi) ceasul, 
să-mi trag drumul (ad. să pornesc), 

Dumnezeii e mare, 
ştie a mea intoarcere, | 
ce-i rău, jubită, ce-i răul. 

lubită mi te rog, 
vin, sărută-mi mina,să mi te cin- 
E (stesc, 

să mi te sărut la frunte, 
ca să mă aduci aminte, % 
acum la fugă, 
să mă ai:în vrere(ad.: 

—= 

ca să-ţi fiu 

„[drag) 

Dumnezeii e mare, 
ştie a mea întoarcere, 
ce-i răi, iubită, ce-i răi! 

Incă ora (data) aceasta iți grăesc, 
și. apoi mă despărțesc, 
cum să mă despart, 
cum să mi te las, 
prinde- mă de mină, 
zi-mi, iubită, <oară bună»
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Dumniqă“i i mare, 
ştie a mea turnare, 
ți-i arâu, l&a vrută, ţi-i ară! 

— Oară bună, g'one, 

vrute, Gară bună, 
„va s-fuqi di va s-mă-alăși, 
vrute, ţi-n' adrâși ? 
diparte di mine, 
bana măa la tine, 
bană laie ș-c&arbă, 
tih'a n'-ăasti darbă, 
dară bună, vrute, Sară bună! 

Vlaho-Clisura 

— Mori tine disti c'irdachie, 
dipun-ti s-nă băș&'m dol'i, 

-că mine va-n! fug tu x&ară. 
„— Du-n'-te, gtone, dară bună, | 
cu trandăfila tu mănă, 
nv'ie s-n'erdi, nvi'ie. z-v'ini! 
mult tră mine s-nu suschiiri. 
se6ali-ți cundililu curât 
să ni semni'i truplu a niei; 
truplu a nieii ca ai sirvili 
frimţăata ca di cundil'iă 
gura mea ca di birbină, 
s&-aflari altă camine, 
să u l'ai lai g'one tine. 

" iubite mergi cu bine, 

POEZII POPULARE LA AROMÂNI. 

Dumnezeii e mare, 
ştie a mea: intoarcere 

“ce-i rău, iubită, cei rău! 

— Mergi cu bine, voinice (lit. oară 
[bună), 

vei fugi şi mă vei lăsa (părăsi), 
iubite, ce-mi făcuşi ? 
departe de mine 
viaţa meu la tine, 
viaţă neagră și de corb, 
soarta mea e oarbă, 
mergi cu bine, iubite mergi cu bine, 

Mia-Adam 

VI 

— Fă tu de pe balcon, 
coboară, să ne sărutăm amindoi, 
căci eu mă voiiă duce în străinătate. 

„—Du-te, voinice, mergi cu bine, 
cu' trandafirul în mină, 
curind să mergi, curind să vi, 
mult pentru mine să nu suspini. 
Scoate-ţi condeiul aurit (lit, curat), 
ca să-mi insemni trupul mei; 
trupul mieii ca de chiparos, 
sprinceana ca de penel, 
gura mea ca de. privighietoare, 
de ai afla adoua (alta) ca mine, 
s-o iei voinice tu. 

VII: 

Nă f&ată d&-as&ară, 
țe sta mintuită 9 
dusi mă-sa ntr&abă, 
di ş-d-află” nărită : 
— «P&ată, le muşată, 
țe ni'i stai nvernată ? . - 
—:«Tră lailu di g'one, 
țe caftă si-n' fugă; 
mintăa ţe-n'-5-av&amu; 
mintăa nu-n' &-am tută: 
„Nu-ţ-ă-ară“ă, lai g'oni,.: 
cum si. fudi di mini, 
di doli- părinţi, 
“părinți dă-asimi ? 
Stzi, o g'one scumpu, 
stăi nu fudi dă-aăaţi, 
ca va-n' 6s în dăană, 
di va strig.cu băaţi,. 

O fată de asară, 
ce-mi stă ginditoare ? 
se duse ma-sa, o întreabă, 
şi o găsi necăjită : | 
— «Dragă fata frumoasă, 
de ce-mi stai întristată ? 
— «De netericitul bărbat, 
care vrea să fugă (să plece); 
mintea ce aveam, i 
mintea nu o am toată. . 
Nu. ţi-e răi, Iubite, 

» cum să pleci de la mine, 
de la cei doi părinti, E 
părinți de argint (scumpi părinţi)? 

“Stai, scumpule iubit, 
stai, nu pleca de-aci, 
căci voii eşi în deal 

- ŞI voiu striga cu voce (tare),



POEZII POPULARE LA ARGMÎNI 

ca pullu dit marţu, 
va-n! aurlu la&a, 
t&arnă-te din cale, 
g'one di sivdaie 1). 

VARIANTA 

Ună f&ată, armină l&ată, 
ți şi sta invernată ? | 
— «Făată, l&a fată arumină, 
ți stai cu caplu tu mină? 
— Taţi,l&a mumă,nu-n'mi ntr&abă, 
nu-n! mi ntr&abă, nu-n' mi crăapă. 
un g'one ş-aţel va s-fugă; 
tine gione, gion&-alepta, 

sla&a-n' mine cum s&-aşteptu ; 
va si-n! fac la&a nă-amaie, 
si-n' tornu g'6nile din cale; 
va s-es cu 'bâaţe s-aurlu, 
g'onile mine si-l ţinu; 
va s-atul ca pulilu tu marțu, 
io di gtone nu-n' mi dispartu. 

Avela, Epir. 

  

ca paserea din Martie, 
- voiu striga sărmana, 
înapofază-te din cale, 
.voinice iubit. 

, 1 ... 

O fată, fată aromincă, 
ce stă întristată ? 
«Fată, fă fată aromîncă, 
(de) ce stai cu capul în mină? 
— Taci, mamă, nu mă întreba, 
nu mă întreba, nu mă necăji, 
un iubit şi acela vrea să fugă; 
tu voinice, voinice ales, 
biata de mine, cum să aştept; 

imi voii face biata o vraje, 
să-mi întorc pe iubitul din cale; 
voii eşi să strig tare: (lit. cu voce), 
pe iubit ca să mi-l ţii, 
am să url ca paserea din Martie, 
eu de iubit nu mă despart. 

Mia Dumaşoti. 

IX - 

Di la munte pin tu vale, 
es niv&âstile tu nale, (bis) 

di-și pitrec g'on'lii tu xăane; 
ma-l! pitrec, ma li zburăscu, 
laili di mpi6asti s-tuchi'escu; 
«du-vă, g'onii, Gară bună! 

«dară bună, calăa bună, 
«s-nd-aminâți multu tu xăană, 
«că nă state la&a bană, 

«lasi ş-cama ndoi parâți, 
«ş-cama agon'a z-văturnâţi, 
«că nă hi'im, laile mărate, - 

"«ntiţi l6ate ș-alăsate. 
«ară bună, g'oniiii'a noştri, 

«s-nd-agirşiți s-pitrăațiți 
dcarte albă, gramă laie, 

„«tră 'nă ermă di sivdae: 

cărţi 

Tirnova, Mâcedonia 

1, Vezi varianta în. Arom; Îl, p. 70; No. 43. 

De la munte pinăla vale, .. 
ies nevestele în nale (adică: în hai- 

, , [ne de sărbătoare), 
şi trămit pe voinicii in străinătate; 
„mi-t trămit, şi mi-i vorbesc, 
bietele de an picioarele se topesc; 
«ducă-vă, voinicilor, în ceas bun ! 

(adică : ducă-vă D-zeu cu bine): 
«în ceas bun, drum bun,  . 
«să nu întârziați în străinătate, 
«căci ni se taie biata viaţă 
(adică : căci tare ni se amăreşte | 

| viața), 
«fie şi mai puţini bani, 
«ci mai curind să vă întoarceti, 
«căci sintem bietele de noi, | 
«mici luate (căsătorite) şi lăsate; 
«mergeţi cu bine (it. oară bună), 

*  [voinicii noştri, - 

«să nu uitaţi să trimiteţi scrisori, 
«scrisoare albă, slova neagră, - 
«pentru o pustie de dragoste. -
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Tăamnă, laje tăamnă, 
mult arao tăamnă, 
n-aguneşti g'on']'j, 
n-agunâşti fic'ori'i, 
di-l' pitrăți tru x&ane. 
x&ane multu gr&ale. 
Pudi ş- g'onli ali muşate, 

ali muşate, li cripate. 
inşi vruta si-l pitr&acă, 
inși vruta si-l! dimindă: 
<du-n'-te, g'one, cala mare, 
si-n' pitreți carte cu vrăare; 

cîndo s-in' si-n: dai tru şt&are, 

s-ungu porţile cu n'are; 
s-es la partă si-n! t&așteptu, 

„s-ți acâţ calu di căprestu ; 
si-n' ti baş tru dasle faţă, 

ş-anamisa di mustață; 

Zaha Boşa. 

7 

“Cu ţe suflit şi inimă 
si n'ergu lo tu x&ane, 
s-alăs doi ocl'i albaştri Yo, 
şi Qeânili scriati 
ș-anămisa i dăani le! - 
io numa si ngripsescu. 
Z-gripsescu la&a dertă a mă&a, 
şi lailu-nj di doru. 
Nu ştii cari mumă își qiţăă, 
că fraţii nu si doru, 
fraţi'i disică munţii'i. 
şi ci'mpurli surărli, 

muma disică amărili, 
şi lă'rgili ariuri, 
disică amarăa aie &a, 
cu hiil'i si să-adună. 

Avela, Epir. . 

1 

Toamnă, neagră toamnă, . 
foarte rea toamnă, 
ne gonești voinicii, 
ne gonești feciorii, 
“de-i trămiţi în streinătate, 
străinătate foarte grea. | 
Se duce (lit. fuge) și iubitul fru- 

i - Îmoasei, 
al frumoasei şi întristatei. 
Eşi iubita să-l trămită. 
eși iubita să-i poruncească : | 
«du-mi-te, iubite, în calea' mare, 
să-mi trămiţi carte cu vrere (dra- 

 [goste); cînd să vii (să te intorci) să-mi dai 
[de ştire, 

să ung porţile cu miere ; 
să es la poartă să mi te aştept, 
să-ţi prind calul de căpăstru ; 
să mi te sărut la cele doue feţe 

[(obraji), 
şi printre mustăţi. P 

n 

XI 

Cu ce suflet şi inimă, 
să mierg ei în străinătate, | 
să las doi ochi albaştri eu, 
şi sprincene scrise (zugrăvite), 
şi printre sprincene fă! 
ei numele să-mi scrii. 
Să scriii biata durere a mea, 
şi bietul miei de dor. -: - 
Nu ştiii care mamă dicea, 
că fraţii nu se doresc, - 
frații străbat (lit. despică) munţii, 
și sororile (străbat) şesurile (căm- 

[piile), mama străbate mările, 
“și largile riuri, 
străbate marea neagră ea, 
cu fiii să se adune (să se întăl- 

[nească) 

“Despa Papahagi. 
N



. 

XU 

Pri la p6artă-ţi trecu, 
eşi, nică, s-mi vedi, 
va zedic «ai sinitate !» | 
n'ică, s-nu licrimâdi|! . 
--Nu pot s-n'-esu, gione, 
la p&artă s-ti ved, 
_muma nu-n' m&-alasă, 
la p&artă si-n! es. 
—Eşi-nii tu firidă, > - 
n'ică, si-n'*mi vedi, 
va 2-dic: «ai sinitate», 
n'ică, aşi z-bineqi ! 
—Nu pot s-esu, g'one, 
tu firidă s-ti ved, 
tata nu-n' mă-alasă, 
tu firidă s-n'-es. 

__—Anădima-ţi- măta, 
măta cu tut tata, 
țe nu ni'i tă alasă 

„ta si-ți eși la pOartă, 
si-n' ti ved rnăratu, 
măratu nfărmăcatu 1). 

Vlaho Clisura 
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Pe la poarta ta trec, 
eşi, dragă, să mă vezi, 
îți voii zice: crămii sănătoasă |> 
dragă să nu lăcrimezi | 
—Nu pot să-mi es, tinere, 
la poartă să te- văd, | 
mama nu mă lasă, 
la poartă să ies. 
—Eşi în fereastră, 
mică (dragă) să mă vezi, 
îţi voiă zice: <rămii sănătoasă !» 
dragă, aşa să trăeşti. 
—Nu pot să es, voinice, 
la fereastră să te văd, 
tata nu mă lasă, 
la fereastră să es. 
—Blăstemată fie mă-ta, . 
măta cu tot tata, 
cari nu mi te lasă, 
ca să eşi la poartă, 
ca să te văd eu întristatul, 
întristatul, înveninatul. 

Vantia Margarit îi 

XIII 

— Multu-n' pari, vrută, ară, 
că-n! ti l6ai n'icăză. 
— Nu-n' par&-ară“ii, g'onilă-amei, 
că-n'. mi ldași n'icăză, Ă 
ma-n! pare arăii și-n' viine grei, 
că-n' mă&-alași singură. 
Tăarnă-te, lai vrutlu a n'ei, 
șarmini-ţi tu loclu a tă“, 
ocl&-atău i hrisusit, 
hrisusit şi n&ahirzit. : 

— Mult îmi pare, iubită, răi, 
ă mi te luai mititică. 

— Nu-mi pare rău, iubitul miei, 
că mă luaşi mititică, 
ci-mi pare răi şi-mi vine grei, 
că mă laşi singură. 
Intoarce-te, iubitul miei, 
şi rămii în.pămintul tăi, . 
pămintul tău este aurit, E: 
aurit şi nestimat (nepreţuit). 

Q 

XIV 
N 

Ahl lai tâamnă, tâamnă corbă, 

cara da di ș viinetăamna, * 
di-și fug g'on'li pitu x&ane, 
laile nveste si nvirină 

3) Varianta. Olym. Wal. p, 111, IN 

Ah |! neagră toamnă, toamnă nefe- 
[ricită (ca corbul) 

cind dă de vine toamna, 
de fug voinicii prin străinătate, 
bietele neveste se întristează.
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Z-duc viţinile ş-lă grescu ; | 
«ți avâţi, nveste, di plăndiţi, 
«ma di plăndiţi, di vă irănqiţi ?. 
<bărbaslii iu vă I-aveţi ? 
<Iră nvitâți cu ziafăți 
«di n'el' fripță, dă-apă -araţe. 
«di ş fudiră lavl'i dă aaţe, 
«căndu ş-fug, ş-fug învirinăţi. 
<fără ţinţi lai parâţi ; 
«căndu j-viin, vin hăridşi 
<că ş-aduc niil'i di groși 

Tirnova 
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Se duc vecinele şi le grăesc: 
«ce aveţi, nevestelor, de plingeţi 
«de plingeţi, de vă fringeți, 
«pe bărbaţi unde mi-i aveţi ? 
«Era învăţaţi de petreceri, 
«de miei fripţi, de apă rece, 
«Și se duseră bieţii de aici. 
«cînd fug, fug întristaţi, 
«fără cinci parale, | 
<Şi când vin (se întorc), vin voioşi,. 
«căci aduc mii de-groşi (lei). 

Lazăr Atanasescu' 

XV 
N'ică n'-erâm, n'ică mi lăaşi, g'5ne, 

nă-ui trei meşi dă-anda mi lăaşi, 

iu va s-fudi, di va-n' mă&-alâşi? 
— Nică, va-n' tă-alăs cu mă ș-cu 

[tată ; 
tată şi dadă n'-am şi 

(mine, 
“ma ţi s-n'i fac ti un ca tine, 

— Gone, 

ca s-mi primnă cum voi mine. 
— Nică, 
va-n'i tă-alas cu soră şi cu frate. 
— G'one, 
soră ş-frate n'-am şi mine, 
ma ţi s-ni'i fac ti un ca tine, 

ca s-mi primnă cum voi mine? 
— Niică, va n! t&-a!'âs cu casă nao, 
— Foclu s-intră s-ardă casa, 
puşclia s-v'ină s-mica mă-ta, 
s-mică mă-ta şi afendu-tu, 

şi ei va si-n! vin cu tine. 
G'one, fâ-n' me nă pitrunic!e, 
ca s-mi bidi pi timbilich'e, 
Pi timbilich'e și pi furtie 
s-mi duţi l-ata migizie. 
— Nică, ari furi şi-n! ti ară- 

[ch'escu. 
mer, bagă-me 

i (n-g'epe. 
— Nică, va mi agărşescu şi va-n! 

. [te muşcu, 
— G'one, gură am și va s-ţi grescu, 

— G'one, fă-n'-mi 

 «Fă-n' mi flurie, baga mi m puugă 

Mică eram, mică mă luaşi, voinice, 
[ubite! 

n-ai (nu-s) trei luni. de cind mă 
[luasi, 

unde vei fugi, ca să mă laşi? 
— Dragă, mi te voii lăsa cu mama 

[și cu tata. 
— Voinice, tată şi mamă am și ei, 

dar ce să-mi :fac pentru unul ca 
| [tine, 

„ca să mă plimb cum vreau eu. 
— Dragă, 
Mi te voiii lăsa cu soră 
— Voinice, 
soră şi frate am şi eu 
dar ce să-mi fac pentru unul ca 

(tine, - 
-ca să mă plimbe cum doresc et? 
— Dragă, - 
Mi te voi lăsa cu casă nouă. 
— Focul să intre să arză casa” 
ciuma să vie să Inănânce pe ina- 

aa mă-ta, 
să mănince şi pe tatăl t&ă, 
şi ei am săviă cu tine. . 
Voinice, fâ-mă o polirniche; 
ca să mă bagi pe tembelic 
pe tembelic şi pe sarcină, 
ca să mă duci la al tăi magazin. 

Şi cu frate. 

— Dragă, sint furi şi mi te răpesc. 

măr, bagă-mă 
[in buzunar. 

— Dragă, am să uit şi am să te 
. [muşc. 

— Voinice, gură am şi am să-ți 
a - Î[grăesc, - 

— Voinice, fâ-mă
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— Nică, va-n! agărşescu şi va-n 
- , [t&-aspargu ; 

— Ah! mi tuchiii, mi feciu tilefe, 

g'one, că-n' tă-am multu tu ch'efe; 
mi tuchiii, mi fecă finere, „ 
căl'urle-s pline d&-aschiere. 
— Niică l&a ti uhtărl&-atale, 
va-n' mi tornu lailu, din cale. | 
— Du-n' te, bre g'one, ară bună, 
şi cu traudafila tu mănă; 
du-ni-te, bre g'one, culăa mbar 
şi cu lilicta d&-argavân. 
Ma avdă, g'one, ardă, curbane, 
s-nu t&-amiu' multu tu x&ane, 
di ni'i nci'iqi n'atile amăale, 
di mă-alăși fară fumăal!e. 

Anda z-vin! si-n! dai hibare, 
ca s-ung porţile cu n'are, 
tra s-asună, s-cirţin&ască, 
tută casa s-hirisăască. 
Şi et s-m&-adâr s-mă&-armitusescu, 
ca s-es la poartă s-ni'i te asteptu, 
s-ț-acâț calu di ciprestu, 
şi s-ti baş tu. dadle faţă 

şi anamisa di mustață, 
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Fă-mă flurie, bagă-mă în pungă. 

— Dragă, am să uit și am să te 
[schimb. -. 

— Ah mă topii, mă prăpădii, 
voinice, mult imi placi; 
mă topii, mă făcui felinar, 
drumurile-s pline de armată 
— Dragă pentru oftările tale 
mă voii întoarce, bietul, din cale 
—.„Du mi-te, iubite, oară bună, 
și cu trandafirul în mână; 
du-mi-te, voinice, drum bun, 
şi cu floarea de liliac. 
Dar ascultă iubite, ascultă, dragă, 
să nu intârzii mult în străinătate 
de-mi inchizi (nenorocești) tinere- 

[ţele mele, 
de mă laşi fără copii. “ 
Cind să vii să-mi dai de ştire, 

ca să ung porţile cu miere, 
ca să sune, să scirţie, 
toată casa să se bucure, . 

„Și eu să mă gătesc să mă imbrac, 
ca să es la poartă, să ini te aştept, 
şi să te sărut la cele două feţe 

” [(obraji), 
şi printre mustăţi. 

Penins. Balc. An. 1, 12, 1893. Cruşova, Baţaria, 

PU 
Şapte g'oni ună turlie, 

fugu n&aptăa tu hărviie, 
di si duc trăşi Nadulie, 
Nadulie ş-Misirlie. 
«Voi lai g'on', voi lai muşâţi, 
cara daţi di vă nsurâţi, 
di fudiţi, di n-alisâţi,  - 
mpirțiti prit mihilâţi, 
nu il6ți tra z-vă turnâţi.» 

—aNv&aste voi s-nu blistimâţi, 
va z-v-aduţim ndoi părâţi, 
—aFoclu t6-avoştri parâţi, 
noi vrem g'on', nu vrem parâţi. 

Şapte voinici tot de o potrivă (lit. 
__ [de un fel), 

fug noaptea în zori, 
de se duc tocmai în Anatolia, 
în Anatolia şi în Egipt. 
-«Voi voinici'or, voi frumoşilor, 
cind daţi de v& însuraţi, 
de fugiţi, de ne lăsaţi, - 
împărţite prin mahalale, 
nu gindiţi (lit. nu ziceţi)să vă in- 

[toarceţi.» - 
—Nivestelor, voi să nu blăstemaţi, 
vă vom aduce parale. - 
—Focul (să dea) in banii voştri, 
noi vrem voinici, nu vrem bani. 

XVII - 

Nâdima cari scăasi- x&ana, 

Dumniqă'iu. s-l'i astingă bana, 
că ș-u gr&auă, dipirtăasă, 

Afurisit (fie) cine a scos străină- 
| - [tatea, 

Dumnezeu să-i stingă viaţa, 
căci e grea, e indepârtată, 

A
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că ș-u multu nfirmicăasă : 
„îşi dispartă hiil'ă di mamă, 
„dispartă sură'ri di frați, 
dispartă şi doi grangh'âţi, 
triși acl6 iu z-dispirţă, 

- munti cu munti să-adună, - 
- frinda di pi fag cid&s, 
ariălu tut si alic'ă, | 
ş-tuți ca ţ&ara ngilbinăă, 
nîs lailu singur fudsă, 
ş-&a jilita îl' diţăă: 
«du-n! ti g'oni, Gară bună, 
€es-n6 agirşeşti si scrii totună.. 
«Mutreă n-sus, &a mutrăă ngh'os, 
«sa mutrâă tu cimpul văardi, 
«n-ardauă minută j-d&adi: 
«s-nu diți că-i di Dumnidă'ă, 
«că-i di dorlu mari a n'eăb. 

Vlaho-Clisura. - 

S 

Șcretă di Pisuderi, 
„ cari va-n' ti ţănă ? 

g'oniili va s-fugă, 
nveăstili va s-plingă, 
ună cite ună, 
cu lăcrin' ca prună; 

- dăauă cite dăauă, 
lă'crin'li ca?roaăă ;. 

XIX 

Maruşe, gură de cuc, 
Viinu nculăă pe dup-arus, 
ca s-ti baș, că va si-n! fug, 
că va s-n'erg tu xinitie, 
s-ț-aduc bărnu di flurie, 
ta s-ul, porţi tă Stămărie. ! 
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căci e prea otrăvitoare: 
iși desparte fiti de mamă, 
desparte sorori de fraţi, 
desparte și doi insurăţei. 
Tocmai acolo unde 'se. dispărţeai, 
munte cu munte se împreunaă, . 
frunza de pe fag cădea, 
riul tot se turbura, 
şi toți ca ceara îngălbineai, 

„el nefericitul-singur pleca, 
şi ea cea jelită ii zicea: 

“adu-mi-te, iubite, drum bun, 
«să nu uiţi să scrii intr-una. 
«Priveşte în sus, priveşte în jos, 
«ean priveşte în cimpia verde, 
«o rouă supțire dădu: | 
asă nu crezi că-i de la Dzeă, - 
«ci-i de dorul mare al miei». 

„€ Mia Adam. 

„XVIII 

“Pustie de Pisuderi 
cine mi te va ţine? 
Voinicii vor pleca, (in străinătate), 
nivestele vor plinge, 
una cite una, 
cu lacrimele ca 
dăuă cite două, 
cu lacrimi ca rouă. 

pruna ; 

Pisuderi. 

Maruşe gură de cuc, 
vino incoace pe după rug, | 
ca să te sărut, căci am să fug, 
căci voii mierge în străinătate, 
să-ți aduc briu de flurie, 
ca să-l porţi la S-ta Marie. 

XX 

„_— A lai jone, jonă-aleptu, 
țe va-n' fuzi catră Sim-chietru, 
va-n' bazi capul ani'eă pi ch'eptu, 
zua ș-ndaptăa va s-tă-aşteptu. 
Jone bun, jone muşât, 
Jone aslân, jone alăvdât, 
să nu-n' şezi multu tră-axene, 
că-n! astinzi tinir&aţăl8-amele 

Mac. 34. Connescu C. 

Măi voinice, voinic ales, 
ce ai să-mi fug pe la Sf. Petre, 
aj să-mi bagi capul pe piept, 
ziua şi noaptea am să te aştept. 
Voinic bun, voinic frumos, 
voinic lei, voinic lăudat, 

“să nu şezi mult în străinătate, 
„ca să-mi stingi tinereţele mele:
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XăI 

Vine v&ara ş n'-aqă-văara 
fugu gioniii, z-duc tu xăană, 
fudi j-gionii ali muşati, - 
ali muşati, nvirinati, 
Eşi, muşată, si-l pitreţi, i 

ninga n6nră si ţi-l vedi— 
„cal&a mbar, tini si-l ureqi | 
—Ne-l pitre., ne-l niiluescu, 
„nddată zbdari ni-u si-l' grescu: 
du-ti, gione, dară bună, 
id va-m plingu dipriună; 
mulți ani tu. x&ane s-nu ședi, 
s-nu-n' badi, g'one, an'ia mirăzi; 
ş-cindu z-viin' si-n! dai hibari, - 
s-ungu porţili cu niari; 
cindu z-disfacă, s-cirţin&uscă, 
s-avdă dada s-hirisăască. 

VARIANTA 

Ună v&ară ș-priumuvăară 
ş-aciţă ş-nă tamnă mare, » 
cind tuți g'onii'i ș-fug tu xăane, - 
fudi j-g'onle ali rnușate. 
—Eși, muşată si-l pitieţi. > IMUş: Pa 
—NI 1 pitrec, ni-l ni'iluescu, 

“dao zbăare maşi va-l' grescu: 
«gione ti piricilsescu, 

- «mulți an! tu x&ani s-nu stai 
«ș-cindu z-v'ini s-nă dai tu şt&ari, 

„as-unqim porţile cu niari, 
«cindu s-intri s-cirţin&ască, 
as-avdă dada s-hiris&ască 
«sora si-n! ti isus&ască” A 
«cu un semnu,:cu nă fată, 
«ca mine la&a cripată! 

Varianta Burada op. cit. 9 

„Veni vara şi miezul verei, - 
lug voinicii, se duc în străinătate, 
fuge şi iubitul frumoasei, 
frumoasei, întristatei. 
Eși, trumioaso, să-l trămiţi, 
incă o 'dată să ţi-l vezi, - 
«drum bun» tu să-i urezi. 
—Nici îl trămit, nici mi-e milă de el, 
două vorbe mi-e să-i grăesc: - 
du-te voinice drum bun, 

eu voiit plinge mereii';. 
mulţi ani să nu ședi în străinătate, 
să nu mă faci, iubite să sufer; 
şi cind să vii să dai de ştire, 
să ung porţile cu miere; 
cind să se desfacă, să scirţiie, 
să auză mama să se bucure. 

XXI (B1S) . . 

Intr-0 vară, primăvară, 
“începu o toamnă rea, 

N 
cînd toţi flăcăii pleacă în străinătate, 
Şi pleacă şi voinicul frumoasei. 
—și, frumoasă, să-l petreci. --. 
—NIci il petrec, nici nu mi-e jele 

Soia [lit. milă), 
două vorbe numai îi voii grăi: 
«dragă mi te rog, 
«rnulţi ani in străinătate să nu stai, 
«şi cind te vei inapoiă,. să ne în- 

. (ştiinţezi, 
«ca să ungem porţile cu miere, 
«cind vei intra să scirţie,  “ 

- «s-auze mama să se bucure, 
«sora, să te logodească, 
«cu o minune de fată, 
«ca mine biata întristată. 

Vlaho-Clistira 

XXI 
Cind va s-fuzi, jone, tă-axăani, 
s-nă-agărşeşti zbarl&-amăali. . 
Din Sufie, di diparti, i 
si-n! pitreți totuna carti, 
carti albă j-gramă laie, 
îngrăpsită cu sivdae 
şi. va s-umplu amâali. sini, . 
tot cu cărţi di la tini. 
Ş-am sli ţin în sin incl'isi, 

Cind vei fugi,voinice,in străinătate, 
să nu uiţi vorbele mele. - 
Din Sofia, de departe, 
să-mi trămiţi -mereu carte, 
carte albă, şi slovă neagră, 
scrisă cu dragoste. 
Şi am-să umplu ale mele sine, 
tot cu cărţi de la ţine. 
Şi am să le ţii în sin inchise,
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n6aptăa z-ved muşati ghiisi. 
_S-nd-ami'ni, jone, mult tă-axtani, 

că z-duc tinireții a mâali. 
După un an tu turnată, 
va s-mi afli ma mușataă. 
Ca s-nu ghiin' trei an! acasă, 
s-mi ştii că escu lingurdasă, : 
după naă an' di turnată, 
va s-mi afli ingrupată. 

Gaz. Mac. 3, 

G'one, nviţăi, că fudi tu x&ane, 

s-nă-agirșeşti zbbarilă-a măale, 
s-n5 agirşeşti bunilă-a măale, 
Du-ni! te, gone, Gură bună, 
si-n' mă&-aduţi aminte totună ; 
du-n' te, du cu sinitate, 
„s-nă-agirseşti s-pitrâți carte; 
s-h'ibă cartăa că-amiînete, 
si nu-n! trag grăao zahmete; 
carte albă, laie gramă, 
z-dişcl'iqi inimă di mamă ; 

va-n! treți, g'one, prit&-amate, 
si-n! ti ţină domnul mare. 

__mă vei găsi moartă. 
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noaptea să văd frumoase vise. 
Să nu amini, voinice, mult în stră- 

[inătate, 
căci se duc tinereţele mele. - 
După un an, la intoarcere, 
mă vei găsi şi mâi frumoasă. 
Dacă n-ei veni trei ani a casă, 
să ştii că sînt bolnăvicioasă, 
ear după nouă ani de întoarcere, | 

” Gopeşi. 

„XXIII 
» e 

Iubite, aflai, că fugi (pleci) în stră- . 
[inătate, 

să nu “uiţi vorbele mele, 
să nu uiţi bunele (bunătăţile) mele. 
Du-mi-te, iubite, drum bun, 
să mă aduci aminte intruna; 
du-mi-te, du(mi-te) cu sinătate, 
să nu uiţi să trămiţi carte; 
să fie carlea cu amanet, 
să hu sufer grea suferinţă; 
carte albă, neagră slovă, , 
să inveseleşti (lit. deschizi, inflo- 

- [reşti) inima mamei; 
îmi vei trece, iubite, prin mare, 
să mi te ție Domnul mare. | 

XXIV 

Nu-ţi buisăă, le perl'i ahăntu, 
nu ță l'-adară ahăntu lil 
că iv măne ni-lug tu x&ane, 
“x&ane puste, x&ane grâule | 
— Du-n'-ti, gone, Bară-ţi bună, 

şi cavâi di a ta mumă, 
sedate-ţi cundil'lu d&-asime, 
si-n' scrieşti truplu tine, 
truplu a n'ei ca di sirvilii, 
frămţăaăa-n! ca di cundil'ă, - 
gura mâăa ca di birbiui; 
tu x&ane, g'one, iu n'eidi tine, 

s&-aflari allă ca mine, 
s-u l'aj, g'one, s-nu G-alâşi. 

— Nu-ţi boi, fă, perii atita, 
nu ţi-l face așa de negri! 
căci eu miine - fug în străinătate, 
străinătate pustie, străinătate grea ! 
— Du-mi te, iubite, cu bine (Gară 

(bună)! 
şi vai de a ta mamă,: 
scoate-ţi condeiul de argint, 

„să-mi desaii trupul tu, 
trupul mr ca de chiparos, 
sprinceana ca pene! 
gura mea ca de privighietoare; 
in străinătate, voinice, unde mergi 

tu, 
de ai afla atla ca mine, 
s-o iei, voinice, să nu o lași; 

„XĂV 

— Nu-ţi buisăă l&a perț'i ahântu, 
că io mine-n' fug tu x&ane! 
— Du-n' te, gone, Gară bună 

— Să nu-ţi înegreşti părul atita,. 
căci eu mine plec in străinătate! 

_— Du-micte, voinice, drum bun,



POEZII POPULARE LA AROMÂNI | 885 

pin tu cămp va-n! i pitrăc, 
j-va-n' mi torn la bugâaiilu, 
strâniile ta si- -n! lăescu,, 
“fuga ta si u jileșcu.. 
Ss. ţ -aflareşi altă ca mine. 
s-ț-u l'ai, g'one, s-nu d- alâşi, 

Vlaho-Clisura. 

Ţi-s muşati f&âțile, ' 
fsâtile şi nvă&ăstile, - 
cind vin sirbitorile, 
ai şi nvescu armâtile, 
gion'l'i trec, &ale si frăngu, 
cu fluriile pi ch'eptu. 
Ți-s virnate f&âtile 
f&ătile. şi nvăâstile, 

“cînd ag'ungu x&ânile, 
di lă fugu g6niiti. 
G'on'lii fug şi nise plăngu, 
s-pă!mili ma şi li trăngu. 
Pondi suntu x&ânile, 
bati, Dăamne, bati-le. 

Albania, 

_Pină la cimpie te voii însoţi 
și mă voii înapoia la vopeitor, 
hainele ca să-mi vopsesc inegresc, 
plecarea ta să o jelesc. 
De vei afla alta ca mine 
s-0 iei, iubite, să nu o laşi. 

„Mia Bendu. 

XăĂVI 

Cit sint de frumoase fetele, 
fetele şi nevestele, 
cind vin sărbătorile 
de-şi îmbracă găteala, 
voinicii trec ele se mindresc, 
cu fluriile pe piept. 
Cit sint de triste fetele, 
fetele şi nevestele, 

cînd soseşte (timpul) instrăinării, 
de le fug voinicii. 
Voinicii “fag şi ele pling. 
palmele și je fring. - 
Pustie este străinatatea, 

“bate o, Doamne, bate o. 

B&ala



b) STRAINATATEA 

Nu n'-am nă mumă, 
s-l'i spun firmaclu, 

nu-n' am un tată 
jâlăa s-li spun! 

“nu-n'am un frate 
s-lii spun dit hi'icate, 

„nu-n''am un soru 
s-l'i spunu dorlu ; 

al&a, un g'one - 
Ş- 26 diparte 

n-urdină poşta, 
si-l! pitrec carte, 

ta si nveţu 

d&-a lui sinitate. 

Gioga Zisi (cuţitar).. 

—F&ată ţe-n' eşti afumată, 
şi multu învirinată ? 
—Ca ni-am g'6nile tu x&ane, 
în! 18- -asteptu di trei ani - 
trei ani, trei eti reale, 
tricute n caimă și jale 
va ni l$ așteptu ninga unu 
ș-apota va-n' mi ncurunu 
va-n' mi ncuriin, va-n' mi mirit 
cu un g'one aduchiit 
g'one ți s-nu n'argă n x&ane, 
s-nii nciidă p'atile- amâ&ale. 

Nu mi-am o mamă 
să-i spun veninul, 

nu am un tată 
jalea să-i spun! a 

nu am.-un frate 
să-i spun din ficaţi, 

nu am 0 soră 
să-i spun dorul; 

fă, un iubit, 
" Ş- -acel. departe 

nu urdină (nu circulă) poşta, 
să-i trimit carte, 

ca să învăţ 
de a lui. sinătate. 

— Fată de ce-mi eşte. intristată, 
şi: mult inveninată (mihnită) 9 
—Căci mi e iubitul în străinătate, - 
mi-l aştept de trei ani, 
tei ani, trei veacuri grele, 
trecute in foc şi jale. 
Mi-l voii aştepta! incă un (an). 
şi apoi am să mă inconun. 
Am să mă inconun, să mă mărit, 
cu un voinic priceput, 
voinic care să nu meargă în străt- 

[nătate, 
să-mi veştejească tinereţele mele,



Voi lai fic'6ri, fic'âri armin, - 
fic'âri di Samarina, - 
în h6ară voi cari z-vi duţăţi 
tu loclu a mei z-vi tari, 
tufech, fici6ri armi'n', s-nă-arcâţi, 

cumburi s-nă aminăţi voi 
în h6ară dua s-nu intrâţi 
și cintiți s-nu diţiți, 
di- -ȘI avdi mu- moa ş-soră măa 
di-$ avdi la&a-n! soie, - 
di vea cum toţi ficiorlii z: -duc, 
ş-maşi io arumi'n tu x6ani. 

= 
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TI 

Voi dragi flăcăi, feciori aromini, Ă 
feciori din Samarina,. , 
în sat dacă vă veţi duce, 
în ţara mea de v. ați duce, 
„puști, feciori aromini, să nu des- 

[cărcaţi,; 
pistoale să nu descărcaţi voi, 
in sat ziua să nu “intraţi, 
ȘI cintece să nu ziceţi, 
căci aude mamă-mea şi soru- mea, 
căci aude neamul mei, 
de văd cum toți feciorii se intorc, 
şi numai eii rămin în străinătate 

- Notă, —hmnpuşcarea în vint era un obiceii foarte răspîndit la. toţi Rominii altă 
dată. Ori-ce act solemn din viaţa lor, ori-ce bucurie mare se exprima prin împuş- 
carea în vint. Se făcea o nuntă de pildă, toți nuntaşii de la cel mai mare pînă la 
cel mai mic, erai înarmați 'cu puşti şi pistoale. Logodna se: anunţa împuşcînd în 
vint atit la casa mirelui cit şi la casa miresei, drept dovadă, că logodna s-a sfirșit 

și că prin urmare rudele, cunoscuți şi toți cei-Palţi cari binevoiesc să împărtăşaseă 
bucuria lor, pot să se ducă să le ureze noroc şi bueprie. De aci expresiunea : o arcă' 
tufechea pentru a arăta, că s-a logodit cine-va. Cind pornesce nuntaşii să aducă mi-. 
reasa, atit ei cit şi rudele miresei, cari i-aşteaptă se întrec cine să împuște n mai mult. 

Tot acelaş lucru se face, cind vine cine-va din străinătate, 
Cind sosesc cei din străinătate -apropiindu-se de sat, încep să impuşte. 
Obiceiul cere, ca rudele lor din sat, să le răspunză - tot prin împuşcături,” Un 

schimb de impuşcături din ce în ce mai aprins se petrece şi tot satul se întreabă 
cine vine din străinătate? 

Toată lumea, bărbaţi şi băeţi, femei şi fete se grămădesc la marginea satului, 
cu jumătate oră depărtare, ca să-i aştepte 'şi să le ureze bun sosit. 

E ceva mişcător momentul acesta, cînd se sărută cei -înstrăinaţi cu rudele din 
sat; fie-care, după ce doreşte celor-Palţi zeniță bun sosit, îşi împresoară pe “al săi 

„ŞI nuzl slăbeşte de întrebări. 
Cintecile fnstrăinaţilor încetează din momentul acesta, podidiţi fiind toţi de la- 

“crimi de bucurie. | 
, / 

Voi li soţi, ah! voi lai fraţi, 
n-h6ară voi, cînd vai intrăţi, 
ch'iprile a callor s-l&-astupâţi, 
nă tufech'i s-nâ-aminâţi, . 
ş- ndaptea z-vă duţeţi, mărâţi ! 
mu-mâa s-nu u diştiptăți 
s- ișari muma z-vi ntreabă: | 
cu n'-i hil'lu, iu ni-i scumpul ?» 

si-l! iţeţi, că- ni h'iit tu munte, 
ju j-da s&arli ma nainti. E 

Cruşova 

7 

IV. 

Voi tovarăşilor! ah! voi fraţilor, 
în sat vol, cind veți intra, 
clopotele cailor s să le astupaţi, 
o pușcă măcar si nu descărcaţi, 
şi noaptea să vă duceţi,sirmanilor | 
pe mama să nuo deşteptați. 
De ar eşi mama să vă întrebe: 
«unde mi-e fiul,unde mi-escumpul? 
să-i ziceți, că sint în munte, 
unde răsare soarele mai întii. 

- (Cules de d-l Șunda Tașcu),
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Voi, a soți, voi ca fraţi, 
pi vingh'6l'ă noi h'im ca fraţi, 
care so si s-lindidască 
care soţ si s-pliguăască, 
sosl' alanţi si-l mutr&ască, 
pin si-scOală i pin s-mâară. 

Io lailu-n' mi pliguiră; 
nu n'-B-arăi, că-n' mi pliguii, 
n; -arăii, ti un zbor țe-avdii, 

-un eG-alantu vi zburit, 
ta s-fuqiți, ta s-m&-alisâţi. 
Rig'ae v-am,-a voi, a soți: 
ajsă niete cara: s-ă-aveţi, 
adă lailu s-nu mă-alisâţi 

tO-aestu erim di loc, 
că vin agrinile si-n; m&aspargă; 
sus pri(u) munte s-m&-alinâţi, 
acl6 lailu si-n' mă-aiisâţi, 

sum virn-aumbră di faqi, 
umbră din taqi, umbră di chi'in, 
Aclo agrini'le nu viin. 
TGamna cara z-ină, a soţi, 
voi pr&-acasă va z-vi ţeți; 
prin hOura măa; cara striteţi,- 
cîntețe s-nupu .cîntâţi, 
tufechie s-nupă-aminăţi, 
că va s-o-avdă ln&a d+dă, 
va s-ăasă n-cale j-va z-vi ntrăabă; 
si nu-l" qiţeţi, că murii, 
şi-l! Qițeţi, că mi nsurât, | 
Joclu nvăastă a doiira-n' ldai, 

s6acră chiatra a dauira-n! fec;ii. 

, 

VI 

Nich'isii s-mi duc tu hăara măa, 
lele-n! pulii albu dit munte, 
lele-ni xifterlu an'6i ! 

nch'isii s-mi duc la muma măa, 
p'One j-gri'ndine j-didăă ; 
alăa n! inchiisii la soră măa, 
vimtu ş-lurtună bit&â, 
n' inch'isii la nv&asta măaf 
săare ș-mușulăaţă erâ. 

Magarova 

Arhiva soc. ştiinţif şi lit din Iaşi. vol, VI, p. 712. 
în 

soare și frumuseţe era. 
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V. 

„Voi, o soților, voi fraţilor, 
pe evangelie sintem ca fraţi, 
care soț să se îmbolnăvească, 
care soț, să se rănească, 
soții cei l-alţi să îngrijească, 
pină să se scoale, sai pină să 

- moară, 
Pe mine bietul mă răniră ; 
nu mi-e răi, că mă rănii, 
mi-e r&u pentru o vorbă ce auzij, 
unul cu altul vă vorbirăţi, 
să fugiti, să mă lasaţi. 
Vă rog, -pe voi, o soţilor: 
acel gind, dacă aveţi, 
aici pe nefericitul de mine să nu 

[mă lăsaţi, 
în acest pustiii de loc, 
căci vin fiarele să mă spârgă (slişie); 
sus pe munte să mă urcați, 
acolo pe nefericitul (de mine) să 

[mă lăsaţi, 
supt vre o umbră de fagi, 
umbră de fagi, umbră de pin, 
acolo fiarele nu vin. 
Toamna dacă va veni,.o soților, 
voi pe acasă vă veţiduce;. | 
prin satul miei, dacă veţi trece, 

- cintece să nu care cum-va cîntaţi, 
puşti să nu cum-va descărcați, 
căci vă va auzi sărmana mamă, 
va eși în drum și vă va întreba ; 
să nu-i: ziceţi, că murii, - 

- Să-i ziceţi, că mă insurai, 
locul (pămîntul) mireasă, peniru a 

| __ [doua oară îmi luai, . 
Soacră piata pentru a doua oară 

- [imi fâcui 

" Teşcu Şunda. 

Porrii să mă dne în satul mieii, 
pasere albă din munte 1) 
fă, aquila mea! 

pornii sâ mă duc la mama mea, 
ploae şi grindine făcea (da); 
pornii şi la sora mea, 
vint şi furtună bătea; 
pornii și la nevasta mea, 

Teobareanu 
1) Epitete adresate iubitei. Se repeta la fie-care rînd, .
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VII Ne - 

Limdurle ma vi'in și fug, 
lailu io di cum mi duc, - 
nu-n' mi tornu şi nu-n' vi'in, 

ma tu laăa xăană armin. 
La&a f&ată n'-da blistăame, 
laăa mumă tut mă-aclamă: 

Mia Bendu. 

Rindurele mereii vin şi fug, 
bietul ei de cum mă duc,” 
nici mă intorc (in patrie), şi nici 

[nu viu, 
ci în neagra străinătate rămiiu. 
Beata fata” (iubită) imi dă blesteme, 

“- beata mamă mereu mă chiamă. 

Viaho-Clisura. . 

VII 

Munt&-analtu j-dipărtatu, 
aplăacă-n' ti, lai munt&-analtu, 
ş-fă-n! te vale cama ncâa, 
si-n' ti ntreb tră vruta măa, 
vruta mă&a tută tru nale, 

- si-l. dimăndn dao 7bâare, 
dao zbăare multu greale, 
vrutlu nu s-tăarnă din x&ane; 

dao zbbare nfârinăcăase, 
vrutlu tu x&ane ş-arwase, 
15-agudi lângăare grăao, 
si nu moară ca dun! ao. 

IX 

Alai puli, a lai birbart, 
n'-am un hil'ii, un scumpu n'iltă, 

nelo tu pândili di x&ani, 
nu-b! aduţi. ună hibari. 
Di n'i-l veqi lai pultii pri cali, 
ndr&aptă-l tut prit cal&a mari, = 
s-nupu si tGarnă din cali: 
Cala lui nă mușul&aţă, 
si-n' vină ma curundu mbraţi. 

" Vlaho Clisura - 

A Chiirgi, mi tac curbari, 
s-n' -adiţi gonili, din xăani, 

Cari s-lă-adăâţi prin calăa mari, 
„ți dau fluria aţă&ă mari; 
„s-lă-aduţăarii pritu munti, i 
ți-dau fîluriile ţe-am tu frimte; 
s fure munţii! cu nidri, - 
ți-dau -s-rni baş di trei ori, 
s-m&-aduţi aminte pînă 's-mori. 

Munte înalt şi îndepărtat, 
- apleacă-te, munte înalt, 

şi fă-mi-te, vale, mai încoace, 
'să mi te întreb de draga mea, 
draga mea în haine de sărbătoare, 
să-i trămit două vorbe, 
două vorbe prea grele, 
ubitul nu se întoarce din străină- 

[tate; 
două. vorbe inveninoase, 
iubitul în;străinătate rămase, 
il lovi boală grea, 
ca să nu moară ca lumea. 

Mia Adam, 

Pasere, privigiătoare, 
“am un fii, un scump fi (unic 

(fii), 
în colo în pustia străinătate, 
„nu-mi aduci oare o ştire. 
Dacă mi:l vezi, pasere, pe cale, 
îndreptează-l tot spre drumul mare, 
ca nu cumva se intoarce din cale. 
Drumul (să-i fie) o frumusețe, 
să-mi vie mai curind în braţe. 

„Mia Bendu. 

Cărănș, mă jerifesc ţie, 
ca să-mi aduci voinicul din stră- 

[inătate, 
dacă il vei aduce prin calea mare, 
îți daii fluria acea mare; . 
de-l vei adure prin munte, 
iți dai fluriile ce am în frunte; 
de or fi munţii cu nori, | 
te las să mă săruţi de trei ori,. 
să mă aduci aminte pînă să mori.
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Ngilbiniră fadi!i toţi, 
fudiră bărbaţi'i a noştri, 
dusiră să s-păităască, - 

că nu-i care sli hărnăască. 
Si pundiră maânţitii, 
că fugiră turmuli. 
Toamnă cit &asti dă&-arao 
n-aduţi cărtiri gr&ao, 
nă z-gulesc câsili pali, 
di g'on'l'i ţe fug tu xăani. 

Beala. 

Ți-n! fițeşi, lai fendi ș-tine, 
&h'oăa mi dideşi pi ghiine, 
cindu z-vedi, ţi late ghi'ine, 

“am trei an! d&-anda nu j-viine ; 

cum vin sos-li pit viţine. 

tute cu câsile pline, :. - 
io la6a cu măn'le n-sine, | 
a lui, corbul |. cum nu-l-ă arșine ? 

(com. de D-l Taşcu Şunda) 
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XI 
Ingălbeniră fagii. toți, 
fugiră bărbaţii noştri, - 
duseră să lucreze (să găsească de 

lucru), 
căci nu-i cine să-i nutrească. 
Se pustiiră munţii, 
căci fugiră turmele. 
Cit e toamna de rea, 
că ne aduce îintristare grea. 
Ni se gonesc casele noi, - 
de voinicii, care se duc în străi- 

[nătate. 

Banu. 

XI 

Ce-mi fâcuşi, tată și tu, 
parca mă dăduși la bine, 
când să vezi, ce mai. bine, 
am trei ani (sint trei ani) decind 

- [nu vine, 
cum Vin. (se înapoiază) soţii din 

. [vecinătate 
toate cu casele pline, . 
eu biata cu mtinele. în sine, 
lui, nenorocitul! cum nu-i este 
o [ruşine ? 

XIII 

— O moi f&ată, moi muşată, 
d-iu-n' ț-ă-ai muşutăaţa aflată! 
— Di Dumnidăt n'-ăasti dată, 
cu cundil'i ni'-&asti scriată. 
—Dă-n' ţu muşutăaţă, f&ată, 
ş-ciți parăţi si-n! cafţi, caftă. 
— Taţi lai g'onenu-n! mi cr&apă; 
că muşutăața nu si vindi. 
n-am un g'oni aclo tu x&ani, 

nii-ancliisi n'atili mâali! - - 
ni-an un gioni n-xinitie, 
cind va vi'ină nu si ştie. 
c-ațăă pondă di Vlihiie, 
ncliidi niati ş-ilichiie, 

— Fă fată, fă frumoasă, 
de unde ţi-ai găsit frumuseţea ? 
— De D-zeu imi este dată, 

-cu condeiul îmi este scrisă. 
—- Dă mi ţ-o frumuseţea, fată, 
şi ciţi bani să-mi. ceri, cere-mi. 
— Taci, voinice, nu mă întrista, 
căci frumuseţea nu se vinde. - 
Am un voinic (iubit) departe în 

(străinătate, 
imi vesteji tinereţele mele. 
Am: un iubit în străinătate, 
cind va veni nu se știel 
căci acea Românie, 
închide (vestejeşte) tinereţe şi virste 

[fragede,
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XIV 

. Pulii, lai pul'i, cari s-merqi a casă, 
E [pulilu a niei, 

tu avlia și tu vatra năastră, 
mama va s-6asă s-ti ntr&abă, 
j-va-ni ti ntr&abă, la&a nv&astă : 
«iu-l-u- gionle di nu-şi viine; 

„„«cum viin giontii tu viţine ? 

Ți ma ninte la&a să spun, 
mărăzle l8a diti Crăciun, 
mărăzle l&a diti Crăc'un, 
mă-arise g'onle, «că va vin»; 
n'-adirâi nă-lai fustane, 
aşteptâm g'onle dit xăane. 
Mi ţinăamu pi cimări 

-va-n! vină pră&asinle mări 
şi-n' vini pirădi şi carte, 
«va-n! viin vrută aprindu Paşte; 
i cama ghine t&agh'ugh'orghii, 
s-nă z-burăm cu gura doilii. 
n'-dimindă' un singur graiii, 
vrută va-n' vinu tiştu Maiu; 
Lailu-n! mi cîrtii tu ch'eptu 
va-n! viin vrută ti sim-Chictru ; 

- di tine m&-arupse nila 
-va-ni, vin vrută, tr-a Sutira; 

ni-vine carte ș-pirivurie 
va-ni viin, vrută, ti Stămirie; 
ni-6-avăâm lailu mine tu. minte, 
si-ni viinăâm t&-ayiul Dimitri ; 
primnă-te, vrută, dă-li u fora, 
că va-ni viin ti-aj Nicola . 
Ţi ma nelo la&a si spun,- 
nu vine niţi t-aviul Naum; 
Ți ma ninte la&a si spui, 
nu viine niţi ti Crăciun. 

Cruşova 

s-l; spun: pulii, că mi nsurâi, 
nvă&astă niică mine-ni lai: 
grăapa” țăa tu loc di nvăastă, 
“chiatra ţ&a tu loc di sacră. 
mine virnă nu-ni mi plămsi, 

„mi plă'msiră mași pulii, 
„pulii și cu tot birbilii, 

XV - 

Nefericita nainte ce să spuiii, 
suferinţele: de la Crăciun, 
Suferințele de la Crăciun, 
mă înșelă iubitul «c-am să viii»; 
îmi gătii o rochie, | 
aşteptam pe iubit din străinătate, 
Mă mindream, 
că va veni în postul mare 
şi (cînd colo)imi veniră bani şi carte, 
<voiu veni, dragă, in ajun de Paşte; 
«saii mai bine pe la sf. George, 
«să vorbim cu. gura amindoi.» 
Im porunci o singură vorbă, 
<iubită, voii veni tocmai în Maie;. 
«nefericitul, sufer de piept, 
«voii veni pe la sf. Petru. 
<De tine mă .rupse mila, 

-<voi veni, la schimbarea la faţă a | 
[Domnului ; . : 

Imi -veni carte şi mingiere, 
<voiu veni, iubită, la sf. Marie. 
«Gindeam nenorocitul de mine, 
«să viu pe la sf. Dumitru; 
«plimbă:te, iubită, fără de jenă, . 
«căci am să viu la sf. Nicola 
Ce mai incolo, nenorocita, să spuiu, 
nu veni nici la si. Naum. 
Ce să spui nenorocita mai nainte, - 
nu veni nici la Crăciun. 

| Zâha Buşa 

XVI 

A voi g'on', a voi mirâţi, 
cara daţi di vi nsurâţi, 
niți nu vi mintuiţi, | 
cara daţi di vi fudiţi 
voi di loc-vi v-agurşiţi, 
nvă&âstile vi l&-alisâţi, 
si vi li' Va alţi birbâţi. 

“A voi g'on', a voi mirâţi 

O voi voinicilor, o voi sărmanilor, 
dacă (daţi de) vă însoraţi, 
nici nu vă gindiţi, - 
dacă (daţi de) fugiţi, 
voi ţara voastră uitaţi, 
nivestele vi le lăsaţi, 
să vi le jea alţi bărbaţi. 
O voi voinicilor, o voi sărmanilor,
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s-nu-n' vidât g'onelă-an'âi ? 

Ţ-ul vidam ş-ţ-ul cunuscim 
amiînete ț-aduţâm, -* 
v'inehi'iți flurii gâlbine : 
ncl'inăciun; a mâmăliej, 
ş-cama multă-a nvăastiliei. 
Tine dada lui cîrtită, 
di-li a nv&âstiliei si s-mirită, 
c-aşi-l fu tihia nyripsită, - 
mea ş-aniia, mă&a ş-a: vâauă, 
mpirțirăa i multu gr&aăă. 
[o aăa, singur ţi s-fac, 
gaste un an de cîndu dac, 
singur dac tru aștirnut, 
nu m-am niți un cunuscut. 
Ni-u frică lailu s-nu mor, 
cu măraze şi cu dor, 
nividut di mamă ş-sor, . 
şi di lu&a măa nivăastă, - 
ți S-alâs 'tamâm tru niată. 

Frunqă văardi di sicară, 
ş-es fâătile nafăară, ” 
şi eu mirata di mine . 
şed încliisă ca tuguvă; 

- Toți gionilii z-ducu j-viin, 
şi furlunatlă-amâă nu z-văade 

di la ermil&-al Culachi ; 

vrăam si-n' viină niputut 
si-n' lu-bag tu aştirnut, 
şi si-l! dai vi'itrisamară 
şi ei s-es la av'u-Triadă; 
lă-ațăa d&ană, 16 aj6l munte, 
iu da săarte cama ninte. 

Aminciu (Meţova) 

Cari f&aţi sibepe xăana, 
Dumniqă:i s-l-astingă bana ; 

„Stindi-l' numa ţ&-are faptă 
hfili di mumă si-s dispartă ; . 
cite blisi6ni ș-lia di nv&aste, 
cap s-nu-ş aducă d-iu aste; 
ş-cama mult di laile f&ate, 
că ş-armi”n nimiritate. 
Io şidui, li scriai- nă carte, 
z-viină gionle di diparlte, 

nu cumva văzurăţi pe voinicul 
, [miei ? 

— Il văzurăm şi-l cunoscurăm, 
“amanet îţi aducem, 
douăzeci flurii galbene: 
închinăciuni mamei 
şi mai multe nivestei. 
Tu, mama lui întristată, 
zi-i nevestei să se mărite, - 
căci așa i-a fost soarta menită; 

-şi pentru mine și pentru voi, 
„împărţirea e foarte grea. 
Ei aci singur ce să fac, 
este un an de cînd zac, 

“singur zac în aşternut, 
nu am nici un cunoscut, 
Mi-e teamă bietul să nu mor, 
cu suferință şi cu dor, 
nevăzut de mamă şi de sor, 
şi de nefericita nevastă, 
pe care o las tocmai în tinereţe. 

XVII: | 

Frunză verde de săcară, 
es fetele afară, a 
şi ei sărmana de mine, 
șed închisă ca în gaură; 
toți voinicii se duc şi vin (se întorc), 
şi al-mieii bătut de soartă nu. se 

| (vede, 
(să vie) de la pustiile (0) ale lui 

Colachi ; 
aş dori să vie bolnav, 
să mi-l bag în așternut, .. 
Şi să-i dati doctorie amară, 
şi ei să es la sf. Treime (biserică); 
în acea colină, în acel munte, 
unde 'răsare soarele mai curind. 

T. Şunda. 

XVIII , 

Cine fu cauza înstrăinării, 
D-zei să-i stingă viaţa ; 
stingă-i-se numele cui făcuse, 
fii de mami să se despartă; 
cite blesteme își iea de neveste, 
„cap să nu-şi aducă de unde este; 
şi mai ales de bietele fete, 
căci rămin nemâritate. 
Eu şezui,ii scrisei o carte (scrisoare), 
să vie iubitul din depărtare,
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i si viină i s-ni spună, 
i di mine s-tragă mină, | 
că nu-ni esc dă aţăl&-armină: 
tu nă stimină n--laii un altu, 
Gi-l%-alăs s-lii crăapă caplu %. 

Gioga Zisi i 
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sail să vie sau să-mi spuie, 
sai de mine să tragă mină, 
căci nu sint din aromincele cele: 
intr-ro septămină îmi ieau un altul, 
de îl las, să-i crepe (pleznească) 

[capul 
_(de il las, să-și bată: capul). 

Da XIX. 

Voi lai gioni, voi lai muşâți, 
cara daţi di vă fudiţi, 
loclu a vostru l5-alisâţi 
şi nipâi nu vi turnâţi. 
Sta mumănili di v-aşteaptă, 
di-şi muntrescu că'liurle, 
di şi plingu hă'liurle. 
»d muşâtile dă-aşteaptă, 

cilitorlii toţi într&ăabă, 
«nu vidut, lat cilitâri, 
vruţiii a noştri, a noştri gion' 2» 
Tuţi z-ducu, tuţi viinu, 
Ghiorgh;e a nostru armase n-cale, 
trişi la punghia di Sturnare; . 
<Staţi soţi, staţi fraţi, 
si ngripsescu ună carte, 
ună care ca di mâarte, 
si dimindu dao zboare, . 
ale maică ţi mi dare, 
ş-ali laie di muliare, 
că 6-lâs tu an; tu niate. 
Iute milile s-li vindă, 
lailu Marcu si nu'l vindă, 
s&-aplică di ncălicâm, 
să-aplică di dipunăâm.» 

Voi văinicilor, voi frumoşilor, 
cind apucaţi de plecaţi (lit. fugiti), 
locul (ţara)vostră vă lăsaţi (părăsiţi), 

„Şi îndărăt nu vă intoarceţi. 
„Stati mamele şi vă aşteaptă, 

de privesc drumurile, 
şi işi pling necazurile. 

ed frumoasele şi aşteaptă,: 
pe călătorii toţi ii întreabă: 

_«nu văzurăţi, călătorilor, 
pe iubiții noștri, pe voinicii noştri? 
Toţi se duc, toţi se intorc, 
Gheorghe al nostru rămase în cale, 
tocmai la puntea de la Sturnare; 
«Staţi soţi, staţi irați, E 
să scriu o carte (scrisoare), 
o carte ca de moarte (jalnică), 
să poruncesc (!) două vorbe  .- 
mamei care mă doreşte, 
și bietei soții,. 
căci o las cu ani, în tinereţe. 
Toţi catirii săi vinză, 
pe bietul Marcu să nu-l vinză, 
se apleca să încalec, | 
se apleca ca să descalec. 

îi 3 | XX 

Mori Armină, ş-mori mușată, 
țe ni stai invirinată ? 
— 'Taţi, l8a dadă, nu-ntmi cr&apă, 
că-ni-am giânile tu xăani, 
adă și dosprăqâţi di anii. - 

Ning-un an jo va-n: l&-aşteptu 
ş-apoăa va-ni mi miritu, 
ta si-n! hai un gion&aleptu, | 
gionă-aleptu primiteltu, 
cu haradă si-ni l-aşteptu >). 

id) Varianta. Weis. Arom. Il, 3455. 
3) Ver. Burada. op. cit. 4. 

M3i Aromincă şi măi frumoasă, 
de ce stai întristată ? ii 
— Taci, fă mamă, nu mă supăra, 

„căci mi-e voinicul în străinătate, 
aci şi doisprezece ani (ad. de dof- 

[spreze ani plecat). 
Incă un an mi-l voiu aştepta, 
şi apoi mă voiit mărita, 
ca să-mi leaii un voinic ales, 
“voinic ales, negustor, 
cu bucurie să mi-l aştept.
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- XXI | Sa 
" Toamnă, laie tăamnă, 

' 
cara dai di-ți v'in', la tăamnă, 
nă fug gioni'i'i și nu s-tăarnă, 
nă si duc tu x6ana laie, 
cama nclo di Marăa lae. 
Z-ducu g'oni, z-ducu muşâţi 
şi nă viin auşi mărâţi; 
nă si duc ca trandafiri, 
nă s-tăarnă ca nişte sch'iu!. 

Vlaho-Clisura. 

ÎN „o : i i Tini puliă azburătâr 
pi tu vimtu și pit nidr. 
du-tă-acasă tu ubsr, : 
la a mea dadă şi la sor, . 
ca s-mi plingă, că va s-mor ; 
şi la nv&asta măa țăa bună, 
iste zbăară s-nu-l' li spună. 
Tu hapsane-s di naă ani, 
di tra înch;zma di duşmâni, 
Şi am h'ari in c'ic'ăare, 
nu ved lună, niţi sdare ; 
T5ati carnurle-n! căzură, 
tdati Gasele-n! asună, - j 
zua ncl'is și năaptăa neliis, 
istă năpti viză ghis: 
că mi duş la cumnicari 

cari-l vedi, aţ6l moari. 

Gaz. Macea, 3. 

XXUI 

Cind &râm gione ninsurât, 
ninsurât, nimustăcât, 
pritu x&ani ni'-alăgâm, 
şi muşâtili mutr&âm, 
cari i albă, cari &-arusă, 
cari &aste cu ocliul laiă. 
Eu lailu ni mi nimtu&âm, 
cari s&-alăs, cari s-l'ai nu şteâm Fă 

si-n: l'a alba, s-laă" arusa ? 3 - 

s-laii ală cu ocl'ul laiiă. 

Vlaho-Clisura, 

Toamnă, neagră toamnă, 
cind dai de-ţi sosești, toamnă, 

“nă fug voinicii şi nu se întorc, 
“ni se duc în neagra străinătate, 
mai încolo de marea-neagră. 
Se duc voinici, se du frumoși, - 

Şi ne sosesc bătrîni sărmani ; 
ni se duc ca trandafiri, 
se intorc ca nişte spini. 

XXII 

Tu pasăre zburătoare 
prin aer și prin nuori, 
du-te a casă în ogradă, 
la a mea mamă şi la soră, 
ca să mă plingă, căci o'să mor; 
şi nevestei mele cea bună, 
aceste vorbe să nu le spuie. 
În închisoare sint de nouă ani, 
de pizma de duşmani, 
Şi am fiere in picioare, 

„nu văd lună nici soare; 
Toate .cărnurile imi căzuseră, 
toate oasele îmi sună, 
ziua închis şi noaptea inchis, 
astă noapte văzui vis: 
că mă duşei la comunicare (im- 

[părtășire), 
cine-l vede, acela moare. 

Când eram voinic neinsorat; 
neinsorat, fără mustăţi, 
prin străinătate umblam, 
şi pe frumoase priveam, 
cine-i albă, cine i blondă, 
cine este cu ochiul negru, * 
Eu bietul mă gindeam, 
pe care să las, pe care săieau nu 

[ştiam 
„să-mi ieati pe cea albă, să ieaii pe 

[cea blonda ?. 
să jeau pe cea cu ochiul negru. 

Mia Adam.



Di tine, mori araă, 
di tine mori căţao, 
n'-fuqi ficorlu a ni'eii, 
s-ț-6-aducă Dumniqă'ă | 

Toţi gi'onii'i 4 duc şi viin 
tu a mumăn'lor sin, - 
maşi h'il'lu a n'eti nu s-tGarnă, 
dit ponda 'ţăa di xăană: - 
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XXIV 

De tine, fă rea (nevastă), 
de tine fă căţea, 
îmi lugi bieatul miei, . 
aducă-ți-ar (ad. pedepsească-te-ar) 

. i [D-zeii ! 
Toţi flăcăii (voinicii) se duc și vin: 
în al mamelor sin, 
numai [iul miei nu se intoarce, 
din pustia cea de străinătate. - 

XXV 

-—Tini lună nviilic'Oasă, 
ți ești analtă şi dipirtăasă, | 

„_di-ţi vedi dameni, di-ţi vedi lume, 
_nu-n! veduşi g'onle a n'eă ? 
—Ţi-l viqui a le mușată, 
muşată şi nvirinată.- 
—Nu-! diţi lună nviilic'&asă, 

“nu-l! iți lună z-viină a casă ? 
P&arla lui Ii si ncel'ise, 
Găspițiii ti si tăl'ară, 

pirguriile |'i sicară 
- Şi cucoţiii l-amuţiră ; 

fintinil'i îl! astrichiiră ; 
Qi-li, lună, ta s-viină nv'ie, 
nă şi lO-aștăaptă fictoriii 

„Că ş-l&-aştăaptă niv&asta. 

—Tu lună strălucitoare, 
ce ești sus și îndipărtată 
de vezi oameni, de .vezi lume, 
nu văzuși iubitul mieu ? 
—ŢI-l văzui, fă frumoase, 
frumoasă şi întristată. , 
—Nu-i spui, lună lucitoare, 
nu-i dici, lună, să vie acasă, 
căci poarta i se închise, 
oaspeţii lui incetară de a-i mai vi- 

| [zita casa, 
viţele ii secară (se uscară), 
ear cocoşii amuţiră, 
fintinele se stinseră, 
zi-i, lună, să vie curind, , 
căci il așteapiă bieţii copii; - 
căci il aşteaptă nevasta. 

XA 

Mori tu lună nviilic'ăasă, | 
mult analtă și dispirtăasă, 
di-ţi vedi ăamini, di-ţi veqi lume, 
nu-ţi viduşi mușatlu a n'eă? 
Spuni-n' lună mult analtă, 

cu cari-vrutlu a n'eii z. dizn'ardă ?: 
A cui mişiţă strindi nis, .  - 
-a cui buqă bași? 
Ka qi-l' lună z-v'ină acasă, 
că mult inima n'-u arsă. 

Fă tu lună lucitoare - 
(care eşti) foarte sus și indepărtată, 
care vezi oameni, vezi lume, 
nu văzuşi frumosul miei ? 
Spune, lună de prea sus, 
cu cine iubitul mieii se dezmiardă ? 
Ale cui mini stringe el, 
ale cui buze sărută ? 
Ean zi-i lună să vie a casă, * 
căci mult inima mi-e arsă.  . - 

- O XXVII GHaRraNrA) » 

Ah carabeu, lai carabâi, 
cu păane de curcubeu, | 

—s-nupu n' viduşi g'onlă-a ni'eu, 
di naă an! tu x&ane dus, 

"cu oeliul laiă, cu perl&-arus,
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Muşut&aţa-! nu-i di spus! 
— I-L viqut şi ţi-l cunuseui, 
Ș-cu nis multe gratie aviuli, 

-triş tu mes&a di pinighiir, 
g'onă-avqi't, şi nicuchiir, . 
işi inviştea părmătie, 
Caşimir şi Sam-cutnie, 
veștO-ar6ş, veştu carpz, 
veștu fin şi sănătos, 
Şi veştu nao turlii 
ţi-l poartă nv&asti și dudii. 
— Caraba, lai carabâă, - 
cu p&ane di curcubeă, 
vin ascultă şi dorlu a niei, 
du-te, spuni-l! z-viină a casă, 
că nv&asta va şi-ul alasă, . 
"va ş-l&-alasă ş-si mărită, ă . că i tiniră ş pripsită, - | că lictori'i a lei muriră - 
pârţili-l' si -vulusiră - 
şi ug'ățili-l' ciqură, 

-t&ată casa luj s&-asparse, 
şi nv&asta lui di dor ș arse, 
ca lilicia ț&a muşată, 
ți ş-armine n&adăpată, 
ngilbinită şi uscată. 

Pri aestă dimindare, 
agiumsi g'onile n călare, 

„Bă intrată di.la “ue, 
şacăță nvăastu di gușe, 
ş-u strimse di daoli braţă, 
ş-u bișe tu dadli față 
di cu s&ară pină dimnăaţă.. - 

Penins. Balc. 1, 23, 1893. Culeasa de T. Telescu.
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Anâdima-li x&ânili, 
ațăali dipirtâăsili 

-nă ni! di ori anâ0ima! 
Mi bigăi lăilu si-n' dormu,: 
di-n' viqui un v'is tu somnu, 
că n'-avăâm nă pitrunicl'e, 
ș-n'-azbuiră' di pri dinuclii: 
si ştiţi, că-n' mă alasă nvâ&asta, 
şi s-mirită c6-altu ast&asa.- 
că n'-am dospraţi dă an! tu x&ane. 

— «Bună-v-ăară» voi fictori ! 
«Gh'ini vinişi. a bre dăamne | 
Ndr&aqiţi calu aţel ma bunlu, 

aț6l ma bunlu, azbuirătorlu.> 

Ni-ldai calu. şi nch'isii ș = 
duş-me, duş-me pină n-cale, -. 
n-aflâi tată-n'u tu jale: | 

«Bună-ţi Gară, moi călugrel 
«Ghiine viniși, lai o'unâale ! 
«Ţi şi bat timpini'li n-hăară ? 
«Mi ntribâşi, va ț-aspun: 

Ş- mini, av&âm un hiilii ca tini, 
n'-ari dosprâţi dă-an' tu x&ani, 

fără carti, fără ștăari , 
ş-azi inv&asta |'-si mărită, 
că ş-aliei s&-ari lăită.» 

Duş-me, duş-me pin la şoput 
n'-aflăi dada culugrăaiiă, 
— «Bună-n' ț-6ară, călugriţă, - 

«Ghiine vinişi, lai g'unăale | 
— i şi bat timpinili n-hăară, | 
— Mi ntreghi, g'one, va ţ-aspun - 

ş-mine uv&âm un hi'il'ă ca tini, % | , 

. 

Ţ 
A 

Afurisită ((e) străinătatea, 
acea îndepărtată, . - 
o mie de ori afurisită |. 
Mă băgai bietul să-mi dorm, 
Şi-mi: văzul un vis în somn, 
că aveam 0 potirniche 
şi-mi zbură de pe genuchi: 
să ştiţi, că mă lasă nevasta, 
și se mărită cu altul, blăstemata, 
căci am doisprezece ani în străină- 

[tate. 
— «Bună vă ziua, voi tinerilor | 

_— «Bine venişi, boierule | 
— <Pregătiţi calul cel mai bun, | 
«cel mai buri cel zburător.» 

Imi luai calul și pornii,  .i 
mă dusei, mă dusei pînă în cal, 
aflai pe tatăl miei în jele: 
—- «Bună-ţi ziua, măi călugăre! 

«Bine venişi, măi flăcăule. 
— «De ce bat tobele în sat? 

«Mă întrebaşi, îţi voii spune: 
şi ei aveam un fiu ca tine, 
este de doisprezece ani în străi- 

[nătate, 
fără carte, fără veste (Ştire), 

„și azi nevasta lui se mărită, 
căci şi ei i se urise.» 

Mă dusă, mă dusei pină la şopot, 
aflai mama călugăriță: | | 
— <Bună-ţi ziua, călugăriţă ! .- 

«Bine venişi, măi flăcăule! 
«De ce-bat tobele în sat? 
«Mă întrebi voinicule, îţi voii 

i "(spune 
i eu aveam un fiii ca tine, 

i " 57
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n'-ari 12 de an' tu x&ani, 
fără carti, fără ștăari. 
ş-azi invâasta I-si mărită, 

ca ş-a lei s&ari lăită. 

Duş-me, duş-me pin la poartă, 
n'-aflâi cu-cări'i t-ubâru : 
— <Bună v-ăară, voi lai cuscri | 
— «Ghiini vinişi, gtone axenu ! 
— «Faţiţi cale, ca si-n' trecu, 
s-sasă nvă&asta si n'-u mescu, 

„că n'-ă-am soe, că n'-ă-am v&ară.» 

Duş-me, duș-me pină n-casă 
n-aflâi mușata-n! invăastă: 
<Bună ţ-5ară, moi mușată | 
<Ghiini viniși“ Jai g'unăale | 
«Uară bună voi ah cuscri, 
Aestu n' &asti g'onlă a mei 
g'onle ameiă, durutlu a mei l» | 

4 

Dospraţi d&-an'i fectii tu xtani, 
oi, bele! măratlu-nii | (a) 

„Dospraţi 'd&-an'i fectii tu x&ani, 
Oi, lele !-cavâi di io! 1) (b) 

Și tu ducă ghiini dușu, 
tu turnată cind mi turnai, O - 
muma tută tulăi n'--aflai ; 
mă&-aplicâi di n'-u bișăi, 
și apo&a n'-u ntribât: - 
— «Spuni-n', mumă, ţe jilești ? 
— «H'ii'ă, va-ţi dic, s-nu-n' ti cir- 

- [tești, 
«Nv&asta vdi, si mărită! 
«altu g'one nisa ș-lăă,> 
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are doisprezece ani în străinătate, 
fără carte, fără ştire 
şi nevasta i se mărită, 
căci şi ei i se inegrise (viaţa). 

Mă dusei, mă dusei pină la poartă, 
îmi afla nuntaşii in ogradă 
— «Bună ziua, vouă nuntaşilor! 
— «Bine veniși, voinic străin | 
— «Faceţi drum, ca să-mi trec, 
să easă mireasa să o cinstesc, 
căci mi-e rudă, căci mi-e vară.» 

Mă dusei, mă dusei pină la poartă, 
îmi aflui frumoasa mea nevastă : 
— «Bună-ţi ziua, fă frumoasă | 
— «Bine venişi, tinere | 
Mergeţi cu bine nuntaşilor, 
acesta este voinicul miei, 
voinicul mieii iubitul miei. 

II 

- Doisprezece ani făcui in străinătate, 
vai | sărmanul ! 

Doisprezece ani făcui în străinătate, 
vai ! vai de mine! 

Şi de dus bine mă dusei, 
la intors cind mă intorsei, 
mama toată în negre o aflai; 
mă aplecai şi mi-o sărutai, 

- şi apoi mi-o întrebai: „. 
— «Spune, mamă, ce jeleşti ? 
„— aFiule, îţi voii zice, să nu te 

- [întristeză, 
«nevasta lugi, se mărită 
«alt voinic dinsă luă ! 

MI . , 

Lasa tu cari d&adi xăana, 

Dumniqă“i s-l-astingă bana, 
că nă şcrituiră hăara ;: 
fugu g'on'lii ş-lasă nv&aste, 
lasă feate nimirtate. 
Foclu s-intră tu Sirbie, 
tu Sirbie ş-tu Vlihie, 
voru g'on'l'i.z-viină a casă, 
es vlihutili nu l'-alasă. 

1) Fie-care viers se repeta de două 
a doua oară (b). 

Nenorocirea in cine dădu (făcu) 
| [străinătatea, 

Dumnezei să-i stingă viaţa, - 
„căci ne pustiiră satul ; 
fug voinicii și lasă neveste, - 
lasă fete nemăritate 
Focul să intre în Sirbie, 

„în Sirbie şi in Romănie. 
vor voinicii să vie a casă, 
es romincele şi nu-i lasă. 

ori și la prima dată se repetă: refrenul (a),
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Aştăarnă-ni, vrută, pi sufate, 
să dorn'im ca sor cu frate, 
ti ntreb tră ţi-n' ţin! cachi'e ? 
«Tră nad an' fudit diparte 
fâr un graiu, fară nă carte, | 
fără ncl'inăc'une sănătate. : 
Mută-ţi stran'ile g'uneşti, 
s-ti nveşti cu călugărești, 
că tră mine bun nu ești. 

Fec!ii.şaptă an' tu xinitie, 
triş nauntr- Anatulie,. 
n'-vin'i dorlu s-n'erg a casă, 
dol'a nv&astă s-nu-n! mă&-alasă, 
Lăili x&ani ţe sun greali, | 
grăali, grâali făr di cali! 

n'-aflăi muma caluzrăaiiă, 
caluyrăaiiă ca bu&ată. 
— Bună-ţi quă caluyrăauă | 
— Ghini vinişi, lai diavate, 
lai diavate, lai mărate, 
lai mirate, nvirinate! 
nacă v'ini d&-Anatulie, 
i di la&a di Vlăhie. 
— Io h'ii, dado, h'illă-ată'ă, 
la&a n' despiră mul'ari, - 

_spuni-ni, dado, ţini n'-d-ari ? 
— Tini 6 ai, tini nu ă-ai, 

(Lipsesc aci cite-va versuri, în 
cari de sigur se arată, că femeea. 
s-a călugărit). , 
— Vr&âm, l&a dade, si mi nsor, 

ma di Tina n' viin&â dor 
x&ânili în! fură grăali, 
că di voi în' vinâă jali. 
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IV 

Aşterne-mi, iubită, pe sofate, : - 
să dormim ca sor cu frate, 

"te întreb dece eşti supărată pe mine? 
«Pentru nouă ani plecat departe, . 
fără e vorbă, fără o scrisoare, 
fără inchinăciuni, sănătate. 
Schimbă-ţi straiele de tinăr, 
să te imbraci cu călugărești. 

"căci pentru mine bun nu eşti, 

Făcui şapte ani în străinătate, 
tocmai inăuntru în Anatolie, 
îmi veni dorul să mierg.a casă, 
duioasă nevastă să nu mă lase. 
Neagra străinătate cit e de grea, 
grea, grea fără măsură (lit. fără 

[cule !) 
imi găsii pe mama călugăriţă, 
călugăriţă ca botul (de neagră). 
— Bună-ţi ziua, călugăriţă | 
— Bine venişi, măi călătorule, 

“măi călătorule, măi sărmanule, 
- măisărmanule, măi întristatule | 
nu cum-va vii din Anadolia, 
saii din neagra de Valahie.. 
— Eu sint,-mamă, fiul tă, 

“pe biata desperată a mea muiere, 
spune-mi, mamă, cine mi-o are? 
— Tu o ai, tu nu o ai. 

+ — Vroeam, dragă mămă, sâ mă în- 
o | [sor, 
dar de Tina imi venea dor, 
străinătatea îmi fu grea,. 
căci de voi imi venea jale. 

Notă. — Arominiă cred, că cei dintr-înșii, cari se înstrăinează în țara rominească . 
nu se mai întore acolo. Aceasta o atribuiesc la fericirea şi pacea, în carestrăesc aici 
oamenii în raport cu tirania din 'Turcia, apoi la frumusețea sexului femeese de aci, 
care face pe bărbaţii lor să se însoare şi să rtmie aci 

Ntunicăi Anadolie,. 
ni-apirii in Vinitie, 
ahurh'iră vimturle s-tragă, 

VI 

I. Caragiani. 

Mă apucă noaptea în Anadoliă, 
ear la zi am fost în Veneţia, 
începură vinturele să bată, (lit. 

. [să tragă),
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acițară frinqile s-cadă; | 
l&ai calu mi duș s-lă-adapă, 
n-aflăi mușata la şoputii. 
— Bună-ţi ară, moi muşată. 
— Ghi'ine viniși, a bre o'one; - 

„— Dă-n! taslu ta si-n! bati apă. 
”„ Pin la dausprăqâţi di tasuri 

gura nu dișcl'ise z-gr&ască, 
ocl'i: nă-anilță” s-mutr&ască, 
ma ş-susch'iră, ma ş-licirmă. 
— Ţ&-ai, ni'ică, di suschiirâși, 
«Susch'irâși şi licirmăşi ? 
— Mi ntribâşi, io va ţi spun, 

" ş-min&-avââm gone ca tine, 
n-are doi spraţ(z) dă-an' tu xăane. 

— Tine n''eșe'i vruta măa, * 
ş-mine-n' ț-escu vrutld-ată”ă. 

- — Cara ţ-escu vruta ta, 
ţi semnă-are casa măa ? 
— Mer arâşu-n! ţ-ai pi partă, 
baltă di lapte la scară, i 
cuclu ț(7) bate pi sifate, 
şi birbillu tu cifase. 
— Ai triculă ş-ai vidută, 
ai ntribată ş-ai avqită. 
Care n'-escii vrutlă-an!'eiă, 
ți semnă-are truplo-a n'eii ? 
— Zahar&-aroşe pi budă, 
ş-un semnu laiit pi ţiţă. 
— Tine escii g'onlă-a n'eii, 
vinu adă tru chi'petul a n'eă! | 

Cruşova . | - 
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începură frunzele să cază ; 
Iuai calul mă dusei să-l adăp, 
aflai frumoasa la şopot. 
— Bună-ţi ziua, frumoasă, 
— Bine veniși, măi voinice ; | 
— Dă-mi tasul, ca să beau apă. 
Pină la douasprezece de tasuri, 
gura n-a deschis să vorbească, 
ochii nu înălță să privească, | 
numai suspina, numai lăcrăma. 
— Ce ai, dragă, de suspinași, 
de suspinaşi, de lăcrămaşi ? 
—' Dacă mă iutrebaşi, ei iţi.voiii 

, Sa „_ (spune, 
ŞI eu aveam voinic ca tine, 
de. doisprezece ani este în străină- 

SE [tate. 
— Tu eşti iubita mea, IDE 
şi eu sint iubitul tău. 
— Dacă iţi sint iubita ta, 
ce semn are casa mea? 
— Măr roşu ai la poartă, 
baltă de lapte la scară, 

„cucul (ceas), care cintă pe sofate, 
şi privighetoarea în colivie. 
— Ai trecut şi ai văzut, 
ai intrebat şi ai auzit. 
Dacă ești iubitul miei, 
ce semn are trupul mieii ? 
— Zahăr roşu pe buză, 

“şi un semn negru pe ţiţă. 
— Tu eşti voinicul miei, 
vino încoace în pieptul miei. 

„_T. Șunda 

VII 

-Lă&a Marino, l&ăa marată | 
țe mii stai învirinată ? 
l&a Marino, nivăastă niică! 
vedi mindila-ți-si din'ică, 
țe a "porţi tut lirusită ? 
— Port mindila lirusită, 
că n'am g'onili tu x&ani. 
 — Ciți an' ari ţe-i tu x&ani? 
— Ari ndauă an' tu x&ani; 
trei an' ninga va z-l&-aşteptu, 
va s-ţin dorlu -a mei tu ch'eptu, 
Şi cari jar nu va si vină 
ninga trei an! va s-mi ţină. |. 
Di pr&apota la&a-n' di laie, 
late, corbi, corbi stranii, 

„va-n' aleg s-mi, duc si cler, 
tr-un lai corbu minister. 

Fă Marino, fă sărmană, 
de ce stai intristată ? 
fă Marino, nevastă mică | 
vezi năframa se prăpădeşte, 
de ce o porţi mereii înegrită ? 
— Port basmaua inegrită, 
căci mi-e bătbatul în străinătate. 
—Ciţiani e, de cind e in străinătate? 
—E de nouă ani. în străinătate, 
trei ani incă îl voii aștepta, | 
voii -păstra (ține) dorul în piept: 
şi dacă ear nu va veni, - 
încă trei ani mă va ţine. 
Apoi nenorocita de mine, 
negre,- de doliu haine 
îmi voju alege, ca să mă duc să pier 
într-o neagră monastire. -
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—Marino, nevastă mică, - 
ei sunt bărbatul tăi. 
— Trece-ţi drumul cel venit, 
căci mi-e inima amărită, 
dacă eşti bărbatul miei, 
ce semne are casa mea ? 
-—Măr, flori ca faţa ta,.. 
viţă spre cale bate. 
Dacă ești voinicul mei, 
ce semne are pieptul miei 
— Măsline negre ca ochii tă 

„ —Tu ești, iubite, stăi. 

— Marino, nivăastă niică, 
mini escu g'onl&-a tăi. 
— Trâaţi-ţi calăa ţăa vinită, 
că n'-am inima cirtită 
cari eşti g'onil&-amei 
țe săamni ari casa măa ? 
— Mer, luluqi ca faţa ta, 
pergură tu cali da. | 
— Cari eşti g'onile a meă, 
țe samni ari ch'eptul a meu ? 
— Masni lăi ca ocliil! a tăj. 
— Tini eşti, g'unăale, stăi.- 

? 
Ă, 

Notă. — Arominăă ai multe poezii de felul acesta, la cari daă caz înstrăinările 
dese ale bărbaţilor în ţări străine, unde şed mulţi ani, lăsînd nevestele lor să aştepte. 
In timpul absenței bărbatului, nevasta sa nu joacă la hore, nici la nunți ; şi drept 
semn de jale şi de aşteptare poartă mândilă neagră, adică basmaoa, cu care era le- 
gată la cap, cînd plecă bărbatul ci. Femeile aşteaptă trei ani, şapte, nouă, doispre- 
zece, pînă la douăzeci multe, și nevenind bărbaţii lor, spre a nu se mărită cu alţii; 
se retrag în monastire ficîndu-se călugărițe. Instrăinările datează din timpul lui Ali- 
paşa mai cu „seamă, tiranul Epirului, care a persecutat foarte mult pe Romini, că ai 
rezistat” a-şi menţine drepturile de independenţă ce aveai în timpul lui. De atunci 
datează emigrarea familiei Sina din Viena, Dumba, Germani, Deiu, etc., cari se află 
în România ; alte înstrăinări se fac şi din impozitele grele, impuse de guvernul tur- 
cesc şi din motive de câştig. a i , 

Bărbaţii, mai cu s6mă acei cari ai lipsit mulți ani şi timpul a schimbat fizio- 
nomia lor, întorcîndu-se cu alte costume, încearcă fidelitatea femeilor lor, trecînd de . 
străini, i 

Multe se răzbună în contra bărbaţilor lor aşteptindu-i -pină cînd vin şi îndată 
"ce ajung, se retrag în casele părinţilor lor şi remin nemăritate. 

ă o I. Caragiani 

VIU 

— Ţeşedi, f6ată,ningă vale,(amare)  — Ce şezi, fată, lingă vale ? 
. făată muşată ? | fată frumoasă ? 

— S-trăacă valăa, si-n! mi n&acă,  — Să treacă -valea, să mă inece 
g'oni chi'irag'i. voinic cărăuş ! 
făată, si-n! ti n&acă, — De ce fată, să mi te înece, 
fSată mușată? | fată frumoasă ? 

— Nâ-am ne mumă, n-ar, ne  — N-amnici mamă, n-am nici tată,. 
! tată, 

— Că ţe, 

“nă-am ne soră, nă-am ne frate, 
un g'one ş-aţel tu xăane, 

s-n'-astingă n'atilă-amăale. | 
— Ţe-n' dai, f&ată, si-n' mi duc, 
g'onile mine s-ţ-ul&-aduc ? 
— Z-daă sinduchi'a ș-pata tută, 
ş-țe di tine s-hibă vrută, 
si-n' ld-aduţi qua cu stare, 

„z-viină săăţile si-n! dară, 

n-am nici soră, n-am nici frate, 
un iubit şi acel în străinătate, 
ca să veștejască (să-mi stingă) ti- 

| [nereţele mele, 
— Ce-mi dai, fată, să mă duc, 
"voinicul să. ţi-l aduc ? 
— Iţi dau lada şi zestrea toată 
Şi ce de tine e dorit. N 
Să mi-l aduci ziua cu soare, . . 
ca să vie prietenele (tovarășele) 

(să mă felicite.
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— Fată, viin si-n' ti lau mine, - 
si-n! i&-adâr tută d&-asime. 
— G'one, ma gh'ini-n' mi nec, 
dicit cu tine -s-mi ved 1). 
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7 

Fată, vin să mi te fai et, 
mi te fac toată în argint. 
Voinice, ma! bine mă inec, 
cit cu tine să mă văd, Ş

|
&
|
 

VIII (VARIANTA) 

— Ţi ştai, f&ată, lingă vale, 
l&a fâată mușată ? 

Şi-n' plândi cu ahătă jale, 
l&a f&ată mușată ? 

Va-n' tr&acă valăa, şi va-n'ti n&acă, 
l&a fată mușată. 

— Lasă şi-trăacă ş-las mi n&acă, 
g'one ch'irag'i | 

Ți n'-u voi la&a di bană, 
“lai g'untale bun! 

gionile n'i l&-am tu x&ană, 
g'one chiiragii |! 

Şapte an' n'-escu mârtată, 
nu-n! esc ni nveastă, ni feată ; 

„ning-un an io va-n' l%-așteptu, 
ş-apo&a va-n'mi mărit 

"cu un g'one nixinit, 
si n'i-l am totună acasă, 
că mult inima n'-u arsă. 
— Ţi-n' dai ni'ică, si-n' mi duc, 
si-n' mi duc, si ţă-l aduc 
— Pata tută cu un zbor, 
şi-di tine ţi-n' ţ-u dor; 
ți dai fluriile di pi chi'eptu, 
si-n' l&-aduiţi pin la sim-Chi'etru. 
Tră.un g'one caa n'eă, 
chiirag'i z-dai bana iei. 
— Ţi semn ş-avă&â g'onle a tăii, 
spuni, n'ică, si ştii ş-eă. 
— Ş-avăă semnu laii în ch'eptu, 
n-ch'eptu tru umirlu dreptu. 
— Distă-n' ch'eptul s-mutr&â ghi'ine, 
g'onle a tăi n'i escu mine. 

Ala, 2) wii nchi'isii şi va si-n' fug, 
lele-n' pulii albu dit munte, 
lele-n' sifterlă-a ni'eă ! 

- al&a; tu h&ara meta io va-n! mi duc, 
lele-n' pulii: albu dit munte,. 

-  lele-n! sifterlă-a n'eiă | 

"—De ce stai, fată, lingă vale, 
fată frumâsă ? 

—Și plingi cu atita jale, 
fată frumoasă ? . 

„va trece valea şi te va îneca, 
: , fată frumssă. 

—Las să treacă şi las să mă înece, 
voinicule cărăuş, 

Ce o vreaii amărita de viaţă, 
voinicule bun ! 

vojnicul mi l-am în străinătate, 
voinicule cărăuş | 

De şapte ani sînt măritată, 
nu Sint nici nevastă, nici fată; 
incă un an îl voii aștepta 

- Şi apoi mă voii mărita, 
după un voinic neinstrăinat, 
ca să-l am totdeauna acasă, 
căci mult inima mi-e arsă. 
—Ce-mi dai, dragă, să mă duc, 
să mă duc, să ţi-l aduc. 
—Zestrea toată cu o vorbă, 
şi de tine ce-i dorit; 
iți dai fluriile de pe piept, 
ca să mi-l aduci pină la Sf. Petru. 
Pentru un voinic ca al miei, 
cărăuşule îţi daii viaţa eă. 
—Ce semn avea voinicul tău, 
spune, micuță, să știu și ei. 
—Avea semn negru în piept, 
în piept la umărul drept. 
—Desfă-mi pieptul, și priveşte bine, 
voinicul tău sint chiar eu, 

ID. 

Pornii şi o să fus (să plec), 
dragă pasere albă din munte, 
dragă aquila mea! 

în satul mieii eii o să mă duc, 
dragă pasere albă din munte,) 
dragă aquila mea! 

1) Var. Weig. Arom. II, S8, s8. ; Burad. 130. c; Obidenaru: p. 95,1. . 
2) Alea, se repetă la începutul fie-cărei viers, Este un apelativ adresat Iubitei. 
2) Se repetă aceste două viersuri la fie-care vlers, - A
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va-n! m&-alin p&-avlia m&a, 
va-n! arup dă-aua mâa. -- 
N'-inch'isii la dada măa, 
plâae mare şi did&i; 
n'-inchiisii la tată-n'u, 
vimtu mare şi trădăă; 
n'-inchiisii la soră-măa, 
ch'iametăa si fițăă; 
n' inchiisii la vruta mă&a, 
săare ş-mușuttață irâ. 

N - 

Ni s&-auri tră aestă v'aţă; 
că ma zori, dadă, nu s-faţe, 
cindu-n' ticnăaște citi virdară, 
perl'i din cap n'i-si scăală, 
ma tu, ţă&-ai câsa la nă parte 
tu, ch'ară feată, gură di n'are 
strigă-n' ş-a niia z-viin ti durn'are, 2 

că escu durut di sinile a tale 
ma Dumniqă”i! si-n! da răvdare! 

O să mă urc în curtea mea, - 
îmi voiu.rupe de strugurii mei, 
Pornii la mama mea, 

- ploae mare "ploua ; 
pornii la tatal miei, “ 

- vint puternic (mare) trăgea; 
pornii la sora mea, 
furtuna că se făcea; - 
pornii la iubita mea, 
soare şi frumuseţe era. 

ăX 

Mi s-a urit întru astă viaţă, 
că mai de zor durere nu se poate, 
cind mă ticneşte cite o dată, | 
perii din cap mi se răscoală (imi 

[ieau lumea în cap). 
Dar tu ce ai casa la o parte, 
tu, scumpă fată, cu gura de miere, 
strigă-mă să: viii la tine să dorm 
căci sint dorit de sinurile tale... 
dar, Dumnedqei să-mi dea răbdare! 

D. Bolintineanu ap, Albumul Macedo-romiîn, p. 75.



„CANTECE DE JOC 

Nă vEară cu trei laj meșşi, 
țE-avuși Liţă di tă-aprimseşi ? 

Liţă sor, 
- Lâţă dor! 

Trei mesi tricuţi tu munte, 
Liţă mi scusâşi. dit minte, . 
i -Liţă sor, - 

Liţă dor! 
Liţă cu cularăa n-cap, 
cum si fac, cum si-n! t&arâp ? 

Liţă sor, 
Liţă dor! 

Ș-lricui bei pe ningă poartă, 
ița z-gălbini ca mâartă 

Liţă sor, 
Liţă dorl 

“Liţa, vutăganta m-băr(n), 
nu să-aspare &a di văr(n). 

Liţă sor, 
> Liţă dor! 

Liţa cu c'&ariţi tru ctor, 
“mă s-pare văru lic'6r, 

” Liţă ser, 
Liţă dor! 

Liţă cu perlu alăsât, - 
mă s-pare viră bărbât, - 

„Liță 'sor, 
“Liţă dor. 

Dişel'idi-ţi, mușată, uşa, 
mori mer âroș, ! se repetă la 
“mori gutuni'ița măa |! fiecare rînd 

că viine domnul curmât, 
le! curmât, mult asudât; 
la-ţi ilen&a cu ibriclu, 

|. 

O vară cu trei luni, _ 
ceavuşi Liţă de te aprinseşi de (dor)? 

Liţă dragă (sor), 
Liţă dorule? 

Trei luni trecute in munte, 
Liţă mă scoseşi din minte. 

Liţă dragră, 
Ne Liţă dorule. 

Liţă paful de argint în cap, 
Cum să fac, cum să te răpesc? 

- Liţă dragă, 
Liţă dorule? 

Trecu bei (ture) pe lingă poartă, 
Liţa se ingălbeni ca mâartă. 

Liţă dragă, 
„ Liţă dorule. 

Liţa (cu) iataganul în brii, 
nu se teme ea de nimeni. - 

Liţă dragă, 
Liţă dorule! 

Liţă cu cioarecii în picior, 
se pare, ca-i un fecior, 

Liţă dragă, 
| Liţă dorule! 

Liţa cu părul lăsat, 
se pare, că-i un bărbat. - 

a Liţă dragă, . 
Liţă dorule. 

II 

Deschide-ţi, frumoaso, uşa, 
fă măr roșu, . 
fă gutuia mea! 

căci vine boierul ostenit, 
fă ! ostenit mult asudat; 
lea ligheanul cu ibricul
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si-l torni ta si ş-la min'li; “să-i torni, să-şi spele miinele ; 
l'a ş-pischirăa di mitasi, -. iea şi pişchirul (prosopul de)mătase, 
ta si-și aştăargă asudoarăa. ca să-şi şteargă asudoarea. 
Domnul Je si discurmiă”, . . - Domnul (boierul) se odihni. 
şi gutuniiţa niscittă”. o şi pe guluie (fata ca gutuie) polti. 

Blaţa. ” G. Papa Miliu, . 

Ă MU | 

Pulit, late pulit 4, o Pulit, măi pulit, ) 
pulit, h'ir. di vasilăăc, pulit, fir de busuioc, 

ia | serepetă la ” - 
-yraani an pă : fie-care 2 + : vre-n! ţi, fată, pulitia! 4 adi . iubeşte, fată, pe pulit. 

tavlă mare, ş-pungă gală, tavă mare, şi punga goală, 
cindu v'in, vin hiri6şi cind vin (din străinătate), vin bu- 

| , | , [curoşi, 
cu punga mplină di groși, cu punga plină de groși, 
cindu .și-tug, învirinâți,. - cind fug, întristaţi 
cu. parâţi imprumutăţi, cu bani imprumutați 
şi aţel! cu chi'ifil'6ți daţi. - . şi acei cu garanție daţi. 

| Vlaho-Clisura, 7 

IV VARIANTA 

Pulit, more pulit, . . „Pulit, măi pulit, 
pulitu h'ir.di vasilâăc, - - „.. “pulit fir de busuioc, 

„tavlă mare ş-pungă gâală, . tavă mare şi pungă goală, 
c-ună zlată calpă n-pungă; „cu o zlotă?) calpă în pungă; 

_cindu j-viin, sun hirioşi, - cind vin, (sint) bucuroşi, voioșşi, 
cu ndao sute di groși; „cu vr-o'cite-va sute de groși; 
mă cînd fugu, nvirinâţi - dar cind pleacă (tug), întristaţi, 
cu parâqi imprumutâţi ; ci bani imprumutaţi ;. - 
şi laile mulri a lor,  . și bietele femei (muieri) ale lor, 
trei meși cu piturăan'e trei ani, cu plăcinte (bune) 
şi trei an' moarte di foame, - şi trei ani moarte de foame. 

rr 

__ Vlacho-Clisura ! Nicolae Nacea 
, - . institutor, 

V 

Mamă, un g'one la partă Mamă, un voinic la poartă, 
să-l! dişclid, să nu-l! dișcliid,  : să-i deschid,-să nu-i deschid? 
în'. mă-arişu di-l' dişcl'işu, mă înșelai şi-i deschisei, 
ş-trapse. ndreptu tu udae: - îşi trase drept.în odae: 
— «G'one, mâma nu ș-&-acasă | — «Voinicule, mama nu-i acasă! 

1) Pulit se numeşte la Vlaho-Clisura, acel Clisurian care merge să-şi agonească 
existenţa în Pole (Constantinopol) Aceștia, de şi uneori sînt săraci şi cu greii își cîştigă 
cele necesare, totuşi, cînd se întorc în orăşelul lor, vin bine îmbrăcaţi, şi fac şi în casă 

„lux, servind cu tave de dulceaţă mare și frumoase pe musafiri, pină cînd isprâvesc 
banii adaşi din străinătate și sînt constrînşi să n-aiba cu ce să plece din noii. 

3)- Moneda de 30 parale turceşti, | IE .
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«Du-n' te, g'one, că n! esc fată. 
lu-n' ţ-u mă-ta, moi mușată, 

u-n' ț-u măt-ta cu tot tata? 

—Mama nu la ministiru 
s-părăcălsăască Stămăria, 
să-n' da g'one bun aniia. 
fata n'-u la pănăv'ir, 
să-n' al&agă un hachiir 

„Să-n! adară nă fustane, 
nă fustane tră ncrunare. 

C'urbăg'ănia ţinţi fate. 
„tuti la ghine ş-li dăade, 
_t&a ma niica tu gazepi, 
gazepi, laie gazepi, 
cite_hăare n'-alăgâi, 
ca Clisura nu n'-aflâi. 
Trăși tu mărdinăa di hăară,, 

şi nşi niv&asta nafăară, 
dado, va n'-u' başă nă dară. 

POEZII POPULARE LA AROMÎNI 

du-mi-te, voinicule căci sint fată. 
— «Unde mi ţi-e mamă-ta, fă fru- 

[moasă, 
cu tot 

E | tată ? 
— «Mama mi-e la monastire, 
ca să roage pe S-ta Marie, 
să-mi dea voinic bun mie. 
Tata mi-e la bilciu | 
să-mi aleagă un hachir (fel de ştofă), 
să-mi facă o rochie, 
o rochie pentru încununat. 

unde mi-ți-e mamă-ta şi 

VI 

Boiereasa (are) cinci fete, . 
pe toate la bine le dede, 
(ad.: pe toate bine le mărită), 
pe cea mai- mică de minune,. 
minune, mare minune, -! 
cite sate umblai, 
ca Clisura nu aflai, (adică a mă- 

| [ritat-o la VI. Clisura) 
tocmai la marginea de.sat, 
eşi nevasta afară, 
mama, 0 voii săruta o dată, 

XVII 

livade . 
a. gâlbină | 

cucuță“l di tu livade, 
a vinită! 

lundu-lungu ca vlăstaru : 
a gâlbină ! a Vinită! 

ca vlăstâr di la Murichii | 
- a gâlbină; vinită 

s-nu cutegi să-l aruch'i, : 
a gâlbină ! vinită | 

si-n' l&-arup cucuţă'! doru, 
a gâlbină; vinită 

şi las moru, 
-a gâlbină ; vinită ! 

s-murearim, s-nu putridarim 
a gâlbină ; vinită. 

Cu g'onli s-m&-andimusăarim... 
a gâlbină ; vinită. 

Cucuţă”l di tu 

—
 

si-n' l6-arupu 

lung, lung ca 

Cocoșel ?) din livede, 
“fă galbenă (palidă) | 

» cocoșel din livede, 
fă xvinită! 
vlăstar 

, fă galbenă; vinătă | 
ca vlastar de la Murichi 5) 

fă galbenă ; 
să nu cutezi, ca să-l rupi, 

fă galbenă ; vinătă ! 
să mi-l rup cocoşel dor, 

fă galbenă ; vinătă ! 
să mi-l rup şi las să mor, 

fă galbenă; vinătă | 
De aș muri şi de n'aș putrezi, 

„fă galbenă; vinătă! 
de m'aș reintălni ! 

fă galbenă; vinătă! 

vinătă | 

şi cu iubitul 

1) Fie-oare viers se repetă de două ori, : : 2) Un fel de floare de munte, cu. care se împodobesc fetele la cap în zile de săr- bători la Viaho-Clisura. Aci prin cocoșel se înțalege voinic. 2) Afarichi este încîntătorul munte din apropierea Vlaho-Clisurer, impodobit cu frumoase paduri,
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- VIII 

N'-avăâm un calu, calu lai calu, -Aveam un cal, cal voinic cal, 
n'-avăâm un calu, cal ag'amitu ; aveam un cal, cal ageamiii ; 
ei l-aduțăamu l-Apa-tea-rația, ei il duceam la Apa cea rece !) 
năs mă-aduțăă tu un loc ursuzu, el mă conducea într-un loc rău; 
t-un loc ursuzu la Papa-Nicola, : într-un loc rău la Papa- Nicolae, 
Papa-Nicola ş-avăâ trei f&ate, „Papa-Nicolae avea trei fete; 
trei lai făate. trei muşate, : trei fete, trei frumoase, 
ț&a cama marta : «ghine vinişi l» cea mai mare (imi zis€) «bine ve- 

a , [nişi (bun sosit 1)» 
țăa ditu mesi: curs&a-nă n-casă l»- cea mijlocie: «poftim în casă I» 
țăa cama nică: «dă-n' calu g'one! cea mai mică: «dă-mi calu vol 
e - nice 

- «calu, lai calu, cal ag'amitu,  «calule, voinicule cal, cal ageamiii 
(nebun), 

«doi vă vinit, ş-trei va s- -plicați „ «doi venirăți şi trei vă veți duce, 
eş mine ma niica cu voi va-n! mi «pe mine cea mai mică, cu voi. 

(aţi. [mă veți lua! 

Vlaho-Clisura. 

IX 

— Muleri j- biirbaţi, — Mufeci: şi bărbaţi, 
bărbatlu va-n' l&-alâs! pe bărbat mi-l voit lăsa! 
— Lasă-ţi lu mărată, „2 — Lasăcţi-l sărmană, - 
“mărată nfărmăcată |. . sărmană neriorocită ! 

— Duse la viin'e - — Merse la vie, 
ş-agărşi cusorlu ; „îşi uită cosorul, 
Ş aărşi cusorlu, işi uită cosorul, 
i-l tali Hristolu. să-l taie Hristos. 

— - Lasă-ţi-lu mărată - — Lasă-ţi-l sărmană, 
mărată nfârmăcată! „ Sărmană nenorocită ! 

— Duse ntră l&amne, — Se duse la lemne, 
ş-agărși tăpoara; ” işi uită toporul; 
gagărsi tăpâara, îşi uită toporul, 
i-l “tal ling&arâa. - să-l taie boala (lingoarea). - 

— Lasăeţi-lu ărată, — Lasă-ţi-l sărmană, 
mărată nfărmăcată | - sârmană nenorocită ! 

— Duse Luşniţa, i - — Se duse la Luşniţa, 
ş-agărşi bucl'iţa, își uită buclița, 3) - 
ş-agărși bucliița, îşi uită bucliiţa, 
si-l tal prucuviiţă.. să-l taie pojarul. 

etc. etc. e etc. etc. 

1) Este o fintină spre apus de Vlabo-Clisura ; se numeşte aşa, fiind-că apa de aci 
este foarte rece și foarte bună de băut, In timpul verei aci es clisurencele cu baăr- 
baţii lor de se-plimbă şi petrec, = 

3) Vas de lemn, în care se pune apă, vine -
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Mulţi erâm, mulţi nă hiim, 
ş-a priimnare nă işim ; 
vruta n-cale o tihiisim, - 
pin di un li vrute ! grim; 

--vruta s-trapse la nă parte, | 
nă o f&ațe tu inate. 
Altă &ară s-u tihi'isim 
va v&adă ţi masturi him, 
ocl'ul laiii, ocl'ul dă-amură, 

> fața-Liei s-tuchi'aşte n gură. 
Vlaho-Clisura, * 

Observaţie. — Cit durează logodna se obicinueşte în Vlaho-Clisur 

Mulţi eram, mulți. sintem, 
şi la plimbare eşirăm, 
-pe iubita în cale o nimerirăm, 
pină la unul iubitei îi vorbirăm ; 
iubita se trase la o parte, 
ne o făcu în necaz. 
“Altă dată de o vom întălni, - 
va vedea ce meşteri sintem, 
ochiul negru, ochiul de mură, 
faţa (obrazul) ei se topeşte în gură. 

a, ca rudele ptonelui să scoală pe isusita fecioară la plimbare, ca să o distragă. Aci se ospătează şi pelree - jucind şi cântind. Câte. o dată însă Tudele isusitei ies a parte şi rudele Yoneluă tot a parte. Obiceiul cere ca tinrul să se aproprie de logodita lui, pe cînd rudele acesteia il opresc, ca pedeapsă de ce să nu o fi invitat, şi scos la plimbare. Un ast-te] de moment se cîntă în cîntecul de mai sus, Hudele tinărului sînt supărate; că drăguţa le-a făcut-o ! - 

u — “Ţe-amînâși, lilusă, s-eși, 

Se repetă la fie- 
: care rind. : 

— Ne-aminâi și va-ni ami'n, 
că ni-u frică dă aţel g'oni, 
ţe-n' mi la di mină-mină 
di-n' mi scăati la fintină, 
la fîntină stră fintină, . 
iu z-duc făăâtili ş-la lină, 
di v'in g'on'l'i di l&-avină, 
di li stringu mi'niili, 
di li fringu- n&âlili, 
nealili ş-mirqăâlili. 

. Avela, Epir. 

SI 
-  Tirnină, A 

e va-n' g'oc, ţe va-n! ansâr, 
că nam tată cirvinâr, 
cirvinâr cirvel'a n-sin 
ş-furtutirăa: cîpitin'ă 
şi cu plosca plin di viin. - 

Vlaho-Clisura. 

— De ce întirziaşi, floaresă eşi (să 
apari? 

- Tirnănă, 

— Intirziai şi voit întirzia, - 
căci mi-e frică de acel voinic,” 
care mă iea (apucă) de mină, 
și mă scoate la fintină, 
la fintină, deasupra fintinei, 
unde mierg fetele şi spală lină, 
unde vin .voinicii de le gonesc, 

: şi le string miinele, : 
le. fring inele 
inelele și mărgelele. 

XII 

Că-mi voii juca, că voit sări, 
căci mi-e tata cărăuș,” 
cărăuş cu piinea în sin, 
și cu furtutirea ca perină, 
Și cu plosca plină cu vin.
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Ada didindi di Sirună, 
ş-&asti ş-nu v'aniţâru | 

-cu timpirălu tu mină. 
«Bati-ţi, caimene, timpiră, 
abati-ți tora tu hirvue, 
«cînd z-duc g'on'l'i avinare, 
<cochiile tr-apă araţe 

«s-trăacă n'ica si-n' 6-arâp. 
. 

_ -Mia Adam, 

. “Munte analtu n' mă-alinâm, A 
Gh'argh'arină, - 

ş-apă araţe dipunâm, 
Și grădina n! 6-adăpâm, 
a-si nviţă nă pitrunicl!e. 

„ta siși v'ină tu grădină, 
d-aviglâi şi nă aciţăi 
ş-a bigâi tu nă cutie, 
si-n! cintă ditu hărghiie, 
s-avdă vrutele z-dişt&aptă, 

s-la vâsele z-ducă tr&-apă 
la făntăna țăa. din Q&ană, 
iu z-duc g'oni'il' s-li mint&ască. 

“cu fundele di bosilăc, 
un cO-alantu s-arisăască, 
s-ariscască şi. isusăască. 

XIII 

"Aci dincolă de Salonic, 
este un jenicer, | 
cu lamporaoa în.mină: - 

„„ «cintă, sărmană, tampara, 
«cîntă acuma în zori, 
acînd se duc voinicii la vinat, 
«verginile (fetele mari) pentru -apă 

N [rece 
«Să treacă mititica să-mi o răpesc. 

Vlaho-Clisura. 

Munte inalt urcam, | 
argintină ! (curată ca argintul vii), 
şi apă rece coboram,. 
Şi grădina adăpam, 
se obicinui o potirnichie, 
ca să vie în grădină. 
o păzii și o prinsei, 

“Şi o băgai într'o cutie (colivie D 

ca să-mi cinte în zori de zi, 
să auză cele îndrăgostite, să se deş- 

[tepte, : 
„să lea vasele, să se ducă la apă, 

la fintina cea de pe colină, 
unde mierg voinicii să le curteze, 
cu fundele de busuioc, 
unul cu altul să 'se placă, 
să se placă, să se logodească. 

Molovişte 

XV 

Muntă-analtu n'-alinâm. » - 
- v'ârv'iră 

şi-apă araţi-n' dipunăâm 
Şi gărdina n'-adipâm ; 
nă pitrunicl'e îş v'insă 
dimin&aţa di-şi cintă, 
s-5-avdă vruta si-n! si scală, 

ntrăaptă cu vasili s-n'argă, 
s-păară apă din fintină, 
din fintină ţ&a din d&ană 
si-n! da niia tra si b&aii, 
şi nvâastă apoăa s-u lati, 

> 

Munte nalt suiam, 

şi apă rece coloram 
și grădina adăpam ; 
o potorniche venea, 
dimineaţa de- cinta, 
ca s-o auză iubita, să se sooale (să 

| [se deşteple), 
la apă cu vasele să meargă, 

„să poarte (să care) apă din fintină, _. 
din fintina cea de pe deal, 
să-mi dea mie, ca să beai,. 
de nevaslă apoi s-o ieau.
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XVI 

e n'-u dor, l&a dado, dori 
si s&-alinc'ască' g'on'f'i n-cori, 
şi io-s-mutrescu dit ubor, 
cari g'oni s-mă&-aris&ască, 
că-aţâl dada s-m-isusăască 
c-un g'oni fără mustață, 
s-nu-n! mi schi'ină pisti faţă, 

„di-n' Va alb&aţa ş-aruşaţa 
"di-n!' si ch'ardi mușuteaţa. 

Mac. IO ; Burada, 19 a. c. 

Ce-mi-e dor, fă mamă, dor, 
să se prinză voinicii in horă, 
şi eu să privesc din curte, | 
care voinic să-mi placă, 
cu acela mama să mă logodească, 
cu un voinic fără mustață, 
să nu mă ghimpe pe față, 4) 
de-mi lea albeaţa şi roșeața, 
de mi se pierde frumusețea. 

De la teta Zee. 

XVII 

“Di: Custur, vai amân, 
di Custur n'-agich'igsăâm, 
n-agich'istâm ună muşată, 
nă muşată, nă scriată..! 
pasa Viniri &a-n' si la, 
ma ş-si la, ma ş-s&aspilă, 
mischi'ie sipuni j-didăâ. 

Din Casteria, vai arman! 
din Castoria (fată) iubeam, 
iubeam pe o frumoasă, | 

“o frumoasă, parcă zugrăvită, - - 
in fie-care Vineri ea mi se spăla, 

- mi se spăla, mi se imbăea, 
cu sapon mirositor îşi da. 

Vlaho.Clisura.: 

XVIII | ! 

Aprindi-ţi, nică, I&a finare, 
şi dipuni-ti t8-amare; 

„—Amarăa ş-are furtună, 
di-n'-u frică s-nu-n' mi necu ; 
frimţăata-n! ca di cundilu, 
gura m&a ca di birbil'u. 
s-nu-n' nec truplu-n!' di sirvilu, 

Vlaho Clisura. 

+ 

Di sti migdal, vai amân, 
di sti migdal in' cidiu, 
în! cîdui ş-mi vitinăi, . 
agapea mi mutrăă din q&ană, 
agapăa m&a şi prota vrăare. 

„Aprinde, dragă, felinarul 
şi coboară-te la mare ; 
— Marea îşi are furtună, 
de mi-e frică să nu mă inec, 
să nu-mi inec trupul de chiparos,. 
sprinceana incondeiată, 
gura mea ca de privighietoare,. 

XIX 

De pe migdal, vai aman, 
de pe migdal căzui, 
căzui şi mă lovii (vătămai), 

„ Xubita mă privea după colină, | 
iubita mea și întiea dragoste. 

1) Varianta vezi  Arom. II, p. 18, No. 14. Traducerea cîntecului acesta este așa cum o dăm noi. Viersul 1, S sînt neexact traduse la D-i Weigand. Tot aşa v. 3 și 7 nu sunt bine date la D-l Weigand.:
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<«v'u la voi ş la Dumniqâi 
s-pir&ăa că-i g'onlă-an'âă, | 
g'onl-an'că şi vrutlu ani6ă, 
&a rucâţi-lu sti cîrave, 
sti ciravăa chi'indisită 
z-vină agapăa 's-lu vindică, 
z-vină dinili slu plivgă.» 

Vlaho Clisura - : 

— Ai mori f&ată s-ti mărit. 
si-n' ţă dai un pulitu. 
un pulit, un astrăchit: - 
— Nu-n' voi dadă io palit, 
şade-m Pole stă&-aștirnutu, 
vinde simite mprumutu 
ş-eii a casă s-trag arale, 
făr di fârină n căpistăare. | 
— Ai s-ță daii un pirmăteftu. 
— Bu pirmătettul nv n"il voi, 
tută dua s-lugursăaşte, 
n6aptăa tută s-mindu&aște. 
— Ai s-ță dau un gănustâr. 
— Eu gănustarlu nu-n' lu voj - 
c-alagă ușe.di uşe 
c-ună late căldărușe. 
— AI s-ță dau un araftu. 
— Eu araftul nu-n' lu voi, 
că mi nţapă cu aclu, 
di-n' arăsâr ca draclu. 
— Ai s-ță dai un tămpinâr. 
— Eu tămpinarlu va n'i-l lau, 
năsu .z-bată ş=cit z-e'0c 
si-n' bată ş-cu timpirălu 
ca s-mi avdă ş-mihilălu. 

Ti-şi nivil&aşti un piş, 
„Ş-ficmă'n' buni ş-aduţi, 

“si s-mărită mââşili, 
m6âșili ş-cucăâşili ; 
măaşili cara ş-avqiră, 
multu, multu s-hirisiră, 
ună că-alantă zbură, - 
să-alixăă şi si ndridtă, 
dinți di fată j-bigă, 
şi l-auși &ali nch'isăă. 

XX 

«curînd, la voi şi la D-zeii, 
părea că-i voinicul miei 
voinicul miei şi iubitul miei. 
ean aruncaţi-l în barcă, 
în barca zugrăvită, | 
să vie iubita să-l.vindice 
să vie zinele să-l plingă.» 

v 

— AI, îi, fată, să te mărit, 
să-ți dau un pulii, 
un pulit, o stirpitură | 
— Nu voi, mamă, ei pulit, 
sede în Conpol pe aşternut, 
vinde covrigi pe împrumut, , 
ear ei a casă să trag (sufer)rele, 
fără de făină în căpistere. 
—. Al să-ți dau un neguţător. 
— Neguţătorul ei nu-l voi, 
toată ziua se socotește, 
toată noaptea se gindește. - 
— Ai să-ţi dai un spoitor. 
— Spoitorul ei nu-l voi, 
căci aleargă uşe de ușe. 
cu o biată căldăruşe, 

_— Ai să-ți dai un croitor. 
— Croitorul ei nu-l voi, 
căci mă înțapă cu acul 
ŞI săr ca dracul. 
— Ai să-ți dau un toboşar. 
— Pe toboşar eii il voii lua. 
el. să -cinte, ei să joc, 
să-mi cinte şi cu tamparaua, 
să m-auză şi mahalaoa. 

XXI 

Ce-şi năvăleşte un paşe, 
Şi lirmane (ordine împărăteşti) a- 

, | | (duce, 
să se mărite bătrinele, - 

" bătrinele şi gheboasele ; 
bătrinele cind auziră, - 
mult,.mult se bucurară, 

una cu alta vorbea, * 
se premenea şi se. gătea (dregea), 
dinţi de fascle. îşi băga, 
şi la bătrini ele pornea. 

" YVlaho-Clisura
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XăI 

Di ună dadă laie, 
„ hara dindinae 

că-n' durniii cu g'onle, 
ți-n'. avăâm sivdae ; 
şapte n&ale ni-frăade, 
mina nu-l! u ţeşu: 
Prota n! eră arşine, | 
apoăa :nr vine ghiine; 
Şmina lui li-u teşu, 
ş-sinlu-li lu dişeliișu. . 
Mi muşcă di faţă — 
zal&a si-ş l&-acaţă ; 
zalăa si-ș l6-acaţă, 
cum si-n' es tu săaţă.- 

Cruşova. 

De o mamă rea 
„satul dandana (adică : s-a umplut 

| [satul de zgomot), 
căci dormii cu voinicul, 
ce aveam în dragoste ; 
şapte inele imi frinse (rupse), 
mina nu-i o întinsei; 

„ întii îmi era ruşine, . 
apoi îmi veni bine; 
Și lui îi întinsei mina, 
şi sinul îi deschisei, 
mă muşcă de faţă, 
jalea să şi-l prinză ; 
Jalea să şi-l prinză, 
cum să-mi es între -prietene. 

"Zaha Buşa, 

XXIII 

Lungă, lungă ş-ca vlăstare, 
alba ma! 

aspune-n' care-n! ţ-aj tu vr&are, 
| alba mă&a | . 

Perlu a tăi ca di hrisafe, 
aspune-n' cari ț-ai agape; 

“faţa ta tută di lapte, 
aspune-n', vrută, cu ndriptate. 
Ocl'ul a tăii bagă miră'zi, 
aspune, vrută, ş-nu fă năji. 

“Vlaho Clisura, - 

"Nuen!' t&-arisi Zmail-aga, 
Furca şi Samarina, 

Ma-n! ţi ciftai şi Duşcă, - 
_ si l'ai armitulich'a, 

Și n-susu furl'i şi strigă. 
şi nsusu” huhutescu : 

— <Zmail arucă-ţi ârmatli, 

«Zmail aga lai dă-ti,. 

— «Cum si-n' aruc io ârmatli. . 
ŞI cumu si-n! mi dau... 
(Se cîntă și în grecește la Pind). 

“Părul tăi cel aurii, 

Lungă, lungă şi ca vlăstarul 
&n 1] Se.repetă la 

alba mâa Si fie-care rind 

“Spune-mi pe cine iubeşti (lit. ai 
în iubire) 

spune-mi, cine ţi-e drag; 
“faţă ta toată de lapte, 
spune, iubită, cu dreptate. | 
ochiul tăi pune în suferințe, 

„spune, iubită, şi nu face nazuri. 

XĂIV 

Nu-ţi plăcu Zmail-aga, 
Furca şi Samarina, - 

ci-mi cereai (pretendeat) şi in Duscă 
să iei armatolia. | 

și sus (la munte) hoţii iși striga, 
și sus urlă: | 

— .<Zmail aruncă-ţi armele (pre- 
, [dă-te), 

«Zmail aga- mii. dă-te (pre- 
[dă-te); 

— «Cum să arunce ci armele, 
și cum să mă predail.
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7 

G'ăacă beilu .neălu, - 
tu livăzle verdi, 
roa6a ş-lumina, 
păanile îl' cad, 
iSata-!' l&-adună, | 

„gonile-l! l&-arape. 
Mori nu ste nverină, 
că prin poartă s-trec, 
Salona s-mi duc, - 
di-n' țe vrei s-ț-aduc, 
lundi va-n! ț-aduc, 
bâire di .Larsa 
ch'aptine di Vervia, 
fundi di Sta Sera 
pudimate dim Pole. 

Nă duminică dimo&aţă 
s-fițăă nă numtă mari, 

lele Vangh'ăa m&a, 
7-duc Budal'an'ti la numtă 
si duc si siroh'insăască 

lele Vanghia m&a. 
Ş-6-alusă Vangh'a singură 
singură ș-isusită, - 

lele Vanghia m&a.! 
Ș-ațeu Țula cinili,  - - 
andihristu şi cîini, - în 

lele Vangh'a m&a.. 
Aclo îu nisă si dipnăă 
tu mav'irv'6 si z-ducă, 

lele Vanghia m&a. 
di cusiță și 6-aript, 
civală di-şi d-arucă 

lele Vanghia m&a. 

XXV E 

XăĂV 

Joacă beul cel al ca nea, 
în livezile 'verzi, 

- roua şi lumina, 
penele îi cad, 
fata (iubita) le adună, 
voinicul i le răpeşte, 
Nu mi te iîntrista, 
căci pe la poartă-ţi. trec, 

„la Salonic mă duc, 
spune-mi ce vrei să-ți aduc, 
iți voiii aduce funde, 
colane din Larisa, 

“pieptene din Veria, 
funde din seres, 
cizme" din Constantinopol. 

Aminciu. 

Intr-o Duminecă dimineaţă, 
se făcea o nuntă mare, 

dragă Vanghea mea | 
Se duc Budaleanii la nuntă, 
se duc să petreacă, -. 

dragă Vanghea mea. 
Pe Vanghea o'lasă singură, 
singură și logodită | 

“dragă Vanghea mea. 
"Şi acel 'Ţulia cîinele, 
antechrist şi ciine (ad. rău), 

- dragă Vanghea mea,.. 
pe cind dinsa cobora 
in bucătărie să se ducă,. 

. dragă Vanghea mea, 
de crsițe o apucă 

Şi pe cal o aruncă (aşeză), . 
dragă Vanghea mea. 

Aotă. — Această întimplare cîntată în acest cintec s-a petrecut prin 1893, în timpul iernei în 'Tesalia, oraşul Cardiţa, A 
Vanghea, frumoasă romină din -Samarina, era logodită cu un tînăr. 
De dinsa însă era îndrăgostit un alt flăcăi 'Țulia al Cocoti, derbedei, foarte curagios şi recunoscut ca îndrăzneţ. Acesta o pîndea la fie-care moment, ca să o ră- pească, după ce în repețite rinduri a cerut mina ei de Ja fraţii fetei şi a fost refuzat. Intr-o zi pe cind Budaleanli, fraţii— fetele logodite nu se dve— fetei s'aă dus la o - nuntă unde ai lost invitați, profitind Țulia de ocaziune, se duce în casa fetei şi "0 sileşte să îmbrace fustanela, după care încălecă cu dinsa și fuge, ascunzindu-se prin semănături, unde trăeşte trei luni cu dinsa, fără să] poată prinde. 'Țulia, crezind că în urma acestui act brutal va face şi pe părinţii. fetei să consimtă la amorul săii, a. înlors-o “acasă. | - a 

'58
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Fraţii ai _constrins fata | să declare, că ca n-a dispărut de bună voie ci că 'Țulia 
a silit-o, în urma cărui fapt a şi fost condamnat la 10 (zece) ani inchisoare. 

Cu ocazia războiului greco-ture însă a fost liberat. ? 
Astăzi Vanghea e măritată cu primul logodnic al ci, care, cu toată dezonoarea 

suferită, de fată 1 n-a încetat un Singur moment de a o iubi. 

_.. Vetă 
Lisavetă 

i tO-aistă etă 
- Ah! l&a Veta ma | 

Sihatăa și chiuștecă, 
nu-z-binadă tecă, 

Ah! l&a Veta măa! 
Cusiţă mpiltite, 
par că-s hrisusite, 

mă- arsăş 

Ah. ga Veta mâa ! 
Soăţile-ţi au ficer, 
Vetă, cum nu ţ-u dor, 

Ah! l&a Veta măa ! 
Cu 'veri di ur&aci'e, 
vin s-nă fațim p(ă)r&acl'e = 

Ab! lea Veta măal 
viin doli s-nă lom, 
doli s-nă ncurună'm, 

- Ah! lea “Veta mă&a | | 

i-s aţe&ale năale, 
&-anda n-ai tumâal'e ? 

Ah! l5a Veta mâa ! 
Crușova 

XXVI ai 

Vetă 
Elisavetă 

mă arseşi in această viaţă. - 
Ah! fă Veta mea. 

- Ciasul şi lanţul (de ceas) 
nu trăesc nepereche, 

Ah! Veta mea! : 
Cosiţe împletite, 

Abl Veta mea!. 
Tovarăşele tale aii fecior, 
Vetă, cum nu ţi-e dor, 

Ah! Veta mea | 
Cu cercei în ureche, 
Vin, să ne facem pereche, 

Ah! Veta mea! 
Vin amindoi să ne luăm, 
amindo! să ne încununăm (căsă- 

[torim) 
“Ah! Veta mea. 

Ce-s acele inele, 
de când:-nu ai copii. 

Ah! Veta mea! : 

Nuşca Ndunache Prenda. 

_parcă-s aurite, .



„CANTECE DE NUNTĂ 

In «Joi seară» se cîntă miresei: 

Ş-inşi f&ata a primnare, 
pi inărdina Q€ amare; 
s-priimnă f&ata şi si curmă, 
ş-u l'a somnul, făata dăarme, 
“sun aumbră di masinu, 
clo si mută vimt arău, 
vimt ară'u, vimtu d& amare, 
fr&aqe dărma di imasinu, 
di agudi fata pi chi'eptu. 

= 

Eşi fată la plimbare, 
pe marginea de mare; 
se -plimbă fată și se ostenește, 

- 0 iea (apucă) somnul, fata doarme, 
supt umbra de maslin; 
acolo se mulă (rădică) vint rău, 
vint rău, vint de mare, . 
frinse (rupse) ramura de maslin, 
şi lovi fata în piept.. 

L. -Atanasescu 

Inainte de bărbierirea mirelui, fetele şi nevestele îi cîută : 

Lă-n' mi şi asp&ală-n' mi 
la ș6putlu din chiari; 
n'-m6-aspilâi pri dăauli braţă, 
n'-arucâi ăpă ş-pri faţă, 
măa-n! vidui ş-un g'oni bun - 
ş-ni cuvendă l&ai s-/'-aspăân : 
— «<a vre g'one, ni'-t&-alivdară, 
că eşti hrisic bun în hăară. - 
va si-ți dau un gros dă-asimi: 
şi c-un hiir di ibrisimi, 
ca s-l'i badi ună minuși, 
s-n'i-l păartă nvăasta di guşi. 1) 

Lă-mă şi spală-mă, ” 
la şupotul din spre apus; 
mă spălai la cele două braţe, 
imi aruncai apă şi pe faţă, 
îmi văzui şi un voinic bun; 
și un cuvint luai să-i spun: 
— <Voinice, mi te lăudară, 
că ești argintar bun în sat. - 
ț-oiu da un: gros de argint 

| și cu un fir de ibrişim, 
ca să-i pui o mânuşe, 
să mi-l poarte nevasta la git. 

14) Vezi variantă, Burada op. cit. p.: 419; Petrescu: p. 48, ILI. Mac. sii
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Cind se porneşte mireasa la tele trei fintini, înainte de a ajunge 
tocmai la fintînă, i se. cîntă: Se 

Adunăţi-vă s6âţile, - Adunaţi-vă tovarăşelor; 
si nă ţem la şopute să ne duceni la şipote. . — Duţiţi-vă, că io nu vin, - — Duceţi-vă voi, căci eii nu vin, că muma n'-mi isus; căci. mama mă logodi; a6altăzi Duminica, - alaltă-eri. Duminica, ? nel curât. n'-adăsiră ; înel de argint îmi aduseseră ; ş-ținţi flurii nişane, și cinci flurii :) arvună, tu hirlu di mitase 5. : __. în fivul de mătase. 

IV (VARIANTA) 

Ai l&a f&ată, s-n'argim întrăapă, . Ai fă fată, să mergem. la apă, ca.s-ti văadă g'on'l'i s-crăapă ; ca să te vază voinicii cu crepe; tva s-ascundă ş-alba dină, ca să se ascunză și alba (fericită) cindu s-ti văadă la fintină ; [zînă, duțiți-vă voi, că nu-n' viinu, cind te-o vedea la fintină ; | la fintină nu-n' mă&-alinu ; duceţi-vă voi, căci eii nu vin, că dadă n' mi isusi; la fintină nu mă urc; c-un g'oni ţe-n' mă&-arisi; | căci maina mă logodi, "“ținţi ilurii ş-nelu d&-asimi „Cu un voinic ce-mi plăcu; ligate cu ibrăşimi, - cinci flurii şi inelul de argint di la g'oni lo arvună, „legate cu ibrişine, ăi „di n' mi ncrună tru nă stimină. de la voinie luă arvună, 
de mă inconună într-o septămină. 

V 
1 

Cînd mireasa e adusă la cele trei fintîni, ca să umple vasul 

Umple, soră, v&arsă, frate, Umple, soro, varsă frate, să-l! dăm apă ali cripate; să-i dăm apă iutristatei ; nu-l'-u s&ate ali cripate, nu-i este sete intristatei, că l-u foame ali mușate. ci-i este foame frumoasei. Ți si-l' dăm, ţi s-u gustămu ? Ce să-i dăm, ce să guste? agaliţi si u ntribămu 5, aşteptaţi să o întrebăm 1) 

Umple, soru, vă&arsă, frate, Umple, soro, varsă, frate, si-l' dăm apă ali cripate; să-i dăm apă întristatei ; “Nu l-u făame âli muşate, . nu i-e foame frumoasei, că l-u să&ate ali cripate. ci i-e sete intristatei, si-l! dăm v'in di dulţe s-b&a. să-i dăm vin dulce să bea.! 
1jVariantă : Olympo-Walachen : p. 136; Burada : Nunta la Români op. cit. p. 425.. 1) Rudele mai apropiate ale miresei, cele de sexul masculin, îi cînta în glumă : Ă 

Ți „si-l! dăm, ţi s-u gustămu ? Ce să-i dăm, ce să-i dim să guste? aPistrimă” cu trihină'> «Pastrama cu tarhană».
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VI 

Cind porneşte mirele la mireasă, păşind pragul casei, i se cîntă: 

Nehiisi grambolu la nvăasta, - 
&a qițeţi să nchiirdăsăască, 
a mă-sai să-l! prucupsăască, 
a tată-sui să-l' auşască. 

Porni mirele la mireasa, 
ean ziceți să-i fie de bine (|), 
a mamei sale să procopsească, 
a tatălui săii să imbătrinească. 

VII - 

Cind nuntaşii se duc la casa miresei 

Mori tu flurie, fluria aruspă, 
mâa dure ni şiduși ascumtă, 
Eşi-nă tora tu migdane, : 
s-ti v&adă săaţilă a tale; 

-cO-arale, şcu piruşane, 
ş-cu cusița n&ale, năale, 
eşi tu udălă-ațel c-agtame, 

si-n' ti văadă n'icu ş-mare; 
adară-te ş-tă-armitută, 
că va z-viină g'onele s-ti l'a ;. 
s-t&-aducă la casa ta;  - 
va s-&asă s6acra si-n! ti la, 
va-n!' ti ducă tru oda ta. 
Vrută le, s-n&-asculţi caniva, 
mă&a niți la&a dadă a ta, 
că bunlu mași unlu ţi-l.va, 
mași vrutlu ţi va-n' ti l'a. 

T. Şunda, 

Tu fluri-flurie aruspă, - 
nimâl nă şiduşi ascumtă, 
eşi-nă tora tu migdane, 
să nă dai nă name mare. 
Luna -dăade pi gh'urgane,. 
săarle dăade pi' căftane, 

-&a-le iu-și viine ca aslân, 
-] 

s-l'a lilic'a dă-argavân ! 

si-l! dăm nă turtă cu nare, 
„s-ă-aibă gionile cu vrăare ; 
pitrunicl'e _tiginsită, 
s-0-aibă soacra hrisusită, 

Com. de d-l Atanasescu Lazăr, student, 

Fă tu flurie, flurie aruspă (!), 
destul şezuşi ascunsă, Pa 
Eşi acuma în față (la vedere). 
si te vază tovarăşele tale; 
fă tu cu zulufi şi cu bucle, 
şi cu cosiţa inele, inele, 
eși (apari) în camera cea cu gea- 

Ie | [muri, 
să mi te vadă mic și mare; 
giteşte-te şi imbracă-te (în haine noi) 
căci iţi.va veni iubitul să te iea; 
să te ducă la casa ta; . 
va eși soacra să mi. te iea, 
mi te va duce în camera ta, 
fă dragă, să nu asculți pe nimenea, 

"dar nici pe biata mama a ta, _ 
căci bine numai unul iți doreşte, 
numai iubitul, care mi te va lua, | 

(VARIANTA) 

Tu flurie, flurie aruspă (!), . 
destul şezusi ascunsă, 
eși acuma la iveală, 
să dai un nume mare 
(adică să devii renumită). 
Luna răsări pe plapomă, 
soarele pe caftan, : 
eată-l că vine ca un voinic (lit, lei), 
să lea floare de crin. 

să-i dăm o turtă cu miere, 
să o aibă iubitul în vrere (ad. să o iubescă) 

- potirniche triptă, 
ca socră-sa să o trateze ca pe o fată de aur,
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IX 

Lîngă poarta miresei se cîntă : 

Cuscră analtă și mavrumată, „ Qusera înaltă şi cu ochii negri, 
scoati-nă pirdica afoară, „ scoate-ne potirnichea afară, | 
s-nă u lomu, s-nă fuqimu, | să o luăm, să fugim, (să plecăm), 
si nă ţem tu loclu a nostru. să ne (du)cem în 1000 nootru (pe 

: | , la noj). 
Cari s-fudim, iu va s-nă ţem? Dacă om pleca, unde ne om duce? — T5-Arbinşie va nă țemu. — In Albania ne vom duce. 

-— lo Arbinșaşte nu n'i ştiu. _— Eu Albanezeşte nu ştiă. 
— N-am nă mumă di-n! tinvăaţă.  — Amo mamă, care te învaţă. 

_ X 

Cind nuntaşii mirelui vin la mireasă, rudele miresei 
le cîntă: 

Ghiini viniiră câscăriii, Bine veniră nuntaşi, 
cuscări'i aţe! âlghiil'i, nuntaşii acei albii, 
ălghiili ca lăptili,. | -.. albii ca. laptele, 
“dulțilii ca nuţili, dulcii ca nucile. o 
Agalăa, gala, cuscri voi, Incet, incet, voi nuntașilor, 

„că s&-aspari f&ata-nă, că se sperie fata (mireasa) noastră, 
f&ata-nă, al&apta-nă, i fata noastră, aleasa voastră, 

_al&apta şi scriata-nă. “aleasă şi scrisa voastră, 

XI 

Cind vin nuntaşii să rea pe mireasă: 

Mumă-n! turţi, Mamă, turci, - 
mumă-n frinţi, mamă, frinci, x mumă-n! nişti cîn' vianițari, -mamă, nişte ciini ieniceri, 
mumă-ni! vin'iră s-mă&-arapă, - mamă, veniră să mă răpească, tă-altu locu si-n' m&-astragă. in alt loc să mă azvirle. 

XII , 

Cînd nuntaşii staii în casa miresei, pînă să sosească momentul | 
- plecării pornire! miresei : 

la năpoiţi, năp6i, năpsi, Ean daţi-vă inapoi (aq.: lao parte), a [inapoi, ta z-v&adă sacra dinerle, ca să vază soacra pe ginere, 
să-l v&adă, să-l aris&ască, să-l vază, ză-l placă, . 
să-l' da h'il'i-sa nivăastă. - să-i dea pe fiică-sa de nevastă. Ea mutriţi-lu dipri faţă, Ean priviți-l după faţă,



POEZII POPULARE LA AROMÎNI 

s-pari turtă di grănăaţă ; 
&a mutriți-lu dipri chi'eptu, 
mă s-pari birbecu aleptu; 
&a mutriţi-lu dipri nari,.: 
s-pari om di soie mari ;. 
&a mutriţi-lu dipri frimti, 
gasti om cu multă minti. 
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se pare turtă de'griii, 
ean priviţi-l dujă piept, 
parcă se pare berbece ales; 
ean priviţi-l după nas; 
se pare om de familie mare; 
ean priviţi-l după frunte, 
este om cu multă minte. 

XIII 

Cînd mireasa păşeşte pe pragul casei părintești. 

" S-invirină f&ata, fata, 
că si dispartă di dada, 

nclină-te nă nclinăc'ună, 
“j-ducte, făată, dară -bună. 

s-invirină feata, f&ata, 
că si dispartă di tata ; - 

ncl'ină-te nă nclinăc'ună, 
j-du te, făată, Gară bună. 

Se întristează fata, fata, 
căci se despartă de mama ; 

“închină o nchinăciune, 
şi du-te, fată, cu bine (it. oară 

[bună) ! 
“se întristează fata, fata, - 

Ă căci se despartă de tata ; . 
închină-te o închinăciune, 
şi du-te fată cu bine. 

(Lot aşa i se cîntă, că se desparte de fraţi, surori, rude), 

—Nu-ţi spun&âm io mori lai mumă, 
cu aţel xenu nu-n' tă-adună 
xenlu ştie zb&ari multi, 
muminile di și li-aride. . 
di-n! t& arise, muma-măa, 
s-m&-aguneşti din casa mă&a. 
—Nu-n! tă-agunese imori h'il'a m&a, 
'că-n' ti pitrec la casa ta. 

—. Nu-ţi spuneam ei, biată mamă, 
cu acel străin să nu te aduni, 
străinul. ştie vorbe multe, ' 
mamele de le înşală, 
că mi te înşală, mama mea, 
ca să mă gonești din casa mea. 
— Nu mi te gonesc, fiica mea, 
ci mi te trămit la casa ta! 

Rp 

TPreâmbură săarli, tr&âmbură,, 
tr&âmbură ş-ascâpită, 
treâmbură inima f&âtil'ei, 
că si-mpartă &a di mi-sa, 
că si-mpartă &a di tata; 
plinqi fata, si nvirină, | 
plindi muma şi z-dirină,  - 
«Gară-ți bună, -hile scumpă, 

bună ş-avdită totună;, 
avdi-n! le vamanda mâa, 
nu-n' plindi și nu-n'ti cîrt&â! (bis) 
că-n! ti duţi la casa ta. 

Cînd" mireasa păşeşte pragul din .casa părinților 

Tremură- şoarele, tremură, 
tremură și apune, 
tremură inima. fetei, 

“căci se desparte ea de mamă-sa, 
căci se desparte ea detatăl (săi) ; 

„plinge fata, se intristează, 
plinge mama şi se vaită: 
«miergi cu bine (lit. ceas bun), 

[fiică scumpă, 
"bună şi renumită în totdauna; 
“Auzi, diamata mea, 
nu plingi şi nu te intrista,. 
căci mi te duci la casa ta.
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AV (VARIANTA) 

Trăâmură sdarle, ascâpetă, - 
tremură inima făâtilei 
si-mpartă feata de dadă-sa, 
de dadă-sa, făata, şi de tată. | 
Prăndă mi, dade, prăndă-mi, 
aestu prăndu, prănqă-mi, 
ca:n' fug, l&a dado, xăânele, 

- x&ânele, neştiutele. 

- Tremura soarele şi apune, 
tremură inima miresei (fetei), 
(căci) se desparte mireasa de mumă, 
de mumă, mireasa, şi de tată. 
Prinzeşte-mă, mamă, prinzeşte-mă, 
incă la acest prinz, prinzeşte-mă, 
căci plec, mamă în străinătete, 
in străinătate necunoscută, 

XVI (A RIANTA) 

Prindi-n' mi, dado, prindi-n' mi, 
ş-aestu prindu, prindi-n' mi, 
că va-n! mi dai ax&ânili, - 
xcânili, dipirtoâsili; 
x&ânili țe suntu gr&ali 

„tră mărâtili di f&ati ; 
fără mumă, fără tată, 
fără soră ș-cusurină. 

Avela, * 

Prinzeşte-mă, mamă; prinzeşște-mă, 
şi acest prinz, prinzeşte-mă,. 
căci mă dai în străinătate, 
în străinătate, în depărtare ; - 
străinătatea ce este grea . 
pentru sărmanele de fete; 
fără mamă, fără tată, 
fără soră şi verişoară. 

XVII (VARIANTA) 
- 

Di ţe tine, le muma-nii, 
di-n' m&-agunești dă-a 
di ţe tine, le muma-n'j, 
di-n' m-agunâști di la ghi'ine-n'i? 
—Nu-n' tă-agunăsc di la casa 1 
niţi di la ghi'inăaţa ta; 
ma-n' ti pilră. la casa ta,.. 
ma-n' li pitr&c la ghinta ta. 

casâ-nii? 

Turca 

De ce tu, dragă mamă, 
mă gonești din casa meu ?. 
de ce tu,. dragă mamă, 
mă gonești de la fericirea mea ? 
— Nu mi te gonesc dela casa ta, 
nici de la fericirea ta; 
ci mi te trămit la casa ta, 
mi te trămit la fericirea ta. 

-XVUL 

Cind mireasa e sărutată de rude, la dispărţire: 

— S-ţ-am urac'unăa, tată,. 
| tora tu dispirţire, 

Ss ț-am urăciunăa, dadă, Ei 
, tora tu dispirţire. 

- — Oară bună, făata ma, -— 
hrisusită calăa ta. 

— Să-ţi am binecuvintarea, tată, 
acum la dispărţire, 

să-ți am binecuvintarea, mamă, 
acum la dispărţire, 

— Mergi cu bine fata mea. 
aurită (fie) calea ta.
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XIX 
n 

Cind se pune mireasa pe cal! 

Ține calu, si-n! mi ncliinu,: 
„ta s-n'i fac nă-ncl'inăc'une, 

ali tate ş-ali mMume,  - 
țHi-ni mi "dăade ahât! 'diparte, 
diparte pănă Birate, 
ta s-nu ved ni sor, ni frate. 

Ține calul, să mă închin, 
ca să-mi fac o închinăciune, - 
pentru tata şi pentru mama, 
care mă dădu aşa departe, 
departe pină la Derate, 
ca să nu văz nici sor, nici frate. 

XX 

Calcă-n' pri zăngh' ie, 
moi muşata măal! 

Arucă-n'-te pi şao, 
moi alăapta năa ! 

lia-ţi fârnu tu mănă, 
moY muşata mâ&a |! 

du- ni-te Gară bună, 
"moi alăapta n me&a ! 

Calcă pe scări 
fă frumoasa moca | 

Aruncă-mi-te' pe şea, 
fă aleasa mea ! 

eaţi lriul in mină, 
fă frumoasa mea ! 

du mi-te cu bine, 
HU aleasa mea | 

XXI 

Cind se porneşte mireasa spre casa mirelui: 

— Ma alba- -măa, Ş- -mușaţa, ma, 
„Qi-l a tată- tui s-ti aa. 
— Tată-n'-u cuflich'a j-da, 

„mini una nu-n' mi da. 

— Ma alba şi porumba măa, | 
i-l a mă- tai si.n' ti da! 
— Mu-me&a casa ma Ș-u da, 
şmini nica nu-n' mi da. 
“— Ma alba măa, duruta măa, 
i-l a frati- tul e-ti da! 
— Frati'n'u mulărli j-da,. 
ș-mini la&a nu-n' mi da. - 
_— Ma alba și luţita măa, 

qi-l! a sor-tai si-n! ti da! 
— Sor mă&a pata tută j- ua, 
mini, vrute, nu-n! mi da. 

Ma ghiini făaţim noi ciiscrnii 
di li lomu făata-li, 
di l-armasi vatra găală, 
ș-tiră apă tu vițăală. 

Perivole, Avela etc, 

— Candida mea, şi frumoasa mea, 
zi-i tatălui tăi să mi te dea! 
— Tatăl micu, moşia îşi dă, 
pe mina una (singură la părinți) 

[nu mă dă! 
— Ci candida şi „porumbița mea, 
zi-i mamei tale să te dea! 
— “Mama. mea casa ş-o dă, 
pe mine mititica nu -mă. dă. 
— Ci candida mea, dorita mea, 
zi-l fratelui tăi -să tedeal 
— Fratele mieii catirii işi dă, 
şi pe mine biata nu mă “aa, 
— Ci candida mea, strălucitoarea 

[mea, 
zi-i surorei tale : să mi te dea! 
"— Sora-mea zestrea toată işi dă, 
pe mine, iubite, nu mă dă.. 

“Dar bine făcurim noi nuntaşii, 
că le luarăm fata lor, 
de le rămase -casa goală, 
şi fără apă in doniță (|!)



922 POEZII POPULARE LA AROMÎNI - 

Lăară-t& arăchiiră, 
moi mușala ma! 

citră iu-n' ti dâadiră, 
moi muşata măa ? 

«Munţiiii di Nic'ani 
„mei mușata măa!: 

lu suntu Rumăniil!j; 
- moi mușata măa! 

Rumăniiii ţel! mulţiii, 
moi muşata mea. 

malții'i, duraţiiii 
moi muşata măa! 

al&pțil'i şi g'oniil'i, 
moi mușata m&a! 

Nă nch'isim cu un aslân, 
s-lom lilicia dă-argavân, - 
nă nchi'isim cu un xifter, 
s-lom lilic'a dipri mer ; 

_nă. nch'isim c-un lic'urâc, 
s-lom lilic'a di zimbăc. 

Ss 

Eşi, săacră, s-ț-aştepţi h'llu, 
că ț-aduţe ghiirăch'ină, - 
gh'răchi'ină, casa mplină, 
casa mplină di luniină. 
Ți Qăţe nv&asta, ţi viine, 
scoală, săacră, să-n' şed mine, 
că-n! esc ma ndr&aptă di tine. 

= - 4 

XXII 

Mi te luară, mi te răpiră, 
fă frumoasa mea! 

în cotro mi te dădură, 
Iă frumoasa mea ? 

«ln munţii de Niceani, 
fă frumoasa mea ! 

unde sint Rominii, 
fă frumoasa mba ! 

Rominii cei mulţi, 
fă frumoasa mea | 

mulţi și doriţi (iubiți) 
fă frumoasa mea! 

-aleși şi voinici, 
fă frumoasa mea ! 

XXIII 

Cînd pornesc nuntaşii de la casa mirelui 

Pornirăm cu un lei, - , 
să luăm floarea de... crin (9). 

- pornirăm cu e aquilă, 
să luăm floarea de pe măr; 
pornirăm cu un flăcăi, 
să luăm floarea crinului. 

NXăĂIV 

Cînd e să intre mireasa în casa mirelui : 

Eşi, soacră, să-ți aştepţi fiul, 
că-ți aduce o lebădă, 
lebădă şi casă plină, 

„casă plină de lumină. 
Ce zise mireasa, care vine, 
scoală, soacră, să șed ei, Ș 
căci sint mai gătită de cit tine. 

XAV 

Cind nuntaşii ajung cu mireasa în faţa casei mirelui 

Eşi sbacră s-aştepţi nora, 
nora ta, cu hi'il'lu a tăi, 
nora ta tută tu nali, 

" Eşi soacră şi aşteaptă nora, 
nora ta, cu fiul tăi, 
nora ta toată in haine de sărbă- 

[toare,
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chiicată pari dit st&ali. picată pare din stele. 
Ghi'ini viini ghirăchiină, “Bine vine lebăda, 
&hi'răch'ina casă plină, lebăda, casă plină, 
casă plină di fârină, “casă plină de făină, 
Qi fărină şi di luniină!) | de făină şi de lumină. 

XXVI (VARIANTA) a 

Eși l6a Bamă, eşi lai tată, - Eși fă oamă, ?) eşi tată, 
că nă viine: nve&asta noastră, căci eată vine mireasa noastră, 
albă, albă ca scimanghia, - -albă, albă ca bumbacul (scărmă- 
Sa (nat) 

aroşe, aroșe ca trandafla.  -  - roşie, roșie ca trandafirul. 
Ghiine țe.nă G-amintă'm, Bine ce ne o ciștigăm, 
cu statera nă &-aşteptăm, cu steagul o așteptăm. 

| Aminciu (Meţova) 

XĂVIL 

a s . | i ” AN. - i ay a _ 
Cind ce să se dea mireasa de pe cal în jos, soacra îi cîntă :. 

— Fă-nă ună nclinăctune, — Fă-ne o închinăciune, 
j-dipune, nveastă, dipune! . . şi scoboară, mireasă, scoboară ! 
— Nu dipunu, nu-n! dipun, — Nu mă dau jos, nu mă daii jos, 
că-n! voi, mamă, ţe-ni tăxişi ! - căci cer (vreau), mamă, ce-mi pro- 

- (miseşi. 

XĂVIII 

Cind mireasa intră în casa mirelui, i se cîntă: 
x . - - 

Di sum ună sălţitară, ,. De supt o sălcioară, 
ș-u lo qinirle sumsară, -ş:o luă ginerele supsoară, 
ş-azbură cu &a în casă, „şi zbură cu ea în casă, 
s-ni binăadă hiridasă, „să ne trăească bucuroasă, 

“hiridasă şi lundină, | i bucuroasă şi lungi ani, ! 
albă ca nă gărăchiină. - albă (candidă, curată) ca o lebădă. 
s-nă bin6di, l&a sor, mărdăăuă, să ne ttăești, soro, (ca) o măr- 

N a [gea 
< . u E . . D-a 

s-nă umpli: casa di haratiă 3).. să ne umpii casa de bucurie. 

1) Vezi varianta în revista pentru istorie archeologie şi filologie, Anul. I, v. II, 
F. Il p. 420, din 1883: Nunta la Rominii din Macedonia de 7. Burada. 

2) Femee care împlineşte un secol de traii. 
„5) Vezi varianta în Nunta la Români de T. Burada op. cit. p. 423.
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” XXIX 

Cînd se prinde mireasa în horă 

Albă si-n! ti ved, l&a sor, 
țe mi t&-alich;iși in cor, 
tra s-ni faţi noauă licidri, 
ca luţăâlfiri şi ca sori. 
doi si-l! bigă'm pivurâri, 
tra s-n-aducă untu ș-caș; 
doi si-l! bigă'm pirmătări, 

„tra s-n-adară, fustăni nali; 
doi si-l bigă'm hrisiţi mari,- 
s-ni facă nâali ş-mingiuşi: 
doi si-l; bigă'm gunusâri 
s-n-adară cildă'ri ş-cildiruşi'; 
ma şi unlu aţâl fidân (al noulea) : 
s ni-l faţim g:oni căpitân, 
tra se-apiră pri optul: fraţi ; 
&a tradiţi corlu şi giucâți! 

p. 423. 

Fericită să mi te vid, fă sor,. 
ce mi te .prinseși in horă, 
ca să ne faci nouă feciori, 
ca luceaferi și ca sori. 
Doi să-i facem păcurari 
ca să ne aducă unt. şi brinză; 
doi să-i facem negustori, 
ca să ne facă rochii noi; 
doi să-i facem argintari mari,. 

„să ne facă inele și cercei; 
Doi să-i facem spoitori, | 
să ne facă căldări şi căldăruşe ; 
numai pe unul cel fidan - 
să ni-l facem căpitan, 
ca să apere pe cei opt fraţi, 
ean trageţi hora şi jucaţi.. 

Vat. Weig! Arom, II, 54 ; Burada : Nunta la Românii din Macedonia op. cit, 

| XXX (VARIANTA) 

Albă si-ni ti ved, l&a sor, 

Țe nii t&alichiişi în cor; 
&a nalță ocliil; ș-mutrăă n-sus, 
di tata s-nu-ni tă-acaţă frică. 

Albă si-ni ti ved, i&a sor, 
Ţe nii te alichiiși în cor; - 
sa nalţă ocl'ili ş-mutr&ă n-sus.. 
a mutrăâ-l! tuți divarligă, 
di mama s-nu-ni t&-acaţă frica, 
cind va ţi s-arupă pita. 

Albă si-n! ti ved, lăa sor, 
țe nii t&-alichiiși în cor; 
ca nalță octiili, mutrăă n-sus, 
ăa mutrăă-l tuți divarliga. 
di-un gione s-nu ti lia frica, 
di un gione aruşnâs 
c-ocliil; aplicâţi în ghics. 

Intră, so'o, n-cipistăare, 
s-nă friminţi turta cu mare, 
s-mică gionile cu vrăare,  - 
s-mică cuscri, nicu ş:mare, 
s-alavdă muma ţe tă-are. 

Albă (ad. candidă, fericită): să mi 
te văd, sor (ad. dragă), 

care mi te prinseși în horă; 
ean înalță ochii și te uită in.sus, 
de tata să nu-ţi lie frică. 

Fericită să mi te văz, soră, 
care mi te prinseși în horă, 
ean înalță ochii şi priveşte în sus, 
ean priveşte-i pe toţi din jur, 
de mama să nu te prinză frica, 
cind ţi se va rupe plăcinta. 

Fericită să mi te văz, soră, 
care mi te prinseși in horă; 
ean înalţă ochii, priveşte în sus, 

„ean priveşte-i pe toţi din jurul (tăi), 
di un voinic să nu-ți fie frică, 
de un voinic ruşinos, 
cu ochii plecați în jos. 

NAAI . 

Intră, sora, în cipistere, ' 
să ne frăminţi turtă cu miere, 
să mănince iubitul cu vrere, 
să mănince nuntaşii, mic şi mare, 
să laude pe mama, care te are,
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XXX 

925 

După ce se retrag nuntaşii şi rămîn rudele mai de aproape: 

— Va-ni ti ntreb, le muma m&a! 

— Ş-io va-ni ţ-aspun, mori hiilie |: 
— Acti sun oili aţealea, 

țe pascu munti analtu? -: 
-— A năastri suntu, nv&asta, mea. 

a nostri suntu, hiile |!- + 
-— Va-ni ti ntreb &ar muma mâa ; 

— Ş-io va-ni ț-aspun, mori hiilie. . 
— A cui ş-u irghiilia țăa, 

dit muşata livadi? , 
— A ndastră &asti, nveasta m&a, 

a ndastră i, mori hiile! 
— Şi va-ni Li ntrebu, muma m&a. 

— Ş-io va-ni ț-aspunu, hiilie. 
— A cui-s lurmili di ţachi, .. 

cu chiiprili curati ? 
— A noastri suntu, nlica măa, 

a n6aslri suntu, hiilie. 
— Şi va-ni ti ntrebu, mama ni&a, 

— Ş-io va-ni ț-aspunu, hiilie. 
— A cui ş-&asti gi6nili, 

„„.ţe ahitu s-cimirusăaşti ? 
— A tău ş-&asti, niica măa, 

a tău mori mușată 

» — Şi eii îi voiu spune, 

„— Mi te voii întreba, fă mama 
_ | (mea ! 
— Şi eu iţi voiu spune, fiica mea. 

„— Ale cui sint oile acelea, 
cari pase pe muntele înalt? 

--— Ale noastre sint, mireasa mea, 
ale noastre sint, fă fiică. 

— Mi te 'voiii întreba ear, mama 
[mea, 

— Şi eu iți voiu spune, îă fiică. 
-— A cui este ierghelia cea, 

din frumoasa livede.. 
— A noastră este, mireasa mea, 

a noastră este liica! 
— Şi mi te voii: intreba, mama 

- (mea, 
— Şi ei iţi voii spune, fiică. 
— Ale cui sint turmele de ţapi, 

cu clopotele de argint ? 
_— Ale noastre sint, mititica mea, 
„ale noastre sint fiică. 
— Și mi te voii întreba, mama 

ă (mea, - 
mititică, 

— Al cui este voinicul, '. . - 
„ce într-atita se mindreșşte ? 

— Al tăi este, mititica mea, 
al tău, fă frumoasă. 

„XXXIII 

-Voinicul vrea să apuce drumul codrilor, iar mumă-sa vrea să-l - 

— e Va-ţi dic, mumă, pri Dumnidă;, 

“o va-ni mi duc armitulă”. 

— <Janula hi'ilă, tini nizam hiilă, 

pr&-anarga, 'narga, moi hiililu a 
: . (mei, 
di prumuvă&aiă io va-n' ti nsor, 
va-ți dau prota dit mihilă;, 
va-ţi dau hiil'e. di ciilnică'. 
Alde, va-ţi dau niv&astă niică,- 
si u hirneşti tut cu stihiidă; - 

oprească, promițind, că 1 însoară 

— Janulă fiule, 

e 

-— «Îţi voii zice (jura), mamă, pe 
- “ [D-zeu, 

„eu mă voii duce (voii devenii) ar- 
- Imatol. 

pe tine (numai) 
Mie [am fii, 

încet, incet, măi fiul miei, 

la primăvară mi te voiă insura, 
îți voii da pe inliea din mahala, 
iți voiu da fiica de celnic. 
Aide, iţi voiii da o nevastă mică, 
să o nutreşti tot cu stafide ; -
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aj cari si hiibă aratiă, arată, de va fi rea, rea, si u baţi, hiilu, ca pri căţauă ; să o baţi ca pe o căţea; „_me&a cari si h'ibă bună, bună, * dar deva fi bună, bună, a si u hirnești cu niari n-gură. să o' nutreşti cu miere în gură. 

XXĂIV 

Nu va dada s:mi -mărită, | Nu vrea mama să mă mărite, că-n! dițe că escu niică. „ci-mi spune, că sint mică, Niică, niică şi di nad anii, Mică, mică de nouă ani,- di na an! călcâi lu daţe, de noua ani calcai in zece, şi alta dada.nu și ma faţe, şi alta mama nu mai face, şi ei pi dimindât mi f&aţe, ŞI pe mine la_comandă (ceva ales) naltă, naltă ca fidană, mă făcu, albă-aroșe ca mirgiână, naltă, naltă ca fidan v 
cari va s-mi lia va-şi tr&acă bană 9. albă-roşie ca mărgean, a cine mă va lua va duce traii | 

, XXĂV 

- Biga' şiricăania s-facă numtă Băgă şoricioatea a facă nunta, -c-un girnut di ţăâţire a cu un grăunte' de năut, Ş-c-un. girnăţ di mâdăre, | şi cu un grăunte de mazere, tute tute ș-li cl'imară i "pe toate, pe toate le invitară (la | | [nuntă), ş-nivistulia ş-6-alisară e „ Pe nevestuica o lăsară (uitară), . «stăi, stăi, ca ţi va-li facu, «Stai, stai, cam ce-i voit face, s-mi fac nunu sa mă fac naș, a s-u-ncurunu, 
s-o încunun, cu curuni d&-amalamă | cu coroane de aur, ş-cu ordul di mirgiritare.» | „Și cu orzul de mărgăritare.» 

Com. de D. Şunda T. i , | Cruşova 

AXNVI 

- S-incărcă'm furhica Ă . Să încărcăm furniga, c-un Sărnuț di melii Cu un grăunte de meii, s-nă duțăm la moară, „să nă ducem la moară, s-măţină'm fărina, E să măcinăm făina,. că va ncrună'm biducltul, căci vom încununa păduchiul, - s-lom'lintin&a nvăastă, să luăm lintinea de nevastă, minc'uşa surată, a (0. surată Ş-puriclu fărtăt, - şi puricele fărtat dindinarlu prettu, pe greere preot, lailu pangu nun.: o şi pe pătanjen de nun. 

E Varianta : Burnda : op. cit, p. 4i8,
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Sa DE XXXVII 

Tine mumă ţi-ni fițeşi, | 
la muma măa! !) 

nclo diparte n'-mi didși, 
şapte h6are ş-năauă munţi, 
ş-alte ahiti-ariuri cu punți. 

„d6sprădâţi ai vul6qi verdi, 
ț-u băgaşi, mumă s-mi ch'erqi. 
Tine mumă ţi-n! fitâşi, 
bărbât ch'şigii n'-dideşi, 
cara da di s-niir&aşti, 
ha tutech'a, mă agudâaști ; 
cîndu s-toarnă s&ara acasă, 
cutremurlu n'-me&-acaţă, 
cutrâmurlu n'-m&-acaţă, 
di mi tuch'eșc ca ț&ară aprăasă. 
A lui cordqi plin” di sinqi, 
si-l! IS-aştergu nu pot mini. 
Vai di mine! cum va-n' trec. 

RXAVIIL _ 

Mumă, arău mi mirtâşi ş-mi d&a- 
[dişi tu cirapu, 

cildura, mumă, nu n'-O-arâvd, apă 
[caldă nu-n! b&au, 

a5aţi pulii nu l-a qic, și .cuclu aăa 
(nu bati, 

l-u qic Armin'i nsus tu munți, 
[li-u dic ş-f&âtilă armini, 

l-u qiți ş-ună d&-Agrafa, pri plingu 
| (ş mirviulăavi: 

«cari ari g'oni n-x6ani nclo, tu 
i [x&ani dipirt&asi, 

s-nO-aștâaptă gionili putâ, si-l] vadă 
& [ninga nsară ; 
cari mumă ş-ari un fic'6r, nu prindi 

- [si-şi aridă, 
ma s-&asă, prindi, n-Q&ană n-sus, 

(s-aurlă, si zghil&ască. 
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Tu mamă, ce-mi făcuși, 
fă mama meal 1) 

încolo departe mă dăduși (măritași) 
(peste) șapte sate și nouă munți, 
și altea atitea riuri cu punți, 
(peste) două-spre-zece păjişti verzi, 
"tă propuseşi, mamă, să mă pierzi. 
Tu mamă, ce'mi lăcuşi, 
bărbat chişigi (criminal) îmi dăduşi 
dacă dă, de se nccăjeşte, 
lea puşca, mă loveşte; 
cind se intoarce sara acasă, 
spaima mă cuprinde, 

. cutremuratul mă cuprinde, 
în cât. mă topesc ca ceara aprinsă. 
Ale lui săbii pline de singe, 
să i le şterg nu pot ei, 
vai de .minel cum voii trăi (it. 

- [trece). 

Mamă, rău mă măritași şi mă.dă- 
[duşi în cimpie (Şes). 

căldura mamă nu o rabd. apă caldă 
(nu beau, 

aici păserile nu i-o zic şi cucul 
_ [aci nu cîntă 

i-o zic Arominii sus în munţi, k-o 
[zic şi fetele aromine, 

X-o zice și una din Agrafa, plin- 
[gînd şi bocind, 

«cine are voinic în străinătate în 
[colo, în străinătate îndepărtată, 

«să nu-și aștepte pe voinic nicio- 
“[dată, ca să-l vază incă o dată; * 

«care mamă are vr'un băet, nu se : 
cade să ridă (să-şi bală joc), .: 

«ci să easă, se cade, pe colină sus, Să 
[să urle, să se vaiteb - 

S 

XXXIX: 

Ore lai părinţi voi, 
ți bărbăţi nă de&adet voi ? 
sin a casă dor(m) ca boi,. 

âpiră, ş-o frâng la oi, 

1) Se repetă la fie-care rând, 

Părinților voi, 
ce bărbaţi ne dădurăţi voi ? 
vin acasă dorm ca boii, 
cînd se face zi, şi-o rup la oi,
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noi măndăle dinăpâi. - 
Na! na, na! ţăale z-vă bată 
cite dăm, tute z-v-acaţă,. 

„ birbeţil si vă supsăască, 
oile s-nu si vă; mărăască, 
noâtinilii s-ne prucupsăască, |, 

inima si v-o lă&ască, 
z-vă G-adară ca anăastră, 
ți nă tuchiim laile de prâaste ! 

Calive Țicura. 

„Lai dada mâa ţi-n! adărâşi 
multu n'ică mi mărtâşi, 

„nicriscută mi scusâşi 
şi diparte-n! mi dideşi; _ 

“trei munţi ş-ndaiiă hăare, 
lae dadă, nu-n' ti dare? 
Calstihă di voi lai munţi, 
ți v-aştiplâţi v&ară si viină, 
v&ară cu Mai'u d&adunu; 
cal6tihă di voi lai munți, 
ți n6-avâţi moarte pute. 
Ei la&a-n' ţăa dipărtoasă, 

nd-aştept Mailu, n&-aștept v&ara. 
Ş-cari n'-aduc aminte măartăa, 
ori, ori în' vine s-plăngu, 
ori, ori si mi nvirinu. 

VI. Clisura. 
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noi cu tifla dinapoi (după dinşii), 
Na! na, na! acele (rele) să vă bată 
cite (blesteme) dăm, toate să'vă 

(prinză, 
berbecii să vă moară, 
oile să nu vi se mărească, 
noatenii să nu procopsească (să nn: 
a: [trăească), 
inima să vă inegrească, 
să vă o facă ca pe a noastră, 

„cari ne topim bietele d-an picioa- 
(rele. 

XL 

Mama” mea ce-mi făcuşi, - 
foarte mică mă măritași, 
neciescută mă scoseşi (din casă), 
şi departe mă dăduși ; | 
(peste) trei munţi şi nouă sate, 

- sărmană maraă,'nu te oare ? 
Ferice de, voi munţilor, 
cari așteptați vara să vie, 
vara cu Malul impreună ; 
ferice de voi munţilor, 
ce nu aveți moarte nici-o-dată. 
„Eu biata, cea indepiriată (instiă- 

Sa linată), 
n-aştept Maiu, n-aștept vară. 
Şi cind îmi «duc aminte moartea. . 
aci îmi vine să pling, 
aci să mă întristez. 

- Tiana Viciu. 

XVI 

Alai afendi, alai tine, 
-mi_mărtăși tră cama ghiine, 
anda z-vedi ţi lai di ghiine, 

“am trei ani gionle nu-n' viine, 
cum viin g'on'lii tu viţine. 

“La viţine câsile mpline 
-ş io la&a cu mănile n-sine. 
Inşiți săaţă cu câpille gale, 

„să strigăţi tute:.Dumnidale, 
n'-ascuch'âi sinde dit hi'icât,. 
că-am trei ani fără di bărbât. 

_Magavora 

Sărmane tată, sărmane tu, 
mă măritaşi pentru mai bine, 

“cînd să vezi ce mai bine, 
sint trei ani iubitul nu-mi vine. 
cum vin voinicii pe la vecine. 
La vecine casele pline, 

“şi ei sărmana cu.miinele în sine. 
Eșiţi prietine (lit. tovarăşe) cu ca- 
o [pitele goale 1) 

să strigați toate: Dumnezeule! 
scuipai singe din li-aţi, 
căci am trei an! fără -bărbat. 

') Cu capul gol, adica desperate, Cu capul gol se pling cei morţi, se blestemă stc, 

)



_- DIVERSE 

Aromiînul luînd de nevastă pe o grecoaică 

Voi Rimân' d& aşe nclo,- 
n6 avdiţi ţi s-faţi Armir6 ? 

“Armird no-avqiţi ţi s-faţi ? 
ş-esussc Rimân''i gr&ați. 
Lambri G'og' cu Miti Caţenu, 
el! do'l'i d&adiră semnu. 

Lai Lambre s-ţi măară V'anca, 

ți fiţ6şi sibepi gr&aca ; 
lai Lambre cu patatuc, 
ni scusâşi gr&aca lu Turc: 

Al. C... îl v'inâă inati, 
cum s-imnă gr&aca pri padi (bis) 
cu fustăn'li pin di padi. - 
Murilai Bulaniac'eni 
v-arise Mitru Careli 
ch'iru Riminim&a ntrăagă | 
ta s-ldaţi voi nă nvăastă gr&acă ; 
ş-tini lai Pl'asă mirată, . 
nu st-afla nă laie f&ată, 
nu să-afla nă laie f&ată, 
ta si-l' daţi al Nisi nv&astă ? 
Lai Nisi s-ți nclidă dera% 

 va-ţi gr&ască hi'il'u Iarepo, 
Ma ldai una di isnafe, - 

ta si-ți gr&ască fâata tate. 

Voi Romini, de aşa încolo, 
nu auziți ce se tace (petrece) la 

[Armiro ? 
La Armiro nu auziţi.ce se face? 
Rominii se logodesc cu grecoaice. 
Lambre Giogi cu Miti Caţenu, 
ei cei doi dederă semnul (pentru 

(logodnă). 
Măi Lambre să-ţi moară lanca (ne- 

vasta). 
că fuşi prilej pentru'o grecoaică; 
măi lambre cu palton 1) 
aj. scos pe grecoaică in (teritoriul) 

a turcesc, 
Lui C.., îi venea necaz, 
cum să umble grecoaica pe jos (bis) 
cu rochile pină in jos. 
Voi Balamaceilor, - 
vă înşelă Mitru Careli. 
Pieri Rominimea întreagă ; | 
ca să luaţi nevastă greacă; 
şi în Pliasa 2) sărmană, 
nu se afla o biată fată? 
nu se afla o biată fată 
ca să-i daţi lui Nisi de nevastă? 
Măi Nisi închidă-ţi-s-ar poarta  - 
te va chiema fiul: Ilastpa! 
mai bine luai una din isnaf, 
ca să te chieme fâta tate. 

1) Adică, om care își schimbă portul naţional ; 
2) Sat aromînesc, patris tinarului, care se însurase cu grecoaica, 
3) Dera termin technic luat din Albanezeşte și întrebuințat pentru a arăta şi 

mai mult indignarea în contra celor, cari strică moravurile aromîne. 

59



930 

o 

Xolă.— In 1892/93 Rominii Farşeroţi, 
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parte stabiliți pentru tot-d'auna în oraşul Armiro, Grecia, partea iernind pină în primăvară numai, cînd se suie ear la munte prin Pind şi Albania cu turmele lor, —aii fost foarte mult emoţionaţi de ceva neauziţ pînă atunci printre Fărşeraţi : 
lamaci, își logodeşte fiul săă 

Familia fetei era dintre 

parlamentul grecesc, 
pulos, a 

Totuşi nimic n-a împedicat ca toat „teze şi să priimească 

unul dintre ci, din “cea maj nobilă familie, Spira Bu. Nişi cu o grecoaiciă. | 
cele mai cu vază atit din Armiro cit şi din tot districtul cu acelaşi nume. E destul să spunem, că latăl fetei Mitru Careli a fost deputat în ear mai tirziă nepotul acestuia, verişorul fetei, Aristid Arghiro- - ajuns la aceeaşi înaltă demnitate, după retragerea unchiului din viaţa politică. ă Jălcarea lui Spiru Bulamaci să se cu răceală și cu un fel de blestem la adresa peţitorilor, cari 

întris- 
au stăruit pentru aducerea la bun rezultat a unei legături neobicinuite prinire Fărşeroți, caşi printre cei l-alţi. romini, —afară de cazuri” rare, cum e -cazul " Deşi logodna -şi nunta 

la adăpost de orice. Astăzi 
se deosibeşte de o adevărată 

aiestos satira ce i se făcea, 
e lor de soldaţi, pe cari obiceiul îi punea cîntecul îl cîntă şi 

Armină, dup 

de faţă. s-a făcut romineşte, şi deși mireasa o dată ce a pus piciorul în casa mirelui, a îmbrăcat haina naţională cîntat cintecul mirelui, după oare-care veselie, chiar la nuntă. Mirele a priimit cu. acelaşi zimbet m culta şi consulii romani satirizările adresat 

a acestora, totuşi nuntaşii j-aă | 

cu care as- 

însăşi mireasa care întru nimic nu ă cit am fost încredințaţi, 

Aromînă măritată după locuitor pin. şes, 

— «Tulă, ţe-n' ti zurluşişi, 
di-ţi l5aşi un girigunu ?» — <S-m&-aibă pri guşi mumă-măa 

Şi .dol'a m&a di soră, „țe dusiră ş-mi dăădiră 
tu cimpul din Cardiţa, 

cimpul iși caftă sițiră'ri, 
bumbaclu j-va scilsire, 

ș-io-n! hiiii Armină ditu munţi şi ditu vlahuhori.» 

“Tu pilidiri &a şidăă 
şi căl'urli-mutrăaști, 

v&adi laili cirvă'n' cum trec, 
cirvăn'li armîneşti. 

«Voi lai fic'âri, fic'âri armi'n', 
<«fic'ori din Samarina, 

«am dăaiă zbăari tra z-vă dic, «Şi dăauă z-vă dimindu, «cari z-vi duțâţi în hăară voi, 
«tu la6a Samarină, | „«S-işari muma ş-sora-n'j 
<di mini s-intribari, 

— <Tulă, ce inebunişi 
de luaşi un gărăgun ? 

— «Să me aibă pe git mama mea, (adică : să-mi poarte păcatul mama. Ma mea), și doioasa mea soră, 
cari merseră și m& dădură 

în cimpul din Cardiţa. 
(cîmpul) işi cere secirări, bumbacul îşi vrea: lucrarea, 

(curățirea), ear eu sint Aromincă din munţi, şi din satele aromineşti | 

Şesul 

La fereastră ea şedea 
şi drumurile priveşte, 

vede negrele caravane cum trec, 
caravanele aromine. 

«Voj tinerilor, tinerilor aromini, 
«tineri (feciori) din Samarina, sam două vorbe ca să vă zic, 
<Şi două să vă recomand : - «dacă v-aţi duce în satul miei, 
<în biata Samarina, 

de ar eși mama Și sora mea, 
«de mine să întrebe,
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as-li ţeţi, că dor di munti ni-i 

«n'-u dor di Samarina, 
«nu-n! pot s-arăvdu cimpul io, 
«nu-n' pot s-aravdu cildura, : 

Samarina. 
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«să le ziceţi, căci dor de munte 

«mi-e dor de Samarina, 
«nu pot să rabd în cimp ei, . 

* anu pot să rabd căldura. 

G. Diamand, 

Cind se suie Romînii în munți 

Di vreţi piduri, dişeliidiţi voi, | 
di vreţi miringhiisiţi vă, 

tă aumbra v6astră io nu-n' șed,: 
s6-aumbra-vă nu dormu, 

ma primuvâara io n'-aștept, 
cu mailu aţel muşatu, 

z-dişcl'idă taqlii nsus tu munți, 
şi munţi! si nvirdască, 

s-&asă Arumini'i'i tuţi în sus, 

cs-Arminili muşati, 
s-&asă și oili aţăali lăi, 

cu el6putli curati, 
pri dinăp6i si-n' esu ş-io, 

s-ni-arâp ună Arumină. 

Avela, Epir. | 

III 

Dacă vroiți pădurilor inverziţi voj, 
dacă vroiţi veştejiţi-vă, 

în umbra voastră i nu șed, 
în umbra voastră nu dorm,. 

ci primăvara eii aştept 
cu Maiul ce! frumos, 

„să nverzească fagii sus în munţi 
şi munţii să înverzească, 

să casă Arominii toţi în sus (la 
. [munţi 

cu Aromincele frumoase, 
„Să easă şi oile cele negre, 

cu clopotele de argint, . 
Şi în urmă să es şi eii 

să răpesc o Aromincă. 

Despa Papahagi, 

Călugărul avut în. turme 

Un 6arfin caldiru, | 
“caloir n&avutu! 

ari lailu niscînli oi, 
ş-ari niscinti căpri ; . 

di dusi di și l&-airnă, | 
t&-arnii, îngh'6s tu cimpu ; 

tu mârdinăa a mâril'ei, | 
„tu mârdinăa dă-amari. 

Tu Maii el oili li scutăă 
tu munţii! armineşti ; . 

pri-un munt&-arucă st&ârpili, 
ş-pri-un munti vituli, 

„Ş-pri munntili ațel bunulu,. 
mitriţili nis paşti. 

Li pasc oili ndoi picurâri, 
„că'prili ndoi căprari.. 

Vir şaidă'ți di picurâri. 
vir treidăţi di ciprari. : 

IV 

Un sărac călugăr, 
călugăr nebogat ! 

“are bietul cîte-va oi, 
„__ Şi are cite-va capre; 

şi mierse ca să le erneze, 
în arntii, colo înşes; 

- pe malul mării, | 
pe marginea, de mare. 

In Maiii dinsul oile le scotea 
în munţii aromîneşti ; 

| pe un munte orindueşte (oile)şterpe, 
şi pe un alt munte vătuii; 

şi pe muntele cel bun, | 
el paşte oile de-muls. 

Le pase oile ciţi-va păstori: 
şi caprele ciți-va căprari. 

Cam şase-zeci de păstori, . 
cam trei-zeci de căprari; 

Mi-e,
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Vir şaiqă'ți oili li pase 
vir șaidă'ţi li mulgu 

și Gărfinlu caloiru 
ş-ari trei mușati : 

una l'-aştăarni z-d6armă nis, 
nantă I'-frimintă s-mică, 

ș-ațăa rusa ma ni'ica ţ&a, 
u ţine tră cuvendă. 
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Vre:0 şase-zeci pasc vitele, 
vre-o şai-zeci le mulg 

și cel sărac calugăr 
are trei frumoase, 

una. îi aşterne să doarmă, 
alaltă îi frămintă să mănince 

şi acea blondă, acea mai mică 
o ține, ca să-i vorbească. 

Clisureancă măritată după străin 

— Moi lilicte gh'urgh'uvană, 
moi lilic'e clisurăană,. 
ți n-ai Q&ana licrimată, 
di:ni'i stai invirinată 9 

Taţi, lai gtone, lai mușate, . - 
n-am nă năarcă ți-n' mi bate, 
n-dăade un xen dit altu loc, 
n'-dăade un grec si ș-lă-ardă un 

[foc ; 
dă-ațăă n'-escu licrimată, 
d&-ațăă n'-escu nvirinată. 

Vlaho-Clisura. 

— O, lai Cole, o lai frate, j 
Cole, Cole mărât se repetă Ia fie „care viers, 

dă ţ-u sarca la nă parte, 
si-n' ti vor f&ătile toate. -. 

O, n'-u ded lailu, n'-u ded,. 
„f&âtile nu pot s-li vea. 
"Niica ţe u caftu mine, ». 
Şi-va dulmic'lu cu ibrăsimi. 

— O lai Cole, frâtili a nieă, * 
frătili a n'ei, g'onili a n'eii, 

fă ş-dulmic'ă tr-ahtare vrută, 
că va s-6-ai tră eta tută. 

Peninsula Balcanica, A. II, 69 

V . 

— Fă floare liliac, 
fă floare clisureancă, | 
de ce ţi-e sprinceana lăcrămată, 
de ce-mi stai intristată 9 
— Taci, voinice, frumosule, 

“am o vitregă cure mă bate, 
imi dede un străin din alt loc, 
îmi dede un grec, arză-l-ar focul ; 

de aceea-s lăcrimată, 
de aceea-s întristâtă. 

* Mia Adam. 

Ne iubitul de fete 

NL 4 
— Măi Cole, măi frate, 

Cole, Cole nenorocit ! 
dă-ţi sarica la o parte, 
să mi te iubească fetele toate. 
— Mi-o dădui bietul, mi-o dădui, 
pe fete totuși nu le văd. 
Pe micuța care 'o cer ei 
vrea dulmecii (fel de haină) de 

| 7 - mătase, 
_— Mai Cole, fratele miei,. 
fă şi dulmeciă pentru o așa iubită, 
fa şi dulmecii pentru o aşa iubită, 
căci o vei avea pentru toată viaţa. 

de la Cornu (Tesalia). 

Earbă de uitare 
4 

VII E 

Sus tu munti i nă cruți, 
triş sum cruţi nă lilic'i, 
nă lilicii, nă nișani, 
casti arbă dă-agirșari ; 

. 

Sus: pe munte e o cruce 
tocmai supt cruce e o floare, 
e o floare, o minune, 
este earhă de uitare ;
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cari Gae duţi ş-paști 
n'elu a l'ei și-l agirşaști. 
Z-duc jiliti ş-6-an'urzescu, 
şi di vruţi îşi.agirşescu'; 
d-an'urzii şi mini la&a, 
şi tut nu-n' trăaţi sivda&a; 
nu-n' trăați sivdata ț&-am 
tră un g'oni picurâr. 

Mia Adam 

DE 

Ți-n' ț-6-ai buda ngilbinită, 
disi h'avră n-ai h'uvrită ? 
i lingari ni-ai.dăcută ? 
— Niţi h'avră n-am h'uvrită, 
ni lingă&ari n-am qăcută, 
ma-n' h'iu la&a niputută, 
di ațel tată, dă-ațăă mumă, 
mi mirtară c-un avut, * 
un avut un niputut, 
qua tută t5 aștirnut. 
N' Q&adiră un mirijăr, 
ma ghini mi l6â un har; 

care oae se duce şi paşte, 
de mielul săi îşi uită. 
Se duc cele întristate și mirosesc, 
şi de iubiţi işi uită; 
o mirosii şi eu sărmana 
şi tot nu-mi trece dragostea ; 
nu-mi trece. dragostea ce am 
pentru un voinic cioban. 

Fată măritată după unul suferind - 

VIII 

De ce mi ţi-e buza ingălbinită, 
oare de friguri eşti înbolnăvită ? 
de boală oare ai zăcut? . 
— Nici de friguri nu-s înbolnăvită, 
nici de boală n-am zăcut, 
ci-mi sint bolnavă | 
din cauza acelui tată şi acelei mame 
cari mă măritară cu un avut, 
un avut, un bolnăvicios | 

„(care zace) ziua toată în așternut 
Imi dădură un suferind, | 
mai bine mă lua moartea (charon). 

Dorul iubitului 

Pirguria di Custur, 
frinqa 6-are mult amară, 
ș-ardiţina l-u”firmăc, 
pulii pi ea 'nu păate s-șadă. 
Custurlu ari trei porţi, 
cu trei direţi di h'er, 
ncliise cu trei citinare, 
citinare multu gr&ale. 

- vruta m&a &asti nauntru ; 
-pistă-avlie va-n' m&-aruc, 
treili dir&aţe va-n! frăngu, 
citinarle va l& aspargu, 
ş-tine, vrută, va-n! ti ascâp. 

Vlaho-Clisura 

IX ! 

„Viţa din Castoria, | 
ş-are trunza foarte amară, 

-Şi rădăcina îi este venin, 
pasere pe dinsa nu poate sta. 
Castoria are trei porţi 
cu trei drugi de fier, 
închise cu trei lacăte, 
lacăte: prea grele. 
iubita mea este înăuntru ; 
peste (zidul) curţii mă voii arunca 
cei trei drugi voi rupe, 
lacătele le voii strica 

_ Și pe tine iubită te voiii scăpă. 

Mia Adam
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Cîntecul Samarinei, după anexarea Tesaliei la Grecia 

x 

Ardâbuli di Zmâlica : » Arabuli ?) din Zmolica, şi ch'in' qi Samarina, şi pini din Samarina, 
aestan voi s-nu dişcl'ideți „ ăstan voi să nu înverziţi, aestan si sicâţi voi, _ „„ ăstan să vă -vistejiţi voi, c- Armin'li aestan tuţi nu es, căci Arominii toţi ăstan nu ies, nu es Armini'iii n-munţi. nu ies Arominii la munte. Niscindi ap'cară Slic'ani, Ciţiva apucară spre Sliciani 5) ş-alţi citră tă-Arendă, şi alții în spre Arenda 3), niscinţi ldară Codurli | „cîţiva apucară spre Coduri % -niscinţi h'ertul cîmpu „Şi cîțiva (rămaseră) în cimpul cel . | [fiert (de căldură). Anădima sibepi cari, ” Blăstem pe cine tăcu inceput, țeu Zisi al Giimă Gi'ogă 4, _ (blăstem) pe Zisi lui Gima Giogă, țe f&aţi arhiie di s-turnă care făcu început de se întoarse, di ni s&-asparsi hăara. de ne strică orășelul. 

" Samarina, | 
„n Zică, 

Păstorul îşi. uită de turmă din cauza iubitei 

XI 

Li mulgu oili, mulgu, Le mulg oile, le mulg (păstorii) „bir, bir, bir,—bir, bir—bir, bir, bir,bir, bir,—bir, bir,— bir, bir, nsus pri q&ană analtă ; sus. pe colina înaltă ; li mulgu ș-ar li mulgu, le mulg şi ear. le mulg, tu nă pal'u gilăată, „într-o proastă găleată, 
şi după ali un armin | şi după ele un Aromin, 
„l5-aduţi s-l&-amiridă. le aduce la ameridi, 
şi-n dă&ană nis mutrăaști Şi de pe colină el priveşte, armină aynindipsăaşti, şi la o aromincă se uită. şi furil'i I'! furară Ma Atunci furii îi furară. oili şi n'el'i, - | oile şi mieii. 
oili şi neli oile și mieii 

mori Armina mâa, fă Arominca mea, tră hitirâa ta. de dragul tăi. - 
Gioga Zisi, cuţitar, 

Păstori îşi depling trista lor stare 

| - XII 

Vai di noi, vaifădi noi, „Vai de noi, vai de noi, „cum s-arminem fără di oi, cum să răminem făra oi, dai și dai şi tut nă-ascăchi, dai și dai și tot nu scapi, 
1) Zişi al Gima Gioga, a fost un distins celnic din Samarina, care în anul 1897 a fost împuşcat de Turci, pe cînd voiea să intre în Turcia, îndata după retragerea ar- matelor greceşti din Meluna. : : 
:) E fructul juniperului, 
3) Nume de localitaţi de prin Tesalia și Grecia,
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în s-ti vingi şla hisâch'; 
fai paraţiii cu mprumit, 
nu ţ-armine n&-aștirnut; 
nO-av6em pine, nă-avem sari, 
ag'umsim lail'i tră vindăari ; 
ți dăsi un c'elnic mari, 
cavâi di erniii' picurari; - 
ți Qăsiră ş-picurari, 
celniţi tu sulă: vreți frid&ari, 

di voi tradi la&a urfanii. 

N 

pină cind te vinzi la măcelari ; 
iei banii cu împrumut, 

“ nu-ți rămîne nicz așternut ;. 
nu avem pine, nu avem sare, | 
ajunserăm sărmanii de vinzare ; 
ce zise un celnic mare, : 
vai de mizerii (pustii) pastori ; 
ce ziseră şi păstorii, 
celniţi în frigare meritaţi să - fiţi 

[fripţi 
de voi suferă săracii. 

Păstorul îşi deplînge monotonia 
, 

Tut cu ah, cu susch'irare, 
n'-u trec dua di că-andare, 
m&a cu căni'lii m&-angrin'escu, 
şi cu oile n'i zburăscu; 
căn da di vi'ine sărbătăarăa, 
nO-are mârdine criparăa: | 
pri la un şi pri la nantu, 
stau ca n'el ag'un măratlu, 

Vilenda. 

Ma diţâți bob6, bob6, 
Tă &arna di Armir6, 
că-alăsă'm bsciile ac6, 
beciile ş-cal6şile, . 
di nă dor hiicâtile. 
Ea Qiţâţi lele, lele ! 
că n-armi'n fumeliile, 
nu-s viţate &ale tu cămpu, 
că-s vițate tă-apă araţe, 
si-ş facă câliv! afară, . . 
putea caplu s-nu li dâară. 

Calive <Zicu» 

XIII 

Tot cu ah! și cu oftare (suspinare) 
mi-o petrec ziua din zori de zi, 
cu ciinii mă gilcivesc, 
şi cu oile vorbesc; | . 
cind dă și vine sărbătoare 
n-are margini întristarea : 
pe la unul și altul, | 
stai ca miel flămind sărmanul. 

XIV 
. 

Ci ziceţi bobo, bob6, 1) 
pentru earna din Armiro,* 
căci lăsarăm (oile) albe ucolo, - 
albele şi pe cele 'caleșe 2), 
în cit dor ficaţii 
Ban ziceţi lele, lele 1), . 
căci ne rămin familiile, 
şi nu Sint obicinuite ele în șes 
ci-s obicinuite cu apă rece, 
să-și facă colibi afară, - 
niciodată capul să nu le doară. 

" Observare.— Cuprinsul acestui cântec este: Anumite familii, aparținind, pe semne, 
de un singur celuic, din cauza Yernci aspre, pierzind parte din avutul lor în oi, şi 
neavind cu ce se plăti pe la datornici, ca să poată cşi la primăvară în munţi, cum 
obicinuese, se pling de nenorocirea ce i-a găsit, i 

1) Interjecţiune de întristare și văitare. , NE _ 
2) Caleşe sînt oile albe şi cu dungi negre pe la cap, corp, picioare. Sînt oi. 

frumoase.
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Blestem către puntea din Artă 

Nchiisiră oile tra s-fugă, 
picurari'i nu vr&a z-ducă ; 
picurarii di la'oj, 
tut ma fug ş-mutresc năpsi; 
dusiră pin la Schiipari, 
şang'ură cu baţi mari, 
și laili mul'ri-a lor, 
blistimă cu caplu gol, 
blistima cu caplu gol, 
di s-avdă pin tu nidr: 
«O moi lai punte din Artă, 
as-cadă stuleul si t&-aspargă ; 
as-ăasă ariilu si-n! ti n&ască, 

«s-n6-aibă oile pri iu s-tr&acă, - 
«să s-tăarnă bărbaţii a casă 
«s-n-adună'm d&-adin pri măasă, 

acă nă h'im cavaj! di noi, 
«mpărţite ca n'el' di oi. - 

Gioga Zisi, cuțitar, 

AV 

Porniră oile să fugă, 
„păstorii nu vroeai să se ducă ; 
păstorii de la oi, | 
tot se duc şi privesc inapoi; 
se duseră pină la Schipare, 
şi injurai cu voce mare (tare), 
ear bietele muieri ale lor 
„Plestemaii cu capul gol, 
blestemat: cu capul gol, 

- de se auzea pină în nor: 
«Blăstemată punte din Artă, 
«să cază trăznetul să te spargă; 
să easă (ad.: să se reverse) riul să 

[mi te înece, 
"asă n-aibă oile pe unde trece, 
«să se întoarcă bărbaţii a casă, 
«ca să ne adunăm impreună la 

[masă 
«căci sintem vai! de noi, 
«impărțite ca miei de oi. 

Tinăr căzut victima morții 

Ţe-alatră cin'i pri q&ână, 
„iu e Ndona ta s-l'-agană ? 

oi, oi Ndânald-ani'tă, 
oi, oi grambolă-an'eă. 

N'ul pitricui Ndona tră h'iţe, 

n'-ul vitimară la mătriţe, 
oi, oi Ndânald-an'ei, 
0j, oi grambolt-an!eă. 

N'-ul pitricui Ndona s-tră sare, 
n-ul vitimară buda d&-amare, 

oi, oi Ndonală-an'6ă, 
oi, oi grambolă-uni'âu, 

Ndona vrut, Ndona muşât, 
cum s'armi'n fără birbât ? 

- oi, oi Ndonal&-aniei, 
oi, oi grambolă-an'ei . 

Ndona săari, Ndona birbilă, 
cum si-n! fac la&a fâr h'iluo ! 

oi, oi Nd6nală-an'ei, 
OI, oi grambolă-an'eu. 

Ndona un iru șapţe făate, 

XVI 
. 

Ce alatră ciinii pe colină, 
unde-i Ndona ca să-i cheme? 

mi-l uciseră la (oile) mătrife 

oi, oi Ndona al mieti, - 
0i, oi mirele miei! 

„Mil trămisei pe Ndona pentru zmo- 
[chine, 

Oi, oi Ndona al miei, 
0i, oi mirele miei. 

MI-L trimisei pe Ndona şi la sare, 
“mi-l omoriră pe malul de mare. 

oi, oi Ndona al mieii, 
0i, oi mirele mie! 

Ndona iubit, Ndona frumos, 
Cum să rimiii, fâră bărbat? 

oi, oi Ndona al mieii, 
oi, oi mirele miei. 

Ndona soare, Ndeona privighetoare, 
cum să-mi fac (ce se mă fac) fără 

[de fiu ? 
-0i, oi Ndona al miei, : 
oi, oi mirele miei. 

Ndona un în șapte fete, 

N
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cum s-faţim fără di frate? 

oi, oi Ndonală-ani'eii, 
oi, oi grambolă-anieiu. 

Plingu ş-laile cusurine, 
Ndona duse ş-nu ma viine 

oi, oi Nd6nălg-an'ei, i 
oi, oi grambol&-a ni'ei. 

Gioga Zişi cuţitar. 

937 

cum să facem (ce să ne facem) fără 
[de frate ? 

oi, oi Ndona al miei, 
„oi, ci mirele miei! 

Pling şi bietele verişoare, 
Ndona se duse şi nu mail vine 

oi, oi Ndona al miei, 
oi, oi mirele mieu. 

Nenorocire din cauza războiului 

. XVII 

. Plindi picurarlu, 
plindi și cirvînarlu, 
cum mirluxescu mâăâşili, 
cind își plingu mârţii'“i. 
— 'Ţe „plindeţi lai picurâri, 
țe plindeţi lai cirvinâri ? 
— 'Ţe s-nu plindem şi s-nu uhtă'm, 
Polim grei pri noi n-asparsi, 
oili nă li lGară tati, 
ş-cal'i ni-l! lăară n-g'umitati, 
“di nă dor laili h'icati. 
Cum s-nă ţin, cum s-nă turnă'm, 

acasă noi cum s-aspunâm ? 
Di-şi plingu laili picurări, 
di-şi plingu l“il'i cirvinâri. 

Cărăuş nevenit din cărăvane p-acasă 

Plinge păstorul, 
plinge cărăuşul, 
cum se bocesc bătrinele, 
cind iși pling morţii. 
— Ce plingeți, bieţi păstori, 
ce plingeți, bieţi cărăuşi ? 
— Cesă nu plingem şi să nu oftăm, 
război greu pe noi ne strică, 
oile ni le loară. toate, 
şi caii ni-i luară pe jumătate; 
în cit ne doare la ficaţi 
cum să ne ducem, cum să ne în- 

[toarcem, 
a casă noi cum să spunem? 
ȘI pling bieţii păstori, : 

“şi pling bieţii cărăuşi. 

XVIII 

Ună v&ară mare, mare, . 
nu-ți vinişi, lai picurare,, 
ta si dai pin di mul'are, 
si dai semnu că ti doare. 
—Cum si vin, nvăastă curbane, 

cu cari s-las oile nu are, 
viini luplu Gi-şi li tal'e. 

—Las' li tal'e, las” li măia, 
pin di ună s-li din'ică, 

Ș-tine z-dai pină di casă, 
c-ai fumăal'i, c-ai niveastă. 

” Avela 

—O vară mare, mare..- 
nu veniși, măi ciobane, 
ca să vezi biata muiere, 
să dai semn că te doare, 

_—Cum să viii nevastă dragă (lit: 
[jerttă) 

cu cine să las oile nu este, 
şi vine lupul de le sugrumă (lit. 

[tate). 
—Las' să le taie, las” să le mănince, 
pină la una (ad: la ultima) să le 

(prăpădească, dumice, 
şi tu să dai(ad.să vii) pînă acusă, 
căci ai copii şi ai nevastă.: 

Despa Papahagi 

3
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Prevestire de moarte 

XIX 

O lai Janăchi s-nu n'erqi la oi, Mai Enache, să nu mergi la oj, : îți vidui viislu, că va s-mori. iți văzui visul, că ai să "mori! —O cari si moru, cari si nu mor,  —Dacă mor, dacă nu Mor, | s-n'-âscultâţi un singur zbor, să-mi ascultați un singur cuvint, la turuşte s-mi ngrupâţi,. . la stînă să mă îngropaţi, primuvăara cind z-vă turnâţi, la primăvară cind vă veţi intoarce, s-tr&acă oili, si-n! l&-acâţ. . “să treacă oile să mi le prinz, Si-ni lă-acâţ şi si-ni li mulgu, să le prinz şi'să le mulg, și cu mina m&a s-li tundu. şi cu mina mea să le tund. Flugara s-n'-ă-avdu dipriună, Fluerul să mi-l aud într-ună, cîndu oili va s&-adună. cind oile se vor adună (ad.: se vor . Me [mina la culcat). Tra si-n' hijă şi după moarti, : Ca să nu fii şi după moarte, ni di soţi, ni di-oi diparti. nici de tovarăși, nici de oi doparte. 
Avela, . 

” ” Țal-Şaşamuti, 

Păstorul îşi deplinge soarta rea 

Xă 

O, mărâţi, mărâţi di noi, . - O, sărmani, sărmani de noi, plindem ca niiți'i ficâri, (bis) plinem ca nişte mici copii, (bis): “Că n-armasim făr di oi. - căci rămaserăm fără de oi. Li ch'irăm di &arna grăaiă, -. Le plerdurăm de earna grea, n'el'i tu Âtâlă di n6auă, „- miei în timpul fătării de nea ; oile tră plătire mandra, . .: „oile pentru plata mandrej (locul a [de pășune pe timpul iernei) li vindum tute câ-arada. le vindurăm toate pe rind. Di birbâţi grilsp plitim, De berbeci gilep % plătirăm, di nd-av6m cu ţe s-fudim ; de-nu ma! avem cu ce să plecăm 
[la munte); dăm şi dăm și tut vindâm „dăm şi dăm şi mere vindem, hiiri put& nt-av6m, și noroc niciodată nu avem. 

Cărăuş mort în cărvane 

XXI 

Nu-ţi Qițăamu, lai G'oga frate, - - Nu-ţi ziceam, măi Gioga frate, că Bosna &aste diparte: că Bosnia este departe, doi meşi ţine îimnătura, două luni ţine drumul, Ş-alți ahînţi turnătura ? - ȘI încă atita intorsul. Soții al Goga tuţi s-turnară, Tovarăşii lui Gioga toţi se întoar- 
| | [seră ş-nis tu x&ane l-alăsară. și pe el în străinătate il lăsară. Lailu G'og-armase n-cale ietul Gioga rămase în cale, : 

1) Gilep este darea anuala pe fie-care cap de vita ce se face catre stat. 
1
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trişi tu ponda di nă vale. 
S-tăarnă soții di-l' zburăscu 
cu grailu dulţe și frăţescu: 
— Aide, G'oga, aide, frate! 
viin a casă, s-faţi rihate. 
— Duţeţi vă, voi fraţi, a casă, 
că ling&arăa nu mă&-alasă, . 
şi nu-n' pet măratlu-n! d-eu, 
si ncalic pi callu a n'eă. 
— Giogă, nu putem s-fudim, . . 
fără tine si nchi'isim; 
va s-şidem noi ningă tine, 

„pină cînd s-ti faţi ma ghi'ine. 
Dua iantă fu m-arău | 
ş-eră Gioga cama greu. 
Soții atumţăa lu ntribară, 
cînd din mină lO-acăţară: 
— Ţe si spunem noi a casă-ţi, 
a marâtălei nivăastă 
ale mame ţe ti plinde, 
şi a soră-tai ţe s-frinde? 
— Multe nclinăc'uni s-lă daţi, 
ş-al6r multu s:mă&-alăvdâţi, 
că ni-u ghi'ine şi-n! bin6d, 
pi tu x&ane iu ui-arne€d, 
s-lă spunâţi că ei vin, 
cu calii ncărcâţi cu lin! 
Plinde muma şi lata noră,! 
şi al G'oga vrută soră, 
c-a lor hiil'ă, soţ și frate, 
-ş-muri virt6s, diparte. 
Soții a lui și lu ngrupară 
triși tu loclu iu ş-lO-afară, 

N 

tocmai in pustia de vale. 
Tovarăsii lui ii vorbesc, 
cu cuvint frăţesc : 
— Ai, Gioga, ai frate! 
vin a casă să te linişteşti, 

939 

— Duceţi-vă, voi fraţilor, a casă, 
căci boala nu mă lasă, 
căci nu pot bietul de mine, 
să încalec pe calul miei. 
— Gioga, nu putem să ne 
fără tine să pornim; 

- vom sta noi pe lingă tine 
pină să te faci mai bine. 
Ziua cea laltă a fost mai răul, 
era Gioga şi mai greu. 
' :v va . * 

Tovarăşii. atunci îl intrebară, 
cind de mînă l-apucară: 
— Ce să spunem nol acasă 
bietei niveste, 
mâmei care te plinge 
şi sororei tale ce se vaită ? 

ducem, 

— Multe inchinăciuni să le daţi 
şi lor mult să mă lăudați, 
căci mi-e bine și trăesc, 
prin străinătate unde iernez;. 
să le spuneţi, că eu viu. 
cu caii încărcaţi cu in! 
Plinge muma şi biata noră, 
şi a lui Gioga iubită soră, 
căci fiul lor, soț și frate; 
muri prea departe. 

_ "Tovarăşi lui il ingropară 
tocmai în locul unde-l aflară. 

«Peninsula Balcanică A. I, No, 51 de la Caterina, Murnu. 

Nevasta deplînge moartea bărbatului săi . 

La valta di Ianina, 
ună nvăastă dipunăă, 
dipuna şi tut plină, 
pâlmile şi li frindeă, . 

“periii din cap ş-l' arupăă, 
val&ă ş-u pilictrsăă | 
—Fă-n' te vale cama ne&a 
tra si-n! trec Ianina, 
Ianina h&ară di furi, 
sum blistimaţiii din muri, 
n' vitimară g'onli-amâiu, 
si-ş s-află di Dumnidău | 

XăĂII 

La valea de Ianina, 
o nevastă cobora, 
cobora şi tot plingea, 
palmele și le fringea, 
perii din cap işi rupea, 
valea ş:o ruga, 
—Fă-mi-te vale mai incoace, 
ca-să trec spre lanina, 
Ianina oraş de furi 
'supt blăstemaţii de muri (ziduri), 
îmi omoriră voinicul miei, 

 fir-ar să le fie de la D-qeu!.
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G'on a mâi prot cipitân, 
cu stran'i di satrazâm ; 
nu-l! jilese armata lui, 
ma-! jilescu n'ata luj. 

Gioga Zisi, cuţitar 

POEZII POPULARE LA AROMÎNI . 

voinicul miei întiiă „căpitan cu haine de satrazar ; 
nu-i jeluesc îmbrăcămintea lui, ci mi-e de tinereţea lui. 

XXIII 

Dăadi săarli trei birțate, (bră- 
” [tate), agâli pr&-agalăa, o lai frate | 

A6adi săarli pin di nor, 
agăli pră-agalăa, o lai sorl 
tru dait-trei siptîmin', 
s-umplu calăa di Armin; 
tru trei-patru ţinţi meși - 
s-umplu culă&a d&-Arbin6şi, 
şi tru şasi-șapte an' ” 
s-umplu calăa di nizân', 

Mac: p. 160, 

Răsări soarele: cât. trei braţe 

agale, agale măi frate! 
răsări soarele pină la nior, agale, agale, fă sor! | 
în două trei săptămîni, 
se umplu calea de Aromini, în trei-patru luni, 
se umplu calea de Albaneji, “Şi În şase-șapte ani. , | „se umplu calea de nizami (armată 

(regulată). 

XXIV 
N 

Picurarl'i di la oi, 
„cu -căr(ljigu dinăpoi; 
cărvânariii aţel! măraţi'i, 
s&-alumtă cu hăsăpaţiii ; 
țel! măraţil' di pr&-acasă, 
sivdăile nu l-alasă. 

Gioga Zisi (cuţitar) | 

Păstorii de la oi, 
„Cu cirligul dinapoi ; * 
cărăuşii cei sărmanii | 
se luptă (căznesc) cu orașele ; 

„Cei sărmani de p-acasă, 
dragostile nu-i lasă, 

i XV 
O ţi treţi ayun'a tinir&aţa, 
me&a tinir&aţa $-mușutăața, 
m&a ca erba aţ&a v&arde 

„ditru' muşata livade, 
ncălicâi cal ag'imitu, 
n'i-l l&ai mine s-ul adâp ? 
s-ul adâp, iu s-ul adâp? 
tru ubâr la făata bună, 
n'-ă-aflâi iu şidăa pi lună. 
Să-aspire f&ata fudi, 
mă-sa ta s-ăară il! gri: 
ceşi, l&a tată tru ubâr, 
tas vedi giânile mușăt. 
Gura lui hrisafe varsă. 

O, ce trece iute tinereţea, 
tinereţea şi frumuseţea, 
dar ca earba acea verde, 
din frumoasa livede. 
Incălecai cal agiamiu, 
il luai, ca să-l adăp, 
să-l adăp, unde să-l adăp ? 
în curte la fata buvă. 
0 găsii, că şedea supt lună. 
Se sperie fata, fugi, 
măsa, ca să easă, ii grăi; 
«Eşi, fată, în curte, 
ca să vezi un voinic frumos, gura lui aur vărsa,
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XXVI .. 

— Bre Manole, Manulach'e, 
Țe-i nivăasta bună ţ&-ai ? 

Se repetă la fie. 
hai muşata m&a care „două. rin- 

uri. - . 

— D-iu n'-u viduși v'aniţare, 
D-iu n'-u viduşi mărate ? 
— "Ţ-u vidui tu grădină, 
Iu ş-adăpă vasil&aclu, -- 
Di şi l6a apă di la fintină, 
cu mistrăpălu tu mînă. 
Di-n' tricui, di n':u vidui, 
Dăaiă zbăari dulţi l-grii: 
«Muşată, pri dua tal 

“«M&aşti-mi cu mina ta 1»: 
Manulâch' ca un turbât 
Dă aruşine nfărmăcât 
Trapsi un cuţat curât, 
Ș-agudi nvă&asta tu h'icât. 

Vlaho Clisura,- Macedonia 

— Măi Manole, Manolache, 
„Ce-i nevastă bună ce ai |. 
(ad. cit e de bună nevasta ce ai)? 

hai frumoasa mea - 

— De unde mi-o văzuşi fenicerule, 
de unde mi-o văzuși nenorocitule? 
— Ţi-o văzui în grădină, 
unde adapă busuiocul, 
de lua apă de la fintină, 

„cu mastrapaca. “in mină. 
Şi trecui, de o văzui, 

„două verbe.dulci ii grăii : 
«frumoasă, pe ziua (viaţa) ta | 
«cinsteşte-mă cu mina ta |» 
Manolachi ca un turbat, 
de ruşine înveninat | 
trase un cuţit de argint 
şi lovi nevasta în ficat. 

Mia Adam. 

XAVII (VARIANTA) 

Lai Noti, lai Noti lai, 
Ţe-i muşata nvăastă ță-ai ? 
—D-iu n'u ştii v'aniţare, 
d-iu n'-u viduşi pingine. 

„_—n'-u vidui, n'-u cunuscţi, 
j-d&aua zboari cu ăa-n!' grii. 
—Cari u viquși v'anitare, 
cari u viduşi pingine: 
Ţe armată. nîsă ș păartă? 
—Armată di milasi, 
şi brinlu di hrisafi. 

Noii dă&adi h'ima-lagă 
trăş la nivăasta-l! mușată, 
trapsi cuţutlu curât 

„l-S-amină triş tu hi'icăt. 

Vlaho-Clisura 

Măi Note, măi Note, 
ce-i nevastă frumoasă ce ai? 
—De unde o şlii, ienicerule, 
unde o văzuși, păgine ? 
—0 văzui, o cunoscui, 
două vorbe cu ea grăii.. 
—Dacă o văzuşi, ienicerule, 
dacă o văzuși păgine, 
ce port (podoabă) poartă ea ? 

- —Gâteală de mătase 
şi briul (cingătoare) de fir. 

Noti se grăbi alergind 
la nevasta lui frumoasă, 
scoase cuțitul de argint, 
i-l infipse pină: la ficat. 

N. Nacea 

o XXVII 

Din Brănduș la Călămă'ch', 
Pepa ş-faţi cițămă'ch', 
eşi lai g'one si u veqi 
tu fustă'n', tu: mușuţăţi: 

Din Brănduş la Călămăchi 
“Pepa face frinturi (1): 
eşi voinice să o vezi 
în rochii, în frumuseți: 

1) Vas de argint. foarte “scump, întrebuințat pentru servirea celor sfinte, |
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—«Pepă dă-n' ună bășare, - —«Pepă, dă-mi o sărutare sun malot și suvu timpare, „pe supt maliot,- pe supt manta s-nu fure bișarăa bună, „de n-o fi sărutarea bună, * si-n' dai Pepă ninga ună. să-mi dai Pepă incă ună. —«Nu-n! mi strindi lai g'untale, —Nu mă stringe, voinicule, că-n! hii tu strannle nale, căci siut în haine noi, nu-n' mi bagă g'one m-pade, . nu mă băga, voinice, jos că-n! mi.fac tută birbate. „că mă murdăresc cu totul, 

XXIX 

- Măașe moi, măaşe. moi, Fă bătrino, fă bătrino, Jăai cărigu s-neg la oi, - luai cărligu să mierg la oi, „ Qăsi nvâastă: «nu ti voi, zise nevasta: <nu te iubesc, «că nă ai percie dinipâi; «căci n-ai plete (chică) după cap ; «Ch'ipuric'ă moi dada m&ao: „«Fă mamă... chipuricii (1) «si-n! pitreţi un cilirisă, «să-mi trimiți nişte. caer, - «si-n' cos şcretul di dulmiciu ; «să-mi cas pustiul de dulamă. «Ch'ipuric'ă, moi dada măao, . „<Kă mamă... chipuriciă, «si n' pitrâţi per qi căţao, «să-mi trămiţi: păb de cățea, «si-n' cos şcreta di pudvi'ao» «să-mi cos pustia de poală». l6ai tufech'a di mîgr . Luai pușca de măgor scipităi munţăli cu nior, apusei după munţii cu nori, lSai tufechi'a ai curao, | luai puşca de curea, scîpitâi munţă”!! cu n&ao, apusei după munţii cu nea, s-d aflarimu nvăasta ţ&ao, - „de-aş găsi nevasta mea, va s-u tali- mine pi dao. - in două (bucăţi) o voii tăea. 
“Ţicura,. - Cola Ban. 

XXX 

G'one lai, ţi nu-n'-ti nsori Voinice, de ce nu te însori, pin sintu t&âtile eftine, pină cînd sînt fetele eftine, citi ună, citi dao, . cite una, cite două, citi trei tu piră'? cite trei intr-o para ?.. Că dă-apoăa va-ş si scoală, - Căci apoi se vor rădica (la preţ), va-ş si tacă una ni'il'e, se vor face o mie, ună niile ş-ţinţi sute - o mie şi cinci sute, ațăă ma buna dao niil'e, „cea mai frumoasă două mii, j-g'one laj, nu poți ta s-afi'i,. şi voinice, nu poţi să afli, ni-n Pole, ni-n Misirie, „ Niclin Constantinopol,nici in Egipt, ma-n Vlih'ie poate s-afi'i, doar in România să poţi afla, c-acl6 ş-are făate multe, căci acolo sint fete multe, fâate multe j-dizn'irdate. fete multe şi aezmierdate. 
Cruşova, : . 

Sunda T. 

- Billina e 

XXX 

Duminică citră mirinăi, - Duminică in spre merinde, Bilina s-alic'i di munti, . Belina se turbură de minte. — Mori Bilină, mori lăită, — Fă Belino, fă nefericită, nu stităii pin t-apirită ? nu stăteai pină la zi ?
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—- Nu stam căci mi-era frică 
de Stamati căci mă prăpădeşte. 

— Nou stităâm că n! eră frică 
di Stamati, că mi diniică, 
— Iu ti ț&ai mori buisită, — Unde te duceal fă  nenorocito, 
ca icăană ch'indisită ? . ca icoană zugrăvită ? - 
bigăşi la&a di lilimni, Ai băgat nenorocirea în unchi, : 
di lilini şi titin'. 
iu ti ţ&ai n&ptă&a pri lună, 
tincâi verli s-nu-ţ asună. i: 
Bărdeniili trei mihilâţi, 
Belina li făaţi miscirați. 

în unchi şi în părinţi. 
„unde mergeai noaptea pe lună, 
țineai cerceii să nu sune. 
Bărdenile trei mahalale, 
Belina le dede de ruşine. 

i 
Notă. — Fidelitatea şi supunerea femeilor aromine la bărbații lor este cîntată 

în multe cîntece poporane din cari am dat două numai, (3,4) unde se poate vedea. 
Insă şi femeile cele rele ai şi ele cântecile lor, cari se cântă spre perpetuarea: po- 
depsei pentru abaterile lor. Arominii, când o femee se află în neînțelegere cu băr- 
batul ci şi ea ar vrea să se despartă, nu pot: să înțeleagă despărțirea şi dacă o fe- 
mee provoacă aceasta, zic: es-alici di minti»: 

„despărțiți sînt consideraţi de oameni răi, 
Despărţirele sînt foarte rare şi cei 

11. Caragiani 

XXXII 

As6ară agaltazi mi ncic'âi, 
mi nciciai cu vrutlă-aniei, 
cum si-n' fac s-mi fac cu bun, 
n'-lSai ligh'enta tu nă mină, 

ş-ibriclu tă-alantă mină. 
—Vi'inu, vrute, s-ță lai min'le, 
chiicusi nu vru ta s-viină; 
cum si-n' fac, s-mi fac cu bun, 
bigâi sofră, s-mică'm pine: 
«V'inu, vrute, s-mică'm pine»> 
ch'icusi, nu vru tas vină ; 
cum si-ni fac s-mi fac cu bun, 
aștirnâi tu odă analtu, 
«Viinu, vrute, s-nă bigă'm» ” 
ch'icusi nu vru ta s-viină, 
vrui nu vrui în' mi bigâi. 

Tiş tu -mesta năâptilei,. : 
aciţă plă&ae minută,. 
neș a vrutiui si li strig 
n'i l6-aflăi sun trandafir, 
anda mi duc citră .la cap, 

„în! ved dao câpite. 
un cu fesi ş-un cu cusiţă. 
Anda mi duc citră c'ic'ăare, 
în' ved la&a patru ciic'âare, 
dao irâ cu stifaleti, 
şi dao irâ cu c'6ariţi. 

„ Cruşova, 

Alaltă sară mă certai, 
mă certai cu iubitul mieă, 
cum să fac să mă fac bine (adică: 

[să mă împace); 
îmi luai ligheanul într-o mină, 
şi ibricul în cealaltă mină. 
— Vino, lubite, să-ţi speli miiriele» 
se supără nu vru să vie; 
cum să fac, să mă împac? 
băgai masa, să mincăm pine, 
«Vino, iubite, să mincăm pine.» 
se supără nu vru să vie; 
cum să fac, să mă împac; 
așternai în odae sus (nalt), 
«vino, iubite să ne culcăm» 
se.supără. nu vru să vie. 

- XVrui, nu vrui mă culcat 

Tocmai în mijlocul nopţii, 
începu ploae măruntă, - 
mersei, să chiem pe iubit. 
Il găsit supt trandafir - 
cînd mă duc citre la cap, 
văd două capete, 
unul cu fes, altul cu cosiţă; 
cind ma duc citre la picioare, 
'văd sărmana patru picioare, 
două eraii cu ghete de lac, 
şi două erâti cu cioreci. 

Adunat de d-ș6ra Zaba Bușa,
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XXĂXIIL 

Ți-ş durn'ă f&ata pi ch'atră, 
nidurn'ită, nisumnată, 
şi cum durn'ă în: sin 
l-intră un şarpe vii 
ş-u dăade dtalaga lagă, 
Şi n'arse la lailu tată : 
“Tată bagă-ţi mina. n sin; 
«că-n' intră un şarpe vi'iă. 
— Altă 'fâată io va n! fac 
<ș-mina n-sin io nu u bag. 
ş-u deade dăalagă alagă 
si duse la la&a mamă,. 
amamă bagă mina n-sin 
«că-n! intră un şarpe viiii:> 
— Altă fată io va-n' fac, 
«mina n-sin io nu u bag» 
ş-u d&ade alagă alagă 
si duse la la&a soră, (frate etc) | 

= 

ş-u d&ade alagă-alagă, 
si dusi la lailu gione: | 
<gione bagă-ți mina n-sin. 
«la si-ţi scoţi un șarpe viiă. 
— Mina n-sin io va-n! u bag 
«altă ca tine nu aflu.» 
Mina în sin el il: băgă, 
Şi de șarpe o scipă. 

Crușova 

Că dormea o fată pe peatră, 
nedurmită şi fără somn, 
şi cum dormea în sin, - 
ii intră un şarpe vii, 

“Și alergă în fuga mare, 
şi merse la bietul tată: 
«Tată, bagă-ți mina în sin, 
«căci imi intră un şarpe vii. 
— «Altă fată eii voii naște, 
«mina în sin ei nu voiii băga». 
Alergă în fuga mare; 

“şi merse la beata mamă: 
«Mamă, bagă mina în sin, | 
«căci imi intră un șarpe vit».: 
— Altă fată eii voii naşte, 
«mina în sin eii nu o bag». 
Alergă în fugă mare, 
merse la biata soră: 
(Şi tot așa, merse la frate, văn). 

Alergă in fugă mare, 
merse la bietul iubit: 
«Iubite, pune mina în sin, 
«ca să scoţi un șarpe vită. 
— Mina in sin eu o voiă băga, 
«alta ca tine nu găsesc». 
Mina în sin el o băgă 
şi de şarpe o scăpă. 

E Zaha Buşa 

XĂXIV 

Durn'ă f&ata'sum trandafir 
şarpi viii I'-si nb'ipsi n-sin, 
ij bigă” f&ata s-aurlă, 
ŞI si strigă-ca nă zurlă: 
«tate le, tate mirât, 
«bagă-ți mina 15-aţel sin, 
«si scoţi şârpilă-atel vii, - 
tate-ațel nu cutiqă. 
«dado lă, lă dada mta, 
«bagă-ți mina t-aţel sin, . 
«si scoţi șârpili aţel viă. 
Dada ţta nu cutiqă. 
«gone, lai g'one mușât, 
«bagă-ţi mina tă-aţel sin 
«si scoţi sârpilă-aţel viii. 
G'6nile și d-ascultă” | 
mina-n sin nis u bigă', 
Vruta lui își. d-ascipă”. 

1) Var. Weig. Arom. II, 150, 90, 

Dormea *) fata supt trandalir, 
şarpe viii i se-nlipse in sin 
se puse fata să urle, 
şi să strige ca o nebună: 
«Tată, biet tată, 
«pune mina în acel sin, 
asă scoţi şarpele cel vii». 
Acel tată nu cuteza. 
«Mamă, fă mama mea, | 
«bagă-ți mina în acel sin, 
«să scoţi şarpele acel viii». 
Mama'cea nu cuteza. 

«<lubit, iubit frumos, 
«bagă-ţi mina în acel sin, 
«să scoţi şarpele acel vită. 
lubitul o ascultă, 
mina în sin ii băgă, 
pe iubita își scăpă, 

-
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, Fată logodită fără voea ei 

XNAXV . 

N'-ăasti făata lindită, . 
lindită şi v&âştida. 
—&-ai, l6a fâată, di nu-n' poţi ?. 
—Nu-ni dăadeşi, dado; bun soț. 
—Cuscrilii v'in tra s-ti l'a, 
—Dă-lă, dado, s-mică, z-b&a, 
bagă ş-mina ngiepăa măa 
ş:află, sc&ati. Cl'aea m&a, 
si dişcl'idi snduch'a m&a 
tra si scoţi şi peăa mâa, 
și n'i ndrâadi soră-măa, 
si-l! u daii tra si u la. . 
Ția, soru, ţ-cintă nvăâstili, 

„niia, soru,n'cintă moașili (bitirnili); 
ţia, soru, z-bagă veri, 
n'ia, soru, n'-adară ţeri; 
tine, soru, ti ţing cu brin, 
niia, soru n'-hierbu grin; 
tine, soru, tă-aşt&aptă calu, 
mini, soru, m&-așteaptă scamnul;; 
tini, soru, tă-aştăaptă sacra, 
mini, soru, m&-atâaptă grăapa. 

Imi este bolnavă fata, 
bolnavă şi veştejită. 
—Ce ai tată de ești bolnavă? 
—Nu-mi dăduși mamă bun soţ. 
—Nuntaşii vin să te iea. 
—Dă-le, mamă, să mănince, să bea, 
bagă şi mina în buzurarul miei, * 
şi află, scoate cheia mea, 
să deschizi lada mea, 
ca să scoţi şi zestrea mea, 
şi găteşte pe sora mea, 
să-i o dati (zestrea), să o iea. 
Ție, sor, îţi cintă nevestele, 
mie, sor, imi cintă bătrinele ; . 
ție, sor, iți bagă cercei, 
mie, sor, îmi gătesc ceri ; 
pe tine, sor, te incing cu briă, 
mie, sor, mi se lierbe griă; 
pe tine, sor, te aşteaptă calul, 
pe mine, sor, mă așteaptă sicriul 
pe tine, sor, te aşteaptă soacra, 
pe mine, ser, mă așteaptă groapa. 

Aotă.—Cintecul de faţă reprezintă tata, care se consultă şi pere” victimă ne- 
” consimţirei la' soțul, ce părinții 'ei alesese, 

ea. Acest cintec este scos de pe muntele Pindu San-Marina, 
Sora sa se vede, că se supune şi îl ica 

chiar la nuntă, după 
cum mi s-a spus. Arominii nici na mărită fete cu Greci Şi cu alte ncamuri, nici nu -ieail. Bătrinii ai luat de mult această măsură, ca să nu peară neamul românesc de 
acolo ; numai o concesiune se face, adică un străin ne-român să iea: fată romînă de- nevastă numai dacă se angajază să trăiască pentru tot-d'a-una în patria nevestei sale, 
ca copii lor să .rămie totromini. lată cum se exprimă într'o poezie populară o fată, -. căreia i se propune să iea de bărbat pe un grec: 

e. suflitlu: mei limpiit, 
ti ntreb a lui si-l dai ? | 

” NU, nu, nu, scumpa mea dadă; . - Si 
cama ghiini-n foc di dadă? 
mor armină (Rumănă Frş.) ş-nîs nu-l lati: 

| Miresei, cînd o gătesc, îi cintă:'tetele Şi nevestele cite un cîntec la fic-care 
straiă ce o îmbracă, asemenea cînd îl pun inelele, brăţeletele, - cerecii ete. [a se 
porneşte călare pe cal, şi ast-fel ajungînd la casa mirelui, cînd intră i se. dă unt cu 
care. unge partea superioară a porţii şi lină, pe care o răspindeşte în semn de abun- 
dență şi noroc ce aduce. Nunta ține o săptămînă în genere, şi cei bogați invită din satele din prejur vinători buni, călăreţi, dănţuitori, cîntători, glumeţi şi tot ce' se pote. 
contribui la solemnitatea nuntei, se fac .concursuri de dat la senn, de danțuri, dife- 
rite unul de altul, de cîntele, de scoatere de cîntece improvizate, de glume, de curse 
de cai, etc. şi învingătorii priimese din mînile miresei cite un dar spre suvenire. Ce- 
rile şi griul despre 'care se face vorbă în această poezie se împart la oameni spre 
a ierta pe mort. 

]. Caragiani. 

60
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XXAVI 

Cintec în contra celor cari introduc nouă modă europenească_ 
în îmbrăcăminte, 

„Soţi a more soți, 
adunaz-vă toţi, 
ta s-nă plăndim .hala, 

-nă s&-asparse h&ara : 
„ «tute hiriăase, . 
«cu fustăn! cu &ase, 
«ş-alte nica multe, 
«cu tustăn' cu furte, - 
«tu mină cu: umbrelă, 
«în cap cu capelă, 
«tu s-ăasă a prinmare 
<s-nu li vadă săarle. 

* Samatina j-dă&adi năauă, 
niți plăae, niți n&auă, 

-h'ila-l Dimă ş-asti gr&auă, 
cum va s-ăasă tu dun'atiă ? 

- maghiini s-facă calugrăaiă 
va s-u ţemu-n Viliştin, 
cum va s-&asă tu viţini, 
va u țemu pină n Vel, 

- lumă&a tută d-au n zbor. 

Ni'ic &arâm, drac n'-ăarâm, 
pritu păduri n'-alăgâm, 
pilisteri n'-avinâm, 
pri-ună d&ană ma iștâm, 
un lai fur io vid&âm, 
fBată sclavă el ş-purtă, 
faţa Lei îi! hrisustă, | 
truplu tut îl! trimur, 
la&a nisă n'i strigă, | 
«fâ-n' te, g'one, cama ncăa, 
«si-n' ti ntreb di muma măa, 
«cind va v'ină si-n! mi l'a. 

«G'one, ţi mi fac curbani, 
«bagă tradi tu nișani, 

4 

Tovarăși, voi tovarășilor, 
adunaţi-vă cu toţii, 
ca să ne plingem starea, 
ni se strică satul: 
«toate voioase, 
«cu rochii cu oase, 
«şi alte încă multe 
«cu rochii cu furte, : 
«în mină cu umbrela 
din cap cu pălărie 
«ca eșind la plimbare 
«să nu le vadă soarele. 

Zaha Bușa - 

XXXVII 

La Samarina ninse (lit. dede nea), 
nici ploae, nici nea, 
fiica lui Dima este grea ; 
cum va eşi in lume? | 
mai bine se face călugăriţă, 
o vom duce la Veliştin, 
“cum va eşi printre vecini. 
o vom duce pină la .Volu, . 
lumea toată o are în gură 
(it. lumea toată o are in vorbă). 

Şunda T. 

XXV e o. 

Mic eram, drac eram, 
prin păduri alergam, 
porumbei vinam, 
pe 6 colină eşeam, 
un biet haiduc vedeam, 
fată sclavă el ducea, 

„fața ei aurie, 
corpul tot ii tremura, 
biata dinsa iîmi.striga, N 

“«fă-mi-te, voinicule, mai încoace, 
«să mi te întreb.de mama mea, 
«cind va veni să mă ea (să mă: 

[scape ?) 
«Voinice, mă jertfesc ţie, 
«ocheşte şi trage,
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«mini la&a s-mă-agudeşti, 

«s-ascâp ditu min' furești. 
Io atumţăa aminâi, 
furlu ațelu I-vitimâăi, 
f&ata io n'-u ascipai, 
şi nivăastă n'i-u |6ai. 

„«pe nenorocita de mine să mă lo- 
(veşti, 

«ca să scap din miini haiducești. 
Ei atunci împuşeai, 
pe haiducul acela îl omorii, 
pe fată o scăpai - 
şi nevastă mi-o luai. 

Fată otrăvindu-se . 

XXXIX 

Ună f&ată limpidă, 
din munte s&-alăâpidă ; 
trişi în vale la pirnare, 
ş-astil'6 doi turţi în cale, - 
un nipoi-l', un niinte, 
si ch'iru f&ata di minte. 
— .<Daţi-vă, turţi, la nă parte, 
că n'-u calăa muit diparte. 
daţi-vă, turţi, daţi-vă cin, 

n'-h'iti, criştină, hi'iți pingin!.: 

O lele ! mărata f&ată, 
di doi turţi fu bășată; 
di doi turţi fu bășată 
di s&-allă infărmăcată, 

sint creştină, sinteţi păgini. 

O fată strălucitoare 
di munte se -coboară, 
tocmai în vale, la parnare, 
întimpină doi .turci în cale, 
un îndărătul ei, altul inainte, 
se pierdu fata de minte (se zăpăci), 
— «Daţi-vă turcilor, la o parte, . 
căci mi-e calea prea departe; 
daţi-vă, turcilor,daţi-vă (la o parte) 

[citi 
Ei 

Vai! sărmana. fată, 
de doi turci fu sărutată ;, 
de doi turci fu sărutată, 
în cit se află înveninată. 

0bs.— Fiind necinstită de doi pigini şi nevrind să mai trăească, s-a otrăvit, 

Tată logodită după un miac şi dispărțită 

Stindi-l' numa, stindi-l!' fana, 
Li Caliope al Carapana. 
Taţi Caliope, taţi l&a sor, 
Că t-arminlu io va-n' mor. 
M'ercuri s&ară u isusiră, 
Simbată u dispirţiră. 
ME aplicâi ta si-l! başu, 
toți an'urd&ă alu ş-praşu ; 
toți d&-aţel!. di pitu hoară, 
şi d&-aţe!' ți-şi vindu dală. 
Nă-am ni zori, n-am ne frică, 
că-şi bigară nă muzică. 
Nu am zori, niţi-n' cr&apă, 
că nu-n' l'aii sacră miacă. 
«Ți cara că ești mușată, 
Di miaţi eşti bişată. 
—Ată l6a, ţi va-n' ţă fac, 

. 

XL E 

Stinge-i numele, stinge-i lumina, 
Caliopei lui Carapana. . 
Taci Caliope, taci fă sor, | 
căci pentru rominul ei o să mor. 
Miercuri sara o logodiră, 
Simbătă o: dispărțiră. 
Mă aplecai, ca să-i sărut, 
toți mirosea usturoiil și pras; 
toți de cei de pe la ţară 
şi de cei ce vind lapte acru. 
N'am nici un zor, n-am nici o frică, . 
că intocmiră 0 muzică, | 
N-am nici un zor şi nici nu: mi pasă, 
că nu lea soacră miacă, 
«Și ce-i dacă eşti frumoasă, 
de miace ești sărutată. 
'—Mamă dragă, că ceam să-ți fac-
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Va-l alăs lailu Miac. | „A voti lăsa pe bietul miac. “Ansări Papa-Nastasi, Răsări Papa-Năstasi: 
_ciu daţi f&ata la miaţi! ” cunde dau fata la miace? 
«tuţi cu stranii di şiaţi. «toți cu haine de aba. 
Ş-ansări Mia al Papazi: Şi rasări Mia lui Papazi: 
«lu daţi fâata ca birb&acă ? <Unde dați fata ca berbeacă ? 
«nu-l! dăm noi sacră miacă.» «nu-i dăm noi soacră miacă.» 
Ţi cara c-aii casă mare, şi ce dacă aii casă mare, 
s6acră-sa n-ciic'ăare găale. - soacră-sa (umblă) cu picioarele 

, goale; 
-Nu-n' voi Zaharia cuscră, Nu-mi doresc pe Zaharia de (goale; 
ți-şi mică pîine cu puscă. - căci mănincă pine cu oţet. 

Cruşova. . , - Şunda T. 

XLI 

— Ţi-n! ţ-ai buda cripată, — De ce mi ţi-e buza(crăpată, 
feată, moi lai făata ? - fată, fă fată ? 
ți-n' ţ-ai caplu ligăt, de ce mi ţi-e capul legat, 
ş-tu săare băgatu ? şi în soare băgat. 
Disi n'-ti h'uvr&aşte, doar suferi de friguri, 
disi caplu n'-ti dare, -.. doar capul mi te doare ? 
disi-i. d&-auă albă, „oare-i din cauza strugurilor albi 

[ (foarte dulci), 
disi-i di apă araţe ? care-i de apă rece ? 

_— Ni H'avră mi h'uvr&aște, — Nici de friguri nu sufăr, 
ni. caplu ni-mi dare, nici capul nu mă doare, 
nu-i d&-auă albă, „nu-i de struguri albi, 
ni d& apă araţe, nici de apă rece, 
că ş-u di mirachie, ci e de dor, e 
că-i di laie vrâare, e de dragostea mare, 
ti un g'one c-aslanu, - pentru un voinic ca leul, 
stimutul Cruşuvăanu. „ stinsul 1) Cruşovean, 
— Taţi, lea Lenă, taţi, — Taci, fă Eleno, 
c-ațelu nu-i ti tine, căci acela nu-i de seama ta, 
va-ți dai un ma mare, iti voii da pe unul mai mare,. 
c-aţălu nu-i ti hare căci acela nu-i de ispravă. 
— S-crech'i, s-pliscinești, — Să cr&pi şi să plezneşii, 
Ţi ai ai mi cirteşti. ce ai de mă mihnești ? 

Tirnova, Macedonia. . Lazăr Atanasescu, 

XLII 

Cîntecul unui flăcăi, care nu trăia bine cu mamă-sa 

Virv'â-mi, mumă, ncac'i-mi, Cicăleşte-mă, mamă, ceartă-mă, 
„tă-mi, s-ni'i s-aurască, - "fă, să mi se urească, 

si-n' lau perl'i și si-n! fug, - ca să-mi leau perii și să tug (ad. | 
ni soți s-nu-n' zburască ; [să-mi ieău lumea în cap), 

, | nici soții să nu-mi vorbească; 
s-mi duc diparte, 'fu-și se duc, să mă duc departe, unde se duc,
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„_ lindurle ş-pilican'iii, 
s-mi susch'ri, mamă, totuna, 

Plinginda s-numiri an'l'i ; 
s-adaști, mamă, tas-mi vedi, 

pi mine nincă n6ară, 
și s-trăamuri ma va z-dai ta z-vedi 

vir soţ dă ame!' din hăară. 
Di marăa ngusă ţi va s-aj, 

d&-arăi, di multă jale, 
si-n' apiri, mumă, și s-murdăşti, 

mutrîndului în cale; 
s-aştepţi e'on'l'i aţel', ţe viin, 

dit locuri dipirtate, 
s-intregh' tră scumpul hiil'ă a tăi, 

un .gol tru şapte f&ate, 

pri cilătorl'i ţi va z-dai, 
s-lă fați mare ntribare,. 

şi di la virnu s-nu poţi s-ai, 
măcăr ună hăbare| . 

Că ieti tru x&ane va s-armi'n, 
__acl6 si-n! putridăscu, 

C-ahtare bană ţe-n' trec io, 
că escu, că nu escu! 

. 
* 
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rindurelele şi berzele, 
să suspini după mine, mamă, tot- 

[d'a-una, 
plingind, să numeri anii ; 

să adaști, mamă, ca să mă vezi, 
pe mine încă odată, 

şi să tremuri, cînd s-o 'ntimpla 
ca (să vezi 
pe vr'un soț din ai mei din sat. 

De mare durere de suflet ce osă ai, 
de răi, de multă jale, 

să ţi se facă ziuă și si înserezi, 
privind în cale; - 

să aștepți pe voinicii cei cari vin 
pin locuri depărtate, | 

să întrebi de scumpul fii al tăi, 
unul singur (unic) între 

[şapte fete, 
pe călătorii ce vei întâlni, 

| să le faci mare întrebare 
şi de la nimeni să nu poţi să ai, 

"măcar o noutate! 
căci ei în străinătate o să rămiiă, 

„acolo să putrezesc, 
căci viaţa asta ce fac ei, 

sint şi parcă nu sint, . 

Cintecul unui haiduc, care se lasă de haiducie si se decide să 
plece în străinătate - | 

XLIII 

Scăală nvăastă, că va-n' fug, 
nclo diparte va-n' mi duc, 
scăală. dă-n' treile piştoale, 
si-n! li portu pline greale, 
treile hoare si s-hirs&ască 1) 
nvăasta măa si-n! si cirt&ască, 
si-n! amin ună piştoală, | 

“s-trunduiescu -ntrăaga hdară ; 
si-n' G-amin di dăauă ori,. : 
si-n! mi avdă munţi ş-niori ; - 
si-n' 6-amin. ş-an treia dară, 
si-n! mi plingă tuți din hăară. 
— Umpli-ţ-u, lai gone aleptu, 

si-n! disfac mușatlu-n' ch'eptu, 
ia s-n-amin', ună piştăală, 
s-nu-n' armi'n' fir di tine n-hGară. 

„Scoală, nevastă, căci voii pleca, 
în colo departe mă voii duce, 
scoală, dă-mi cele trei pistoale, 
ca să le port pline, grele, | 
cele trei sate să se inveselească, 
nevasta mea să se întristeze, 
să-mi descarc un pistol, 
să se zguduie întreg satul ; 
să-l descarce de două ori, 
să mă auză munți şi nori, 
să-l descarc şi a treia oară, 
ca să mă plingă toţi din sat. 
— Umple-l (incarcă pistolul), voi- 

- (nic ales, 
să-mi desfac frumosu-mi piept, 
in care să descarci un pistol, . | 
ca să nu mai rămin fără ine în 

| sat. 

Btala-de-Sus . 

» 1) Aluziune Ia trei sate albanizeşti, pe .cari haiducul aromin le făcu să tremure „la numele săii, 
.
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" XLIV. (VARIANTA) 

Amină, gone, nă piștăală, 
s-trundu&ască ntrăaga hâară ; 
că va s fudi tine 16 axăană; 
amină, g'one, dao ori, - 
că va s-fudi duă cu nori, . 
nu si şti bin€di i mori. 

„Treile h6âre va s-hirs&ască, 
n'ica tă va si s-cirtâască. 
"Va-n' ti duţi cu sinătate, 
va-n' armin pi suschi'irate; 

- pîn tu lăăa di turnare, 
“va-n!' armin tu nă uhtare. 

Mi sculăi mult tahi'ină, 
nerşu ndreptu la vruta măa, 
aflăi vruta, că durnă; 
stau şi mi mintuescu, 
ali vrute cum si-l! grescu; 
vruta si n-o nărăescu. 
ME a-aplicâi, vruta n'-băşăi,- 
ditru somnu n'-u diștiptâi; 
&a. pri mine s-nărăi. 
«Taţi, l&a vrută, taţi l&a sor 
io tră tine mor di dor.» 
vruta, atumţă&a. arsări 
di guşe n'i m&-arăchii, 
gone, tră tine glărescu, 

Şi di azi a ta va s-escu. 

Muşutăaţa f&âtilor, 
bagă h'avră a g'oniilor,. 
di-și pitrec cîrăvi virach'e, 
pin tu Vinitia v&acl!e, 
balsam di bunlu s-aducă, 
si-l aducă şi'si-l băa, 
si-l b&a, si-l! alasă h'avra, 
h'avra di făate mușate ; 
h'avra di t&ate mușate, 
nu si vindică cu balsam. 
F&ată cu perlu furie, 
zborlu a tăi mași i viitrie. 

Vilardi (Berat) 

Impușcă voinice, din pi-tol o-dată, 
să se zguduie tot satul, - 
căci vei pleca tu în străinătate, 
împușcă, voinice, de două ori 
căci vei pleca în zi cu nori, 
pu se știe (dacă) trăești sait mori; 
cele trei sate se vor bucura, 
“draga ta se va intrista. 2 

Mi te vei duce cu sănătate, 
voii rămine suspinind (pe suspi- 

| _ Înate); 
pină la nefericita întoarcere, 
voii rămine într-o oftare. - 

ALV 

Mă sculaiii tare dimineaţă | 
și am amerșsdea drept la iubita mea, 
aflai pe iubita, că dormea; 
stau şi mă gindesc . 
iubitei cum să-i vorbesc, 
ca să nu o supăr. 
Mă aplecai, pe iubita sărutai, - 
din somn mi o deșşteptai, 
ea se supără pe mine. 
«Taci, dragă iubită, taci dragă soră, 
ei pentru tine mor da dor.» 
subita atunci a sărit 
de git m-a apucat: 
voinice (iubite), pentru tine îne- 

| [bunesc, 
Şi de azi a ta voii fi. 

NLVI. 

Frumuseţea fetelor . 
aduc (bagă) lriguri. voinicilor, 
de trămit corăbii aurite 
pină in Veneţia vechie, 
balsam de cel bun să aduci, 
să-l aducă și să-l beă, 
să-l bea, ca să-i lase frigurile, 
Irigurile de fete frumoase, 
higurile de fete frumoase 
nu se vindecă cu balzam ; 
fată cu părul aurii 
numai cuvintul tăi e doctorie.
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XLVIL 

Di la tine pin la mine, 
ini chirdui pala cu cl'ine, 
p&ala mea tută mătase; 
care s-n' G-află, s-u pitrâacă, 
c-ună fată nimărtată, 
că di vrutlu ni'i fu dată. 

XLVIII 

N-ăarâm fată dizn' irdată, ) 
dizni'irdată şi ciftată ; 
tu ndauă fic'ori nă f&ată, 
n'-6arâm fâată dizn'irdată, 
di mi nviță” h&ara tăată. 
Las să nvăață şi să ştibă, 
ş-anlia cu nchierdu si-n! h'ibă ; ; 
ni-l vidui şi n'i-l vrui 
di cindu cu gura-l! grii;. 
si- n! bin€i muşatlti a meu, 
si-n! i țină Dumniqă“i i. 

- De la tine pină la. mine, 
îmi pierdui pestelca cu cline, - 
pestelca mea toată de mătase; 
cine mi-o aflla-o, | 
să mi o trămită 
printr'o fată nemăritată 
căci de iubitul mi-a fost dată.: 

Eram fată dezmierdată, 
- dezmierdată şi căutată; 

_ în nouă băeţi eram unica fată, 
eram fată dezmierdată, - 
că mă află (lit. invăță) satul tot. 
Las' să „alle și să știe, 
şi mie cu folos, să-mi fie.; 
mi-l văzui şi mi-l vrui, 
de cind cu gură îi grăii, 
să-mi trăeşti frumosul miei, 
să mi te ţie Dumnezei. - 

XLIX 

Di tini, mori lai mumă, 
di-n' faqi gionli pi lună, 
di-n' tudi gionli pi lună, 
di nu-n! disi dară «6ară bună». 
Dusi, dusi pină n-cali, . 
si turnă”, s-feaţi pişmani; 
<vrută, mi băgâşi tu jali, 
<di-n! mi turnât pondal din cali; 
«vrută, Yo tră vră&ara ta, 
«va n'-armi'n totună adâ; 
«di sivdaăa țe-am pri tini, 
«di cit xeană, mor ma ghiini. 
— <Vrute, tră un zbor a tău, 
io o'-dai suflitlu a n'eu; 
«tră un zbor a tău di vr&ari, 
<agirşii durâri şi jali. 

Ună fată ni'ică, 
ți-şi caftă mărtare, 

di-şi lo cala cu Cole - . 
pi la drişteală n-vale. 

Ună f&ată niică, 
corba făr şigune, : 

9 Un fel de haină pentru femei la F'Arșeroţi. * 

De tine, dragă mamă, 
imi plecă iubitul pe lună, 
imi plecă iubitul pe lună, | 
Şi nu-mi zise<oară (călătorie)bună». 
Mierse, mierse pînă în cale, 
se înapoie, se căi: 
«iubită, mă băgaşi în. jale, 
«şi mă întorsei nefericitul din cale; 
<jubită, eu pentru tubirea ta, 
«voii remine aci totdauna ; 
«de iubirea ce am pentru tine, 
«de cit străinătate, mor mai bine. 
— -«lubite, pentru un cuvint al tăi, 
«îmi dau sufletul eu, 
«pentru un cuvint al tăi Se iubire, 
«uitai dureri şi jale. 

O fată mică (drăguță), 
care vrea mărtare, 

de iși apucă calea cu Cole 
pe la viltoare în vale. 

O fată drăguță, 
biata tără șigune *),
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nu €eși s-u vedi, l&a dado, 
cu gionle ale mume. . 

Cintă cucu m-părnare 
ah nu eşi l&a mumă, 

z-vedi g'onle ali Mare. 

<Ți tată n'-am ş-mine, 
mi vindu ti daţi lire, 
ți u voi ahtare arşine, 
rid rimăn''i toți di mine. 
Duvlig'ic mi fățeă păzare, 
ca tu locu di mulare. 
Ți u vol ahtare bană, - 
ma ghine tu loc ş-tu ţară.» 
Ţâ-are Mina di nu-şi păate.. 
di s-f&aţe canda-i di măarte? 
Că j-vâade Dinlu diminăaţă, - 
că ş-la c-ună mină faţa. 
Ţă&-are Mina di nu-i bună ? 
Că v&ade Dinlu c-ună mină. 
Lai prefte, barbă di ţap, 
cum băgăşi curuna n-cap?. 

LI 

POEZII POPULARE LA AROMÎNI 

nu €eşi s-o vezi, fă mamă, 
cu voinicul mamei. 

Cintă cucul in parmare 1) 
ah nu eşi, fă mamă, 

să vezi voinicul Marei 3). 

«Ce tată am şi eu 
mă vindu pentru zece. lire, 
ce o vreaii aşa ruşine, 
rid romiînii toţi de mine! 

“La Duvlegic :) mă tirguia, 
cum tirgueşti un catir. 

„„Ce o vrea -așa viaţă, 
mai bine in” pămint şi în ţărină.“ 
Ce are Mina de-i bolnavă, 
de se făcu parcă-i de moarte ? 
Giăci vede pe Dinul dimineaţa, 

„că-şi spală cu o mină faţar 
Ce are Mina de nu-i bună ? 
Căci vede pe Dinul cu o mină 
Măi preotule, barbă de ţap 

„cum băgaşi cununa în cap? 
(ad. : de ceai primit să-i înconuni?) 
salteaua e de bumbac, pi duşeclu di bumbac, 

dar perina-e de otravă. „Ş-cu cipitin'lu di firmăc. 

Nipopule Macedonia. 

MNotă.— Se ştie că la Aromini, acela care decide căsătoria tinerilor sint pă- rinţii. Aci e vorba de o fată căsătorită după unul [ră o mină, din care cauză fata 
este aşa de amărilă, în cit preferă mai bine moartea. 

J 

La 

Nu mă stringe de mină, 
ca să nu-mi fringi inelul, 
inelul cu douăsprezece pietre 

(scumpe) ; 
cum 0 să mierg a casă,--! 
cum 0 să-mi daii răspuns 

„la tata și la mama, 
“mama mă va certa, 

tata mă va bătea -- 
mătușa mă va jeli, - 
frățiorul mă va zdrobi, : 
mama mă va ingropa. 

“Nu me strinde de mână, 
Că să nu-n' frăndă nelol, 
nelol cu daâsprad de ripe; 

"cum 0 să merg a casă, 
cum 0 să-m! dai g'ovapol, 
la tate şi la mama, ” 
mama să me ncacie, 
tata să me tălc'ască 
teta să me jal&ască, 
bibe să me zdrob&ască, 
dada să me îngroapă. 

Nânta, com. de d-l Steriu Caragiani 

1) Un fel de arbuşt, care crește prin Macedonia, Tesalia. 
2) Nume de femee. ., 
1) Sat lînga Nipopule.
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LII 

—, «Pă-aţăl, clioşeu ţi ședi tine, 
mi vrei, nică, z-viin şi mine? 

— «G'one, tută mi tuch'escu, 

ma .ni'-esc făată, nu-n' piio z-grescu. 
— <Pă-aţel ch'oşcu cu dirâţi; 
arucă nică trei duşeţi; 

“pe-alel ch'oşcu cu pirmâcv 
arucă duşeți'i cu bumbăc, 
si-n! v'in vrută z-durn'im dori, 

tu pădure cum dorm puli. 
— G'one, tută va-n' glărescu, 

ma ni-esc făată, nu ursescu! 

Nijopule, Macedonia. 

— «Pe acel chioşe unde stai tu, 
mă vrei, dragă, (ld. mică), să vii - 

Şi eu? 
— «Voinice, toată mă topesc (de 

[iubire pentru tine), 
dar sint fată, nu pot să vorbesc. 
— «Pe acel chioșc cu stilpi 
pune (aruncă) dragă trei saltele; 
pe acel chioşc cu parmaclic, 
pune saltele de bumbac, 
ca să viu,. iubită, să dormim a- 

, [mîndoi, 
cutn în pădure dorm păserile. 
— «Voinice (iubite) toată (mi vine) 

- (să înebunesc, 
dar sint fată, nu pot să comand. 

LIV 

Toată n&aptta nu-n' durnii, 
mi suţi'“i şi m&-anvirtii, 
şi ca ţăara n'-mi tuchiii, 
tră viţina di ningă noi, 
ți ca suflitlu u.voi, 
si-l! baş ocliil' amînd6i. 
«L&a viţină, c-ocliul laiii, 
“ah, lilic'& ditru Maiă, 
«pl&acă-te să-ţi dic un graii. 
— Ți va-n' diţi, gone mirât, 
jo ti ştii că eşti drac, 
va s-mi başi, ţi va si fac, 
că n'-&scu nvăastă cu bărbât. . 
— 'Țini minte anda irâm d&adun, 
la fintina ţăa câ-alun, . 
sum un mer, sum un gutun'u, 
sum nă frîndă di cisti?n'ă, 
m&are aroşe n-adunâm, . - 
cu psifia li curăm, a 
tru viin dulțe-li mul'am 
cu zahare li pispilăâăm 
Şi ca purunghii gugurâm 

Penins. balc., 19, |, 1893. 

Toată noaptea nu dormii, 
mă soții şi mă 'nvărtii, 
și ca ceară mă topii, . 
pentru o vecină de lingă noi, 
pe care ca sufletul o voi (iubesc), 
săruta i-aş ochii amindoi. 
«Dragă vecină, cu echiul negru, 
<ah, floare din Mai, 
«apleacă-te să-ți zic un cuvint. 
— Ce-mi vei spune, dragă iubit, 
cu te ştiu, că eşti drac, 
o să mă săruţi, ce să-ţi fac? 
căci sint nevastă cu bărbat. 
— Ții minte cînd eram împreună, 
la fintina cea cu alun, | 
supt un măr, supt un gutuiă, 

“supt trunza de castan, 
mere roșii ne culegeam, 

“cu briceagul le curăţam 
in vin dulce le înmoiam, 
cu zahăr le presăram 
şi ca porumbeii ne giugiuleam. 

7 

LV 

Ţi-n' ţ-6-ai buda negilbinită, 
MOI, muşata, moi porumba mă&a, 

: disi havră n'-ai h'uvrită, 
moi al&apta, moi luna mă&a ? 

Ce-mi ai buza îngălbenită, 
frumoasa mea, porumbiţa mea, 

oare de friguri ai pătimit, 
- aleasa mea, luna mea ?
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disi ling&ari n'-aj dicută ? oare de boală (lingoare) ai zăcut, moi mușata, moi porumba mâa?. frumoasa mea, porumbiţa mea ? — Niţi h'avră nam hiivrită, — Nici de friguri am pătimit; ne ling5ari n6 am dicută, .. nici de boală n-am zăcut, 
g'one porumb, g'one alivdaăt, „voinic porumbel, voinic lăudat, n-u di dor n&astimtu j-grei, ' mi-e de dor nestins şi greii 

că nu-n' l6ai soțlă-amâi. - „că nu-mI luai soţul miei, 
l6al un pondu gilbig'6s, ci luai un pustii de gălbijos, gilbig'6s şi ufticos, . gălbăjos şi ofticos, . “ 
n-u si-l! dau mi'ndili ngh'os, mi-e să-i dau cu tifla în jos. 

LYI 

Ai să-l! diţem ună, Ai să-i zicem una, 
s-nă si facă 'dao, . 'să se facă două 
dao mă&are Mia ş-are, “două mere Mia are, 
un ş-&aste birbil'lu, | una e privighitoarea, 
frindă rozmarinlu, frunza rozmarinul, 
ah v'ino-n', făată; m-braţă, - ah, vino, fată, în braţe 
ta să-n' ti baş tru tață, ca să mi te sărut în faţă - 
disăară pină diminăaţă. din seară pînă în dimineaţă. 

Ai să-l! qiţem ao, | | Ai să-i zicem două, 
ta s-nă si facă trei, , “ca să se facă trei, 
trei ciic'sare pirustia, trei picioare (are) pirostria, 
dao măare ş-are Mia, | două 'mere are Mia, 
un ş-&aste birbil'lu, una-i privighietoarea, 
frinda rozmarinlu, frunza rozmarinul, 
ți-şi cîntă Maii şi Aprirlu, ce cintă în Maiu și Aprilie, 
ah v'ino-n' s-ti baș tru faţă, . ah, vino, să te sărut în faţă, 
di s&ara pin dimnăaţă. din seară pină în dimineaţă. 

Ai să-l' diţem trei, Ai, să-i zicem trei, 
s-nă si facă patru; . „ca să se facă patru, 
patru ţiţe ş-are vaca, patru ţiţe are vaca, . 
trei ciic'Oare pirustia trei picioare pirostria, 
dao măare ș-are Mia, două mere are Mia, 
un ş-&aste birbillu, : una-i privighitoarea, 
frinda rozmarinlu, i frunza rozmarinul, 
ți-și cintă Maii şi Aprirlu, ce cîntă în Maii și Aprilie 

"ah, v'ino-n', f&ată, m-braţă, - ah, vino, fată, în brațe, 
moi să-n! ti baș tru față, să te sărut în față, 
di săară pin dimnăață: din sară pină în dimineaţă. 

Ai să-l! diţem patru, . Ai să-i zicem patru; 
s-nă se facă ţinţi, să se facă cinci, 
tinți d&adete are mina, cinci degete are mina, 
patră ţiţe ş-are vaca | patru ţiţe are vaca, 

„trei c'ic'Gare pirustia, trei picioare pirâstria, 
dao măare ş-are Miâ, două mere are Mia, 
un ş-&aste birbil'lu, una este privighitoarea, 
frindă rozmarinlu, " frunza rozmarinul, 
ți-și cîntă Maii și Aprirlu, . ce cîntă în Maiă și Aprilie
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ah viino-n!, făată, m-braţă, . 
ta să-n' ti baș tru faţă, 
di s&ară pin: dimn&aţă. 

„Ai s-nă ditem ţinti, . 
s-nă si facă șase, 
şase stâale găl'inuşa, 

ținţi Q&adete are mina, 
patru ţiţe are vaca, » 
trei ciic'Sare pirustia, 
dao m&are ş-are Mia, 
un ş-&aste birbillu 
frinda rozmarinlu, 
ți-şi cîntă Maiu şi Aprirlu. 
Ah, viino-n' tăată, m-braţă, 
t&a si-ni ti baş tru faţă, 
di s&ara: pin dimnăaţă. 

Ai, s-li-o diţem şase, 
s-nă si facă şapte; 
şapte qile siptămina, 
şase st&ale găl'inuşa, 
ținţi q&adite are mina, 
patru ţițe ş-are vaca, 
trei clic'are pirustia, 
dao m&are ş-are Mia, 
un ș-€Easte birbil'lu, 
frinda rozmarinilu, 
ți-şi cîntă Maiii şi Aprirlu, 
ah viino-n', i&ată ; m-braţă, - 

ta să-n' ti baş tru faţă, 
di seara pin dimnăaţă etc. etc. 

Penins, balc. A. |, 33. 

Ună fată di Arie (!): 
cu perlu ca di flurie, 
căndu &ase a primnare, 
ți are pădurăa hare ! 
Ca porumbul dit amare, 
ți-i muşată, ţi-l scriată, 
pari că-i din ţer chiicată ! 
Făată, n'-arsiși inima, 
spuni cari-ț-u mumă-ta, 
disi are altă ca tini, 
ta s-ardă ning-un ca mine. 

ah, vino, fată, în braţe, 
să mi te sărut în faţă, 
din seară pină în dimineaţă. 

Aj să-i zicem cinci, 
să se facă şase, 
şase stele (are) găinuşa (constelaţiă 

[cloşca), 
cinci degete are mina, . 
patru ţiţe are vaca, 
trei picioare pirostria, 
două mere are Mia, 
una-i privighitoarea, - 
frunza rozmarinul, 
ce cintă în Maii şi Aprilie, 
ah,. vino, fată, în braţe, 
să te sărut în faţă, .. 
din sară pină în dimineaţă. 

Aj să-i zicem şase, - 
să se facă şapte, - 
șapte zile (are) săptămîna, 
şase stele găinuşa, 
cinci degete are mina, 
patru ţiţe are vaca, 
trei picivare pirostria, 
două mere are Mia; 
una-i privighiteareă, 
frunza rozmarinul, 
ce ciută în Maii şi Aprilie, 
ah, vino, fată, în braţe, 
ca să te sărut în-faţă, 
din sară pină în dimineaţă etc. 

T. Telescu 

LNII 

O fată din Arie (!) 
cu părul ca flurie (auriu), 
cind iese la plimbare, 
cit are pădurea graţie! 
Ca porumbelul după mare. 
cit e de frumoasă, 
parcă-i din cer picată | 
Fată, care, imi arseși inima,, 
spune, care-i mama ta, 
dacă are alta ca tine, 
să arză încă pe unul ca mine.
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. LVIII 

„—.lu nterâă lal n'elu a n'eă, 
spuni-n: ca să sciii şi eu, 
că-n: Mi lo io dorlu a tău? 
— Tu vulăagă, dăamna măa, 
ți-i ca tinir&aţa ta. 
— Ți-ni fățăâi, la! nielu a nieii, | 

tăată dua fâr di eu? 
— In! păscisam, le dăamna mea, 
ş-mintăa la tine nt-iră. 
— 'Ți-ni păsciăi, lat nielu a nieu, 
spuni-n', ca să știi ş-eu? | 
-— Earbă v&arde, dăamna me&a, 
ți-i crehtă ca faţa ta. 
— Ţi-ni biuşi, lai n'elu a niei, 

din: ş-ania, pullu a nieui! 
— Apă arate, dăamna mâa, 
ți luţi&ă ca mastăa ta. 
— Cae ni-ti băti, o nielu a niei, 
că plindăâi și t&avdâm ş-eii? 
— Picurarlu, doamna m&a, 
pri inate-ţi castilăa ! 

Poes, pop. Vulpian p. 54.; Obidenaru, p. 134 

„— Undemi-erai, drag miel al miei, 
spune-mi, ca să știi şi eii, 
căci mă apucă dorul de tine? 
— In pajiște, doamna mea, 
care este ca tinereţea ta. 
— Ce făceai acolo, drag miel al 

| | (miei, 
toată ziu fără de mine ? - 

"—" Păşteam, o doamna mea, 
şi mintea la tine îmi era. 
— Ce păşteai, drag miel al miei, 
spune-mi, ca să știi şi eu? 
— iarbă verde, doamna mea, 
care-i fragedă ca faţa ta. 
— Ce băuși acolo, drag miel al 

- [mieu, 
spune-mi şi mie, puiul miei, 
— Apă rece, doamna mea, 
care lucia ca figura ta. 
— GQine mi te bătu, o, mielul miei, 
că plingeai, şi te auziam şi eii ? 
— Păstorul, doamna mea, 

în necazul tăi, într-adins 
(adică: Intr-adins, ca să-ţi facă ţie 

: [in necaz). 

în a lră-avani, (drăgaica Cîntec de a Tră-av'anii. (drăgaica 

LIĂ . 

La-ţi gilăata j-du-te ntrăapă 
tu cusiță gâlbină, 

„tu trandatil-alică, 
ecliul lai di masină, 
sufrințăauă di giitân, 

„spuni-n! cai-ni ţ-ai arân ? - 
"— Un gone Vuscupul'ân 
tu fustăni ca căpidân. 

Vedi pag. 745. 

lea-ţi găleata şi du-te la apă, 
tu, cosiţă galbenă, 
tu, trandafir roșu, 

ochiul negru ca măslina, 
sprinceana de găitan, 
spune-mi pe cine ai iubit. | 
— Pe un voinic Voscopolean, 
în tustăni ca căpitan. 

Cintec de leagăn 

LX 
1 

Valăa, valăa pulii fug, 
„I&a d-lu-n' vin ș-ăa iu-n' mi duc; 

opai, opai, topai, topat ! 

Valea, valea păserile fug, 
eacă de unde vii și eacă unde 

[mă duc; 
hop ! hop! topai! topai!:
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iu ti duți, lai hi'i/lu al Topai? 
— C(l)o în Qăană, tu livade, 
ac sănt f6ate muşate, 
m&are aroșe t&-a băşare, 
dao faţă t&-a mușcare. 

Vedi pag. 1-16. 

Nani-nane pullu ali aaai, 
nani-nane lai beiilu a ni'eă,. 
tu sărmăniţă ţa dă-asime. 
Ţă-ai lai hiilii di-n' plăndi tine? 
fă-nrţă nane hiillu ali maie, 
ali maie, ali sivdaie, 
ca mata va-ni ță da cocă, 
s-u fați mam cu a ta jongă. 

LĂI 
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unde te duci, măi fiul lui Topai? 
— Colo-n deal, în livede, 
acoio sint fete frumoase, 
“mere roșii pentru sărutare, 
doi obraji pentru muşcare. 

Nani,. nani, puiul mamei, 
nani, nani, bojerul miei, 
in leagănul cel de argint ; 
ce ai liule de plingi ? 
fă nani (dormi) fiul bunicei, 
al bunicei, al dragostei, | 
căci bunica mi-ţi va da cocă, 
s-o faci mam cu a.-ta.jongă. 
(ad. s*o măninci cu dinţii tăy). 

Xolă.—mam, în limbagiul copiilor înseamnă ori-ce mănîncă -ei ; jongă e din- 
tele lor în limbagiul copil. 

LXU 

Cintec de joc la copii. 

— Ţaţă 
- Kiraţă | 
— ţe vindi lalo ? 
— Peşti Sultano, 
— cit îli dai ucălu? 
— un pară ucălu, 
— Dă-ă un ucă tră X.... 

OLX, 

— Taţo 
Kiraţo ! 

-— Ce vinqi unchiule ? 
„— Peşti Sultano, - 
— Cum dai ocaua ? 
— O para ocaua 
— Dă-ml o oca pentru X... (aci se - 
pune numele copilașului, care se 
Joacă). 

Altul 

Gisacă muma tu pirpâdi 
că va săară doi nipâţi. 
corba ţi-şă li-av&ă m-păzare, 
ți-şi li-av&â corba ti hare. - 
Cind dideâ di-și vinăă, 
corba, ţi nipâţi avă&ă, 
tută hăara s-ciuduăă. 

Joacă mama în ciorapi, 
căci va insura doi nepoți, 
“biata ce-i avea în tirg 
ce-i avea biata în graţie. 
Cind apucaii de veneaii, 
biata ce nepoți avea, 
tot satul se mira.
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-Va-ni fug, lailu-ni, va-ni fug, o» 

diparti va-ni mi duc, 
arali s-pat, s-aravdu, 
di vruta si nu avdu. 

Ma oi lele ! şi oi, bobo!. 
„p&-aţel fic'or ţe cîntă acl6. 

1] 

Puiu s-f&aţi muşata, Pasere se făcu frumoasă, 
pitruniclie scriată ; potărniche zugrăvită, 
io va-ni mi fac alâţii ei mă voiii tace cursă, si tr&acă si ni-ă acâţi. să treacă să o prinz. 

- „Il 

" Pitruniclie di nimpade, Potirniche neastimpărată, - 
viin la mine pi crivate. vin la mine în pat. 

III 

La poartă stităăi, făţăâi sirghiani La poartă stai, priveai satul, 
- [hOara, . | o 
Rominești ștăai, nu-ni grâai: bu-  romineşte Ştieai, nu-mi spuneai: 

(nă-ţi. Gara. [bună-6ară (bună ziua). 

IV 
. . , , j , j ii , 

Doi oclii mi mutrescu Doi ochi mă privesc, 
și suflitlu ni-tuchiescu ŞI inima îmi topesc. 

V 

Mă voii duce, sărmanul, mă voit 
i [duce, 

departe mă voiii duce, 
rele să sufer, să raba, 

“de iubita să nu aud. 

VI 
Ci aolei, şi bobo! 
pe cel fecior care cintă acolo.
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- VII 

“ Pitrumel'ia m&a scriată, Potirnichea mea zugrăvită, 
in' chier bana p&-a ta n'ată..  - îmi pierd mintea pe 'a ta tinereţe. 

VIII . 

Pitrunicl'e dit curie Potirniche din pădure, 
v'in la mine pit avlie. vin la mine prin curte. 

N o IX 

Du-ni ti, doru, după arug, Fă mi-te, dorule, după rug, 
si-ni ti baş ș-apoăa s-fug. să mi te sărut ş-apoi să fug. 

X 

Sufrimţ&al&-amisticate, - Sprincene imbinate, 
arseși gionli tu hiicate. arseși voinicul în ficaţi. 

pei di 

Faţa ta di mer ar6ş, Faţa ta de măr roșu, 
fă, nă Gară si u baş. fă, să o sărut odată. 

XII . 

Ocl'ul laiii ca mută | - Ochiul negru ca mură, 
si tuchiaști n-gută. se topeşte in gură. . 

XIII. 

Ună f&ată arumină, a O fată rumenă, 
g'6nili ş-u zdrimină. . voinicul o dezmiardă. 

XIV 

Citi fintin' tu munti sun, şi citi Cite fintini în munte sunt 
, (fintiniţi, , [și cite tintănele, 

di la tuti apă biui și foclu , de la toate apă băni şi focul 
(nu-n' st&-astindi. [nu mi se stinge. 

AV 

Nu m-am ne tată, "N-amenici tată, 
nu ni-am ne dadă, , n-am nici mamă, 
ma 'ni-am un frate, . “dar am un frate 
țe tut mi bate, ce tot mă bate.
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AVI 

Nu-ni am ne tată, 
nu-ni am ne dadă, 
ma nam Dă vrută, 
tră. lumea tutu. 

N-am nici tată, 
n-am nici mamă, 
„dar am o iubită 
cit lumea toată. 

XVII 

Finti'n! şi fintineali; 
dit munti şi dit.vali, 

„nicâţi durerii a 'măati, 
țe inima nn tatii. 

. 

Gionli s-piimnă tu ubor, 
ocliu laiă îl bigă” n-dor. 

Fintini şi fintinele, 
- din munte şi vale, 
înecaţi durerile mele, : 
cari inima imi taie. 

XVIII 

Voinicul se plimbă prin curte; 
ochiii negru il băgă-iîn dor. 

XI 

Tutu loclu l&-alăgâi, 
ca tine, vrută, nu-n! aflai, 
ninga t-un loc to vai miduc,, 
ş-apota m-braţă-ți va m&-aruc. 

Tot Pămintul il alergai (umblaij, 
ca tine, iubită, nu ailaj, 
încă intr-un loc mă voii! duce, 
ş-apoi în braţe-ţi mă von arunca. 

XĂ 

Feata dit grădină 
gi6nili S-avină, 
f&ata tut virghiă, 
g'onli u băşă. 

Fata din grădină, 
voinicul o urmărește, 
fata tot strigă (certa), 
voinicul o săruta. 

XI 

nu-n' ti 
[nviriă, 

un oclu ș-ună gură, pul6 ară 
[s-nu-ţi vină. 

Nu-ni' ti cirtăă le niică, şi 

7 

Nu te întrista dragă, şi nu te su- 
o [păra, 

un ochii şi o gură (dă-mi), ca 
[niciodată răi să nu-ţi vie. 

XXII 

Pul' tu vintu ţ&-asbuirâţi ş-alin- 
"+ [duri voi muşati, 

nu-i vrută n-lumi ca dă-aimea, cu 
Ie [dăânili scriăati. 

Paseri în vint care zburaţi şi rin- 
[dunici îrunoase, 

nu-i iubită în lume ca a mea, cu 
[sprincenele zugrăvite.
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XXII 

F&ata z-dusi la fintină, 
g'6nili ş-u lo ai mină 

Fata se duse la fintină, 
voinicul o apucă de mină.: 

XXIV 

Di ciţi v'atri sun pri loc pin di 
« __ un io l-alăgăi, 

şi ling6arăa ţe-n' sirgl'işi, ne pin 
[azi n-o vindicâi. 

De ciţi doctori sint pe pămînt pină 
[la unul îi vizitai, 

şi boala ce-mi dăduşi, nici pină 
[azi nu o vindecai. 

XXV 

Pul' voi d- Elbasâni, pul' voi d- Paseri din Eibasan, paseri din El- i „"“[Elbasâni, - « (basan, nu-n! vidui muşata di trei patru nu: văzui frumoasa mea, de trei: e o ani. p- „i [patru ani. 

XXVI 

Si nu-n' ti vrurim, vrută, 
s- nu-n! ti vrurim, durută, 

„citi suntu stăâlili, 
„si-n! hiibă a n'ia arălili. 

Dacă nu te-aşi iubi, iubită, 
dacă nu te-aş iubi, dorilă,. | 
cite sint stelele, a 
să-mi fie relele. : 

XXVII . 

Ari'ă dipus si tr&acă, 
dorlu si-n' lu nă&acă, 
dorlu ţe-n' băgâşi, 
cindu m&-astiliâşi, 

Riu răvărsat să treacă, 
dorul să mi-l înece, 
dorul ce-mi băgaşi, 
cind mă intimpinaşi. 

XXVII 

Vr&arăa ţe vini cu dor, . 
ț-ul faţi suflitlu laiii nior. 

Va-n!' trec pri la murminti, 
s-n'-adic di vruta aminti. 

XXIX | | 

Iubirea care vine cu dor, 
„ţi-l face sufletul negru ca nor. 

Voiii trece pe la mormint, 
să-mi aduc de iubita aminte. 

- 6:
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XXX ” Pe ă 

Trandafir, supţire hiir, Trandafir, subţire fir tră un g'one io. suschiir, pentru un voinic ei suspin, 'gionle a meii gură di n'are, “iubitul mieă, gură de miere, ți-i dulţe ca prota vrăare. care-i dulce ca intiia dragoste. 

XXI 

A l&a făată, a l&a doru, Dragă, fată, dorule, . ştinde-n' foclu, că va s-moru. stinge-mi focul, căci o să mor. 

XXXIL: 
: 

N'ari nu m'că vruta, ş-l-u buda Miere nu mincă lubita, şi-i este | [dulţi n'ari, [buza dulce ca miere, te-arisiși năară ş-u bișâşi, di &a te ai inșelat.să o săruţi o dată, de În6-ai siturari. [ea nu te mai saturi. 

XXXIII 

„Vrata nu-n!' mi jilești, „_ Tubita nu mă jelește, 
vruta nu-n' mi jileşti, iubita nu mă jeleşte, 

jo-n! cădui tră mâarti, eu căzui (mă imbolnăvii) de moarte, ŞI Ga s-armătuseşti. - ŞI ea se găteşte, . 

XXXIV 

Birbilă pătăă n-grădină, Privighietoarea -cîntă în grădină, sfrintăâli el diștiptă”, „ulii ea deşteptă, 
sfrintâal'lu vru s-lS-acaţă, uliul vroi:să o prinză, 

birbil'lu l'-ascăpă'. „ Privighietoarea însă scăpă, 

i 9.9.8" 

Merlu-i bun si-l mişcu, - Mărul e bun să-l mușc, f&ata si u chiișcu, „ fata să o pişc, 
f&ată sămărni'ată, fată samarineană, 
ca tine nu ari altă. . ca tine alta nu-i!



BOCETELE LA AROMÎNI 
- 

Vom arăta -pe scurt acest obiceiă jalnic, de a plinge la moartea cuiva, rezervind descrierea tuturor amănuntelor culese de noi şi refi- ritoare la acest obiceiii,-in lucrarea : Inmormântarea la Aromiîni. 
lată cum descrie d. Neniţescu I., tocirea la. Aromini, în lucrarea : - De la Românii din Turcia europeană 1) p. 437 şi urm.: 
După ce murindul îşi dă sufletul, indată i se leagă falcile şi i se inchid ochii ; apoi i se spală, i se tunde şi peaptănă părul şi "i rade barba. Dar dacă mortul este o femee, nu i se împletesc cosiţele, pen: tru ca să nu aibă greutăţi înaintea judecăţii de apoi, inodindu-i-ze no- „rocul. După ce mortul se îmbracă cu hainele cele Imaj OY, se aşază | pe un așternut în mijlocul camerei, tot cu picioarele spre răsărit, apoi i pune pe buricocălată (o luminare de ceară făcută ca o cealma înaltă), o candilă, şi e icoană. O dată terminate aceste d'intii datorii, rudele „se îmbracă în haine negre; femeia mortului insă-—dacă a fost insurat, şi dacă e tinără—se îmbracă cu haine în mătase in culori deschise, şi le poartă pănă ce se intoarce de la inmormintare, cind se imbracă și ea in doliu. Toate celalte femei, vecine şi rudenii, iși 'acoperă capul, “în semn de dolii, cu o maramă neagră, ear. bărbaţii şi băeţii îşi ace- peră fesul cu un voal negru. După ce imbrăcarea în negru se termi- nă, toată familia se aşează in jurul mortului şi incepe bocirea. Fe- meea cea mai în virstă incepe a arabdăsi, adică, a boci, a zice în bo- cet cuvinte mișcătoare, privind pe încetatul din viaţă, peun ton pre- lungit și înnehru. In bocetele acestea este inmagazinată mai toată psi- chologia şi metafizica poporului arominesc ; în ele se oglindesc în chip clar credințele despre nemurirea sufletului, despre trecerea pe lumea cealaltă, despre răsplata binelui şi pedepsirea răului făptuit în viaţă, despre călăuzirea în spre cel-l-alt tărim a unui sullet tiăăr şi neezpe- rimentat de citre sufletul unui om mai bătrin, cunoscut ca binefăcă-! tor. Tot în aceste bocete, din care unele sunt 'comoată de poezie, și de - iubire, şi de adinci sentimente, se oglindesc credinţe!e despre felul vie- ței; sau mai bine: a supra viețui sufletului, despre natura fericirilor 

şi suferințrlor de dincolo, în line in bocete mai mult de cit in toate cele-lalte manifestări, poetice ale .inim-i, ale minţei şi ale credinţei, po- 
porul arominesc, adică fidela şi sfinta femee aromină, a vărsat toate bogăţiile bogatei ei naturi de mamă devotată, de soră gingaşă și de 
soție statornică pină-la moarte.» - 

1) Bucureşti, 1$95.
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La inceput pling (bocesc) numai rudele. Clopotul satului începe 
a fi tras, rar, lugubru, ca să anunţe, că cine-va a murit Şi rind pe 
rind, cunoscuţi şi necunoscuţi, prietini şi neamici ai reposatului sai 
ai familiei reposatului, uitind toate neinţălegerile avute, vin să-şi iea 
ultimul adio şi după ce depun buchetul de îlori cu feara, (o mică lu- 

" minare de ceară) la capul mortului, se aşază in jurul mortul Și prin 
cuvinte jalnice, caută să mingile pe nenorociţii crud loviți. Numărul 
celor cari pling se măreşte ast-fel şi plingătoarele, se impart în două 
părți, şi pe cind boceşte grupul d'intăi, cel lalt se vaită, sai stă mut 
şi ascultă ce zice intiiul grup, ca la rindul săii să răspunză sati să 
continue bocetul improvizat mai departe. In acest caz una din femei 

- începe'şi înşiră cuvintele, ear cele-lalte o urmează. 
Din cind în cînd vre o femee care de curind a fost lovită grei 

prin moartea vre unui iubit al ei,.incepe să 'cînte și ea despre fiinţa 
scumpă inimei ei. : 

| Atunci o nouă serie de bocete se produce. Noi plinsete, noi va- 
iete, cari iţi stişie inima de durere. 'Totuşi acestea nu sint decit niște 
episoade, menite să distragă parcă pe rudele nefericite ale mortului 
prezent, pentru un moment. Apoi earăşi se incepe a se vorbi numai 
de mortul întins,-a i se arăta calităţile, a-i lăuda iubirea lui de casă, 

"de mamă, de soție — dacă este insurat,— de frate, de sorori ete ; i se. 
descrie tinereţea şi frumuseţea ; se blastemă moartea, ceasul în care 
l-a găsit ea, şi în genere toate scenele gingaşe şi mişcătoare din viața 
nefericitului. 

Cu vre un ceas inainte de scularea mortului (inainte de rădi- 
carea mortului pentru a fi dus la înmormiîntare), vecinile şi cele lalte 
femei işi ea ziua bună de la mort şi-l roagă să transmită salutările 
lor la iubiții și scumpii duşi in lumea cealaltă... 

A boci : 

l-plingu, 
l-cîntă, 

„lu qic, : 4 se boceşte. 
“ l-arăbdăsescu, 
l-mirlucsescu. 

Bocetele se numesc: ci'ntiți di mortu (cintece 
de mort); plinguti di mortu (plinsete de mort); 
mirgh'ulăaghii (bocete) ; şi ninti, intrebuinţat, cînd 
vrem să dojenim pe cine-va, care, cind cere ceva, 

„0 cere într-un mod plingător, de miluit, de parcă 
ar plinge, parcă ar [i o bocitoare, parcă ar zice 
un bocet: 

apîrni &ară cu n'in'i (începu earăşi cu bocirea), 
adică, începu earăși a se bori. Na 

A țe-n' ti duți tot n'in“ ? (ce mi te boteşti ?) 

Culegerea bocetelor este foarte anevoioasă din două motive ca- 
pitale : 1) Există credinţa supesstiţioasă, că cine spune bocete, sai re- 
petă la altul ce s-a cintat la un mort, își atrage moarte in casă, asupra 
copiilor saii rudelor. . a 

2) Dacă sint femei, cari nu cred in credinţa de mai sus, incepind
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să-ți spue bocetul, după puţin plinsul le podideşte, amintindu-și de 
vr'un mort iubit, 
departe. : 

Cele cite-va bocete de mai jos, necomplecte, ai fost adunate. de 
la mama mea, pe cit ş-a putut aduce aminte de celeauzite la diferi-: 
tele inmormintări din oraşul Vlaho-Clisura şi Avela, la cari 'azistase. 
Multe din aceste bocete'au fost auzite la unul şi acelaşi mort. Mama, 
cînd mi le dicta, zicea: cutare așa a cintat la mort, cutare alta așa. 

| La întrebarea mea de pildă, dacă s-a cintat ceva relativ la tine- 
rețea mortului, la bunătatea lui etc., după ce se gindea niţel, spunea 
ce-şi aducea aminte. In tot dauna insă părți din ce auzise. Culegerea 
acestui gen e foarte importantă, dar ar trebui să se facă chiar, cind 
se boceşte mortul, fără să se omită ceva, ca să nu scadă nimic din 
însemnătatea sa. ” 

Aceleași bocete nu se spun la -fel la acelaş mort. Fie-care mamă 
plinge, —zice mama mea,— cum simte, cum o doare, apoi, după cum e 
mortul, mai tinăr, mai bătrin ; mai nefericit saii mai fericit in viață 
etc. etc. etc. | 

Numai cine a ăvut ocaziunea să auză şi să vază, cum pling fe- 
meile la mort, işi poate face o idee deplină de cit de impunător este 
efectul durerii lor, cit de adincă şi jalnică este această durere. | 

Melodia pe care se-cîntă este foarte duioasă şi mişcătoare, Dacă 
mortul este tinăr, i se cintă multe bocete pe aria cintecilor de nuntă 
şi pe diterite alte arii obicinuite în cîntecile de. veselie și de petrecere. 

Vlaho-Clisura. 

” "O mătuşe plinge pe o nepoată 

l 

Astănqă diminăaţa, astănqă di- 
[min&aţa, 

j-bate nă cămbană multu lăhtă- 
| [răasă, 

ş-trăațe nă nivăastă multu lun'i- 
[năasă, 

ș-fude la&a friptă, ş-fude laea arsă ; 

s-fude la&a arsă, ca sula tu foc,. 

ca sula tu focu, ca va s-intră tu loc. 

Astăzi dimineaţă, astăzi dimineaţă, 

înspăimin- 
a ” [tător; 

irece o mireasă foarte luminoasă, 

bate un! cloput. mult 

fuge (se duce) -nenoroeita friptă, 
_[fuge nenorocita arsă ; 

fuge nefericita arsă, ca frigarea în 
“ [foc, 

ca frigarea în foc, căci va intra în 
[pămint. 

Mama la moartea fiului ei 

Ah! lai h'il'lu a n'eu, . 
cum di azbuirâşi ? ” 
ti mă-ta nu-ţi fu nilă ?. 
nu ti minduişi?! 
cum di ţ-alăsâși 

Ah! dragă fiii al miei, 
cum de ai zborat?. 
de mamă-ta cum nu ţi-a fost milă? 
nu te gindişi ?! 
cum de-ți ai lăsat 

aşa în cit este imposibil de a putea continua mai | 

, 

-
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vruta ta mul'are... 
şi luțăâfirii a tăi? 
Cu care ti năiriși 
di dit” lume în! fudiși ! 
ah! laia di mine, 
cu care m&-alăsâși ? 
V'ino ! vrutlu a n'eu... 
tăarnă-te dit cale... 

„la scumpa a ta dadă! 
v'ino nică ună bară 
ahite inin' nu pligu&ă ! 
Tine fuqi la alţi soţi 
şi noi șcreţi singuri n-alâşi, 
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pe iubita ta soţie... | 
și pe luceferii tăi? (adică copiii). 
Cu cine te supărași, . - 
că din lume ai fugit! | 
ah! nefericita de mine, 
cu cine m-ai lăsat? 
Vino | iubitul miei... 
Intoarce-te din cale... . 
la scumpa a ta mamă 
Vino încă odată, 
atite inimi nu răni! 
Tu pleci la alţi soţi, | 
şi pe noi, pustii singuri ne laşi. 

„ De ia Românii din Penins. Balc., 1. Neniţescu, p. 438. : 

La un fecior holteiii 

Hiillu a ei ţi-n' fițâşi! 
ți [ţ6şi, ţi n-adărâşi ? . 
cu curuna n-cap fudişi, 

tăr di altu m&-alăsâşi, | 
casa mâa n'iu ncliseşi, 
vulă laie n'-u băgâși, 

„cu căbane n'-u lâişi, . 
„ușa cu clasa n'-u nclisâşi, 
dâspiţii n'i li tălâși, 
hareili n'i li ch'irăşi, 
sivdăile nu li tricuşi, 
dinire nu inch'isişi, 
ne la nun, ne la fărtât, 
ne cu cuscri amisticăt. 
Ți si-n' fac şi ei laia, 
singură ca cucuv&ata ? 

„ Virnă cale nă-alăsâşi, 
p&-acul gușe mă-arucâşi ? 
fără frate, fără soră, 

„fără tibie, s nii Vaii noră, 
ți s-ni'i fac, hi'ili, fără tine, 
că-n! ti duseși di la mine. 
Ag'utăţi-nii a mele s6aţă, 
şi voi ensurine tate, 

- mină di mină s-n-acăţă'm, 
Pragin s-tr&acă s-nu-i alăsă'm. 
ŢI e lilic'a ţi pitrițem? - 
di căile cum nă. fiţâm ?! 
Puli a văarăl'ei ţi-şi bat, 
şi cintă birbil'i la cap. 
Tută lumea s-hărişăaşte, 

“mine mâartăa mi jil&aşte ! 

. 

IL 
: 

"Fiul mieă, ce ne făcuși ! 
ce făcuşi, ce ai dres? 
cu cunună 'n cap fugişi 
(adică : tinăr in curind mire), 
fără de altul mă lăsași, 
casa mea mi-o "'nchiseși, 
pecete mare lu imi puseși, 
cu catran mi-o inegriși, 
uşa cu cheia mi-o inchiseșşi, 
oaspeții mi-i opriși de a veni, 
bucuriile mi le pierduși, 
amorurile nu le trecuși, 
mire (ginere) nu pornişi, 
nici la naș, nici la fartat, 
nici cu cuscri amestecat. 
Ce să fac şi eu sărmana, - 
singură ca cucuvaea ? 
Nici o cale nu lăsași, » 
pe-a cui spinare m-aruncaşi, 
fără trate, fără soră,” i 
n-avui noroc să-mi leaii noră, 
ce să fac, fiule, fără tine, 
că mi te duseşi de la mine. 
Ajutaţi-mi soaţele mele, 
şi voi verişoare toate, 
mină de mină să ne apucăm, 
pragul să treacă să nu-l lăsăm. 
Ce e iloarea ce trămitem ? 
cum ne am hotărit? 
Păserile verei, ce mai cintă 
și cintă privighetorile la cap. 
Toată lumea se bucură,— 
pe mine moartea mă jeleşte;
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loclu tut el si dișclide, 

h'illu a n'eu tu loc si ncl'ide; 
pit Vlăhiie n'-alăgăşi 
di furtună n'-ascăpăși 
şi în casă în! vinişi, 
ma di măarte:nu fudiși. 1) 

967 

pămintui tot înfloreşte (lit. se des- 
[chide), 

“fiul miei in pămînt se inchide; 
în Valachia mi-ai umblat, 
de furtună mi-ai scăpat, - - 
şi în casă mi-ai venit, 

EI 
numai de moarte n-ai fugit! 

La o fată mare 

SNA . , 

F&ată, tu ilichiie murişi 
nvă&astă nu ti fițeşi, 
cu cuscri nu tă amisticâşi, 
g'one tine nu-n' luaşi. 
Tu loc di g'one, murmiate-ţi dai, 
şi culăți di ţ&ară la capu-ţi stau. 
Vr&am să-n' ti scot din casă; 
nveastă cu tel'urli pri faţă 
şi tora armăseşi f&ată 
tu loc ingrupată.:) 

La o nevastă tînără . 

Hiil'a măa, vruta m&a! 
ti mărităi, ti pitricui, 
cu dor mare t&-aștiptâi, 
nicuchi'iră n'i ti fec'ă, 
doi an' nică nu umpluşi. 
Nicriscută, nidizn'irdată, 
ț-alăsăşi păăa nipurtată ; 
tru săaţă nică niişită 
şi nică nihărisită ; , 
sivda&a protă, haraia protă! 
Cu cuscrimăa nividută, 
nimisticată, nicunoscută, 
şi nica niurdinată. 
La6a di mine ti măritâi, . 
ti vidui, ti hărisii, 
va z-ved mine soțlu cu altă. 
şi mine-armin mărată. 

Fată în virstă murişi, | 
nevastă (mireasă) nu te făcuși, 
cu cuscri nu te amestecași 
june tu nu-mi luași. 
In loc de june, mormintiiţi dau, 
şi colaci de ceară la-cap iţi stat. 
Voiam să mi te scot din casă, 
nevasta cu peteala pe faţă, 
Şi acum .rămăseși fată, “ 
în pămint îngropată. 

V. 

Fiica mea, iubita mea ! 
te măritai, te -petrecui, 
cu dor mare te aşteptai, 7 
gospodină mi te făcui, . 
doi ani încă nu impliniși, 
necrescută, nedezmierdată, 
iți lăsaşi zestrea nepurtată ; 
cu soațele incă neamestecată,. 
şi încă nealintată ; 
întiia iubire, întiia bucurie ! 
Cu cuscrimea nevădută, - 
nemestecată, necunoscută, 
Și încă nedată in lume. 
Sărmana de mine te măritai, 
te văzui, te alintai, 
O să văd mine bărbatul cu alta, 
şi eu r&min tot amărită. : 

"Burada : Cintece de miriologhi, Convorbiri lit. XVI laşi, 1883, p. 491, 

5 Burada : Convorbiri literare, A. XVII, p. 37. 
'?) Burada, Convorbiri lit., XVI, p- 490. | 

P
i
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“La un bărbat, care şi-a lăsat nevasta văduvă cu mai mulți 
„copil mititei. E 

Avdi vrutlu soțlu a n'eu, 
iu mi alăsăşi ? 
Yu mi dimindăşi 
fumelia cui 6-alăsâşi ? | 
Sce&nlă-ţi muşatlu caplu a tăă, 
şi nu nă fă aestu ară'u, 
s&-alâși ficorlii fără tată 

și mine fără nicuchiirată. 
Vimtu laiii și vimtu şcret, 
tine nu m&-alâși ca s-trec. 
M&-alăsâşi făr umbră m-pade 

şi-n! alăsâși fumel'a n-cale ; 
săârile si ni-d-ardă, 

- ploăăa si nu bată; 
clieile a chi'isăl'ei n'i dideşi, 
bunili tuti ni li tăl'ăsi 

' t&-adărâşi, t&-armătusiş 
tu altă lume închiisişi 
daspiţii nu li mutrişi, 

“și cu gura nu lă grişi, 
* n&aşteptâşi, ne pitricuși, 

2 
ID 

- ţi-l foclu ţi nă fițeşi ? 
Taifă, frati-tu adună, 

„tacă și cimpan-asună 
tută lumâ&a tra s-adună, 
tru murmintu să-n' tă-apună. - 

"cheile mizeriei imi dăduşi, 

VI 

“ Auzi, iubite soţ al miei! 
unde mă lăsaşi ? 
cui mă încredinţaşi, 
copiii cui lăsaşi?! 
Ridică-ţi frumosul 'cap al tăi, 
şi nu ne fă acest râu, 
să laşi feciorii fără tată, 
şi pe mine fără gospodărie. 
'Vint negru şi vint pustiii, 
tu nu mă lăsaşși să trec. 
Mă lăsaşi fără umbră (ad. fără a- 

[jutor) pe .pămint, 
şi-mi lăsaşi copiii în drum: 
soarele să mi-i arză, 
ploaea să mi-i bată; 

bunurile toate mi le tăjaş 
te gătiși, te inarmaşi, 
în altă lume pornişi, | 
oaspeţii nu i-ai băgat in seamă, 
şi cu gura nu le grăişi, 
nici “așteptași, nici petrecuşi (oas- 

| [peţi), 

i, 
i; 

ce e focul ce ne făcuși? 
Tovarăşi, fratele adună, 
toaca şi clopotul sună, 
toată lumea, ca să se adune, 
în mormint să mi te puie. - 

La moartea unei bătrine 

Ţi s-f&aţe azi .la noi a casă! 
Dada lae nă ie t&asă; 

ga rudi dada din casă; 
&a trideţi, inclideţi parta, 
si nu nă fugă dada, 
că ș-are un hiil'i tu x&ani, 
di lO-aştăaptă, că şi-l ari. 
S-așt&pţi, dado, dao dili 
că nchi'isi h'illu' și vine; 
si-l aştepţi, durută mumă, 

VII 

Ce se face azi la noi a-casăl 
mama sărmană este întinsă 

[(moartă) ; 
ni se duse mama din casă; 
ean trageţi, închideţi poarta, - 
ca să nu ne fugă mama, 
căci are un liă în străinătate, 
şi-l aşteaptă, căci şi-l doreşte. 
Să aştepţi, mamă, încă două zile, 
căci se porni fiul şi vine; 
să-l aștepți, dorită mamă,



'siirulu di casă-nii. 

giâne, ocliu di lun'ină, 
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s-ti pitrăacă «sară bună.» 

Ți-si vine nă carte lae! că- i vine o carte neagră ! 
tră cari iatse grama lae? - 
— Ne tră (cutare) 
ne tră (cutare), 
că-i tră dada, dada ndastră. 
Tra si fugă si n-alasă. 

— nici pentru (cutare) 
nici pentru (cutare) !), . 
ci-i pentru mama noastră, 
ca să ne fugă din casă. 

969 

ca să te petreacă «drum bun» 

pentru cine este slova” neagră ? 

Fă-t pişmană, dadă, s-ti torni. " căeşte-le, mamă, şi intoarce-te | 
+ 

Notă. — Apo continuă a-i spune, că unde merge ea, nu există nici telegraf, nici 
cărăuş şi nici poştă, ca să scrie şi se priimească veşti de la rude şi să le serie des- 

pre starea ei. 

La moartea unei fete, prietinele (soaţile) ei, îi cîntă : 

VIII 

Ea sculăți, le săaţă voi, 

s-ni fițem nă stizmă noi, 
stizmă mult analtă, analtă, 
să ncl'idemu erma p6artă, 
s-nu nă fugă laga săaţă, 
la&a săaţă-nă dim braţă.! 

să facem un zid nui, 
zid foarte înalt, nalt 
să, inchidem pustia poartă, 

biata prietină din braţe. 

+ 

La moartea unui june 

IX 

Ajutaţi, prietinele mele, 
să-i cintăm cintece noi, 

Agtutăţi, s6ățile a mâale,. 
si-l! cintă'm cîntiţe nale, 
si-l! faţim arada di nsurare, 
a g'6nilui, grambsului; voinicului, mirelui; 
«groapa l-ăaste nv&asta lui.» «groapa este mireasa lui.» 

Oi, oi, mărata- ni, Vai, vai, nefericita az mine, 
n'i si dusi gionile,  - 

, &'6nile, g'6nile |! . 
Oi, oi, cripata- ni, 
n'i 8i dusi sturulu, mi se duse stilpul, 

stilpul de la casa „mea. 

Tutuloru va li stai, 'Tutulor. mă. voit impotrivi, 
g'ânile io nu-n' lu dai. pe voinicul miei eii nu-l da 

„Voinice, ochiii de lumină, 
mM&- -alăsăşi tută :căn'ină. mă lasași toată în căinire. 

) Pentru vre-un nefericit, care doreşte să moară şi se căzneşte în zadar. 

.. 

Ean scolați- vă, soaţe (tovarășe,: 
[prietine) voi, 

să nu ne fugă biata prietenă (soaţă), 

să-i facem rindul de însurătoare, 

mi se duse voinicul (bărbatul), 
voinicul ! voinicul! 

vai, vai, crepata (amărita) de mine, 

vu 
U..
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Nevasta plinge pe bărbatul ei 

Vai di mine, vai di mine, 
cum s-armin firă di tine, 
singură firă direc, 
cama ghiine si-n' mi nec, 

ai, ai... 
Te-aştiptâm cati stămină, 
s-nă viin', gone, di la stină; 
tora cari la&a-n' va 'șteptu? 

n'-azburişi lai pul'i aleptu 
| ai, ai... 

„Seăală, g'one; scăală, bune, 
că ț-aurlă pondul cine,. 

| ai, ai... 
Scăală, g'one; sctală, al&apte, 
că ti plingu dadle făăte, 

ma pri vi'islu d&-a&ri s&ară, 
cumu si-n'ti.h'ig tu ţară ? 

ai, ai... 
bigă' z-Qa erma di tăacă, 
cari G-adră', mina si-l! săacă! 

Tăaca da, s-n'-arapă g'onli, 

mastur, si-n! ță s&acă mănili! 
Adunâţi-vă s&aţă ş-soţi, 
s-n-acăță'm di bărnu toţi 
s-nă big'am tu erma păartă, 
s-nu dam g'onle si lu-ngrăapă, - 

ai, ai... 

Incepu' să fie trasă toaca, 
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. 

Vai de mine, vai de mine, 
cum să rămiiii fără de tine, 
singură fără susţiitor (stilp),. 
mai bine m-aș înecă a 

| ai, aj... 
Te aşteptam în fie-care septămină, 
să ne vii, voinice, de la stină ; 
acuma pe cine voiii aştepla nefe- 

[ricita ? 
imi sburaşi, drag puiu ales 

| ai, ai... 
Scoală, iubite, scoală bunule,. 
căci urlă pustiul de cine 
a ai, ai... 

Scoală, voinice, scoale alesule, 
căci te pling cele două fete 

, ai, ai... 
Pe 'visul! ce visai eri sară, 
cum să mi te infig în ţărină ? 

- ai, al... 

cine o făcu, mâna să-i secel 

Teaca da (sună) ca să-mi răpiască 
- e [pe june, . 

meşter, seacă-ţi-ar miinele! 
Adunaţi-vă soațe (prietine) Şi soți, 
să ne prindem de briti toţi, 
să ne băgăm în pustia de poartă 
să nu dăm pe jnne să-l ingroape. 

rr - 

„Rudele pling pe verişoara lor 

- Sole voi, sole muşată, 
s-u-adună'm tuti la p&artă, 
s-n-acăţă'm di mănă-mănă, 
s-nu dăm la&a cusurină. 

Cusurină vrută ș-niică, | 
nu-ți fu ni'ilă, nu-ți fu frică, 
d&-ață gr&apă ţară lae, 
s-ț-alăşi mumă, moi sivdae. 

Dişcl'ide ocl'il, scumpa noastră, » 
ngliima ta. nu taste bună. 

XI 

Neam, neam frumos (binevoitor) 
să ne adunăm toate la păartă, 
să ne prindem de mină-mină, 
să nu dăm pe biata verişoară | 

Verişoară iubită şi mititică, 
nu-ţi a fost milă, nu-ţi a fost frică, 
de acea groapă, cu țărină neagră, 
ca să te desparţi de mama, iubito! 

Deschide ochif, scumpa noastră, 
căci gluma ta nu ieste bună, - 

%-
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Moi curbane trandaliru, , 

-bana: -m tută va-n! susch'iru, 
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Mama îşi plinge fata 

Nă mumă, nă jiu dasă 
îşi apiri lihtirăasă ; 
că turţi, lăi vaniţari 
il! cupăsiră u-casă: 
«criştină, dă-nă f&ata, 

-criştină,: dă-nă hil'a I» 
aN6-am hi'il'i, turţi, tră dare, 

-n6-am făată, turţi, tră dare.» 
şi turțil'i vanițariii, 
ni-u lGară, n'-o- -arichiiră. 

O mamă, o jalnică (mamă), 
i se făcu zi inspăimîntătoare ; - 
căci turci, cruzi ieniceri 

„îi poftiră în casă ; 
«creştină, dă-ne fata, 
creştină, dă-ne liica !» 
— «N-am fiică, turcilor, de dat, 
n-am fată, turcilor, de daţ.» 
şi turcii, ienicerii, 
mi-o luară, mi-o răpiră. 

La moartea unui băiat 

A lat pulii, a lâi birbilii, 
ali dodi durut hi'ilu, 
țe ticuşi di nu nă grești, 
Ş-ali dadi I -cich'useşti ? 

ai... aia... n 
Alar puli, pul'ă curbane, 
muma si tuch'i di Jale, - 
că-n' ti veadi citră sare 

H'il'ă, si ştii că ş-mine mor, 
nu ti dai a turţilor:) 
h'il'ă, și ştii că mi din'ic, 
tu ţara laie nu-n' ti h'ig. 

oi, oi, gabrolu a nei, 
oi, oi, birbeclu. a n'ei. 

XUL Se 

Drag puiu, dragă privighitoare, 
al mamei dorit li, 

„de ce tăcuşi, de nu mai vorbeşti, 
şi pe mamă te superi? 

Bi al 
Drag” puii, puii iubit (jeru a) 
mama se topi de jale, 
căci mi te- vede citră soare (adică: 

(mort). 

Fiule de-aş şti că mor, 
nu te dai turcilor, 
tiule, de-aş şti că mă prăpădesc, 
in fărină nu mi te înfig. 

Jubitule Quit. jertta) trandafiri; 
viața toată o să suspin, 
vai, vai mirele mieu, 
vai, vai, berbecele miei. 

s r 

Cind se desgroapă mortul 

Bună-ţi Gară, hi'il'lu a n'eu, 
va s-ti ntrebu, hiil'lu a n'eii, 
cum tricuşi trei an' di dili, 
firă uşe, firă ping'eri ? 

XIV 

Buna ziua, fiul mieu, - 
o să te intreb, fiul miei, 
cum. petrecuşi trei ani de zile, 
fără uşe, fără fereastră ? 

1) Aşa numeşte mama pe cei cari vin să-l rădice pe iubitul ei din braţe şi să-l 
pornească la mormint. Ciocli la Aromîni nu se găsesc, ci rudele cele mat apropiate, de 
partea barbateasca, râdică mortul şi-l conduc pină la mormînt. |
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cele-lalte femei cari însoțesc pe mama, îi răspund în cor: 

—Ţi ti fați hută (cutare),. 
- di nii stai, di lu ntregh'? 

cu ţi gură si zburască, 
cu ţi ocl'i s-ti mutrăască, 

cu ţi ciic'ăari si se scăală ? 

Mama : | 

—-Anvităţi-mi, săaţă voi, 
ți si-n! tac cu g'onle ni'e ? 

—Ascumbusăa-ţă daiile braţă, 
fă-ţă pâlmili lupati, 
angi'ili s-ță lă-adâri sapă, 
ş-arucă țara la nă parte, 
scindura dă&-alantă parte. 

— Ce te faci naivă (numele celei, 
| | care plinge) ? 
şi stai, de-l întrebi $ | 
cu ce gură să-ți vorbească, 
cu ce ochi să te privească, 
cu ce picioare să se scăale ? 

—Invătaţi-mă, prietine voi. 
ce să fac cu voinicul miei 2, 

—Cele două braţe să-ți sumeţi, 
fă-ți palmele lupeţi, 
unghile să ţi le faci săpă 
şi aruncă ţărina .la o parte, 
scindura de altă parte 

Aci urmează apoi ceva infiorător, pe timp ce groparul, săpind scoate oasele mortului. Grupul de rude întrebă: - 

-"Ți băgăși și țe scusâşi ? 
(ce băgaşi şi ce ai scos)? « 

ear mama face nişte a utiteze din compararea membrelor, a ce ati fost şi ce sint. Tot ce se leagă ca amintire dulce de mina, faţa, ochii, Yoinicia, deşteptăciunea, cumențenia celui stins etc. ete. mama le rea- minteşte în viersuri improvizate, pe cind celelalte o urmează, inecate şi ele în lacrămi. Sfirşind dinsa, liica nemingiiată sai nevasta îndu- rerată, urmează cu inşirarea descrierei nemărginitei lor dureri. E ceva grozav ceta ce se petrece la mormint și in multe comuni, cari ail avut tericirea să aibă cite un pr 
renunţat de la. acest trist d 

eot cu minte, prin stăruinţele acestuia, au 
in cale afară obicei, așa că radele nu mai „au voie să aziste la dezgroparea celui mort, 

La moartea unui tată 

Du-n' ti, tată, du-n'ti, 
du-n' ti Gară bună; 
lele tată, cara s-n'erdi 
astară la Adanasi,!) 
cor mari va-n!' t&aștăaptă, 
tuți d&-atăi va si hiibă, 
frați, tată, ș-cusurinii. 
Ti pilicirsescu, tată, 
la viră si nu ti duțţi, 
mași la tata n'ei s-ti duţi, 

AV 

Du-mi-te, tată, du-mite, 
du mi-te drum bun; 
dragă tată, dacă mergi 
de sară la sf. Atanasie, 
horă, mare mi te va aştepta, 

„toti din ai tăi vor fi, 
fraţi, tată și verişori. 
Te rog, tată, 
la nimeni să nu te duci, 
numai la tata al miei să te duci, 

1) Biserica din marginea satului, unde se afla cimitirul la Vlaho-Clisura, 
N



PCEZII POPULARE LA AROMIÎNI 973 

si li spuni, lele tată, | ca să-i spui, dragă tată, 
si li spuni Qi a casă, . „să-i spul de a casă, - 
că Nachi'i lu nsură'm, că pe Nachi. îl insurarăm 
că Lionida e fugatu. earcă Lionida e plecatinstrăinătate. 

şi aci urmează descrierea stărei casnice, care stoarce lacrimile tu- 
turor azistenţilor. Si 

i 

La moartea fiului săi, după ce i-ai murit mai mulţi fil 

XVI 

Nă mumă multu arsă, | O mamă foarte arsă, 
nă mumă ară jil'&asă, . o mamă foarte jalnică, 
cu pli'nguti va d&armă, | cu plinsete va dormi, 
cu pli'pguti va'scăală; "cu plinsete se va scula, 
că tuți hil'l'i il tâasi căci toţi fiii îi întinse (muriseră) 
și singură ş-armasi. și singură rărnase. 

Nepoatele nefericitei mame (Tasa Tacit), o: mingiie: 

— Ah! le, tetă durută, ă — Ahl drăgă mătuşă iubită, 
noi tuti va ti vrem, | „noi toate te vom iubi, | 
ca mamă va ti vrem, noi ca- pe o mamă te vom iubi, | 
nu plinqi, tetă, nu plindi. - -- nu-plinge, mătuşă, nu plinge. 

„__ Xotă.— Aceasta — Tasa Tacit — a fost nefericita mamă a unuia dintre cei mai 
inimoşi institutori aromini din Macedonia Tuliu-Tacit, Ea a avut nefericirea să pearză 
în interval scurt trei. fii, toți bărbaţi însurati şi de valoare, dintre cari Taci și Tuliu 
ai lăsat. mari regrete printre compatrioții lor. Cruda soartă a făcut ca ea să trăească 
şi să vadă murind, rînd pe rind mai toată odrasla tinără a scumpilor ei fii şi să nu-i 
rămie de cit o fiică — Mia, care trăeşte şi, care în zadar s-a silit să-i îndulcească 

momentele din urmă ale vieței, căci nefericita mamă a murit neconsolată şi amărită 
"de loviturile grele ce. suferise. Arominii de la Pind datorese mult bărbatului ei, Ghior- 

gachi Tacit. In revoluțiunea de la 1854, făcută de satele Avela, Perivole şi Samarina, ' 
a fost unicul om mai capabil, care s-a distins, nu în lupta pentru criştinătate, creşti- 
nizm, căci el era în contra. acestei revoluţiuni, ca unul care pricepuse bine manope- 
rile agenților greci, cari vroiau să tragă toate foloasele pentru marea lor idee pan- 
elenică, ci în spiritul de reconciliare a satelor r&sculate cu autorităţile turceşti. Lui se 
datoreşte, că aceste sate n-au fost distruse cu totul şi. nu s-aii ruinat cu desă- 
virşire, . | - 

Eternă fie memoria lor ! 

La moartea unei fete 

XVII , 

Moi trandăfilă lilice, Mai trandalirule, floare, 
casa cari si n'-u nviilicie, casa cine mi-o va luci, 

o laăa-n', laăa-n' mărată. vai nefericita, nefericita de mine. 

7
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Mol lilic'e ditru Maiă 
moarti fac și nu-n' ti dau! 

0 la&a-n', la&a-n' mărată, 
N'-am nă hi'il'e di asimi, . 
va-n-u ţin tră tot na mini 

. Oi, oi mărata. 
va n'-u bag tu nă viilie, - 
tra s-n'-u ved cai hărvile, 

si !' grescu, si-l' zburăscu, 
tot cu zdroda s-mi hirsescu 

0i, oi laa-n!, 
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Măi floare din Maiă, 
moarte fac şi nu mi te daul 
„vai nefericita, nefericita de mine. 
Am o fiică de argint (nepreţuită), 
„Mi-o voii ține pentru totdauna eă. 
| vai nefericita ! 

mi-o voii băga in sticlă, 
„ca să mi-o văz in fieşte-ce dimi- 

[neaţă, 
să-i grăesc, să-i vorbesc, 
tot cu zdrodita să mă distrag, 

vai, vai, nenorocita. 

La moartea unui elev 

XVIU 

„ Fic'6r bun şi mintimen ; 
d-iu t&-afle la&a ch'icută,. 
di-n' ti nch'icută mirât, 
ti paspriviinviiți di sihăţi; 
d-iu t&-află anangh'a s-ti mică ? 

Lailu gurmadu ţi-ţi vine 
d-iu t&-află lailu pi tine? 
ca bigatu. ș-ca sculatu, 
că tine nu ti pistipsăai, | 
că-ți ciduşi linditu m-pade, 
că tine mamă aa nO-av&ai. 

T. Şunda, 

Fecior bun și cuminte, 
„de unde te află neagra dambla, 
că mi te impicută, bietule, ” 
în 24 de ceasuri, 
de unde te păsi ananghea, ca să te 

[mănînce ? 

Neagra anghină ce-ţi veni, 
de unde-te găsi pe tine? 
ca băgat şi ca sculat, 
căci tu nu credeai, 
că ai căzut grei bolnav, 
căci tu mamă nu aveai. 

La moartea unui tînăr 

XIX 
S-nu i&aridi, s-nu-l faţi, 
s-nu faţi aistu lucru, 
c-aistu lucru nu i bun; 

-ved' tă alixişi şi că t&-adrâşi, 
pipuţile n-ctic'âr bigâşi, * 
ta s-ni fudi ti eta tută, 
ti eta tută si n-alâşi 

Ag'utăți tute anvirliga, . 
s-incl'idem ușile ş-firizle, 
s-nd-alisă'm s-nă fugă g'onle, 
si-l' faţim un bun a tat-suj, 
și-l! fațim un bun a mi-sai, 
şi a fraţlor c&-a surărlor 
t&a s-armin! ti eta tută. 

Să nu te inşeli, să nu-l faci, 
să” nu-l faci acest lucru, 
căci acest lucru nu-i bun; 
văd, că te primenişi și că te gătişi, 
ghetele în picior băgaşi, 
ca să fugi pentru totdauna 
pentru totdeauna să ne laşi. 

Ajutaţi toate imprejur, | 
să inchidem ușile și ferestrele, 
să nu lăsăm să'fugă voinicul, 
să-l facem un bine tatălui său, 
să i facem un.bine mamei sale, 
Şi fraților cu surorilor, 
ca să rămie pentru totdeauna.
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La nevasta unui mire, după trei zile de însurătoare. 

XX 

Moi lai g'one,.cum ti fiţeși di ciile, . 

pi n'ata ta ț&a muşată, 
Ș-pi g'unaticlu a tăi, 
si fudi tine, si n&-alaşi? 
eșc'i şrâmbo cu curuna n cap, 
și 6-ai numita nică n-casă,: 
nveasta cu teluri ş-asch'epe nica 

[pi faţă. 
Nica nicunuscută cu yramb6, 
ş-cu tut noi di p&-anvarliga, 
ma ti pilicîrsim 
şuţi-ti ta si zburi'm, 
si zburască dada cu tine, 
di ca um zbură di i6tină, 

Şuți-ti di mutreă tine, 
ți fac pirinţii! ti tine, 
ți faţi nv&astă ti tine, 
nvâastă nao, nicunuscută. 
Nu şciiă, hil'ă, cum si-l! grescu, 
nu sciiă, h'il'ă, cum si-l! zburăscu 

„că nisă nica g'one nu cunusct, 
ni harao nu-ş cunuscu | 
ca cum săntu săaţil&-al'ej, 
alixite ş-adirate, 
adirate ş-priimnate. - 

Măi voinice, cum ai fost in stare 
(adică ; cum te hotărişi), 

- pe tinereţile tale cele frumoase, E 
şi pe voinicia ta, 
să fugi, şi să ne laşi?. 
ești mire cu conuna in cap, 
şi o ai nunta încă in.casă, 
(ai) mireasa cu peteala incă pe faţă 

care e, incă e necrescută cu mire 
şi (ai) pe toți noi din jurul tăi, 
Ci te rugăm, i - 
intoarce-te, ca să vorbim, 
să vorbească mama cu tine, 

“precum vorbea de obiceiil (in tot- 
| , - [dauna), » 

- Intoarce-te şi priveşte tu, 
ce fac părinţii pentru tine. 
ce face nevasta pentru tine, 
mireasa nouă, necunoscută. 
„Nu ştiu, fiule, cum să-i grăesc, 
nu știiă, fiule, cum să-i vorbesc, 
căci dinsa bărbat incă nu cunoscu 
nici bucurie nu-şi cunoscu, 
Precum sint tovarășele ei, 
primenite şi gătite 

„gătite și plimbate. 
C. 

La moartea unui voinic, omorît după vre o septămîuă de la 
„însurătoare - 

XXI 

Nu s-mută” numta di mpadi,- 

cădu g'onli tu livaai, 
„ău-i mărata-l' di mul'ari, 

si şi-l plăngă cu dor mari; 
DLambe şi-l duc pi tămpari, 

nvăasta-l' mută munte j-vali 

şi-l duc Lâmbilu pi braţă, 
I-plănqi' mă-sa cu zurltaţă; 

Lambi ş-intră tu murmintu, 

Nu se ridică nunta de jos 
„(adică : nu se isprăvi încă nunta), 
căzu voinicul în livede; 
unde-i biata lui muiere, 
să şi-l plingă cu dor mare; 
Lambe e dus pe timpare (un fel de 

[manta păstorească), 
nevasta lui ridică (de plins) face să 

[r&sune munte şi vale; 
'Lambe e dus pe braţe, - 
il plinge mamă-sa cu nebunie (ca 

| (nebună); 
Lambe intră în mormiînt, -:
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nvăasta qăți: voi si!' cântu, 

voi si-l! căntu, că mi doari, 
ş-iră protlu dit fălcari ; 
si-l! căntu păn.măni s&ară, 
că nu-l' prindă&-a lui tu țară; 

„va nii-l plăng cu mari foc, 
că nu-l' prindă-a lui tu loc! 

-- “Ţicura, 

Tuti laile cusurine, 
z-d&âpiră, gone, ti tine; - 
braț di brați va s-n-acăţă'm, 
tute m-prag va nă băgi'm, 
ş-a morţilor noi nu ti dăm. 

Adunaţi-vă, săăţăle . 
s6âţăle, muşătile 
si-l! cintămu cînticlu, 
cinticlu aţel. pândulu. | 
g'unăața, g'unăaţa lui,- 
trandafirlu a cimpului 
Va si-l cintăm, va si-l alţămi, 
va si-l ciftăm: ş-nu va-l aflăm. 

| Adunaţi-vă, prietinelor, 
“prietene și frumoase, 

„ nevasta zice: voi să-i cint (să-l bo- 
[cesc); ' 

voi, să-i cint, căci mă doare, 
era întiiul in fălcare (trib )); 
să-i cint pină mine sară, 
căci nu-l prinde in ţărină ; 
mi-l voiă plinge cu mare foc, 
căci nu-i stă bine în pămint.. 

XXII 

Verişoarele la moartea vărului lor 

Toate bietele verişoare, 
Şi smulg părul. voinice pentru tine; 
braț de braţ ne vom prinde, 
toate la prag ne vor aședa, 
şi morţilor nu te vom da. - 

să-i cintăm cintecul, 
- cintecul cel pustiul. 
Voinicia, -voinicia lui 
ca trandafirul cimpului; 
îl vom cinta, il vom inălță, 
il vom căuta şi nu-l vom află. 

Femeile vorbesc ca din-partea celei moarte : : 

Mamo si v'ini, mamo, si vin, 
si viin'i si-n' mi vedi 
şi cari s-mi vedi arumină, 

ȘI cari s-mi veqi gâlbină 
alasă-mi și fudi. 
Acasă mame, tăarnă-te 
şi vedi-ți di fumăalii, ” 
di n'iclu frate Custandi 
di vrutlu ameii frăticu. 
Nv&aţă-l si-nveaţă grâmati, 
nvă&aţă-l s-h'ibă cu minti 
piriguria mumălei, 
a mumăl'ei duruti, 
s-ag'ungă sturlu a căsăl'ei, 
şa hăârăl'ei nişani. 

= 

XAIII 

Mamo, să vii, mamo, să vii, 
Să Vi), ca să mă vezi, 

Şi dacă m-ei vedea rumenă 
apleacă-te și mă sărută; 

-iar dacă m-ei vedea galbenă, 
lasă-mă şi da-te. 

Acasă, mamă, întoarcete 
şi vezi-ți de familie (de copii), 

de micul frate Constantin, ie 
de iubitul miei frăţior 

Invaţă-l să inveţe carte, 
învaţă-l să fie cu minte, 

(să fie) mingierea mamei 
a mamei dorite, | 

să ajungă stilpul casei 
Şi a satului renume. -



POEZII POPULARE LA AROMÂÎNI 977 

La moartea regretatului de toți Arominii Tuliu Ghiorgachi Tacit 

XXV 

Astăndă di citră s&ară, -. 
nă furtună gr&aiă j-d&ade, 
furtună, furtună mare, * 
Şi nă gr&auă bumbunidare, 
sfulgu greu sfuldiră” 
tu ug'aclu I-al Gh'urgăchi, 
di-l! astăasi casa tută,. 
şi scintăâlile ţ&-arsiriră, 
pri la soăa tută arse. 

" Bocet pentru moarte 

Astăzi din spre sară. . | 
o furtună grea (năpraznică) dede, 
furtună, furtună mare,. 
Şi 0 grea: tunare, 
triznet greu trâzni, 
in coşul la Ghiurgăchiasca, 
de-i stinse (prăpădi), casa toată, 
şi scinteile cari răsăriră, 

" pe tot neamul il arse. 

XĂV  - 

Moarte laie s-fărmăcăasă ; 
ți-n' eşti ahtă'nt nini'ildasă ; 
cum n-ai ocl'i ta si vedi,. 
ta si vedi, ta si uhtedi; a. 
nu-ni ţ-ai urecl'i ta si avdă, 
aestă jale, s-nu 6: aravdă, 
ma-n' eşti darbă, ma-n! eşti surdă. 

Ti. pilicirsescu, “marte, 
nica estă Gară s-m&-avdă, 
si-n! ti fați pişmană mâarte, . 
şi s-n'-alăşi durutlu tate, 
ş-are f&ate. di ș-lu vor, 

_ş-are hi'il' di ş- la dor, 
Ş- are soe nu ş-lă-alasă, i 
că-l' să-astinde laăa casă. | 

Un qi un s-nă mbăiră” m, 
lailu tate si-l cintă'm 
si-l! diţem cîntic jil'6s 
cintic multu firmăcâs: 
Toarnă-te lai tate bune, 
si-ți dițem nica daă zbăare, 
ți s-teațim lai tată noi, 
di nă i căch usiși, ș-fudişi ?... 

Moarte neagră şi otrăvitoare, 
“care ești așa de nemiloasă; 
cum n-ai ochi, ca să vezi, 
ca să vezi, ca să oltezi; 
n-ai urechi ca să auzi,: 
această jele să nu o suferi, 
ci-mi eşti oarbă, ci-mi eşti surdă. 

* 

Te rog, moarte, 
incă de data asta să mă auzi, 
să mi te căiești, moaite, 
şi să-mi laşi doritul tate, 
are fete, cari-l jubesc, 
are (ii, cari-l doresc, 
are rude, cari nu-l lasă, 
căci se stinge, a lui casă. . - 7 

Unul cite unul'să ne înşirăm, 
pe bietul tată să-l cintăm,. 
să-i zicem cîntec jalnic, . 
cintec loarte intristat (otrăvitor) 
Intoarce-te, drag tată: bun, 
să-ți zicem încă două vorbe, 
ce-ţi. ficurăm, drag tată: noi, 
că te supărași şi plecaşi (ugiş) ? 

La moartea unei bătrîne, după ce e plinsă de rude, una din azi- 
stente, începe să plingă pe rudele sale, ast-fel : 

XXVI 

Duri priftăasă plimseşi, 
măaşa dă&-azi i a tutlor, 
duri. plimseşi, si plindem ş-noi, 
si nă plindem fraţi'i a noștri,. 

„ Destul, preoteasă, aj i plins, 
bătrina de azi este a tuturor, : . 
destul ai plins, ca să plingem și noi, 
să ne plingem pe fraţii “noștri, 

: 62
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că-i tu caplu ali v&ară, că este pe la 'nceputul verei, * di-și es g'oui'l'i a primuare, cînd es voinicii la plimbare şi frațl'i a noștri nu si ved, ear frații noştri nu se văd, “unlu z-duse și nu-s-turnă;, unul se duse şi nu se intoarse alantu avdi'm şi nu-l aştiptă'm. pe cel Jalt il auzirăm şi nu-l aş: 
[teptarăm 

(adică : de cel lalt am auzit, că a 
(murit şi nu l-am mai văzut). 

| O văduvă, căreia i-a murit flăcăul 

XXVII , 

Daţi-n'i aradă ş-an'ia săaţă, *  Daţi-mi rînd şi mie, prietene, si-n' plingu fnditlu dim braţă, _ să-mi pling fagitui din braţe, si-n! pling fuditlu dim rață, să-mi plina fugitul din braţe, si-n' pling direc!u al; casă. „să-mi pling stilpul casei. | „Unu ş-tut la&a n'-avui, Unul şi tot (pe unul singur); ne- 
[nărocita avui, si-n' lu hirsescu nu-n' putti. | să mă bucur cu el nu putui. „Tora es g'on'l'i a primnare, Acuma es voinicii la plimbare, cu nivăastilă-a lor nale, cu nevestile lor noi (cu miresele lor), hîrsiţi di duruti mame, i alintaţi de. mame dorite ; - miși g'onle a n'eii, grambolu a neă, numai voinicul mieă, mirele miei, grambolu a n'eii, lic'orlu a n'eă, mirele miei, băetul miei, . nu va si-l ved-adăara că. nu mi-l voii vedea a doua oră eit. 

9 
- 

- . h .. Cîntecul de moarte al unui şcolar, fiul unei fârşeroate din Nijopule 

N XĂVIU 

Un h'il'ii dede Dumnedă”, Un fiii dede Dumnedeii, 
muta tru irămti l-băşă”, mama în frunte îl sărută, nu-l băşi cald, l-băşă” raţi, - nu-l sărută cald, îl sărută rece, şi la damen 1) nu-l pitrăaţi ; şi la examen nu-l trămite; dă'siră, că nu I-i ghieni, se zise, că nu-i este bine, <ț&-ai, lai bilă, ară'ă d-iu-ţi vieni, . ace aj, drag fiii, răi de unde-ţi vine, spune-n' hiil'ă, si ştiu şi meni.> spune-mi ca să ştiii și ei.» 

4 

La moartea unui voinic. 

XXIĂ 

-"Ți-şi viine nă carte mare, Își vine 0 scrisoare mare (impora e Sa [tantă), carte mare, ca dirmane,. * carte (scrisoare) mare, ca un firman, | gonle X... s-l'a nă cale, voinicul X... să pornească in drum, du z-duc g'on'l'i ş-nă-aii turnare,  (într'acolo) unde se duc voinicii şi : “Înu se mai întorc, 
„+ 3) Cuvînt noii obicinuit de cel cari frequentează şcoala romînă.
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cale lungă ş-cale laie, o cale lungă și cale neagră, 
d-iu vir nu ş-are turnare. „de unde nimeni nu se inapoiază. 
Ai si.nviştemu g'ânile, | Ai, să imbrăcăm -pe voinic, si-l! bigă'm ârmatle, ! să-i băgăm armele, 
armatle a lui sun ţerile, armele lui sint luminările, 
țerile și lilic'ile. luminările şi florile. 

“O mamă, cînd e să-i rădice fata moartă, ca să o porneaccă spre 
- cimitir. 

j AXĂ : 

Ag'utâţi, vrute sdaţă. „. Ajutaţi-mi, iubite soaţe (prietine), - să nu-n' la-hi'ila dim braţă, ca să nu-mi jea fiica din braţe, - 
că n-am ună bi'il'e ş-tată, „căci am o fiică unică, . 
că n'-u hila multu durută;: căci mi-e liica foarte iubită ; 
nu ni-u dau scumpa, a nu 0 daii pe scumpa, 
nu n'-u dau vruta, nu 0 dait pe iubita, 
că nu singură tu lumi. căci mi-e singură în lume. 

La un tînăr mort în străinătate 

_ NANI 

A lai hillu, h'illu a ne,  - Ah! drag fi, fiul miei, 
la“ purumb, purumbalu a nea, - drag porumbel, porumbelul miei, 
cindu n'i ti pitricrti, cind mi te petrecui, 
ca vir aslân ti pitricii, ca un leii te petrecui, 

“ntr-oc'i a dăar' nu-ti viqui, „cu ochii a doua oară nu te văzul, 
nu-n! ti vidui durutlu a 'n'eii, nu te văzui, doritul miei, 
nu-n! ti: vidai muşatlu a n'eiă, şi nici că mi te voii vedea, 
si necă va-n! li vedu, - nici scrisrri de la tine voit aştepta; 
ni cărţi di la tine va s-aşteptu ; __mi te voiă adăsta ziua toată, 
a-n' t&adastu dua tută, „mi te voit adăsta, ca să te văd, 
va n' tă adastu si-n' ti vedu, să te văd incă o dată! 

“si-n! ti ved ningă nă Gară! liule, şi nu te vei înapoia din străi- 
hiili ş-nu va sti torni din x&ană. - Na [nătate. 

„* Din bocetele Ghianei Terpu Bușeicu, la moartea fiului el 

XXL. 

Lele scumpul a n'eă, Alei scumpul miei, - 
cum s-ţ-ascundu truplă a tău! cum să-ți ascund trupul! „o 

ai. „Val „i. 
- i a. , . | , 

Tin&-ascăpirăt la joc, “Tu aprins de foc la joc, — - 
cum s-ti nclid ami tru loc! - . cum săte închid acum în pămint! 

aul | Ă EI Vai | 
si „ 

- .
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G'one, scump di sum curună, Tinăr scump, în curind mire, 
casa tată-tui nu-ți fubună?! casa tatălui tăi nu ţi-a fost bună?! 

. . 
* , - Ă 

. Ex Pi | 

M&-arsişi, alâi h'illu a n'eă, M-ai ars, o fiul miei, 
țe s-mi fac c&-ahintu ară'ă!.., ce să mă fac cu atita necaz... 

rr . E . 

Ț-alisâşi casa lun'inăasă, Liăsat-ai casa ta luminoasă, 
„ ca,s-nlerdi tră-ațăă ntunicăasă. -" ca să te duci în cea întunecoasă. 

/ . x ” 

Tăarnă-ti hili către mine, Intoarce-te, o fiule, către mine, 
să-ți ved faţa cama ghiine; ca să-ți văd faţa mai bine; 
“taţa-ţi ca lapte şi ca spumă, faţa-ţi ca lapte şi spumă, 
cum s-aravdă laa-ţi mumă, „cum să rabde sărmana-ți mamă, 
altă Gară. s-nu o v&adă, » __„ sănu o mai vadă altă dată, 
tră-ațel loc strimt iu va s-șadă!... In strimtul loc în careo să șază | 

. ” A. * . 

* * 

Dişcl'ide, hiili, oclil's-mi mutreşti, “ Deschide, fiule, ochi să mă priveşti, 
că mine tru groapă va sti tuchieşti. căci miine în groapă o să te topești. - 

* 

i ui * N . 

__Ochil' a tăi, hil'ă, iu mutrăă, Ochii tăi, fiule, unde priveau, 
surghă lumăa ţe-o vidă. - sorbeaui lumea ce vedeai. 

x * 

Mutră&ă-mi, hiilă, ninc-ună -dară,  Priveşte-mă, fiule, încă odată, 
spune-n' dorlu ditru in'&ară. spune-mi dorul din inimioara ta. 

! ” % , , ” | Ă y 
- - x * 2 

Gr&a-n, lai hiili, că mor di dor;  Vorbeşte-mi, fiule, căci mor de dor 
dișcliide gura, dă-n! un zbor! deschide gura, zi-mi un cuvint. 

xx 
N 

Douazeci și unu deani impliniseş. 

4 

Unsprăv'inghiiţi d&-an' umpluşi 
tru dua ţe bana ch'irdiăşi ; in ziua cind viaţa-ai pierdut; 
ti f&aţişi g'one, cit un fag te-ai făcut mindru ca un fag, .. 
s-mă-alăși, lăită, arale s-trag. . şi mă lași, amărită, rele să tragi 

“ R.. “ ” 
+ * 

'Jiliți-mi, l&a sor! Țe s-fac lai frate,  Jeliţi-mă sorori! Ce să fac irate, 
lancul mi fripse !'riş tru-hiicate.  Iancul m-a- fript pină în ficate. „ Ne 

Fo 

Ți n'-u voii bana, h'ilti, dupătine: Ce-mi trebuește viaţa, fiule, după 
. . [tine 

„s-mor ș-io cu tine, na ghiine-n!'v'ine. să mor cu tine, mai bine imi vine, 
A 
* *
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Cum z-bined pustă, tru casă nclisă Cum să mai trăese părăsită, in casă. 
| SE inchisă, 

nviscută tru lăile stran'e di pisă?l.. imbrăicată | în negrele haine de pă- 
a „[eură 21. 

, | 
+ 

Ti viqui, hilă viislu d&-adaltari Te-am văzut, fiule, în visul de a- 
[săară : [laltă-eri sară 

«Şerchiil' di limbă, că-ni mi muş-  e<Şerpii de limbă că m-ai muşcat, 
[eară, 

«grenda di casă bucăţi s-f&aţe, - «grinda de casă in bucăţi s- -a făcut - 
«Şi c'itia m- pade tută z- disf&aţe. . Și acoperișul intreg jos s-a des-, 

| [făcut i: 
' * 

- x 

Cutrimburată, hiil'ă,. mi sculăi, ” Inspăimintată, fiule, m-am sculat, 
şi la icâană n- -dinuciii me- -arcăi. Și la icoană în genuchi m-am a- 

[runcat. 
si + 

ex . , 

Lâhtărisită n'-arupşu verlu, Ingrozită mi-am zmuls părul, 
că ningă tine vid&âm sta harlu. căci. vedeam că lingă tine sta Caron. 

. 
* * , - 

Yr&ăam ca să strig ma băațe n6-. Vream să strig, dar vocea mi-a 
[avii, | , (lipsit, 

ş-pri dinţi, hint „lişinată cădui! şi cu faţa injos, fiule, leşinată am 
[căzut | 

* ” | ) 
x * _ 

“Ca ditru alantă lumi n'-anviăi, Ca din cea- lume am înviat 
ş-tine, cit bradlu, tesu-s! durn "AY [. “ear tu, cit bradul întins dormiai |.. 

+ 
Ei + 

Neliţată di frică, m&-aplec ca s-ti Ingheţaiă de trică mă aplec să te 
_ [baş, - [sărut, 

şi pri frimtea ta "rațe, ca ch atra, “şi pe fruntea ta rece, că peatra 
farmășii | | | [am rămaş ! 

* x 

Corba-n! di mine, perlu-n' si mută, “Nenorocita de mine, mi se zbirle- . 
| _ “[şte părul, 

singură n-casă, tră etăarmi'n mută. singur ă *n casă, pentru vecie, r&- 
, min mută. 

, . 
IN x * , 

Cum nu-ţi fu n'ilă di mine, h'il'i, Cum n-ai avut milă de mine, 
[fiule, 

Țe ti feciii g'one, mușăt birbilii 1 care te- -am făcut voinic, frumos 
- ” [ca o privighetoare,
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Aslan la lucra, tru mintă-aleptu, 
„cd-ari's pri budă, vrut şi dişteptu, 
s-mă&-alişi, lăită, tot s-mi jilescu, 

şi virnă haradă s-nu mintuescu. 

x 

Di nic pin di mare ma s-csudiscă, 

cindu cu vr&are tuţi ti mutr&. 

lu-ţi &aste arislu di altă gară, 
cu hare ș-dulţe la soie ş-hăară ? 

* 

Muti&â di nvirliga, soţi'i să-adună, 

viin ca să-ți Gară s-ai parte bună, 
acl6-'lu n'erqi tră-alantă lume, 
lume di pisă tră laile mume! 

* 

Taţi, nu plinde, taţi l&a Ghiană, 
c-ași vru Domnul, tine sai bană. 

3 

Să aravgi, ță-aravdă săăţile tăate, 
z-duch'ești durerăa ţe n-o ştiâi 

| (păate. 

Inima fă-ți-u de hier, l&a sor, 
„ȘI de-aă ninte stindă a tă 'dor. 
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Ca lei la lucru, distins la minte,. 
cu risul pe buze, drăguţ şi deştept, 
să mă laşi, intristată, să mă tot 

“ [jelesc, 
şi la nici o bucurie să nu mă gin- 

[de sc. 

id 

De la mic pină' la :mare se tot 
[mirai, 

cînd cu iubire toţi te priveau. 

* 

Unde ţi-e risul de altă dată, 
drăguţ și dulce la rude și sat?. 

* 

„Privește imprejuru-ţi, tovarășii se 
| [adună, 

vin să-ți ureze să ai parte bună, 
“acolo unde mergi în cealaltă lume, 
lume de iad (păcură) pentru bie- 

o [tele mame! 

* 

Taci nu pliuge, taci, tă Ioaniă, 
aşa vru Domnul, tu să trăeşti. 

* 

Si suferi ce suferă soațele toate, 
să simţi durerea, ce n-o cunoşteui 

7 [poate. 

x 

Fă-ţi inima de fer, o soră, 
ŞI de aci nainte stinge al tăii dor. 

“Obsertări.— 1) A... i.—A,.. î.— Bocetele se cîntă în” Macedonia pe un ritm uni- form, stranii. și pe nişte melodii sfişielor de întristătoare. Sint 
plingătoare, cari în porlandurile lor văitătoare, sanănă mat nult 

nişte note lungi şi 
a nişte gemele. După 

ce s'a cintat o strofă, compusă din două saii mai multe viersuri, urmează vaetul - 
final A..."i, A. i—cu care' se inchee melodia bocetului. | 

2) Gione scumpu di sum curună, — Intristător Iueru este, în adevtr, 
unei ființe iubite, dar pentru o mamă macedoneană, 

pierderea 
nimic nu poale întrece durerea „pierderei unui tinăr care a ajuns la virsta “de însurătoare. EI era speranţa ei, viitorul casei. propagatorul familici, stăpinul, în fine, căci 

dezvoltat. mai mult simţul de stabilitate familiară. 
nicăiri, ca în Macedonia, nu este 

3) Superstiţiunea — şi mai cu seamă credința în vise—la Romani, ca şi la Ma- cedoneni, a fost foarte inrădăcinată. Siguranţa ce aveai cei vechi precum şi cei de 
astăzi, că nu se mişcă nici chiar un fir de păr din capul unui om fără cu acest lucru să, [i fost orînduit de o putere superioară, e alil de bine hotărită în creerul romirului
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"macedonean, că nici o putere omenească nu poate să-i o zdruncine. De aci, dar, cre- 
dinţa că o mulțime de semne sînt consacrate pentru cutare sait cutare eveniment şi 
un noian de credințe asupra viselor şi altor întimplâri, dese ori explicabile. — Aşa 
relativ la vise, cînd se face, că te muşcă şarpele de limbă ; că grinda (birna), care 
supoartă unghiul poliedru ce formează feţele ăcoperămintului casci (citia) se desco- 
peră, toate acestea, pe lingă: multe altele, însemnează că o mare nenorocire va lovi 
persoana carea visat un asemenea vis. 

4) Multe sunt expresiunile prin'cari se arată groaza saă durerea; cea mai forte, 
„însă, este acea din viersul al.doilea; pre dinți. Semnul celei mai grozave dureri ce 
simte cineva este cînd cade cu faţa la pămint. 

5) Tafă, nu plinde, taţi lia Glană.—Aci încep vecinele să consoleze pe întris- 
tata mumă, Se adresează mai întii et, şi se încearcă a o face să uite durerea, să-și 
întărească inima contra nenorocirei ce o loveşte, căci moartea este lege comună pentru 
oameni.—C6 ? nu-şi aduce aminte ca oare şi de morţii lor?— Şi atunci, urmind un 
fel de gradaţiune în rudenie, încep să bocească (să urăbdăstască, cum mai zic Ma- 

- cedonenii) toate pe rind neamurile lor, păstrind un fel de' regularitate în rind, care 
te pune în mirare. 

Macedonia, Anul 1, No. 2, p. 39—43. (com. repozatului Andreiii Bagav de D-na .. 
Flora Papa-Costa din Molovişte), 

Adunâţi vă sâţile, 
si plindemu g'6nile,. 
g'6nile aţel &rmulu, 
e mulu ş-a!'eptiilu ; 
flâmbura a hăârăl'ei, 

lilicia protă a v&ârăliej ;- 
adunăti-vă săâţile, 
si plind-mu sctimpulu, 
scumpulu durutulu ; 

«+ 

+ * 

—Cari si fudi, iu va s-ti duţi, 
Ie g'6nile a n'ei! 

va s-ti duţi tu mar&a-laie | 
gabrolu a ne! 

va si-n! ti neţi, nu va sti ved, 
durutlu a n'eă! 

“şi va s-ti plingu qua tută, 
şi va s-crep, şi va s-ti caftu ! * 
spuni, bune, va s-mi.ardi ? 
va s-ti torni s-apindiseşti ? 

XXXIUII 

Adunaţi-vă, soaţe, 
să plingem voinicul (junele). 
voinicul ace! nefericitul (pustiul), 
pustiul şi distinsul (alesul),—. 
steagul satului (adică: fruntaşul 

- [printre toţi tinerii satului); 
floarea de căpitenie a verei; 

" adunaţi-vă, soaţe, 
să plingem pe scumpul, 
pe scumpul doritul. 

, . * + 

—Dacă vei fugi, unde te vei duce, 
| voinicul miei | 

te vei duce în marea-neagră, 
„mirele miei |! 

o să te îneci, nu o să te văd, 
Ia doritul mieu ! 

şi o să te pling ziua toată, 
şi o să mă mihnesc, şi osă te caut! 
spune, bunuie, mă vei auzi? 
te vei induioşa (intoarce) să-mi 

răspunzi ? 

XXXĂIV . 

Mortul îşi exprimă 

Cari si ştăam, cindu vrea-s mor, 
eu Custtiru vr&a-n' mi duc, 
masturi bun' vr&a-s aduc, 

dorinţa, ce ar fi făcut, cînd ar fi 
ştiut că moare. 

Dacă aș (i ştiut, cind o să mor, 
eu la Costur (Castoria) m-aş fi dus, 
meşteri (zidari) buni aş fi adus,
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grăapa m&a vr&a: s-n'-u lucrâm, - 
mbrostu to vrăa s-n'i stătăâm, 
măsturl'i vrăa s-n'i mutr&âm.. 
Vrăa stăt&âm, vr&a s-li ntribăm. 
aMasturi voi, masturi muşâţi, 
«a cui grăapă voi lucrâţi? 
— <Aţia grOapa u lucrăm. 
— «Vă pălăcărsescu, masturi, 
«gr6apa bună s-n.u săpâţi, 
«s-hibă largă, ș-adincăasă, 
«a. ncruțișalui s-pot s-ședu, 

. 4 

«s-pot s-mi scolu,-si-n' mi țingu. 

«Nă ferăastă s-n'-alăsâţi, 
«dimintața si-n' da. săarle, 

„estrăacă vruta si n'-u ntreb - 
— <Vrută ţi-n' ti năiriși, 
«mea tricuşi și zbor nu-n! griși ? 
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groapa mea aș fi lucrat, 
in picioare aș [i stat, 
pe meșteri aș fi privit, 
aş fi stat, i-aș fi întrebat: . 
«Meșteri voi, meşteri frumoşi, 
«a cui groapă lucraţi voi? 
— <Ție groapa o Jucrăm. 
— «VE rog, meșterilor, . 
«groapa bine să mi-o săpaţi, . 
«Să fie largă şi adincă, o 
<in cruciş (adică : turceşte) să pot 

, [să şed, 
«să mă pot scula, ca să mă în- 

" [eing.. 
«O fereastră să-mi lăsaţi, 

» «dimineaţa să mă vază soarele, 
«să treacă iubita, să mi-o întreb: 
«lubită, de ce te neciăjiși, 
«căci trecuși şi nu-mi grăiși ? 

XXXV. 

Lăa ti viislu ţi-n! vid 
- tabh'ină zborlu 15 avdi” 

pi crivate tine t&asă, 
piste tine țăară aprăasă; 
di lilic'&-a ta curună, | 
dol'i noi bunlu s-n-adună; 

j 
i; 

truplă-a tă tut arațe, 
hala .ta tora ţi s-faţe ? 

truplă a tău araţe glieţ, 
ți-n!i. u voi bana z-binq? 
Pi tine cruțăa-n' fițeâm, 

f&ată, pi ni'atile ţi-am. 
Prefțil' tuţi j-vlivisescu, 
ş-mulerli tuti zghiilescu ; 
prefțil: tuţi s-aridipsiră, 

“pi la grâapă și nchiisiră.. 
Tu lăi tute, tă albe tine, 

fâată, nu-n' m&-aştiptăşi mine; 
dao trupuri si s-facă ună, 
tu nă gr5apă dol'i s-n-adună. 

Di noi, dao lilic'e s-crăască - 
cai si trâacă s-n-an'urd&ască, 
Şi noi dol'i s-ni jilească. 

Andromache 'F. A, 

-în dimineaţă cuvintul 
Fă, pentru visul ce -văzuj, : 

(ştirea) auzii: 
pe pat tu întinsă, o [ 
peste tine luminare aprinsă ; 
de flori a ta cunună, . - . 
pe amindoi noi bunul (moartea, 
-__„ [charon) să ne adune; 

corpul tău tet rece,: 
starea mea acuma ce se face? 
(adică: ce mă fac eii acuma, fără 

- [Line) ? 
corpul,tăii rece (ca) gheața, 
la ce o vreaii viaţa, să trăesc? 
Pe tine crucea imi făceam 
(adică : mă juram pe tine, aşa mult 

[țineam), 
fată pe tinereţile ce am. 
Preoţii toţi citesc, 
şi femeile toate se vaită, 
preoții toţi se inşirară 
şi la groapă se porniră. 
Toate in negru (în haine de doliii), 

[tu în albe (haine) 
fată, nu mă așteptași pe mine; 
două corpuri să se unească, 
ca intr-o groapă pe amindoi să ne 

a [adune. 
De noi, două flori să crească, 
cine o trece'să, mirosească, 
şi pe noi doi să ne jelească. 

Crușova,



POEZII POPULARE LA AROMÂNI: 985 

Cînd vin «Xifterli» se cîntă: 
y 

XXV 

Vinii Gara Gâtăl'ei, 

vin'i arada, râulej, 

Tasa caftă si'ni fugă; 
mi-sa nu G-alasă z-ducă. 
«Şeqi-nii nica astăsăară, 
«jal&a-n' ma lişăară s-pară; 
aşedi-ni'i ş-pină mini, vrută, 
«ş-macă vrei, şedi eta tută, 

«nu-n! ti bat, 'nu-n' ti virv'escu, - 
«tut cu buni va-n! ti crescu. 

— Nu pot, dadă, cama multu, 
că mă aşteaptă cal&a- mari, * 
cali firă di turnari. 
— Voi xilteri, xifteri muşăţi, 
n-0 daii Tasa si u l6aţi, 
că hiiți Turţi, că hiiţi cini, 

că hiiţi nişti lăi pingin'; 
voi dă-aăă cari si u l6aţi 
ngrOapă va n'i u ngrupâţi. 

4. 

Trăămură sarle, ascâpită, 
h'il'ii z-aispartă di dadă; 
imnă-ţi, imnă-ţi Gară bună! 
si-ți Lai har&a din andrăapta, 
Dumniqăii s-t&-aducă -ghi'ine, 
la parădislu dişcl'is, . 
va-n' ti caftă dada, hiiliă, 

„bilna durut ș-iu va-n' ti află; 
-acld iu b&a pul'l'i apă, 
aclă iu ș-f&ată ari'ndurle; 
“A'lai puliu, fă-ti pişmân, 
tOarnă-ti năpoi si-n! tă-am, 
c-acl6 cal&a: nu ie bună, 
acloţi iu-și cintă lulețiii. 

Nastasia Nicea. 

Veni oara oarei (momentul momen: 
[tului), 

(adică: ceasul din urmă), . II 
veni (sosi) răul răului (adică: răul 

[cel mai înspăimintător), 
“Tasa dorește să ne tugă, 
mămă-sa nu o lasă să se ducă.. 
«Șezi încă astăsară, - 

“«jalea mai uşoară să-mi pară ;: 
«şezi-mi şi- pină miine, iubită, 

„«şi dacă doreşti, şezi pentru. tot 
[veacul ; 

“anu mi te 'bat,. nu mi te cicălesc, 
«tot cu (lucruri) bune o să mi se 

| [te cresc. 
— «Nu pot, mamă, mal mult, 
«căci mă aşteaptă calea mare, 

„acalea fără inapoiere (intoarcere). 
-— Voi, frumoşi, 
nu 0 daii pe Lasa, ca să o luaţi, 
căci sinteţi turci (răi), căci sinteţi 

Sa a [cini, : 
căci sinteţi nişte negri păgini; 
voi de aci dacă mi-o -veţi lua, 
în groapă mi-o veţi îngropa. 

i XXVII 

Tremură soarele, apune, 
fiu se dispărțeşte de.mamă; 
umblă, umblă drum bun! 
să-ţi iei graţia în partea dreaptă . 
Dumnezeii să.te aducă bine, 
la paradisul deschis; 
mi te va cere mama, fiule, 
fiule iubit şi unde mi te va găsi?— 
acolo. unde bea păserile apă, 

"acolo unde fată rindurelele; 
Puiule, căeşte-te, 

"întoarce-te indărăt, să te am, . 
căci acolo drumul nu este.bun,- 
acolo, unde cintă berzele.
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Cind se porneşte moarta din casă 
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- XXXVI 
Trăâmbură sBarle, ascâpită, 
tirgâmbură inima mtimilei ! 
tr&âmbură la&a şi z-dirină, 

„că-l fugi f&ata, adăara s-nu-l' vină! 

Di ți-ni ti nvirinâșt, l&a f&ata mă, 

di ni ț-S-alâşi casa ta? 
Bună ş-avqită n'-fuși totună, 
nu-n' Vine s-ță dic io Gară bună. 
Avqi le vamanda măa, 
armine-ți la casa ta, . 
fă-n-u, scumpă, vrăarăa măal! 

Tremură soarele, apune, 
tremură inima mumei! 
tremură nenorocita şi se prăpădeşte 
căci îi fuge fata, adoua oară să nu-i 

[mai vie! 
„De ce rhi te întristașt, dragă fată 

a [a mea, 
ca săți lași (părăseşti) casa ta? 
Bună şi renumită fuși in totdeaună, 
„nu-mi vine să-ți zic: drum bun! 
„Auzi, fă diamanta mea, 
rămii la casa ta, 
fă-mi, lubită, vrerea mea. 

Notă. — La moartea flăcăilor şi fetelor mari, se cîntă în timpul cit mortul stă întins în.casă, mal toate cîntecile obicinuite la nuntă, adoptate puţin şi schimbate potrivit cu situaţia jalnică. 

. 

La moartea unui flăcăă, întors bolnav din străinătate 

XXXIX 
Vin'i al&apta primuveară, 
şi-n! vinişi, g'one, din x&ană ; 
loclu tut tora dişcliide, 
tine, g'one, loclu ti nclide ; 
pidur&a tută vizăaşte, 
gura ta, g'one, amuţaște; 
pul'i toți cintă nafară, 
g'6nile n'intră tu țară; 
a lai g'one, gione aleptu, 
va s-ți spunu, mine ndreptu, 
ți-i nişanăa ţi fițeşi, 
şoclil' tră totna |!i ncliisăşi ? 
gone aleptu, gr&a-n! un zbor, 
si nu-n' h'ibă ahă't dor; 
g'one, mi fripsişi şi mă&-arsâşi, 
cu aistă niniilă ţi fițeși. 

„Sosi frumoasa (aleăsă) primăvară, 
şi venişi, june, din străinătate; 
pămîntul tot acuma înfloreşte, 
pe tine june pămintul te închide; 
pădurea toată vueşte, „- 
gura ta, june, amuţeşte; 
păserile toate cintă afară, 
junele intră în ţărină ; 
drag voinic, voinic ales, 
0 sa-ţi spuii ei drept, 
ce-i minunea ce făcuşi 
și ochii pentru vecie inchiseşi ? 
voinic ales (distins), vorb-şte-mi 

[un cuvint, 
ca să nu-mi fie așa dor; 
voinice, mă ai fript, mă ai ars,: 
cu aceaslă ne-milă ce ai făcut. 

„Mama cître azistenţțe 

Ți staţi şi-l mutriţi? .. 
ea băgâti di lu zghiiliţi, 
di lu zehiiliţi, di lu jiliţi,” 
jiliți n'ata lui muşată, - 

p” mustăc'Sara-l' asudată ; 

XU 

Ce staţi şi-l priviţi ? 
ean începeţi de-l plingeți, 
de-l plingeţi, de-l jeliţi, 
jeliți tinerețea lui trumoasă, 
mustăcioara lui mijită;



' 

ah, tinir&aţă, Linirăaţă, 
cum va s-nă fudi dim brață; 
ocliil' a tăi, ocl'i di foc, 
cum s-lii ngrupăm tu loc; 
&a bigâţi, soață, ag 'uțăţi, 

şi un cintie s-l'i sculăti, 
"cintic nou, cintic „ripât, 
că si duţi minsurât; 
va-l pliogă muma lui mărată, 
tută săara tu nsirată ; 
şi va si-l plingă dua toată 
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ah | tinereţe, tinereţe, 
cum ne vei fugi din braje ; 
ochii tăi, ochi “de foc, 
cum să-i îngropăm în loc; 
ean începeţi, prictene, ajutaţi, 
şi uu cintec să-i faceţi; 
cintec noi cintec amărit, - 
căci se duce nein-orat; 
o să-l plingă mama lui sărmană, 
in fieşte sară pe 'nserate, 

“şi o să-l plingă ziua toată. 

La moartea unui copil de 9 ani 

XLI 

mamă : 

Canaru, lai canaru 
canaru din căfase, - 
cum fiţeşi, cum azbun ăşi ă 
cifasăa di-n! ț-ă-alăsâşi ? 
Cum fițeşi, cum u frimseși ? 

Canarule, canarule, 
canarule din colivie, : 

“cum făcuşi, cum azburași, 
colivia de: -ţi lăsaşi ? -.- 
cum facuși, cum o frinseşi ? 

nașa copilului, care vine in acel moment cu coroana supt şorţ, ca să 
nu-i o vază nimeni : : | 4 

'Taţi, l&a Mie, taţi nu 1 plindi, 
ma ti tăarnă citră nuna, 
ți şi viini cu curuna, | 
cu curuna sunu pâală.. - 
—ȚI.viniși, la nună, aşi, 
cu curuna sunu poală, 
iu-n' ţ-u taifa 3), ţi-n! ț-aduseşi, 
iu-n! ţ-u ghhimurii?) s-tă-aştăaptă ? 
—Ghiimurli sunt dimni'itazi'i, 

„taita-s prefţiii, dit ubor. 

Ți stai, gione, minduit, 
minduitu şi cîrtitu ? 
&a ni'-ti sedală, lili duratu, 

- si treţi, şedi, h'ilu, pri careclă, 
l'a. ți cundil'lu ș -câlămarlu : 
si-n! ţă scii amineții, 
ta si ştii a cui sli mparţă.. 

“unde ţi-e ceata, c 

“ceata sint preoții din curte. 

Taci, Mie, taci nu plinge, 
ci întoarce-ţi (capul) citre naşa, 
care vine cu cununa, 
cu cununa supt poală. 
—De ce venişi, paşe așa, 
cu cununa supt poală, 

care aduseşi, 
unde sint lăutarii să te aştepte ? 
—Lăutarii, sint cadelniţele 

De ce stai, june, ginditor, 
ginditor şi întristat ? 
ean mi te scoală fiti dorit, 
şi treci, şezi, fiule, pe scaun, 

ca să-ți scrii darurile. 
ca să ştii cui să le imparţi. 

Aci fie-care din femeile cărora le murise de curind cite unul ju- 
bit, trămite închinăciuni şi salutări prin noul mort, pe care-l roagă 
să nu uite, a le împărtăși celor din lumea cea laltă. 

1) Aluziune la obiceiul, care cere, ca naşa să vie cu toate rudele sale la nunta 
fnului. 

2) Nașa e așteptată cu l4utari cînd intră în casa mirelui, 
4 .
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Mama. la. moartea fiului Său, auzind, că se trage clopotul a moarte 

e OXLII 

„Nă-asunăţi cimbănjl&-aşe, Nu sunaţi clopotele, ca nu-l dau g'6nil6; | căci nu-l dai junele; asunâţi-li cam-agale, . sunaţi-le mai agale, că i qua multu mare; căci ziua e.destul de mare; batiți-li cama iişor, | trageţi-le mai uşor, că n-u si-li dic ning-un zbor; căci mi-e, a-i zice încă un cuvint ;. 

Hirseâ-n' lu, ţi trandafir, Alintă mi-l, așa trandafiru, tu murminte cum s-lu ncliid! in mormint cum să-l inchid ? 

Sora plinge pe frate 

XLIII 

Ţen-n' ti cirtişi, frate şi dor, “ Dece te supăraşi, frate şi dor, di nu-n, grești muşât zbor; . „că nu-mi vorbeşti nici un cuvint 
i A [frumos ; mușâăt zboru şi cu minte, - frumos cuvint şi cu minte, 

“ta s-aridă a tău părinte ; ca să riză al tău părinte ; ună lai-cuvendă „bună, -0 cuvintare bună, , s-arăzbun' durută mumă; să se 'înveselească dorita mumă ; Ea mutriți-lu ţe-i muşât! , an priviţi-l cit e de frumos! ca luţăăfirlu curât. -. curat ca un luceafăr. 

 XLIV 

Gone, scală s-ți vedi numia, | Voinice, scoală să-ţi vezi nunta, numita ta, haraăa ta, nunta ta, bucuria ta, 
s-avqi ciîntiţile a tale, | » s-auzi cîntecele tale, 
cum iţi cintă surărle, cum îţi cîntă sororile 
cum ti plingu şoţiii a tăl;; cum te pling tovarășii tâi; scăală, gione, fă-n! hătirăa, - - scoală, veinice, 'fâ-mi pe plac, ninga Gara estă'fă n-u! incă data asta, fă mi-o (plăcerea)! scoală z-veqi so&a-ți mărată, scoală să vezi bietele rude ale tale, cum si d&âpiră tră tine! „cum să vaită pentru tine! 

Mama plinge pe fiul ei căsătorit 

ILV 

Ți fiteşi, tictorlu a n'ăă, Ce fiicuși, bietul miei, 
ți lițeşi, vazăcă mare? ai! ce făcuşi mare jale? ai! 
ți fițâşi a nveastelei, - ce lăcuși nevestei, 
ți G-alăsăşi veduă tu ahtare ilich'ie? pe care o lăsaşi văduvă în ast-fel 

[ai | - [de virstă (în tinereţe)? ai!
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ți alăsăși nvăasta cu ahită fu- | 
a mâal'e ? 

fumă&al'e fără tată nu-i bună, 
nu poate să-l! văadă niila. 
Cindu va s-acaţă fumăal'a di. minte, 
atumţăa va s-caltă tată, 
şi cum s-lă qică laia dadă? 

va s-l!i din'ică inima și hiicâtele ; 
„că va z-viină părinţii alintâr, . 

şi va s-caită şi năşi tată. 
Va s-intrăabă a lor dadă: 

“cindu va z-viină baba nostru? 1) 

989 

DE a 

"de ce părăsişi nevasta cu atiţea: . 
, [copii ? 

copiii fără tată nu-s buni, 
nu se poațe a le suferi jalea lor. 
Cind vor pricepe copii, 
atunci .vor cere-tată, 
şi cum să le zică (răspundă) biata 

(mamă ? . 
i-se va prăpădi inima şi ficaţii ; 
căci vor veni părinţii celor lalţi 
şi vor cere şi ei tată. 
Vor intreba pe a lor mamă: 
cind va veni tata al nostru ? 

Consolarea unei mame, care a- pierdut pe fiul că 

XLYVI 

T&-asplimsăși, | 
calță t&a s-crech;, . 
ti ahtare. gione ţi chierăşi.: 
Ma cu arăvdare, că nu ai ţi s-faţi ; 
să z-bănăaqă ficrorlii alanţă 
şi cu f&itele, ţi ț-ai; 
că s-ludi ninsurât şi nisusit, 

ni dus ni la nun, ni la furtât. 2) 

Bocet la un copil 

Te istovişi de durere, 

doreşti să mori. o 
Dar răbdare, căci n-ai ce face; 
să-ți trăiască cei lalţi băeţi, 
şi cu fetele, cari ai; 
căci ţi se duse neinsurat şi nelo- 

„_* lgoait 
ne dus fiind! la nun și fârtat, 

» . 

„XLVII a 

Ti fiteşi, hillu a n'ăi, 
tu ahtare ilich'ie ? ai! 
d-iu t&-află” chiicuta aţă laie? 3) 

cum l&-aşteptă dada, 
s-agiundi ti nsurare | -; 
aistu lucru nu .&aste bun, 
cama nainte ti caplu a tăi; 
ahtare n'ată mușată _, 
cum va. s-o dai a loclui, 
a loclui ş-a rudinel'ei? 
Va s-ţ-aspargă truplu 
ş-acl6 iu va s-te duți, 
numită nu are, 
harao nu are. 

& 

Ce făcuşi, [iul miei 
în ast-fel de vvirstă ?-aă! -. | 
de unde te găsi picătura cea neagră? 
(adică : de unde te găsi boala nea- 

| (şteptată ?) 
cum mi te aştepta mama 
să ajungi (să creşti) pentru însurare! 
acest lucru nu este bun, 
mai întii pentru capul tăi ;. 
aşa tinereţe irumoase 
cum le vei da pămintului. 
pămintului şi ruginei ? 
Și se va distruge (strica) corpul 
şi acolo unde o să te duci, 
nuntă nu este. - 

1) Weigand : Aromunen Il, p. 204, No. 115. 
2) Weigand : Arom. p. 206, No. 116. 
3) Chuicuta este boală ; apopţexie, dambla, boală de zine, de tele,
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Va s-te stindi ditu g'on'; 
va s-te stindi ditu soţi. 
Cum s-aravdă dada 
ti ahtare gione mușşât. | 

“Te mpărti'şi de tată şi dadă 
şi de iraţi și de surori. :) 

"POEZII POPULARE LA AROMINI 

O să te stingi dintre voinici, 
o să te stingi dintre soți. 
Cum să rabde mama, 

- lără) de un voinic aşa frumos. 
Te împărțişi de tată şi mamă 
şi de fraţi şi de sorori. 

Fata își plinge pe mama! 

Ți fițeşi, dada mâa ? 
ti-i arăulu, ţi fiţâşi? ai! 
di ţ-alăcâși casa, 
di ţ-alăsâşi lucrurile ? | 

„ți alăsâși nicuchtirlu aţel bunlu, 

„ți alăsâşi făâtele niminitate, 

şi ficorlii ninsurâţi . 
"şi fudişi ca carhele ? ai! 
cit va s-păţi'm, | 
cit va s-cunăaştem, N 
că va vină altă tu loclu a tăi, 
şi tu t&ate lucrurile a tale, 
ți adărâşi şi ţi lucrâşi? ai! 
tine ascumtă tu murmintă 
şi &a s-mărită şi el si-ns6ară ; 
line va s-crech' di sum loc, 

şi no! va's-crepă'm piste loc, 

cu ocl'i mplin! di lăcră'n' 
şi cu câpitle pi ch'eptu, , | 
că nă fugi vrăarăa şi misliriul, ui !2) 

şi feciorii (flăcăii) neinsoraţi 

XLVIII 

Ce făcuşi, mama mea? 
ce-i răul, ce făcuși ? ai! 
de-ţi lăsași casa, 
de-ți. lăsaşi lucrurile 9 
iți părăsişi gospodarul cel bun 

(bărbatul), 
iți părăsişi (lăsaşi) fetele nemări- 
: [tate, 

și fugiși ca cele nenorocite ? aj! 
Cit vom suferi, 
cite vom cunoaște (invăţa), 
căci va veni alta în locul tăi, 
și în toate lucrurile tale, 
ce duraşi şi ce iucraşi ? aj! 
Tu, ascunsă în mormint 
şi ea se mărită şi el se însoară ; 
tu vei crăpa (tu te,vei prăpădi) în 

| (pămînt, 
şi noi vom crăpa (ne vom mihni) 

-. [pe pămint, 
cu ochii plini de lacrimi 
şi cu capetele pe piept, 
că ne fugi iubirea și refugiul. 

1) Weigand : Arom, II, p. 204—205 ; 114. 
:, Weigand: Aromunen, II, p. 206, No. 117.
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 CÎNTECE HAIDUCESTI LA AROMÂNI 
Nu uşoară este sarcina de a vorbi despre eroii aromini, cari s'aii 

ilustrat pentru păstrarea: independenței lor, pentru scumpa lor liber- 
tate! Mulţi şi glorioşi ati fost ei.: [storia popoarelor conlocuitoare cu 
ei, încă este plină de numele vestiţilor eroi aromini. Navem de cit 
să ne aruncăm o privire, de pildă, asupra istoriei şi literaturei popu- 
„lare greceşti, şi ne vom convinge, că abundă arminii jertfiți pentru 
avrumeico, din care a răsărit Grecia modernă. 

Caciandoni, renumit în războaele în contra lui Ali-paşa, Ciongă, 
» Andruţii Verușu, Odisei Veruşu, fiul lui Andruţi, Hagi-Petre, Timn'u 
(0imn'u) Blahava, Palasca, Nicu-Ciara, Jorji Olimpiatul, Bucovala, 
Gură, Iscu, Jacă, Bajdechi, Fetu-Mare, Cacioni, Giavela, Dracu, 
Marcu Boctari, Toscă, Dipla, aceşti doi din urmă din Avela, şi alţii 

“cu zecile aii fost armini. - 
Mulţi dintre aceștia şi alţii, pe cari nu-i dăm aci, ai fost căpi- 

tani de căpitanate, un fel de domnii, cari făceaii ca Arominii să tră- 
ească independenți, guvernaţi de o căpitenie aleasă de ei şi judecaţi de 
un consiliii bătrinesc,: ales printre cei mai cu vază bătrini: din fie-care 
sat, recunoscuţi ca oameni juști şi nepărtinitori, - ' , 

Ei ai avut peste tot vreo 14 căpitănate, cari cuprindea o parte 
din Macedonia: Veria, Servia, Alasona, Grebena, Milia ; o parte din 
Tesalia : Olimpul, Mavrovuni, Lakia, Agrafa, Palragic, Mălăcassi, 
apoi din Acarnania şi Etolia: Venetico, Lidorichi, Xeromeron: şi Epi- 
rul de jos pină la Ragus şi Giumerca !). | | 

Noi, deși.am cules multe date asupra trecutului Arminilor, asu- 
pra drepturilor de cari s-ati bucurat e! în trecut în împărăţia otomană 
ne vom mărgini aici să nu trecem peste planul ce ne-am impus lu- 
crării incă de la început şi ne vom mulțumi a zice căimulţi din eroi, . 
cu cari se mindresc Grecii, în primul rind, apoi Albanejii, Bulgarii 
şi Sirbii chiar, nu ai fost de cit aromîni, remiind să dovedim aceasta 
la locul săi. . - | 

7 

Azi cintece populare haiducești la Aromini nu găsim de cit pu- 
ține. Principala cauză pare a fi schimbarea împrejurărilor de traiiă. 
Azi şi în peninsula balcanică nu înfloreşte haiducia ca altă dată. O' 
searbădă reimprospătare a vremurilor din trecut a prezintat-o doar răs- 
cularea a mare parte din Arominii satelor Avela, Perivole, Breaza, 
Samarina şi Zmisi în 1877—41882, cind cu războiul Romino-Ruso-Ture. 

_1) Pouqueville, Istoria regenerării Greciei. , 
. 63
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Muite din vechile cintece haiduceşti ale Arominilor saă uitat din cauza arătată mai sus şi din obiceiul, ce-l aă Arominii de a nu cinta un cintec de cit pină cind un noi eveniment, sai chiar, un simplu fapt, căruia ei ii dau proporțiile unui eveniment, vine să-i iea locul. Pe de altă parte lui nu-i 
tele. Cind un eroi se distina 

place să-și iaude şi să-și slăvească fap- 
e în lupte, Arominul îl cintă mai mult satirizindu-l, de cit proslăvindu-l. Dacă eroul cade, atunci numai ii cîntă faptele săvirşite, dar şi atunci mai mult, ca să-și arăte durerea, din care cauză cintecul eroului samănă mai mult cu un bocet. Rar vitejia vestiţilor eroi este cintată. In schimb cele lalte popoare cu cari trăesc împreună i-ati cîntat i n tot felul, de parcă-ţi vine să zici: Arominul -a fost menit să facă fapte mari, ear cele lalte popoare să i le cinte. 

, 

Puținele poezii haiduceşti, culese de noi de pe ]a bătrine și bă- trîni, am dori.să deştepte atenția celor chemaţi să lumineze pe Aro- mini în Macedonia și să culeagă | 
feritor la trecutul avut al poporu 

Despre obiceile haiducilor, 
altele, de cari am cules o mulţi 

O lucrare importantă despre 

a rindul'lor tot ce ştii bătrinii re-: 
lui aromân ! 

despre expresiunile lor, limbagiul, şi, 
me, vom trata cu altă ocaziune. 
Aromini în privinţa trecutului lor este: [. Caragiani, Studii istorice asupra homiînilor din Peninsula Balcanică, Bucureşti, 

„După cit știm, autorul se ocupă cu cercetarea Arominilor de mai bine de 30 de ani. Noi nu o cunoaștem de cit după citaţiile făcute de - d. ]. Neniţescu in lucrarea sa: De la Rominiă din Turcia europeană București, 1895. 
Lucrarea n-a apărut cu totul şi nu este deci pusă în vinzare. 

„Cântecul de jale a comunei Şipisca 

O, voi denuri, o voi munţi, 
tru ţi jale hiiţi cădaţi; 
&a mutriți nih'âm la noi 
că multu nă-i der tră voi. 
“Șipisca în foc şi flăacă . 
Şi pingin'i'i n'il! di nisi: 
ună maie cu doi hiil', : 
ah'urh'iră g'enga s- facă, 

"O, voi haute şi schriftări 
-ți zburăți în sus pri ţer, 

dălăgăţi dinaparte, 
trețeţi marăa la nă parte, 

Ndomor și pi Munţi-Aroşi 
şi păduri di chiin' tufâşi 
pri cărărle a :ndrl'jlor 
vidăţi Val&a-Corghiilor 

O voi dealuri, o, voi munți, 
în ce jale sinteţi căzuţi ; 
ean priviţi niţel la noi, . 
căci mult ni-i dor pentru voi. 
Şipisca în foc şi flacări, 
şi pinginii mii de mii, 
o bunică cu doi fii, 
incepură genga s- facă. 

O voi vulturi şi aquile, 
cari zburaţi în sus pe cer, 
alergaţi (grăbiţi) dincolo (in a: 

[parte), 
treceţi murea la o parte, 
(şi manţii) Ndomor (Tomor) şi mun- 

[fit-roși, 
și pădutiile de pini tufoşi, ' 
pe cărările norilor. 
videți Valea-Corbilor, '
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n'ardeți nih'âm ma nainte, mergeţi niţel mai nainte, 
vah' v- aduţiţi voi aminte . doar vă aduceţi voi aminte, 
codrul ţilor. năaiiă fraţi, codrul celor nouă fraţi 
şipiscâni g'on'-ningrupâţi. "  Şipiscani voinici neingropaţi. 

„AY aclo ca zmei z-bătură, ' . ki colo ca zmiei se bătură 
cu pingi'ni', piste di cimni, cu păgini, credinţă de cini, 
tră Hristolu niși căqură, : pentru Iristos ei căzură, - 
ma cu flămbura tru min. : dar cu steagul în mini. 
O, lai fraţi, o, lai o'uname, O, fraţilor, o voinicilor, 
las vă n'argă a văastră name, „las? să meargă a voastră faimă, 
s- avdă Armini'li di diparte,  - să auză Arominii de departe, 
şi z- vă plingă după mâ&arte. şi să vă plingă după moarte. 

Aoti. — Șipisca, e oraş din Gora şi Mocra, în Albania ;. în secolul trecut avea 
peste 4 mii de case, plus biserici şi cătune precum şi un; fel de jocuri olimpice (aşa 
numita giengă) ; O oră şi jum. depărtare de Voscopole (Muscopole), între doi munţi 
mari, împărţită de un rii, astăzi ( pela 1855) abia numără vre o 120 de case. Cin- 
tecul acesta a fost cîntat de fraţii lor - Voscopoleni, fugiţi de groaza păginilor (adică 

"a populaţiunei sălbatice din împrejurimi) şi emigraţi în părţile meridionale ale Italiei 
cu privire spre patria lor natală. a 

Hiistu Milea Ohrideanu. | | 
, Penins. balc. 1894, No. 62, II. 

_ Cîntecul căpitanuiui Salamura 

N IL 

Voi cumbare, armi'nili, * Voi cumetre aromince, 
Cumbare sărcăciane, - „cumetre sărcăciane, [se repetă la 

arminili, sărcăclanele! armiîncele, sărcăceanele (fie-care doă 
tu Maiu voi s-nu vă ndridăţi, - în Mai voi să nu vă gătiţi, 

armata s-n5-armitusiţi voi, podoaba să nu o imbrăcați voi, 
şi la bis&arcă s-nu n'irdeţi, Și la biserică să nt merszeți, 

c-a' vaii nu vă prinde. căci vouă nu vi stă bine. 
Flurii armine s-nu băgâti, Flurii armincelor să nu băgaţi, 

cămara s-nu li traqiţi, - mindria lor să nu simţiţi, 
că Salamura s&-agudi, . „căci Salamura se lovi (răni) 

di cin'l'i Custac'an'i. de ciinii Custaceni. 
Trei tufech'i I'.d&âdiră, „Trei puşti îi dădură (ii descăreară), 

mă&a treilă-arasa, rada. tustrele rind pe rind. + 

“Una (un slonte) îl nimeri pe dea- 
Una și-l lo prisupră Ii, (supra, 

ş-alantă trăşi pri capu, ş-a laltă tocmai pe cap, 
ş-alantă plina di fărmăc, „Şi cealaltă plină de otravă, 

şi-l lo trăși tu in'&ară. îl nimeri tocmai la inimioară. 

a Cîntecul lui Fetu-mare 

II 

Nă duă, un prindu mari, Intr-o zi, într-un prinz mare, 
z-vitimă' un Fetu mari, se omori un Fătu-Mare, 

o lele! miratul d-el, ! vai! bietul de el; .. 
o lele! ţi ş-eră g'one! . , vai ! cit era de voinic! 

tută v&ara ş-n'adă vara, Toată vara şi mează-vara -
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si-l plindem noi cu flu&ara, 
o.lele! miratul de el, 
O lele! ţi ş-eră o'one! 

Pritu munti s-pritu vali 
si-l zghi'ilim Fetlu cu jali ; 

0 lele etc. 
Fetu-mari ţi g'unami, 
ti plini un-armînami ; 

O lele et. 

-Fetul ş-ăasti fără soț, 
ş-ul plăngu firtaţiii toți 

O lele etc. 
MEa ș-ul plăndi ş-ună dadă, 
cu caplu laăa pri vatră. 

O lele etc. 
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să-l plingem noi cu. fluerul 
vai! bietul de el, 
vai | cit era de voinic! 

Prin' munte și prin vale, 
să-l plingem pe Fătul cu jale 

vai | etc. 
Fătu-Mare ce „Yoinicime, 
te plinge o armănime 

vai! etc. 
Fătul este fără seamân (lit. fără: 

„„ [tovarăş, fără potrivă). 
îl pling fărtaţii toţi o 

vai | etc. | 
Mi-l plinge şi o mamă 
cu capul biata pe vatră! 

vai! etc. 

"IV (VARIANTA) 1) 

Nu avdi'ţi ună hăbare, 
hăbare di cătr-amare, 
hăbare di citr-amare, . 
“z-vitămă un Fetu-Mare.: 
Fetu-Mare sculă munţili, 
s-agun&ască toţă turţil;, 
sculă' munţii! cu Rumăn'iii, 
să-l' astingă toţi pingăn'lii, 
Unu avditu Fetu-Mare, - 

„tuchii ascb'er&a al Bidini în chiare: <tradi-ți turţi, jabsţi năp6,., 
as-nu vă taliu pi toţi ca oi.> 

Trişi lu munţii! ai Agură, 
ț&-au curaţi'i di aurlă ? 
şi di nclo di cîtr-amare, 
țe-şi viine ună hibare, 
nă hibare ţe ti dâare, 
vitămară. Fetlu-Mare. 

N-auziţi o ştire, 
ştire din spre mare, 
ştire din spre mare, 
se omori un Fătu-Mare. 
Fătu-Mare răsculă munţii, 
'să alunge pe toţi Turcii, 
răsculă munţii cu Romiînii 
să stingă pe toţi păginii. 
Un renumit Fătu-Mare,. 
topi oastea lui Bidin în chiare + 
«Hetrageţi-vă, turcilor jabeci napoi, 

„ca să nu vă tai pe toți ca oi, 

tocmai în munţii de Gură, 
ce au corbii de urlă (croncă nesc)? 
şi dincolo, din spre mare, 
ce 'vine o. știre, ? 
o ştire ce te doare? 
omoriră pe Yătul-Mare. 

" Notă. — Despre familia lui. Fătu-Mare se spune, că a dat nişte vestiți luptători pe la începutul secolului acesta, precum şi cu prilejul revoluțiunei greceşti de la 1821. N-a fost pericol pe cari să nu-l disprețuiască eroii din familia lui. Fătu-Mare şi tra- dițiunea spune, că toţi bărbaţii din această familie, după ce şi-ati sacrificat toată averea, toate oile, pentru triumful creştinizmului a rimeăculuă, tră criştinătate, cum spune ei, ai pierit, luptind unde focul era maj aprins și unde pericolul era mai mare, arătind minuni de vitejie, « 
Ca culme; o bătrină, care a suprâvie 

ani pe stradele Atenei, muritoare de foame ! 
Un poet armin, anume Costa Belim 

ce a cintat pe la 1889, într-o limbă curat 

țuit fiilor şi nepoților ei, a murit acu ciți-va * 

ace, auzind moartea: nefericitei bătine, ceată 
arominească, despre eroii armini, cari şi-aii jertfit viaţa şi averile toate pentru cauze străine intereselor armineşii : 

„n 1) Acelea de la care am cules cîntecu altele Foru-Afare și altele chiar Feti-Afare, 
| acesta, numia pe eroii. unele Fetu-Alare, 

1) Chiare se numește partea locului, aşezată în spre apus, 
! 

»



  

Murminte lăito, 
a morţilor case, 
di tuţi agărşite, 
la duşmân! armase,—. 
fără cruţe ş-chiatră, 
fără ţeri aprimte, 

gion! niplimşi n-vatră, 

şi ni lăaţi aminte; 

2, 

Muma voastră plinde, 
plinde duă ş-năapte, 
cu lăcrini di sinde, 
a văastre fapte, — 

fapte bărbătești 
tră soia pingină, 
cari ni li pliteşte 
ca luclili la stină. 

3, 

Nu e dușmăntască 
gură blistimată, 
cari s-nu pruscuch'ască 
cu bala-l! turbată 
pristi tot virinlu -" 
tra s-nă ch'ară bana, 
s-n-aducă dirinlu 
şi s-n-astingă fana. - 

4 

A vostru giunalic, 
o! bărbâți cu numă, 
nu fu amintatic 
a voastrăl'ei mumă ; 
virsât sînde, văl'uri, 
tră vițin'l'i a noștri, - 

„s-nă lăsâţi prit căl'uri, 
pri noi hillii a voştri. 

5, 

“Armînasca numă 

nu vă. dede n-minte, 
c-aveţi şi voi mumă, 
a vostru părinte | 
c-aveţi mese ş-case, - 
vătri părintești 
cu fumel' armase 
ş-locură armiînești, 

- nu fu cîştig 
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Î. . - 

- Morminte inegrite, 
ale morţilor care, 

de toţi uitate, 
la duşmani rămase,— 

fără cruce şi piatră, 
fără lumănări aprinse, 

„Yoinici, neplinşi în vatră (adică : în cămi- 
| (nul părintesc) 

şi ne băgati în seamă; 

2, 

Mama voastră plinge, 
plinge ziuă şi noapte, 
cu lacrimi de sînge, 
ale voastre fapte,— 

fapte bărbătești, 
pentru neamul păginesc, 
care ni le plăteşte - 
ca lupii la stină. 

3, 

Nu e duşmănească 
gură blăstemată o. 
care să nu stropească 
cu bala turbată 
pretutindeni veninul, 
ca să ne pearză viaţa. | 

“să ne-aducă (otravi) prăpădul 
şi să ne slingă lumina, 

4. 

A voastră vitejie, 
o! bărbaţi cu nume (renume) 

pentru a voastră mumă ; 
vărsarăți singe, grozav, (lit. văi, riuri), - 

pentru vecinii noştri, Ă 

ca să ne lăsaţi prin căi, drumuri, 
pe noi fiii voştri. 

” 5, 

Romiînescul nume 
nu vă dădu în gind, 
c-aveţi şi voi mumă, 
(c-aveţi) al vostru părinte, 
c-aveți mese şi case, 

vetre (căminuri) părintești, 
cu familii. rămase, _ 
Și cu locuri rominești,
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6. 6. 

Alumtăt tră cruţe, , Luptarăţi pentru cruce, 
criştinescul semnu creşiinescul semn, 
şi nu v-u să:aduțe, | şi nu vi se aduce, 
niți măcăr di lemnu. „nici măcar (cruce) de lemn. 
Că duşmanlu nu da Căci duşmanul nu da 
virtule şi lavdă, “ virtute şi laudă (slavă), 
Arminlui cl nu va Rominului el nu vrea 
ni. numa si-l! s&avdă. nici numele să-i audă, 

7, LR : 7, 

Murminte lăite, | , Morminte inegrite, 
a morţilor case, - Pa ” „ale morţilor case, - 
di tuți agirșile, Ă de toţi uitate, 
la duşmân! armase ! . la dușmani rămase !. 

Cîntecul lui căpitan Dailiani 

V 

Lai Dailâni, lai fundă mare, Măi Dailiani, măi canaf mare, di ţe nu treţi prim păzare, de ce nu treci. prin păzare (tirg), se avdi ş-tine nă hibare, „Să auzi și tu o ştire, 
nă hibare ţe ti dăare ? „o Ştire ce te doare? Lasa-ţi despiră mul'are, Nenorocita ta disperată muiere, u bigară pri mulare, o băgară pe catir, 
ş-o htiră n-Viliştin, “şi o porniră în Veliștin, cu lic'orlu pristi sin. cu feciorul peste sin. Lai curâţi ţe vi hrin&aște «Voi corbilor ce vă nutreşte aţel Dailâni cu leşi -turțăaşte, - acel Dailiani cu leșuri turceşti, spuniţi lui Dail'âni s&ansară spuneţi lui Dailiani să sară, pin mirindi, pin di s&ară | pină in merindi, pină de sară di la Turţi si mă-ascapă, | de la Turci să mă scape, cu fictorlu si m&-arapă.- / cu feciorul să mă răpească. 

Lai Dail'âni, lai fundă mare Măi Dailiani, măi canat mare, nu ti ncliină tră mul'are! nu te închină pentru muiere, “multe mul'ri sun şi niv&aste, “multe muieri sint şi niveste, ma Dail'âni unu ş-&aste dar Dailiani un este, "şi tră Greţi şi tră Arumi”ni, şi pentrn Greci şi pentru Romini si |! ascapă di pingi'n'. să ne scape de păgini. 

Notă. — Dailani, după cum mi s-a spus trăia inainte de revoluţiunea greacă în Tesalia. El se revoltă în contra autorităţilor turceşti, ameninţind pe paşa, judecă- torii şi pe toți diregătorii turci de a-i pune în țeapă pentru cea mai mică nedreptate făcută creştinilor ; ameninţă şi pedepsea şi pe Romini şi pe Greci, cari s-ar dovedi, că ar fi plătit impozitele ilegale,. puse de citre autoritatea turcească şi cerea oareşi . cari drepturi exelusive pentru Romini, Mult timp se luptă cu oştirile turceşti, ducind cu sine un număr mare de voinici, şi atălă pierdere aducea 'Tureilor, în cit leşile, ce făcea pe cîmpiile de hătae deveniseră fabuloase. Poporul zicea, ca Dailani era „atit de bun, în cit îngrija și de hrana corbilor. Dar în fine - Turcii, neputind 'să-l facă,
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prin forţă armată, ca să se supule şi să depuie armele, (ceea ce Arominii exprimă 
prin 4 se inclina), reuşiră a-i luă pe nevastă-sa cu un copil ce avea în virstă 

de doi ani, şi o porniră în Veleştin, oraş cu fortăreață în Tesalia, unde Turcii erai 
închişi, crezind cu aceasta, că l-ar face să se supuie. Dar nu se supuse şi nevasta 
sa şi copilul fură tăeţi împreună cu alte rudenii de ale lui Dailani. 

Cea mai mare parte. din cîntecile populare ale Arominilor sint eroice; în ele 
se cîntă într'un stil melancolic moartea şefilor căzuţi în lupte în contra 'Tureilor. Po- 
porul Aromin prețuieşte, mai presus de toate virtuțile, virtutea militară, bărbăţia în lupte 
pentru că prin această virtute numai, „ crede, că poate scăpă de supt jus, pent care 

făcu atitea sacrificii. 

_I. Caragiani. 

„Moartea căpitanului 

"Crima di g'onle lindit, 
crima di tinirăaţă-l! 
şi di a lui muşităaţă. 
Nă-are mamă ta să-l plăngă, 
şi ti el mănli să-și frână; 
n-are tată ta să-] caftă, 
singur lailu cum ş-aravdă | 
n-are frate, n&-are sor, 
să-l mutrăască mea cu dor; 
I-plăndi ndaptăa, I-plăndi dua, 
|- -plăndi şi ună mușşată, 
I-plândi şi mea lu zburaşte: 
— «Scăală, g'one, sc&ală vrute, 
scălă s-mănţi, scăală ta zb&ai, 
sc&ală vimt curât să-ţi l'ai.> 

— «bă lailu- -n! vă qic, nu pot, 
şi tine- n iţi, s-mi scolu ; 
ag'ută-n', vrută, să-n' mi scol, 
şi dă-n'i 'timpărălu, 
si bat un cîntic mult ji'6s, 

„s-l-u dic nică nă Gară. 

Păcat de. voinicul bolnav, 
păcat de tinereţea lui 
şi de frumuseţea lui. 
N-are mamă, ca să-l plingă, 
şi pentru dinsul miinele să-şi fringă 
„n-are tată ca să-l ceară, 
singur bietul cum rabdă ! 
n-are frate, n are sor, 
să-l îngrijească cu dor; 
îl plinge noaptea, îl plinge ziua, 
il plinge şi o frumoasă, 
il plinge şi-i vorbeşte: 
— aScoală, voinice, scoală iubite, 
scoală să mâninci, scoală să bei, 
scoală aer curat să ei.> 
— «Nenorocitul' de' mine vă .zic: 

[nu pot, 
şi tu îmi zici, să mă scol, 

- ajută-mi iubită să mă scol, 
ŞI dă-mi tamparaua, 
să cînt un cintec prea jalnic, 
să-i o.zic încă o dată. 

„Cîntecul lui Caciandoni 

Un Caciandoni şi G'orgi'a doi, 
doilti cipitanii noi; 
doilii-l! cițară şi-l! ligară - 
şi Ianina Laminară 
mă&a tu brăndi il! bigară, 
di j-vizură nă lihtară” 
nă lihtară, nă trumară 
os de.0os mâa-l' din'icară 
lail'i gton' ţi şă.păţară | 

VIL- 
/ 

Un Caciandoni şi Giorgăa doi, 
amindoi căpitani. noă ; 
pe amindoi ii prinseră Şi-i legară 
şi la Ianina îi transportară ; 
în fiere îi băgară, 
de văzură o grozăvenie, 
o grozăvenie 0 înspăimîntare, 
os de os îi dumicară. ' 
bieţii voinici ce suferiră |
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Prinderea lui Caciandoni 

ă VIII 

N'-u sâati, G'orgia, săati n'-u, 
„Crep tră nă chi'ică d&apă, 

€a du-ti, G'org%, ş-adu-n'i, 
“din sus l-Apa-ţ&a-rațăa. 

Și n-tră-apă Giorgi'a cum duțăă, 
„- cintinda şi vizinda, 

da di tiburili turțăştă 
„di cin'hi d&Arbineși. 
Plinginda s-tăarnă G'6rg'ulu, 

plinginda și zgh'ilinda, 
si iSarnă Andoni ş-lu ntribă', 

si tOarnă di lu ntrăabă: 
<Ţe ai, G'orgiu-ni, di-n' ti cirtâşti, 

„«țe ai, frate di-n' plindi ? 
— Andone, cara mi ntribăşi, 

ascultă si ț-aspunu; 
acld iu ntr&apă mi duțim, 

„__ cîntinda şi vizinda, 
ded di tiburile turțăşti 

- di cîniliij dă&-Arbineși. 
EI zborlu lailu nu-l biţi 

s-aplucusiră turţii, 
şi di pri supră j-di pri gh'os, 

tu mesi di-l' băgară. 

«Ah ! fudi, G'org'a, ascapă-n'-ti, . 
>fudi, scumpe G'orgiii, ascapă. —<'Ţe qiţi, te diţi lai trat&-Andoni, 
<avqite Căc'andone, - 

anacă hi'iii nâatin zibicos, 
ci nacă hii imbogru ? 

«nu-n! hi'ii tine Andoni avdit, 
<avdit pină şi m Pole? 

Dă-anumirăa și-l astrăqăă, 
și alumtinda fudi : 

<nipoi, nipâi cin! arbinăşi, 
<nipâi tilăţi di turţi, - 

«Ardoni pină ș-ăasti viiă, | 
- «di viră nu să-aspari, 

și si bitu G'orgi'a, z-bitu, 
pînă biţi birutăa, 

pină !'-si frimsi apala lui, 
„Pin vițimă” trei şuţi, 

" <indărăt, indărăt ciinilor 

Mi-e sete, George, sete mi-e, 
pleznesc pentru o picătură de 

lapă, 
ean du-te, George, și adă-mi-o, 

de sus, de la Apa cea rece. 
Şi la apă George pe cind se ducea 

cintind şi vuind, 
întimpină batalioane turceşti, 

ciinii albaneji. 
Plingind se întoarce George 

plingind și strigind, 
„se Întoărce Andoni şi-l intrebă. 

se intoarce şi-l întreabă, 
—Ce ai, George al miei, de mite 

- [întristezi. 
ce ţi-e, frate, că plingi ? 

—Antone, dacă mă întrebi, - 
ascultă, ca să-ţi spuiu ; 

pe cind la apă mă duceam, 
cîntind și chiuind, 

întimpin batalioane turcești, 
„Pe albanejii cei cîini.» 

El bietul nu. sfirşi cuvîntul, 
„Și năvăliră turcij. 

şi de sus şi de jos 
în mijloc ii împresurară. 

câh! fugi, George, scapă, 
fugi, scumpe George, scapă. 

—«Ce zici, ce zici, tu frate Anton, 
«renumite Caciandoni, 

«nu cum-va sint noaten bolnăvicios, 
„«saii.nu cum-va sinţ bătrin 

[girbovit ? 
«nu ești tu Anton cel renumit, 

„renumit și pină la Stambul? 

Pe umăr el îl azvirlea, 
„Şi luptind fuge: | 

albaneji, 
(imprejur) 

turci. 

<îndărat tăiaţilor 

«Anton pină cind este vii, 
«de nimeni nu se teme.» 

Și se luptă George, se luptă, 
pină cind isprăvi earba de 

[pușcă, pină cînd i se rupse sabia lui, 
pină cind omori vro trei sute,



  

POEZII POPULARE LA AROME. 1001 

IX (VARIANTA) 

Tu Maiu dişclidu fâdil'i, . "In: Maiu înfloresc fagii, 
tu Maii Armin'lii esu, . în Maii Romiînii se suie (la munte), 
lai Cac'andâni nu ti viquşi - măi Caciandoni nu te văzuşi 
aestă vară s-eși, în vara asta să eşi (la munte), 
s-ti baţi cu cin! dirvinăgâţi,: ca să telupţi cu ciinii dervenagale, 
s-ti baţi şi c6-Arbineși. E ca să te lupţi cu Albanejii. . 
— "Ţe s-fac io a mălţăâqil'ei, — Ce să-i fac eu vărsatului, 
țe s-lac ali lingdari, ce să-i fac bolii, 
di nu-n' am min' pala să-acâţ, . căci n-am mini sabia să apuc 
nO-am C'ari s-u fac fora. n-arn picioare să: fac fora. 

+ 

Observare.—Cind haiducii se văd impresuraţi de armată, sait cind 
vor să dea dovadă de curaj, de nepăsare în faţa morţii, zmulg iata- 
ganul din teacă, îşi leapădă căciula, şi învirtind merei jataganul în.” 

„vint, ca să-i dea vint—si-l-da vimtu, dai năvală în dușman şi-şi fac 
„loc de scăpare atit lor cit şi celor lalţi tovarăși ai lor.- Acest act de 
eroizm se numește : fora, adică pe faţă, cu iataganul, ear nucu pușca. | 
Expresiunile cbicinuite sint: u feaţi fora, a dat năvală cu iataganul; 
u g'acă apala sai vutăganta, dă vint invirtind sabia sai iataganul; 

--u Zmulse (supt-inţeles: apala, vutaganăa) a zmuls-o, a dat năvală 
printre duşmani.: ” 

. 

x 
E 

Caciandoni făcea. parte din tribul arominese al Fărşiroţilor, trib 
înzestrat cu.calităţi de vitejie superioare; el etribul cel mai războinic : 
și cel'mai oțelit din Peninsula balcanică. Este indrăzneţ, inimos, bun 
cu cei buni, drept, supus şefilor săi şi răzbunător în contra neadrep- 
tăţilor ce i s-ar face. | 

+ 

+ * 

Fauriel, in Chants populaires de la Grece, p. 160 sqq, zice despre - 
fraţii Caciandoni, cele ce urmează, ca precuvintare, la două cintece 
populare greceşti, publicate de el: 

| «Cei trei principali actori ai evenimentului despre care se vor- 
beşte in cintecele de mai jos, sint citeşi trei celebri în istoria recentă 
a Epirului şi Acarnaniei. Unul este insuşi Veli-Ghega, numit deja intr-o 
altă piesă, și despre care voii zice încă cite-va cuvinte cu prilejul 
cîntecelor de mai jos. El era albanez, după cum îl arată şi porecla de 

* ghegă, prin care se arată tribul din care făcea parte. Ali-Pașa, în ssr- 
viciul căruia intrase de timpuri, apreciind voinicia lui, îl numi Dirve- 
naga, adică comandaut militar al seldaţitor pentru a păzi trecătorile dru- 
murilor. Devenind in slujba aceasta neapăratul dușman al haiducilor, 
el a desfăşurat în contra lor calităţi, cu cari ar fi strălucit in mijlocul | 
lor, un curaj îndrăzneţ, o vigoare trupească încercată în osteneală şi 
multă prezenţă de spirit în împrejurări grele. Succesiv, în incăerările 
avute cu cea mai mare parte din capii bandelor din Epir, Tesalia şi 
Acarnania, el a stirpit mulţi, a silit un mare număr la supunere, şi 
a făcut să fie temut de toţi pină în ziua in care a fost trămis contra 
lui Caciandoni. , | 

Caciandorni, saii IKitzandoni, era din munţii Agrfa (nescriși) şi cel 
mai mare din cinci traţi, dintre cari numai doi îmi sint cunoscuți ;
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unul anume Lepenioti, numit așa după satul Lepeni, unde a fost năs- cut, şi cel lalt: George), cel mai tinăr dintre cei cinci fraţi. „Se află in Grecia, dar mai ales în Tesalia și Acarnania, păstori no- madi, cari, vara, conduc turmele lor pe înălțimele Pindului şi ale di- feritelor sale ramificaţiuni, pină în munţii Macedoniei, ear earna, le coboară pe marginele cămpiilor şi în vecinătatea mării. Aceşti păstori, formează o naţiune aparte în mijlocul Grecilor ; obiceiurile lor ai ceva interesant și pitoresc; simplicităţii păstorale, ei adaugă curajul răz- boinic ; nu invidiază nimic celor, cari trăese în şes; nu se tem de haiduci, cu cari trăesc frățeşte în munţi, aproape tot așa de independenţi ca și dinşii şi cu mai puţine riscuri. - 
Dar Ali-Pașa, al cărui dispotizm avid străbătea pretutindeni şi ajungea totul, veni să turbure viaţa retrasă acestor sărmani nomadi, intocmai cum făcu şi cu poporul aşezat prin orașe şi pe la ţară. . Prin confiscare a ciștigat turme nenumărate, cari de atunci au mincat earba, celor lalte turme: el avea păstorii săi, cari se credai în dreptul de a se purta răii cu cei: lalţi păstori. In sfirşit a pus pe ca- pitalul şi productul vitelor impozite extraordinare, cari ati ruinat fa- miliile cele mai fericite de pină atunci. . Caciandoni și fraţii să! făceaii parte din aceste familii de păstori nomazi, şi uneia dintre cele, cari avură să sufere mai multe turmen- târi din partea lu! Ali. Firea nu-l făcuse să suferă cu răbdare nedrep- . tatea şi insultele: el vorbea adesea-ori să'și răzbune, să se facă haiduc şi să răscumpere la rindul săi pe storcătorii lui Ali-Paşn. Era insă mic la trup și cam uscăţiv, avea o voce puțină, blindă şi piţigătată, în cit amenințările sale de a se face cleft, provocaii. la el risul, de aceea era puţin băgat în seamă. Cu toate acestea, împins pină la ex- iremitate” prin insulte, el se ţine de cuvint: vinde ce-i mat rămăsese din turme, arde colibele şi corturile, imbracă costumul şi armătura haiducească şi caută voinici. Fraţii săi au fost cer dintii cari l-ai ur- | mat ; alţii n-ai întirziat a se prezinta şi în scurt timp a strins mai mulţi de cit dorise. , îti Caciandoni, afară de un exterior impozant,—avea tot ce-i trebuia. pentru a ajunge un haiduc inspăimiîntător. Era viteaz pină la neso-! cotință, cu o îiexibilitate şi uşorinţă de corp minunată, avea spiritul | fecund în vielenii, cunoştea de minune tot labirintul munţilor săi şi insetoșa după răzbunare în contra acelor cari îi făcuseră vr-un rău, Se stabili în .partea tesaliană a munţilor Agrafa şi se plimba cu voinicii în aceleaşi locuri pe unde îşi conducea altă dată turmele. De pe aceste înălțimi se puse a face năvăliri în păminturile turcilor, jefuindu-le ŞI pustiindu-le fără milă, necruţiud.de loc_nici pe ale Grecilor. <Ce fut de ces hauteurs qui'il (Caciandoni) se mită faire ds descentes sur les terres des Turcs, les pillant, les ravageant sans merci, et ne menage- ant guere celles des Grecs.» Din care cauză el era urit şi de Greci și. de 'lurci şi nu-l putem pune printre căpitanii haiducilor, ale căror meravuri ai fost inobilite şi:temperate prin motive patriotice şi sen- timente naţionale. 

Ali-Paşa, căruia îi cauză în scurt timp, pagube imense, trămise in contra lui, în deosibite rinduri corpuri numeroase de armată, cari nu reuşiră să-i facă nimic. Indrăzneţul Caciandoni le respinse, cind opunindu-le o vie rezistență, cind scăpindu-le printr-o intimplare mi- raculoasă, sai prin stralageme, de cari-se miraui alit dușmanii cit şi voinicii săi. Am auzit, povestindu-se o ast-fel de stratagemă, care de 
1) Supranumit şi Hăşiatul,
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sigur nu este cea mai renumită, cu toate astea așa de stranie în cit 
merită să fie menţionată. Caciandoni ocupa e dată, nu ştii in ce munte 
o pozițiune aspră, unde nu putea să meargă cineva decit prin două . 
trecători strimle, depărtate una de alta aproape cu o jumătate de milă. - 
El a fost trădat de sigur; Albangjii alergară, împărţiţi în două trupe 
tari şi ocupară cele două eşiri, prin cari Caciandoni ar îi putut să se 
retragă. Voinicii lui crezură, că sint pierduţi, căci nu era chip de a 
străbate prin locurile ocupate; nu le răminea altă cale deschisă decit 
povirnişul unei stinci inaltă, goală, alunecătoare și aproape ascuţită. 
Nimănui nu-i putea da prin gind, să scape pe acolo; Caciandoni insă 
le ordonă să vază cum are să facă el şi să-l imiteze. Taie 'cu sabia o 
ramură tare de pin, o curăţă la capătul de care se ţinea de arbore, 
fără să atingă spaţioasa tufă a ramurilor, și descinde caşi călare ( 
califourehon) 'cu această ramură pe povirnișul stincei, deasupra că- 
reia alunecă fără multă osteneală și fără mare pericol, reţinut oareşi 
cum prin. frecarea ramurilor de coasta stincei, pe care o mătura, şi 
pe care apăsa cu toată greutatea corpului său. Ilaiducii imitează pilda 
dată cu acelaş succes, ear armata aibaneză nu află de scăparea lor de 
cit din noile alarme ale ţărei. 

Dintre toate faptele renumite ale lui Caciandoni, moartea lui Veli- 
Ghega fu una dintre cele care ficură mai mare zgomot şi in care el 

_evu cel mai mare noroc. Inspăimintătorul Dirvenaga il căuta în Acar- 
nania, în capul unui numeros corp de armată şi se ostenea in zadar 
urmărindu-l ; nu putea să-l ajungă. lritat de a fi ast-fel zădărnicit în 
căutarea sa, Veli-Ghegă devasta, schinjuia, răscumpăra satele Acar- 
naniei supt pretext de a fi în complicitate saii în ințălegere cu Ca- 
ciandoni. Acesta a fost pus în cunoștință cu totul, şi fie pornit deo 
mișcare generoasă în favoarea celor apăsaţi, fie pentru plăcerea de a 
învinge pe un om, care nu se aştepta la aceasta, scrise şi trămișe lui 
Dirvenaga o scrisoare cam cu acest conținut: <Veli-Ghegal mi se 
spune, că mă cauţi şi te plângi, că nu mă poţi găsi. Dacă dorsşti 
această în adevăr, vino la Criavrisi — Apa-rațe—, unde mă aflu şi te 
aştept.» E 

„_* Veli-Ghigă se afla la un preot în momentul cind a priimit scri- 
soarea de înfruntare şi desfidere. Atins vii, ordonă Albanejilor impră- 
ştiaţi să se adune în grabă şi fără să aştepte ca toţi să fie gata şi să-l 
urmeze, apucă nainte cu ciţiva din voinicii săi, şi zboară cu toată 
ușurința picioarelor spre locul, unde Caciandoni i-a dat întălnirea. 

Caciandoni pindea la drum cu voinicii săi. După injurii de o 
parte şi alta (căci haiducii şi Albanejii în această privinţă, cum şi în 
alte multe, asemenea eroilor din Homer, nu se incaeră la luptă, decit 
după ce se atacă întii prin cuvinte), lupta începe şi Veli-Ghega cade 
lovit de două sai trei gloanţe. Intimplarea această atinse teroarea ce 
aveau oamenii de Caciandoni, şi furia lui Ali-Paşa în contra lui atinse 
culmea. Noi armate şi noi dervenagale porniră să-l nimicească ; a fost 
expus la noi pericole, la noi supărări ; a rămas totuși nebiruit sai cel 
puţin în neputinţă de a fi prins și niciodată n-a visat să trateze cu 
Ali-Paşa.. | | 

Insulele ionice şi în special Santa-Maura erai la trebuinţă refu-: 
giul lui Caciandoni ; aci venea să se vindece, cînd era rănit saii cind 
dorea să fie în deplină siguranţă, în intervalurile inactivităţii silite." 
Fie-care din aceste apariţiuni atrăgea mulţimea, care venea de bunâ- 
voie să admire pe teribilul haiduc, pe care-l cunoștea numai după, 
renumele său. | | 

Dintre toate aceste apariţiuni ale lui Caciandoni la Santa-Maura,
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cea mai strălucită a fost cea din 1805. Se. urzea atunci în această in- sulă, caşi in insula Corfu, o conspiroțiune mare în contra Porţei şi contra lui Ali-Paşa. Era vorba de a pune la cale, in Grecia, o agita- țiune în favoarea independenţei și libertăţii. Ruşii, cari stăpineaă atunci insulele ionice, dacă nu inspiraseră acest proiect, il sprijineaii cu zel, ear Grecul care conducea pe toti fiii, era un om foarte inteligent; cunoscind bine moralul şi materialul Greciei. Scăpat ca prin minune din minele lai Ali-Paşa, se aruncase în insula Santa-Maura, pentru a se deda cu totul preparațiunilor patriotice şi pentru a face un pas deceziv în îndeplinirea acestuj scop, porunci să vie în 1805 căpitanii de. haiduci,—pe corporațiunea cărora conta,—spre a le da instrucțiu- țiunile,—fie generale, fie particulare,—impusa de imprejurări. - «On eut alors ă Sainte-Maure un svectacle curieux ; celui de tous les chefs de bande de I'Acarnanie,: de PIîtolie, de VEpir, et de la Thâs- salie occidentale, accourus î la voix d'un homme qui n'€tait pas des leurs, pour faire tout ce que cet homme avaită leur commander “dans lini6ret et pour la gloire de la Grece. Pour Katzandonis, ce fut un vrai triomphe de paraitre au: milieu de cette foule de braves, pro- clam6 d'une voix unanime le plus brave de tous, et entre .tous facile - a distinguer, et par la fiertă de on aire, qui contrastait, en quelque sorte, avec la petitesse de sa taille, et par lor qui, âtincelant de toutes parts sur sa personne, -Y relevait encore le costume pittorescue de Klephte. - 
Ali-Paşa, care bănuia. sati chiar știa ce se urzeşte la Santa-Ma- ura și la Corfu, pusese vr-o 5--6 mii de oameni la Preveza, ca să observe şi să fie gata de a inăbuşi izbucnirea-a ori-ce răscoală. Cacian- - doni se propuse, pe onoare și pe capul săi, să 'prinză vi! sau morţi, pe cei cinci saii şase mii de albaneji; numai cu voinicii săi. Capul în- treprinderii n-a fost în stare să tragă folos din aceasta, ci sa mulţu- mit să îndemne pe Caciandoni să-şi păstreze acest act de vitejie pen- tru un moment mai opurtun, şi aşteptind, l-a rugat, să se poarte cu Grecii în mod mai frățesc de cit cum făcuse pină atunci: câ traiter les Grecs d'une manitre plus fraternelle, qu'il ne Pavait fait jusque Jâ.» Nu ştiii dacă imediat în urma acestej adunări a căpitanilor de haiduci, sati ceva mai tărziă, dar tot la Santa-Maura, şi cam pe atunci, 

respirase niciodată de cit aerul plin de viață al munţilor, care nu in- irase- niciodată supt acoperișuri şi între ziduri, de cit doar întimplător ŞI pentru scurt timp, cel mai mare răi era să stea închis într'o odae. In- daiă ce se simţi niţel mai bine, părăsi Santa-Maura şi se reintoarse în grabă, pe continent, la scumpii săi munţi. Pare insă, că s-a vindecat numai pe jumătate. Așa, apărind la 1807 intr-o monastire. situată: pe Pind sai in partea orientală a mun- ților Agrafa, pentru a ridica ceva contribuțiuni, căzu greii bolnav şi fu silit să se oprească mai multe zile. 
Boala prelungindu-se și monastirea inspirindu-i neincredere, se re- trase într-o peșteră, în munţi, care-i era cunoscută. Cu dinsul rămase fratele săii George, ca să-l păziască și ingrijască, ear o femee bătrină de la ţară se insărcină să-i aducă în fie-care zi cele nesesarii. Nu se ştie de cine, de bătrina sa de călugări, de una sai de alţii, el fu tră-: dat și denunţat lui Ali Paşa. | , . Inchipuiţi-vă bucuria acestuia! imediat trămite şase-zeci de Al- baneji de elită, cu ordinul de a-i aduce viii pe Caciandoni şi pe fratele luj. Cei şase-zeci de Albaneji pornesc, grăbesc, urcă munții şi vin de se aşază la intrarea peșterei arătate, George se găsea acolo în ma- 

„ Caciandoni a fost atins de vărsat, Pentru un om ca dinsul, care nu.
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mentul acesta, şi voind să easă, se întălnește. faţă în faţă cu soldaţii 
lui Ali. Reintră îndată, înştiinţează pe fratele sâti de ceea ce se pe- 
trece, îl iea in spate, apucă iataganul cu dinţii, pușca în mină și în 
această stare reciștigă deschizătura peşterei. Intinde dintr-o impuşcă- 
tură pe primul albanez, care se prezintă ca să-i împedice tvecerea, 
iese în loc deschis, şi fuge atit de uşor cit poate spre o pădure puţin 
depărtată: Albanejii il urmăresc; el depune pe fratele săit la pămint, 
se reintoarce. earăşi. şi cu o lovitură de jatagan răneşte de moarte pe 
un a! doilea Albanez. Din noii iea pe fratele sii în spate și se pune 

„pe fugă in spre pădure. Şi așa, fugind şi oprindu-se rind pe rind 
-.. Pentru a depărta pe Albaneji, omori deja sai răni trei sat patru, pe 

cînd cei l-alți, ruşinoși și furioși de a fi înfruntaţi pînă înti-așa grad 
de un singur om, se răped vre-o zece dintr-o dată şi pun în sfirşit 
mina pe cei doi nenorociţi fraţi. | , 
„Au fost duşi la lanina, unde ai fost condamnaţi să-și, vază mem- 
brele inferioare strivite cu ciocanul! Cel insărcinat cu executarea 
acestei sentințe a fost un nepot al lui Veli-Ghega, omorit de Cacian-. 
doni. Sentința a fost executată în piaţă, în faţa populaţiunei turceşti, 
care se silea să adauge ceva la schingiuirile celor două victime: Ca- 
ciandoni, al cărui suflet, enervat, fără indoială de boală, ne mai avind 
tăria dea se inăspri în contra durerilor fizice, scoase nişte țipete ascuţite, 
mai cu seamă cind ciocanul îi sfărămă oasele genuchiului. George se 

- jută Ja dinsul pe jumătate mirat, pe jumătate miniat de slăbiciunea 
“lui şi-i zice: «lii, ce! o, Caciadoni, tu ţipi ca o femee ?», Şi el (George) 
suferi, fără să verse o lacrimă, fără să scoată un gemăt, atitea lovi- 
turi de ciocan, cite aii trebuit să-i strivească toate oasele de la şold 
pină la policar! 
„In ce privește pe Lepiniatul, după sfirșitul tragic al celor doi 

fraţi ai săi, mai rămase cit-va timp haiduc de munte. Constrins în 
urmă ca să se supuie, se supuse supt condiţiunea, ca să nu lie ţinut 
să apară in fața lui Ali-Paşa. Mai fericit decit fraţii săi, sărmanul de 
Lipiniatul, îşi asigură cel puţin prin acest tractat o moarte grabnică. 
şi neprevăzută. Pe cind se ducea, însoțit de adjutantul săi, nu știi 
unde, ca să petreacă de Paşti, pe drum a lost atăcat de usasinii lui 
Ali-Paşa și a rămas mort pe loc. Adjutantul săi scăpă şi azi luptă 
pentru Grecia ; el este viteazul Cionga. - 

Cele două cintece cari urmează se ocupă de acelaș subiect, de' 
expedițiunea şi moartea lui Veli-Ghegă. Intrunul caşi intr'altul im- 
prejurărările faptului sint aceleași și dispuse în aceeaşi ordine ; de 
altmintrelea, al doilea este cel mai frumos din cele două, în toate pri- 
vințele ; amănuntele istorice într-insul sint mai precise şi mai clare, 

" accesoriile. poetice mai dezvoltate, şi viersurile frumoase mai nume- 
roase ș el e compus în Acarnania, cel-lalt. pare a fi făcut în Epir.» 

„lată acut şi modul cum descrie d. loan D. Caragiani omerica: 
intilnire de la Criavrisi, adecă: lintina rece, intre uriaşul Veli-Ghega 
şi uscățivul Caciandoni: ! 

<Cintecele populare greceşti... spun, că lupta a avut loc cu puş- 
tele, și că între cei ucişi a fost și Veli-Ghega, impuşcat de însuși Ca- 
ciandoni. Cintecele fărşeroteşti însă, ce posedăm noi şi informaţiunile 
noastre de la bătrinii din familia Caciandoni, spun, că lucrurile se pe- 
irecură cu totul altfel, adecă ; Caciandoni cu trupa sa era aşezat în 
nişte tufişuri de lingă Criavrisi, cind avant-posturile îi anunţară, că 
Veli-Ghega, cu oștirea sa se apropie, venind, -nu pe drumul mare, ci - 
pe cărări lăturalnice din partea opusă a drumului. La apropierea am- . 

- belor oștiri, incepură înjurăturile pe de o parte şi alta, în limba al-
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baneză, căci toți lărșeroții ştii albanezește, şi Veli-Ghega cu trupa 
sa, eraii Albaneji. Injurăturile și ocările, după cum spune şi: Fauriel, se făceai cași între eroii din Omer inainte de a se incăe-a. După in- - jurătură veniră la înțălegere cu parola de onoare (albanezeşte: Bessa- ie-bessa) a eşi cite 20 din fie-care parte a oştirilor inamice, Caciandoni in fruntea Fârşeroţilor și Veli-Ghega în fruntea Albanejilor, şi a nu se.da nici un toc, ci numai cu săbiile şi cu iataganele să se lupte între ei. La semnalul dat inaintează din tufişuri,. spre drumul mare, 
pe de o parte și alta patruzeci şi doi de voinici, uriașul Veli-Ghega, in fruntea Albanejilor şi micul și uscăciosul Caciandoni în fruntea Firşeroţilor. Caciandoni roagă pe camarazii săi să-i lase lui pe Veli- Ghega şi ei să se incaere cu cei lalţi ; tot acelaşi lucru recomandă și Veli-Ghega tovarășilor săi, să nu atingă nimene pe Caciandoni, căci : 
şi-l rezervă pentru îmgustarea sa, cum zice cintecul fărşerotese ; In- 
căerarea a fost tot ce poate fi mai: sălbatec “și de o parte şi de alta, 
și rezultatul a fost răniri din partea Farşeroţilor şi cite-va cadavre din partea Albanejilor, între cari şi uriașul Veli-Ghega, trintit jos la 
pămint de Caciandoni. Măcelul nu ținu mult, căci un soldat alba- nez din tuliş, văzind pe Veli Ghega căzind de pămînt, trase cu pușca 
asupra lui Caciandoni, pe care il răni ușor, şi lupta incetă şi se 

retraseră earăşi în tufişuri ambele părţi. De acolo îndrăzneţul Cionga, 
nepotul lui Caciandoni, in grindina gloanţelor, se repezi și tăte capul lui Veli-Ghega, şi intrind cu el în tuliş se făcu nevăzut, impreună cu Caciandoni şi trupa sa. Asi-fel s-aii petrecut lucrurile 1). 

Cel care zace în închisoare „ ! 

AX 

Năaiiă an' ei fecu în hapsi, 
ş-alţi trei fec'ii tu brangă, 
virnă nu. vin'i s-mi v&adă 
ni di frați j-di cusurin' 
niţi di laili-n' viţin'; 
maşi duruta, vruta m&a, 
cărţi ascumtu-n' pitrițăă 

„Şi ascumta-n' dimindă: 
«Vrute di tru ponda hapsi, 
«si-ți lau păătica pitr&aţi, 
«că n'i ț-ă-ai multu zmirviită; 
«ca merlu ar6şu mvipsită. 
«lo cu lăcrin' va-n' ţ-u lat, 
«şi. năp6i 6ar va-n' ţ-u dai. 

Vlaho-Clisura; 

Marţu tine, anadimate, |, 
cu chi'irolu grei ţe faţi, 
di nă ch'irăși oili t&ati, 

1) IL. Caragiani: Sfudiz istorice as 
(dupa : 1. Neniţascu : op. cit. p. 542). 

Nouă ani făcui în închisoare, 
și alţi atiția făcui în fiare, | 
nimeni nu veni să mă vază, 
nici dintre fraţi, nici dintre veri, 
nici dintre bieţii vecini ; 
numai dotita iubită a mea, 
scrisori pe ascuns: imi trămitea. 
şi pe ascuns (în secret) imi spunea: 
clubite, din pustia inchisoare 
«să-ți spăl batista trămite, 
acăci ţi-e tare inegrită; 

«ea măru roşu boită (vopsită), 
«Eu cu lacremi ţi-citi spăla-0,, 
«şi earăşi ți-oiă da-ol 

Blăstem lunci Martie: 

Marţule, blăstemat (fii), 
cu vremea rea (lit. grea) ce [aci, 
denă pierduși (prăpădişi) oile toate, 

? 
upra Rom. din Penins, Balc. p. 112—113
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oili tăati cu tut căpri, 
şi di n-agunişi licorlii, 

di si dusivă cu furi. | 
<Voi lai lic'6ri, fic'âri armin, 
«fic'6ri di nicuchiiri, : 
«fic'âri tră furi voi nu fiţeţi, 
«furil'a nu vă prindi; 
<turnăți-v” a casă, voi armin, 
<a casă la părtați. 
— Mumi'ni, a casă nu vinim. 
ma va nă-ţem cu furlii; ” 
tra s:nă bătem cu turţili, 
cu turţili, cu pingiw'iii. 
Casa ndastră-i muntili, 
ațel munti d&-Agură, 

7 

1004 

oile toate cu tot caprele, 
şi ne alungași feciorii (Măcăii), 

de se duseră cu hoţii (de deveniră 
[hoţi de munte, haiduci): 

«Voi feciorilor, feciorilor aromini, 

«feciori de gospodari, - 

«feciori, pentru furi voi nu faceţi, 

«furia (haiducia) vouă nu stă bine; 

- <înapoiaţi-vă a casă, voi Aromini, 

<a casă la păriuți. 

— Mamelor, a casă nu mai venim, 

ci-o să ne ducem cu furii, 
ca să ne luptăm cu turcii, 

cu turcii cu pinginii. 

Casa noastră e muntele, 

acel munte de Agură. 

Observare. — Pentru Arominii, cari se ocupă cu păstoritul şi 

cari earnă îşi mină turmele prin locurile mai joase, şi mai calde, 

Ei cea mai mare nenorocire ce-i poate lovi, ar (i, ca in lunile Februarie 

şi Martie, cind fată vitele şi cînd mieii şi. lezii sint incă necrescuți, şi 

neintăriţi, să fie vremea aşpră, să fie de pildă friguroasă, ca să dege- 

reze noile creaturi plăpinde ŞI să 

de zăpadă şi vitele să n-aibă ce mi 
ningă, ca pămintul să fie acoperit 

nea. O ast-fel de nenorocire se pare 

că l-a izbit, în cintecul de mai sus, din care cauză, tinerii păstori, 

rămiind fără turme de păscut, au apucat drumul codrilor, ear ma- 

mele lor nemulțumite de purtarea lor și amărite, că toate acestea le-a 

adus vremea rea din luna lui Martie, o blestemă, chiemindu-și pe fe- 

ciorii lor la viaţa cinstită şi liniştită a oamenilor pacinici. 

“Cîntecul căpitanului Zidru 

e XI 

Zidurlu ditu pădure, 
cu dulberăa faţi sire, 
ta pingteri iu mutrăaşti 
făată di preftu andirăaști 
soții aclamă, soții adună, 
și la preitul ndreptu z-duţi: 

«Bună-ţi Gară, tine prefte, 
tine prefte şi prilt&asă. 
—<Ghiini vin“işi, căpitane. 
cupăsăă nauntru n-casă, 

cupăsăă di şedi pri măasă. 
—lo nu-ni viniii tră pri măasă, 
Că-ni vinii tră hiile di priftăasă. 

Avi feata s-u scutcţi, 
că vă tali pri tuţi ca edi.» 

Preftul fata Li d-adusi, 
Zidurlu -pri Qinucli u puse. 
G'on'ii a] Zidru di nafdară - 

- : , 7 

'Zidrul din pădure, 
cu binoclul se uită, 
la fereastră unde priveşte 
fată. de” preot zăreşte, a 
pe soţi chiamă, pe soţi adună, 
şi la popa drept se duc: o 
«Bună ziua, preotule, - 

preotule şi preoteasă | 
—«Bine venişi, căpitane, 

poftim năuntru în casă, 
“poftim de şezi la masă. 
—Eu nu venii pentru masă, 
căci venii pentru fiică de preoteasă. 

De grabă fata să scoateţi, 

căci vă tati pe toţi ca pe nişte iezi. 

Popa pe fată aduse, 
Zidrul pe genuchi o puse. 
Voinicii lui Zidru din afară
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bagi băaţi di strigară : . | 
<alasă-ţi Zidru, alasă feată 
alasă-ți fgata ș muşavera; 
că şag'iumsi nă pigani. - 

cu voce tare strigară: 
«Lasă, Zidrule, lasă fată 
lasă-ţi fata și amanta 
căci ajunse peste noi o peteră. . 

Aotă. — Haiducii cred, că cine umblă după femei pe cit timp este haiduc, îl prinde glontele, îl umblă moartea. 
- Pigană (de la păgin) se numeşte armata, de obieciii turcească şi cu săteni, pe cari soldaţii turci îi iea cu sine, ca să le 

hoţii. - 

arate drumul munților și. locul unde se află 

Cinteclu a g'6nilui Iani al Papa-Nicola din Samarina 
. 

“XIII 

Trei pitrunicli şidăă 
, analtu pri Gudroniţă, 
cu plinguri amâu cîntă | 

ca darfină fetiţă. . 
«Țe sun biirăchili țe viin 

din qăană di la Greelu, 
aripidina şi dipun 

-g-ariulu anostru trecu 9» 
ani d&-acloţi iu stităă 

iși mină, mină caplu, 
citră a casă-l'i m'irqăă 

ş-imnă ca avru ţaplu. 
Şi cum ag'unqi a casă-l'ij 

îşi țimse v'ulizanăa 
luă tufech'a-n nină-l'i, 

şi trapsi citră-n qăană. 
Şi misa-l l'a pri dinipâi 

Plinginda şi zgh'ilinda. 
— Jani-n'! &a stăi si-ți dic voi: 

nu fudi acşi ca vimtu ! 
iu nii ti daţi sineuru 

fir vrinu dinipoi? 
— Tră ţe-ţi viine cutremuru, 

cu mulţi io, lani, nu voi! 
Şi cîtră Greclu să-alină 

Triş la Hasan-Cupăciu : 
ş-ca virvirița să-ansirlimă” 

pri-un trup di cirăgâciu 
şi din siînităasa-l! inimă 
„nă mari b6aţi sedasi 

cari la Zmolcu s-alină 
şi nipoi &ară s-turnă” 

«lu vi duţeţi Arbineși 
«voi cini di Culun'âţi ? 

Trei potirnichi şedea, 
sus pri Gudroniţă 

cu plinguri amăr cintat 
ca orfane fetiţe. 

«Ce sint steagurile care vin 
„de pe deal de la Grecul, . 

pe povirniş se coboară 
și riul nostra trec 2 

Jani de acolo unde şedea, 
dă, dă din cap, 

citre a casă mergea, 
şi umbla ca ţap salbatec. 

Şi cum ajunge la casa iui, 
_ își încinse iataganul, 

luă puşca în mină : 
Şi porni în spre deal. 

Ear mamă-sa se ţine după dinsul, 
plingind şi văitindu-se, 

— Jani, ean stăi, să-ți vorbesc voi, 
nu fagi așa ca vintul! 

unde mi te duci singur 
fără vre-unul în urma ta? 

(adică: fără nici un ajutor) ? 
— Pentru ce te cutremuri (te în- 

spăiminţi), 
eii Jaui, cu mulţi nu-mi place! 

Și spre Grecul se suia 
tocmai la -IHasan-Cupaciu, 

Şi ca o veveriţă se agăța (suindu-se), 
pe un trunchiii de cărăgaciii 

(tal de copac) 
şi din sănătoasa-i inimă, 

o vo:e puternică scoase, 
care pină la Zmolcu se urcă, 

și napoi earăşi se întoarse : 
«Unde vă duceţi, Albanejiior,
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avoi cîn' colonăţi? Ia «voi cîini coloniați ? 

eJăan i viii! voi nu. triteţi, «Jani e viii|l voi nu veţi trece, 

«Samarina z-dispul'âţi. «Samarina, ca să jefuiţi. 

Şi zborulu nu-şi ascipă Şi vorba el nu isprăvi, -" 

şi zborlu nu-şi ascapă şi vorba nu sfirșește 

un Arbin6s îl vitimă'! „îi“ un albanez îl omori! 

Jan îşi caftă apă, Jean îşi cere apă, 

cum caftă tuţi âmini'ii, cum cer toți oamenii, 

| cind moarta li s&aprăachie, cînd 'moartea li se aprepie, 

“cînd vedu harlu cu ocliil! cînd văa pe charon cu ochii 

şi sufletlu l-arapi.” - „şi sufletul le răpeşte. . 

Notă. — Şi voinicul acesta, despre care vorbeşte cintecul de mai sus, este din 

cea mai mare comună a Pindului, care se numeşte Samarina. El trăi pe la 1770 şi 

toată viaţa lui, începînd de la virsta de 15 ani, a dus-o prin munţi, cu care ocaziune 

a spus adevărate voinicii romineşti precum şi toţi Rominii Pindului, cară şi azi încă 

sînt bravi, cînd ieaii arma în mînă. Eroul acesta din Samarina, Jani al Papa-Nicola, 

mai mult se luptă cu Albanejii numiţi Coloniaţi, localitate vecină cu Pindul, şi la toate 

luptele s-a distins cum nici unul din compatrisţii săi din Macedonia, Epir şi Tesalia. 

De oare-ce Jani era acela, care prăda pe Albanojii întorși cu prăzi din Tesalia, 

ca să meargă în țara lor, aceştia ait vrut să .jefucască şi Samarina ; în scopul acesta 

vre o 500 de înarmaţi ai pornit în contra Samarinei; dani a vrut să li se opuie. 

Dazat pe.voinicia lui, a pornit nepreparat, din care cauză a şi căzut în luptă. 

_«Frăţalia întră dreptate.> 
1. Beju. 

La Valea di Ianina 

XIV 

La valăa di lânină; „La valea de Ianina, 

ună mâași ş-plindăă , o bătrină mereii plingea, - 

pâlmili și le frind&ă, “palmele şi le fringea, 
perl'i din cap şi dipiră, perii din cap îşi zmulgea, 

val&a ş-u pilicirsăă: : „Valea îşi ruga :. 
«Fă-ni-te vale cama ncăa,. - «ă-mi-te vale mai încoace, 

«tra si-n! trec tră lânină, - «ca să trec la Ianina, ” 

«ca se n! vid Dimc'ul a.neă, - caca să văd pe Dimciul miei, 

«Dime'ul avditlu căpitân, «Dimciul, renumitul căpitan, 
«cu patruqăți di gion! aslân!.  . acu patruzeci de veinici lei. 

«Ianina hăară di furi, . «La lanina, oraş de furi, 

an! vitimară Dime'ul avdi't; «îmi omoriră pe Dimciul renumit, . 

anu-l! jilescu armata lui, anu-i jelesc armata î) lui : : : 

«cum îl! jilescu g'unăaţa lui.. -: «cum îi jelesc voinicia lui, 

«Cum șidiși lai vrutiu a ne, . «Cum suferiși (lit. şezuşi), drag iu- 
- |bit al miei, 

asţ-u pâată pişelu aţel. „«să te biruiască paşa acel?. 

— Mi lo, dado, cu aplân — Mă apucă, mamă, cu înşelă-. 

. - [eiune (cu plan), 

di-şi vitimă” un căpitân. . - . şi omoră peun căpitan. - - 

1) Prin armată se înţelege toată îmbrăcămintea cuiva, dar mal de seamă, Se în- 

trebuinţează mai ales pentru a exprima rîndul de îmbrăcâminte. al miresei şi mirelui.
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Nevasta îşi deplinge moartea căpitanului 

La valăa di Iânină, 
ună nvăastă tut plindăă, 

tut plindeă și tut zghiilăă, 
pâlmile şi li frinqă&ă, . 
perl'i la&a -şi dipiră, - 
citră vale si turnă 
şi ali vale li .qiţă: 
«Fă-n'-te, vale, cama ncta, 
«ca 'si-n' trec tu lânină, 
«lanina, h&ară di furi, 

„clu sun munți grei ş-pidiuri, 
«în' vătămară g'onle a ni'ei, 

“ «gionle a n'eă, avditlu a n'eă, 
«G'onle a n'eii prot căpitan, 
«tu stran'i di satrazâm. 

«lo nu-! plingu armata lui, . 

«ma-l! plingu g'untaţa lui: +) 
z 

Uni n'il'e d&-Arbineși, - 
ş-alț-ahiînţ-Armitulâţi, 
z-duc si calcă Linitopăa, 
Liuitopăa ş-Niculiţa 
i-g'umităt di Muscupol'e. 
Horlă aesti nu si calcă, 
că sun g'on'l'i tuţi anâţi, 
tuți anaţi arimitulâţi., 
Clo și f&ati nimirtati 
viin a gioniilor indati, | 
cu fuşech'lă aţie, dă-aţie, . 
că j-viine mari urâie. 

AV 

La valea de Ianina, | 
o nevastă (mireasă de curind) me- 

: [reii plingea, 
“mereu plingea şi tot se văita, 
palmele şi le rupea, 

„perii nenorocita îşi zmulgea, 
citre vale se întorcea 
Şi văii îl zicea: 
«Fă-mi-te, vale, mai încoace, 

„«să trec în pămîntul din Ianina, 
«in anina, oraş de furi,. 
«unde sînt munţi grei şi păduri, 
«îmi uciseră pe voinicul miei, 
dvoinicul miei, renumitul miei. 
«Voinicul miei căpitan de frunte, 
«în straie de satrazam (adică :. 

| . | , scumpe). 
akii -nu-i pling (jălesc) armătura 

| ui, 
«ci-i depling juneţa (voinicia) lui. 

Linătope, Nicoliţa, Muscopole 

XVI 

O mie de Albaneji | 
şi alţi atiţa armatoli, 
se duc să jefuească Limitopea. 
Linitopea și Niculiţa, 
Și jumătate de Muscopole. 
Aceste orașe nu se calcă, 
căci'sint voinicii tot adunaţi, 
toți adunaţi şi înarmaţi. 
Acolo și fete nemăritate, 
vin voinicilor în ajutor, 
cu cartuşile grămadă, 
„căci vine mare ordie. 

XVII VARIANTA 

Ună n'ile di Arbineși 
şi alți ahinţi armătulăţi 
Z-duc si calcă Linotopa, 

» Din Bresala, cîntecul acesta. s 
cîhtat D-l Gioga Zisi, 

_Ună mie de Albaneji 
şi alți atiția armatoli, 
se duc să calce (să distrugă, să je- 

! [fuiască) Linătopea, 
-a mai publicat la pagina. 939, aşa Yum ni l-a
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Linotopă&a ş-Nicoliţa, „.. Linătopea şi Nicoliţa ; 
g'umităt' di Muscopole; „jumătate din Muscopole; 
Muscopola nu si calcă, | Muscopole nu se calcă, 
că sun g'on'l'i tuți alepţi, „căci sint voinicii toţi distinși, 
tuţi alepţi, tuți g'unăţi ;. toţi distinși, toţi viteji, 
şi nsurăți şi ninsurâţi; . şi însuraţi şi ne insuraţi 
şi sun fate nimirtate, „şi sint fete nemăritate, 
cu fuşeţli adărate Ă | cu cartuşele gătite (fâcute gata), 
z-duc a g'on'lor ag'utor, carele se duc (le dau) voinicilor 

- | [ajutor, 
di strigă un lai fic'âr: şi strigă un voinic fecior : 
«vinu ncăa. fitica mâ&ao, __“ «Vino încoa fetița mea, 
«cu fuşețli ta pudăao, «cu cartuşele în poală, ” 
«că ndaptâa aistă &ast&-arao. «căci noaptea aceasta este rea !). 

Observare.— Vescopole sai Muscopole şi Muscopâlie, cum se mai. 
numeşte de citre Albaneji şi Fărşereţi, a jucat. rol mare in Peninsula - 
Balcanică, devenind centru cultural al Arominilor 2). , 

Patria a sumă de oameni însemnați, precum Baron-Sina, Gojdu, - 
Şaguna, Meociani, marele gramatic și patriot, aromin, Botagi, lano- 
vitz, Dumba, Ghermani şi alţii, a fost cel dintii oraş din Peninsulă, 
care a avut tipografie şi școli de învățămint, bibliotecă, în cît ei au 
fost în trecut elita Arominilor 3). ă 

D. Caragiani, vorbind despre rolul civilizator jucat de toţi Are- 
minii zice: «Rolu] civilizator în Peninsula Balcanică l-a jucat şi-l joacă 

- numai rasa rominească, şi ceea ce a oprit-o dea eşi la iveală, ca na- 
țiune a-parte, a fost lipsa. de instrucţiune în „limba naţională și firma 
panelinizmului supt care scriitorii greci aii ştiut să cuprindă pe Ho- 
mâini €. = 

«Impărțirea locuitorilor din Muscopole, după ruina ei, umplu 
Macedonia, Albania, Epirul și Tesalia de industriaşii cei mai abili şi 
de comercianții cei mai întreprinzători. Ampijrptos Piuzziâqs (loropia rijs 
Povuovvias £y Aewig 1816 vol. ÎI, pag. 30) ne spune că din Muscopole 
sint mulţi industriaşi şi comercianţi însemnați în multe oraşe din Un- 
garia, în Viena, in Polnnia şi în alte oraşe ale Germaniei și că o co- 
jonie din Moscopoli se aşeză şi în orașul săii natal, de la muntele Pe: 
lion din Tesalia, adecă Msi, zis de Romini Amer (măr) şi doi din 

_ei erai - ferari; ear un altul fabricant de arme. Tot el ne spune că 
“Metzovu, Vlaho-Clisura şi alte, oraşe romineşti citate mai sus sint: 
patrii de oameni învăţaţi.5 | 

| Exista la aceşti aromini tradiţia că ei ar fi urmașii coloniilor 
stabilite de Quintus Maximus in Taulantia, Muzachia de astăzi, după 
mărturia lui Ponqueville: e 

« Valachii Masareţi sau Dasareţi, care restaurară Moscopolis, dindu-i 
numelă de Voscopolis, adecă: oraș de păstori, din causa numirei de 
Vlahi ; această valoroasă populadă, ale căruia triburi sint împărtăşite 
în cantoanele Colonia, Gheorgea şi pină în vecinătăţile Duraţului, sint, 
după cum spun ei, urmaşii unei colonii stabilite de Quintus Maximus 
in Taulantia sai Muzachia, de unde ai trecut în munţii Candaviei, 
in timpurile invaziunei barbarilor. In ce privește pe triburile Valahe 

1) Vezi: Arom. II, p. 150—152, 
2) Vezi, p. 66. op. ac. ” - 
3) Dim. Bolintineanu : Calatorii la Rom, din Mac. p. 109, 
4) 1, Caragiani: Stud. ist. asupra Rom. din Pen. Balcanică p. 73. 
5 op. cit. p, 116—117; : 

Z
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din aproprierea Parnasului, din Cefissa şi Focida, ele se pretind ca 
avind o comună obirşie cu Megalo Vlahiţii, şi cu toţii revindecă cu „„ mândrie «le nom de Homounis ou Roumains. 1)» - 

Distrugerea Voscopolei, eată cum o descrie Ponqueville, op. cit. 
p. 392, 393: «Printre popoarele ce locuiesc versantul meridional al 
Sbokei, Valahii prezintă moravuri mai păstorale şi mai dulci. In această 
regiune a Doscilor saii a Tocsizilor, cei mai frumoși şi mai bine făcuţi 
dintre Schipitari, se ficsase o colonie. de Valahi Dasareţi, precum un 
roiii de albine munci'oare se aşează cite o dată în crăpăturile unor 
stinci, în jurul cărora mugesc torentele. Păstori ageri, muncitori: eco- 
nomi, aceşti Valahi, cari se pretindeai scoboritori din Romanii sta- 
biliţi în Candavia de Quintus Maximus. ridicaseră pe ruinele vechiuluj 
oraş, Moscu (Mosches), in secolul al XI orașul lor Voscopole, care: 

- dintru simplu adăpost de păstori, devenise: metropola comercială a 
Epirului. Pe la mijlocul seeolului trecut acest oraş avea aproape 40U00 
de suflete, şi în 1788 populaţia lui, crescută cu » treime, promitea un 
superb viitor creştinilor aproape ignoranţi din această parte a Gre- 
ciei (71). Școlile din Voșcopol progresati; civilizaţia se anunţă supt 
auspiciile religiei şi a miniștrilor. ei, aşa - precum ea s-a arătat odată 
în lume pe fericitele tărimuri din Paraguay, cind eată că invidia Şi 
fanatizmul se asociază, spre a distruge opera înțălepciunei.. Hoardele 
mohametane din Dagli şi Colonia, dădură cele d'intii semnalul neno- 
rocirei, incepind a prăda şi a asasina caravanele, ce frequentai piața 
Voscopolei. Pe de altă parte: Beii turci din Muzachia, supt pretext de 
a ajuta pe supușii necăjiţi ai Sultanului așezară garnizoană in oraş; 
şi după zece ani de devastări, răpiri şi încăerări, -Voscopoli fu şters 
de pe faţa Albaniei! Tot ce rămîne din acest oraş, sunt biete două 
sute de colibe locuite de nişte păstori săraci, colibe pe care mizeria .- 
nu va întirzia poate de a le inmorminta în ruinele ce dovedesc vechea 
splendoare. Apsus, străbătind valea Moscului (Mosches) printre o mul- 
țime de sate incendiate, pe o mare intindere pină la Berat, nu mai 
udă decit lunci tăcute şi morminte... triste monumente ale sfişietoarei 
anarhii... şi numai apropiindu-ne de riul Bitocuki, începe iarăşi a se 
vedea urme de viaţă şi de cultură.» - | . 

“O dată cu distrugerea acestui oraş Voscopoli, pare c-ai fost ni- micite şi frumoasele oraşe de pe muntele Gramoste Nicoliţa, Nicea 
şi Linătopea, ale căror ruine se văd încă, şi cari, caşi ruinele Vos- 
copolei, îți arată, că au fost înfloritoare altă dată. În adevăr pie- 

„trele cioplite, cişmelele rămase în. picioare pină astăzi, numărul bise- 
- ricilor, canalurile prin: cari se aducea: apă, etc. toate îți vorbesc, că 
mină abilă şi pricepută, a unui popor cu rol civilizator în Peninsulă 
a trăit aci. | „Azi Voscopoli.-începe din noii-a se popula, numărind” cam 3000 de lo- 
cuitori, parte rămași după ruinarea lui, parte Fășeroţi, veniţi mai tărziu). 

„_ Cîntecul căpitanului Zerva 

XVII 
Tu dâţili di Maiu, "La zece Maiu, 

„io, lele Zerva, io , eu, dragă Zerva ei 
ștu v'inghiisli di mes, . - şi la 20 ale lunei (aceleași), - 

1) Pauqucville, Voyage de-la Grăce, II, p. 329, 330. | 
1) Vezi : Niniţescu : de la Românii din Turcia europeană : p. 342—35t, | 

x
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s-făaţi nă 0amă mare; se făcu o minune mare, 

j-vitinară un .căpitân, . - se omori un căpitan, 

un căpitân și un aslân; - un căpitan ca un lei; 
şi-l vitimară cu aplân, îl omoriră cu înşelăciune, 

la mînistir&a țăa din Şan'. Ja monastirea din Şani. ! 

— Tu hiiţi voi lai frasl'i an'6i, . “ — Unde sînteţi, voi frații miei, 

ju hiiți voi lai sosl'i an'6i, unde sinteţi voi tovarășii miei, 

s-nu-n' daţi caplu tră Custur -sănu-mi daţi capul pentru Castoria, 

di n'-ul spindură di stur ... căci îl atirnă de stilp; 

s-nu-n'-l trăacă prit cîrave, . să nu-l treacă prin barcă, 

că ş-lă-ascuchii n'icu .ş-mare. căci îl scuipă mic şi mare. 

+ 

x 

Căpitan Zerva 

XIĂ 

Murichi'a ţăa pirifana | — Murichea cea mindră, 
și faglă-aţel scriatlu, . şi fagul cel zugrăvit, 
ţe-l' f&aţit voi furilii, „ce-i făcurăţi voi pe haiduci, 

țe-l f&aţit lallu Zerva. ce-l făcurăți pe bietul Zerva ? 

— Mă-ari'siră ș-pruaăâdiră, — Mă înşelară şi mă trădară, 

Blăciaţi'i aţe!' cîni'lii, | Blaciaţii acei ciinii ; 
di-n! mi l&ară că-aplân, aplân, mă apucară cu plan, plan, 

la mînistirlu aţel di Şan', Ja monastirea cea din Şani, 

lailu-n! mi vitămară, | N bietul mă omoriră 

caplu ni'i lu til'ară. - şi capul mi-l tăeară. 

Notă. — Zerva, romîn din Vlaho-Clisura, auzind, că în "Turcia este nesiguranță 

şi fierbere cu ocaziunea stării puţin liniştite, în care se afla cu Rusia, a alergat în 

patria lui, atras de -viaţă eroică a căpitanilor şi de dorința .de a deveni renumit, con- 

tribuind şi el la liberarea creştinilor! De oare-ce nici unul din compatrioții săi nu 

l-a urmat, a fost nevoit să-și 'mai astimpire intuziasmul, trăind de colo pină colo, 

urmărit straşnie de autorităţi, dar ştiind mereii să scape tealăr. Orăşelul Blaţa fiind 

ameninţat cu distrugera, a fost nevoit să-l tradeze şi să fie omorit în: mod mişelesc 

într-o monastire. Se zice'că a fost omorit chiar de către călugări. 

- Vlaho-Clisura. . a "Mia Adam, 

Cîntecul căpitanului Bacola 

XĂ 

Un pulii muşât, un pulii ișăi, . O pasere frumoasă, e pasere eşea, - 

| ișăă din Dirpidâani,: eşea din Dirpideani, . 

duă şi n6apti: azbuiră, _ Ziua şi noaptea zbura, 

duă şi năapti azbăară. ziua şi noaptea zboară. 

Si duţi nis, s-agiungă nis, : Se duce ea, să ajungă 

- cipitinăţii a furlor. ! pe șefiile haiducilor. 

adară-ţi bună, lai căpitân, . «Mergi cu bine, moi căpitane, 

alai căpitân Bacola. E «măi căpitan Bacola, 

1) Se repetă la fie-care rind, ” A
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«s-ai urăciunăa m&a, si n'-o-aj. 
„_«lai căpitân avditu, 

cadă ni pling patrioţiii 
cadă ni pling armin'!i'i ; 

kni plindi ş-f&ata preftului, 

«ni plindi nă muşată, 
«că ni fudim, că nu ăi om, 

«Că G-alisă'm niîpoi. 

7 

7 

5 

Cari va s&ascultă: plinguti, 
ji'6asi mirghi'ulăavii, 

si-şi treăcă pritu Gr&bini, 
şi pritu Samarina: | 

<dadă nu-n! voi io pli'nguti, 
<jilSasi mirgh'ulăavii, 

«mini n'-mi plingu pulii, 
«mi plingu hiilisen'li, 

«mi plingu j-dăaiă cumnati, 
| «nivcasti al Hagii-Bira.> 
Tu pili0iri &a şiată, 

Și căl'urli mutrăaşti 
ş-ciți cilitâri, cîţi pul' iși trec, : 

„mirata şi-l intrăabă : 
«Nacă vidut, nacă aduchiit, 

«doliilu-n' Liunida ? 
— Noi ţi-l vidumu, ţi-l vidiăm, - 

| „adaltari. citră s&ară, 
iu limirsă4 triş Şâcişti, 

aprăapi di Nelisură. 
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«să ai urarea mea,-să aj, 
«măi renumit căpitan, 

<aci pling (suferă) patrioţii noştri 
«aci pling (suferă) Arominii, 

«plinge şi fata preotului (iubita 
. - [căpitanului), 

«plinge o frumoasă, 
«Căci plecarăm, că ni o luarăm, 

«căci o lăsarăm indărăt. 

XXI e 

Cînticlu al căpitan Liunida Hasi-Biră 

Cine vrea să asculte plinsete, N 
"jalnice bocete, 

să treacă prin Grebene, 
şi prin Samarina: 

«mamă nu vrea plînsete, 
«jalnice bocete, 

«pe mine mă pling păserile, 
«mă pling şi rindunelele, 

«mă pling şi două cumnate, 
<nivestele lui Hagi-Biră.» 

La fereastră ea şidea 
şi drumurile priveşte, 

Şi pe ciţi călători, cite păseri trec, 
- nenorocita le întreabă : 

«Doar n-aţi vădut, doar n-aţi simţit 
<duiosul Leonida ? 

— Noi l-am văzut, noi l-am văzut, 
alaltăeri cîtră sară, 

unde poposea la Șacişte 
aproape de Clisură. 

| XĂII (VARIANTA) - 

Trei lai pul', trei lai mușăți, 

şid& stră Samarină, 
şi nu bătăă ca puli tuţi, : 

bătăă, c-acld s-lă vină! 
«No-avdiţi le voi, muşati voi, 

“<mușşati Sămărn'ati, 
daestan voi s-nu v-alixiţi, 

«la cor si nu işiţi, 
«că Liunida z-vitimă;, 

. «și protlu căpitanu, 
«țe fu a furlor flambură, 
«şi pirgu hrisusitu, 

Trei biete păseri, trei păseri fru- 
| (moase, 

şideaii deasupra Samarinei, 
şi nu cinta ca păserile toate, 

cintau, ca fir-ar să le fie de cap! 
„«Nu auziţi voi, frumoaselor voi, 

fumoase Samariniene, 
căstan voi să nu vă gătiți, 

la horă să nu mergeţi, 
«căci Leonida s-a omorit, 

el întiiul căpitan, 
«care a fost steagul haiducilor, 

și turnul (lor) aurit,
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și muma lui cara &avdi, Mama»sa cînd auzi, 
cu sora lui mărată, cu sora lui nenorocită, 

ca s-pistipsi ş-nu pistipsi cam crezu, cam nu crezu, 
“și-l plimsi quă ș-n&apti. - şi-l plinse zi şi noapte. 

Observare.—Căpitan Leonida se trage din familia Hagi Birafilor 
din orașul Samarina, una dintre cele: mai cu vază familii din acest ă 

_ oraș. Bogat, şi relativ cu carte, la 1877, cind impărăţia turcească se . 

afla în război cu Rusia şi Rominia, s-a răsculat, și, timp de ciţi-va 

ani de zile, a pus groaza în Turci. 
Regele Greciei, lăeorge, pentru vitejia arătată de căpitan Leonida, 

l-a decorat cu ordinul Salvatorul. Aceasta a făcut ca Leonida să lupte. 

cu mai multă înverşunare pentru aducerea Rumeicului, (a creştini-. 

tăţii, a unui stat creştin) în Epir. i 

Turcii, ca să-l facă să se închine, îi arestară pe mama şi pe sora 

lui, pe cari le transportară la Grebena. Hotărita nuse supune Lur- 

cilor, el a continuat a lupta în contra lor cu acelaş curaj și cu acelaș 

noroc caşi pină acuma. Indrăzneala lui nu avea margini. In luptele 

cu Turcii şi cu Albaneiii, nu rare ori inainta descoperit în fața duş- 

manilor şi nu rare ori îi punea pe fugă. Ceea ce a făcut să se nască 

legenda, că pe el nu-l atinge glontele; căci ar fi purtat lemn din Crucea . 

pe care a fost răstignit Christos. Nu se sfia a atăca orașele, în care 
staţiona armată, chiar ziua, cum e de pildă atăcarea Hrupiştei. 

Intr-o luptă înverşunată pe care o avu cu armatele turceşti în 

munţii dintre Şacişte şi Blaţa, fiind rănit de moarte, a fost ascuns de 
voinicii săi, cari nu-l ati putut lua cu sine, în nişte vii. Aci, fiind des- 

coperit de soldaţii Turci, după o rezistență ștraşnică, care a costat 
viaţa a citor-va soldaţi, ne vrind să cază viu în minele infidelilor și 

duşmanilor în cari el pusese groaza, și-a zburat creerii singur. 

Capul lui, înfipt intr-o suliță, a fostadus la Grebena şi expus în 
piaţă, ca toată lumea să-l vază şi să se convingă, că eroul Leonida 

nu mai trăeşte,. - 
Mamă-sa, chiemată să recunoască pe fiul ei în capul expus, spre 

uimirea generală, a strigat, că acela nu-i capui fiului său. Eaa avut, 

"tăria de a-şi ascunde toată durerea pe care e mamă o simte la vede- 

rea unei privelişte aşa de înfiorătoare! Nenorocita mamă, liberată se 

retrase în casa unei rude din Grebena şi acolo, ne mai putindu-și 

îneca durerea, dădu drum lacrimilor şi jalnicilor botete. 
După obiceiii, Turcii trămiseră capul căpitanului Leonida la ar- 

hiereiă, ca să-l înmorminteze cu tot ceremonialul datorit unui viteaz, 

Arhiereul a refuzat înmormintarea, supt cuvintul ridicol, că religia 

creștină nu permite înmormintarea, celor împușcați sai sinucişi! | 

” Se zice, că nemingiata mamă a lui Leonida, auzind nemernicia 

fanariotului, arhierei Kiril, s-ar fi pus pe plins grozav,.şi l-ar fi blăs- 

temat pe el şi pe toţi arhiereii şi grecii din lume, cari, pe cit timp 

trăia viteazul şi scumpul săii fiii, nu incetaii să o complimenteze 

_în tot felul, ridicînd-o, atit pe dinsa cit şi pe vestitul Leonida pină 
în slava cerului, ear acuma, nici să-l îinmorminteze ca pe ori-ce creştin 

de rind nu vor cînli și pinginli...! : ez 

/
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XAIII 

Cîntecul Pisuderei 

Pisuderi lai mărată, Pisuderi biată, 
vin'i Gh'eganlu s-ti bată ! veni Gheganlu 1) să te bată! 
Daţi pri toacă ș-pri cămbană, . Daţi (osunaţi) pe toacă şi trageţi 
a | | [clopotul 

n'ic și mare si-și arsară, - ic Și mare se răcară, 
s-fugă gh'eganlu din hăară. să gonească pe Ghegan din sat. 
Ta si ştibă, o lai frate, ca să ştie; o măi frate, 
Pisuderăa, că nu z-bate. că Pisuderea nu se bate; 
Ta să ştibă el! mărâţi, ca să ştie sărmanii de ei, 
nu him mul'ri, că him bărbâţi. că sîntem bărbaţi şi nu femei; 
Fudiţi gh'egâni, fudiţi deri?), Fugiţi Albanejilor, fugiţi porcilor, 
nu. si calcă Pisuderi. | căci nu pustieşte (nu se calcă) 

(Pisuderi. 
Notă.—ln trecut, nu puţine ori cete de Albaneji, conduşi de cite un şet mai 

îndrăzneţ, întreprindeaii expediţiuni de jaf în contra, satelor vecine Albaniei şi neal- 
banezeşti. Satele aromiîne, ca cele cari se bucurati de o stare excelentă supt rapor- 
tul economic, atrăgeaii mai cu osebire privirile de cotropire ale Albanejilor. Multe din 
satele aromîne infloritoare din Albania au fost distruse din cauza această, cum sînt 
Muscopole, Nicoliţa, Şargăni ete, Dar şi Arominii, cînd vedeai, că nu mai e chip, 
sărcaii în contra lor cu ce puteaii şi se luptaii vitejeşte, punîndui pe fugă, cum e 
în cazul de faţă. o i 

Cîntecul Şirgăn'aţilor 

Măraţi! ai Șirgăn'aţi, - | Sărmanii de Şergăniaţi 
n-Murăaiiă ftudiră toţi, - . „în Morea fugiră toţi, 
„c-Ali-pișe l-asparsi. - căci Ali-paşa îi strică. 
Casi plini ş-alăsară, Case pline îşi lăsară, 
loc muşâăt, iu an' bănară. „loc frumos, unde ani trăiră. 
Z-duc tu ponda di Murăauă, Se duc în pustia de Morea, 
iu nu-și cade alba năaită, unde nu cade albă nea, 
s-cr&ască &arbă tră cupii, ca să crească earbi pentru turme, 
iră mușşate erghiilii. pentru frumoase ierghelii. 

„M&a ş-ch'irdură ntr&ag'-avâari, Îşi pierdură întreaga avere, 
mâa ş-muriră di: călare. muriră de căldură. 

4 ” . 

XXV 

Cîntecul unui haiduc 

Lăâai.tufechi'a di curao, . “Luai puşca de curea, 
ou a 0k măratlu-niil 0i bietul eu! 

di-n' tricăi doi munţi cu n&atiă, şi trecui peste doi munţi cu nea, 
oi măratlu-n'i! . | _0i bietul ei! n'erşu, n'erşu pină n-cale, | mersei, mersei pină în cale, 

i) Albanez de pe la nordul Albaniei, 
3) Ari în lb. albâneză înseamnă porc, 

2 
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ne
ge
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ni-agărşii diznelă-a măale. -: 
-Nu-n' ded di caleşa m&ao, 

măa-n! ded di pădure greao, 
tru pădure nă fintină, 
în' tricui nă stămină, 

- ş-alti 'dao n-munţi co-aname, 

bigăi stroflu t6-Arbinşame. 

1017 

uitai jartierele (!) mele. 
Nu întălnii oacheşa mea, 
ci dădui în pădure grea, 
în pădure-i o fintină, 
unde petrecui o săptămină 
și alte două (s&ptămini) în munţi, 

__ [eu renume, 

păgai moartea în Arnăuţime. 

-XĂVI! 

Cîntecul lui Nacea : 

O! lai Nac'e, ol lai frate, 
nu ni-ţ-u dor dă&-ațăă Vilarde, 
di cănd tă-alinai n-ţitate 
cu: sarica na nă parte. 
“01 lai Nacia, ol lai frate, 
sculăi domnii! tuți dim pade, 
cu pistol-le afumate 
şi ch'uşteca la săhate. 

— Nacte s-primnă pretu sucachie, 
nclinăc'un! la tine frate, - 
nă tăliară ca lumach'e, 
oile nă li l&ară tăate, 
şi bineclu di căvală, 
nclinăc'un! la tine frate, : 
nă lăsară casa goală 

Ali-paşa li lo tate. 

O I!:măi Nace, o! măi frate, 

nu mi ţi-e dor de acea Berate, 
de cind te urcai în cetate 

cu sarica la o parte. 
O! măi Nace, o măi frate! 

sculai domnii toţi în picioare, 

cu pistoalele aurite, . , 
şi cheosteca (lanţ) la ceas, 

— Nace se plimbă pe uliţă, 
închinăciuni la tine frate, 
nă tăiară ca ramura, 
oile: nă le luară toate, 

-şi calul de călare, 
în chinăciuni la tine frate, 
nă lăsară casa goală, 
Ali-paşa le luă toate. 

XXVII 

'Nac'e, di Dumniqă' s-ţ 6-afli, 
cum lucrăşi tine cu mine, 

s-lucrăadă vizirlu cu tine, - 

si-n! t&-arnăască zintopando, (|) 
_picurări cu toţi fic'ori, 
“ta s-tă-aducă tăși Vilariii, . 
tăşi Vilarlii la ţitate, 

s-ță, pitrec, lai Nac'e frate, 
nclinăchun! cu sănătate: 

Rodop. 

Nace, Dumnezeiă să te pedepsească! 
cum lucrași tu cu mine, 

-să lucreze vezivul cu tine, 
să mi te măture... 
păstori cu toţi feciori, 
ca să te aducă tocmai în Berat (!) 
tocmai la Berat în citate (inchi- 

| - [soare), 
să-ți trămit moi Nace frate 

închinăciuni cu sinătate. - 

(Com. de d. Samargiti).
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XXVII: 

Cîntecul oraşului Berat, căzut îu mîna pașei Ali, după o rezis- 
tență eroică a Aromînilor 

[ă 

- Ea inşiţi tu val&a v&arde, | Ban eşiţi in valea verde, si scriâți ună lai carte, să scrieţi o carte, la păşelu di Vilarde: i la paşa din Berat: | "<Piş6, pălăști dă-asime, «Paşe (cu) pălăște de argint, . «h&ara năastră u laşi tine; - oraşul nostru îl luași tu; - «vine Curti cu Curtică, veni Curti cu Curtică «ş-ciilnicamăa, ș-u lo frică.» „Şi celnicamea şi o luă frică (se in- | [spăimintă» 
Ghiini gr&a Pitlu al Asi'n, | Bine striga Pitul lui Asin, | «ținiți, gioni, c-Ali-i pîngi'n ! «ţineţi, voinicilor, căci Ali este . . păgin Gh'ini grâa hiil'lu ali dade, bine striga fiul mamei ; " «nu dipneţi ditru ţitate! * «nu coboriţi din cetate, acă v-aştăaptă lasa mâarte » căci v-aşteaptă neagra măarte.> 

. 

XXIX (VARIANTA) | 

Ea inșiţi tu val&a vâardi "* Ean eşiţi în valea verde, ! z-vă scriâţi ună Girmani, să scrieți un firman, la pişelu di Vilarai. „la paşa in Berat. , Piş€, pilăști d&-asimi,- Pașe cu pălăști de argint, hăara ndastră u lăași tini, oraşul nostru îl luaşi ti. vini Curti cu Curtică, „Yeni Curti şi Curtică ş-arhundil'a ş-u lo frică. - şi boierimea şi o.apucă frica. , Favri: z-vă cadă citiili, Făurari să vă cază acoperișurile _ : 
[de casă, „țe nă tălât voi fluriili, căci ne tăearăţi fluriile, ' - Şi ţe nă tălât cutniili 9, şi nă tăearăţi cutniile 1). 

XXĂ 

Cîntecul unui tinăr, pe care rudele nu-l lasă să devie haiduc 

* 

O lai Coti, Coti di ch'isă, Măi Coti, Coti rău (it. de;pisa, de 
" [zmoala, nefericit), casa .năastră n-ai incl'isă, casa noastră ai închis, nă scusâşi g'onli cu furli,, nă scoseși voinicul cu haiducii, dă-aurlă'm tuti ca zurli: în cit urlăm toate ca nebune: —: <T6arnă-ti, lai hiil'lu a nostru, «Intoarce-te, fiul nostru, si-ți lai mula di cipestru,» să-ți iei catirul de căpăstru (să de- | [vii earăşi cărăuş). 

:) Un fel de broboadă,



— <Nu-n! mi tornu, lele dadă, 
că ma multu nu s&-aravdă ; 
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Nu mă întorc, dragă mamă,: 
căci inai mult nu se rabdă, 

nu mi torn, s-mi ncl'in la turcu, “nu mă întorc, ca să mă închin la 

ma tu munte va-n! mi ducu. 
Şcreţi suntu munţili, 
n'i ti plimbi ca d6âmnili. 

Ture, 
ci în munte mă voii duce, 
dragi sint munţii, 
mi te plimbi ca doamnele. 

XXII 

Cînticlu al căpitan Naca 

Capitân pr&-analtu munte, 
v'inghi'iţi an' imnâi miratlu ; 
cîtă aschieri id vidui 
a tutlei l'-u putui; 
pizura ș-civiliria, 

si spulbiră cînd mi vidăă; 
“mași un ocliu di muşată 
n'-frimsi inima mirată, 
că di cindu îl viqui, 
n'-u putu, nu l-u putui. 

Căpitan pe munte înalt, 
douăzeci de ani umblaisărmanul, 
cită armată ei văzui, 

pe toată o bătui, (a fi mai puternic); 
pedestrimea şi călărimea 
praf se făcea, cind mă vedea ; 
numai un ochii de frumoasă 
imi frînse biata inimă, 
căci de cind il văzui, 
mi-o putu, nu-i o putui. 

/ 

Notă. — Căpitanul acesta, de o frumuseţe rară şi de un curaj îndrăzneț, a fost 

din satul Neveasta, vre-o 30 de klm. depărtare de Bitolia. EL făcea pe chişigilu şi 

apăra caravanele arominilor de chişigăaţii turci, pe cari îi urmăria pînă la casele lor 

şi-A ardea de vii. 
, Tradiţiunea spune, că toţi turcii din cimpul Bitolici, Pirleap şi din şesul -Qo- 

niarilor îl urmăriait să-l omoare şi multe armate s-ait pornit în contra lui, dar n-au 

putut să-i facă nimic. - 
“Indrăgostit de o fată din orăşelul V 

de nevastă, a răpit-o cu de a sila. 

O lai soți, o lai mărâţi | 
cu. faţa n-hâară s-mi turnâţi ; 
&a viniţi și mi bășăți 
şi dipreapoăa vi dipirtaţi. 
Ma staţi 0&amă s-m&-ascultăţi . 
a'rmatl&-am&ali si-n! li l&aţi. 
la lailu-n! tată si-l! li daţi, 
şi di lirtari si-l rugâţi, 
si-l! aspuniţi viii, că mă&-alisât 
că mi pliguii ca un bărbât! 
Ninga un zbor va si v-aspun, 
şi si-l, fiţeţi că-i lucru bun: 

laho-Clisura, şi nevoind părinţii să-i o dea 

XXXII 

Cel căzut în luptă 

O măi soţi, o sărmani, 
cu faţa spre sat să mă intoarceţi, 
ean veniţi şi mă” sărutaţi 
şi apoi vă depărtați. | 
Ci staţi niţel să mă ascultați, 
armele mele să-mi luaţi, 
la nefericitul tată-să le daţi 
şi: de iertăciune să-l rugaţi, 
să-i spuneţi, viu că mă lăsarăţi, 
că mă rănii ca un bărbat! 
Incă un cuvint vă voii spune, 
să-l faceţi, căci e lucru bun:
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nu voi si știbă mumă-m&a, 
ne mumă-mâa, ne soră-mâa, 
mini di plumbu că va s-mor,— 
gali. m&-aşt&aptă tra s-mi nser, 
ninga un zbor, amâr di zbor: 
staţi ascultâţi c-agonia mor, 
Dioră, la&a Jiorică, 
țe-i dilbidiră ca nă pirdică, 
c-un căpitân si si mirită 
ş-un muşât g'oni cu el s-amintă. 
ş-armatli amă&ali aţă s-li l'a 
și pi turcami tut si qa. 
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“nu vreaii să ştie mama mea, 
nici mama mea, nici sora mea, 
ei de glonte că am să mor, 

„ele mă aşteaptă să. mă nsor; 
Incă un cuvint. amar cuvint 
staţi ascultați căci curind.mor, 
Dora, biată Dorică | | 
ce-i strălucitoare ca potirniche, 
cu un căpitan să se mărite, 
şi un voinic frumoscu el să nască, 
şi armele mele el să le iea, 
si pe Turci mereui.să dea. 

Notă. — Mai toate cîntecile melancolice ale Rominilor încep cu cuvintul lay, 
olai, care este interjecțiune de durere. Acest cuvint mai însemnează, îmbrăcat. în ne- 
gru, de jale, de plins, trist, amărit, negru. Este şi apelativ şi de multe ori arată in- 
timitatea în care se află acel ce vorbeşte cu ascultătorul. Arma. face la plural ar- 

“mate, asemenea ună poemă, două poemate. 
Acest cintee nu este complect, lipsesc multe versuri de la început, după cum 

ne spune cel care ni l-a dat. 

I. Caragiani - 

XXXIII 

_Chiita, Teja, Noti a 

A treia-di di Păâștili mari, 
vitimară trei l'unari, 
trei lunări, trei nutinari, 
di-l! circară pri mulari, 

"ŞI-I trecură prim pizari, 
“se ciudi şi n'ic şi mari. 
Chiita av&â nă laie mumă; ': 
di-l plinq&ă naptăa pri lună ;, 
ş-avâă ş-ună laie tetă, 
di-l plind&ă naptăa sum tentă; 
Teja avăâ nă laie dadă, 
şi-l plindăă năaptăa pi vatră; 
ş-avăă ş-ună laie soru, 
di-l plindăâ nsaptăa pi somnu; 
Not&-avăâ maș cusurină, 
țe-l plindăâ ndapt&a pri ţină. 

4 . - 

A treia qi de Paşte mare, 
omoriră pe trei lei, 
trei lei, trei notinari, 
de-i încărcară pe catiri, 
şi-i trecură prin tirg, 
de se uimi și mic şi mare, 
Chita avea :0 nefericită mamă, 
care-l plingea noaptea pe lună ; 
avea şi o nefericită mătușe, 
care-l plingea noaptea sub tintă; 
Teja avea o nefericită mamă 
şi-l plingea noaptea pe vatră ; 
avea și o nefericită soră, 
ce-l plingea nvaptea în 'somn ; - 
Noti avea numai o verișoară, 
ce-l plingea noaptea pe cină. 

Nolă.— Chita, Teja şi Noti, ai fost Fărşeroţi, căduţi la o luptă afară de Patras 
în anul d'intii al revoluțiunei greceşti. Ai fost foarte corpulenți şi de o statură uriaşă 
şi Părşereţii pumese pe ' acoştia notinuşi şi nolinară. Aceştia aii şi alte cîntece din 
cari păstrăm numai fragmente. Dar şi acest cintece este incompleei, 

1 
_ Caragiani. 

A



POEZII POPULARE LA AROMÎNI io2i 

XXXV 

Cîntecul capitanilor Nica şi Mahale 

Dua moi di Paşte mare, 

z-vătămară j-doi lundari, 
z-vătămă Nica ş-Mihale. 

Olai Nica cu ţal Nica 
dol'i v-agudi ţăa ch'ică. 
Ţi sta Nica nvirinât ? 
l-intră' cuţutlu tu h'icât. 

Sedală Nica, sc6ală frate, 
că te.plingu dasli cumnate,-- 

„ Seăală Nica, scăală hiili, 

: dada-ți plinde căpitn'ii. 
Scăală Nica, sc&ală sare, 

nvăasta-ţi plinqe la ci'ic'sare. 

Scăală nvăastă, aprinde foclu, 

că Nica ş-lu arucă loclu. 

Scoală nvăastă, aprinde ț&ara, 

„că Nica nu ș-lu află seara. 

-Cintă cucotlu chi'i, ch'i; ch'i, 
griți-li al Nica că apiri. 

S&-aurlă” bellu trăși în deană, 

griți-l!i al Nica, tra s-lu angană.- 

'7.dusiră oile la sărin'e, . 

griți-l'i al Nica sli mărşin'e, 
Înşi ţaplu tu cărare, 
griţi-l'i al Nica, să-l' da sare.- 

7-dusiră oile trăși la baltă, 

griți-lii al Nica, tra s-li adapă. 

Weig., Arom. ÎL p.'110—I11. 

Ziua “de Paşte mare * 
se uciseră doi lei, 

se ucise Nica şi Mihale. 

"O măi Nica cu nevasta lui Nica, 

pe amindai vă lovi pica (boală). 
De ce stă Nica întristat? 

îi intră cuțitul în ficat. 
Scoală Nica scoală frate, 

căci mi te pling cele două cumnate. 
Scoală Nica, scoală fiule, 
mama te plinge la căpătiiii (perină) 

Scoală Nica, scoală soare, - 

nevasta-ţi plinge la picioare. 
Scoală nevastă, aprinde focul, 
căci pe Nica nu-l prinde locul 
(adică : nu poate sta locului, nu 

[peate îi astimpărat, liniştit). 
Scoală nevastă aprinde ceara, 
„căci pe Nica nu-l află sara 
(adică: Nica nu trăeşte pină la sară). | 

Cintă cocoșul: chi-chi-chi-chi | 
“chemaţi pe. Nica (să se deştepte), 

[căci se făcu zi. 
_Se duse belul (nume de berbece, 

(cine) pînă pe deal, 
ziceţi lui Nica, ca să-l chieme. 
Se duseră oile la sărinie (loc unde 

[se dă sare la oi), 
-_ziceţi lui Nica să le mine la păscut. * 

Eşi (se ivi) ţapul în cărare, . -. 
ziceţi lui Nica, să-l dea sare, 
Se duseră oile pînă la baltă, 
ziceți lui Nica, să le adape. 

P. Papahagi. : 

XXXV 
, 

Țal-Nica, laie, țal Nica! 

dăauli s-n-agudăască pica. . 

Ț&ari Nica (di) şta nvirinât ? 

l-intră cuţutlu tu hiicât.:. 

scăală nvăastă aprindi țara, 
că Nica va s-nu-l află săara; 

Cîntecul lui Nica 

Nevasta lui Nica, biata nevastă a 
a [lui Nica, 

amândoi să ne lovească pica. 
"Ce are Nica de stă întristat? 

îi intră cuțitul în ficat. 

Scoală nevastă aprinde ceara, 

căci pe Nica nu-l va găsi'sara;
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scăală nvăastă aprindi foc, „scoală nevastă aprinde foc, că Nica -va s-lă-arucă-n loc ; căci pe Nica îl vor arunca în loc ; scăală, Nica, scoală, frate, scoală Nica, scoală frate, că-n! ti pling sali cumnati ; „căci mi te pling două cumnate; scoală, Nica, scoală hiilă,-. scoală Nica, scoală fiule, ! Plindi nvâasta n-cipitin'ă ; - “plinge nevasta la perină (la că- 
[pătiiii) ; viniră oili la strungă, „ Yeniră oile la strungă, - vai di Nica cum s-li mulgă ! vai de Nica cum să le mulgă ! Alatră cinli pri dăană, Latră cînil pe deal, griți-l'i al Nica si-l! angană ; chiemaţi pe Nica să-i chieme ; dusiră oili la sirinii, | se duseră oile la -sirin' 1; aide Nica «-li mirşinii; - ai Nica să le mărşini (9); dusiră ojli la baltă, | se duseră oile la baltă, griți-li al Nica si le adapă. chiemaţi pe Nica să le adape. 

Nolă.—La Arminii săteni, cînd se adresează cine-va citră o femee măritată, în trebuințează cuvîntul fealu sati falu cu numele bărbatului ei, precum (ț)alu Nica-— Doamnă Nică, ţal-Ştefan—Doamnă Ștefan. Este obicei la Anmini, cînd moare cine-va, „Să se adune bătrine şi să-l plingă cu cîntece de jale ; ast-fel de cîntece circulă multe - pe la ei, şi bătrinele tot-d'auna mai fac şi alte noi, pentru cari cele poete ai şi plată de la rudele mortului, Pui ? 

Dar foarte puţine cintece de acestea am putut să culeg pentru că babele, cari le ştii nu vor să le dică, avind superstițiune, că dacă le vor zice, are să moară cine-va. Cintecul de mai sus se cîntă la păstorii, cari mor tineri, şi este făcut tot de bătrîne cu ocasiunea rănirei lui Nica, - păstor bogat, care în revoluțiunea greacă „de la 1821 în Acarnaria îşi lăsă oile şi: merse la luptă, de unde a fost transportat în familie cu pieptul rupt, după cum ni se spune de cel care ne-a dictat cintecul, Nica a fost Fărgirot. Fărşiroții sînt nomadi răspindiţi în toată Rumelia, sînt renumiți între Aromini pentru limba romînă ce o vorbesc neamesticată cu vorbe străine Şi plină de vorbe latinești curate ; sînt curat îmbrăcați în straie albe de lină, ţesute - foarte fin de' femeile lor, cari se deosibese de cele-l'alte Romiîne prin costumul lor foarte pitoresc. Ei sînt foarte ospitalieri, franci, mindri, pină la fanatizm de naţiona: litatea romină, volnici, şi pentru amiciţie şi parolă îşi dati şi viața. La ei se află cele mai multe cîntece populare, în cari se cîntă mai mult bărbăţii de căpitani. Mulţi că- pitani distinşi în revoluţiunea greacă, precum Geavela,: Cionga, Bociari, Lambru, Ca- cioni, fraţii Caciandoni, Lepenioti, Zerva ete., ai fost Fărşeroți. Grecii l-ai făcut în istoriile lor greci, dar cel puţin numele dovedesc că aă fost Aromini, 

Ioan Caragiani. 

XĂXVI 

Cîntecul hoarelor din Aspropotam 

Voi munţi al chi'irătă, Voi, munţilor, blăstemaţi, | hăare d&-Asproputamu, | voi, munţilor din Aspropotamu Armin'['i voi ţe-li adărât, . pe Romini voi ce-i făcurăţi, - Armi'n' şi Sărcăcianii, “pe Romini şi pe Sărăcăciani, țe ţin tu măndri fărili, ... cari țin pe haiduci în mandrele lor, 
1) Loc, unde se da sare oilor,
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şi &arănă şi-v&ară ? toată earna şi vara? 

- Rgiuhă'' arucă hâârili „ jalbe satele dă, 
“hâârili vlahuhăari, . toate satele romînești, 

la ţel pișe, Husni-pişe, i. la cel paşe, Husni-Paşe, 
ta s-agună&ască furl'i, ca să gonească haiducii: 

Ghi'anăch! aţelu di Cornu, - - Janachi cela de la Cornu, 
- şi Tachie di Vindișta, Tachi de la Vindişte, 

Dimăch' ațăl di Castan'ă, Dimachi de la Castania . 
şi Hrista di Gărdichii. ” Christa din Gardiște 

Gh'urgăch' al Cac'i di 'Agrafa - Ghiorgachi Ciaciu din Agrafa, 
- “Tomălu di Halichii. “Voma 'din .Halichi ; 

Mâşi Hagji-Gachi nu si scrie, “numai Hagi-Gachi nu suptscrise 
nu vru tra si-s grăps&ască, nu vroi să suptscrie, 

li pitidă' fic'orl'i nis, căci le boteză copii, i 
nîs l'-ari şi cumbari. şi-i sint fini. 

Notă. — Evenimentul acesta, a avut loe pe timpul cînd Tesalia era administrată 
de unul dintre cei mai capabili zală ai Turciei, de citre dreptul, integrul şi valorosul 

Husni-Paşa. 
Arominii din satele pomenite în cintec, prin fruntaşii lor, s'a adresat lui: 

_Husni-Paşa ca să puie capăt banditizmului din Tesalia. |, 
Măsurile luate de citre Husni-Paşa ai prins pentru moment şi mult bine po- 

menese de diînsul Arominii, cari l-ati cunoscut. Linişte deplină introduse în vilaetul. 

săi, dar aceasta a fost de puţină durată, căci permutat la Ianina, . haiducia a început 
să înflorească din noii şi mai toți fruntașii cari ai semnat petiția în contra Arminilor 
păstori, ca să fie goniţi de prin Aspropotam, ai trebuit să se expatrieze, ca să-şi 
scape viaţa. ” 

Unul dintre aceştia, Dimachi, a venit în Romiînia, unde se bucură de o avere 
bunişoară. - | a 

Hagi-Gachi trăeşte şi astăzi în Tesalia şi se bucură de mare influență. A fost 
ales*de mai multe ori deputat în parlamentul Grecici şi primar în oraşul 'Tricala, 

XXXVII | | ! 

„Cîntecul căpitanului de haiduci Tuma (Toma) LS 

Mi sculăi tah'ina n-dare, - Mă sculai dimineaţa *n zori, - 
di nii lăai nă Q&ană mare, | Şi apucai spre un deal mare, 
qăana n-sus ciîtră limeri, dealul în sus citre limeri ?), 
limer&a ş-av&ă carteri.. . Limerea, avea şi carteri 3). 
Carterăa ş-avăă ş-pipă”, - - carterea avea un popă, 
ţe cari dăadi dă-amină', care cind împușcă, | 
căpitanlu aristurnă'. pe căpitan îl răsturnă (Îl omori): 
«Lai pipă', pipă' di drac, «Măi popă, popă. de drac, 

| cea Tumiălu n cap.» ce lovişi pe Toma în cap.» 
e ise Vanghli Spinlu ... Ce zise Vangheli cel Spin, 

, 

1) Locul unde se odihnesc haiducii în timpul zilei. 
3) Loc de „pindă al haiducilor.
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țe dise g'onil&armiînlu, 
«cari z-bigă'm gramaticolu, 
că nă z-vătimă Tumălu b 
-—-Z-bigă'm Spirlu aţăl arăulu. 

ce zise voinicul cel romin, . 
«pe cine să punem. scriitor, 
căci ni se/omori Toma?» 
—Să punem pe Spiru cel răi. 

Notă. — Acest căpitan de haiduci îi trăit, după tradiţia populară pe la începu- 
"tul secolului acesta, pe timpul lui Ali-pașa. 

Căpilanii de haiduci, ca cei mai distinsi, ştiaii. une ori şi carte şi făceau și 
pe scriitorul bandei. 

* 

A XXXVI 

Dima al Fură 

4 

Nă sută daţi turţi, 
ş-alţi ahinţi armătulăţi, 
ş-apucară cala mare, 
di si duc la Dima-l Fură: 
— «Bunăcţi dară, le ţal Dima | 

— «ghiine vinet, voi lai gtoni, 
&a şidâţi puţi'n îm pade 
si vă bag nă 0&am di mtasă, 

„Si vă tornu viin di vecl'ul. 

— «Nu-ţi vrem măasă, v'in nu-ţi - 
[vrem, 

Dima-l Fură noi îl vrem. 
— «Dima-l Fură nu-i adaţi, 
că si duse nun îm Pole, 
cu nă sută armătulâţi, 
di și șade n-cap di măasiă, | 
cu călpach'a pri dinucl'u. 

Floru. 

O sută zece Turci, 
Şi alţi atiți armatoli, 

„apucară calea mare, 
şi se duc la Dima lui Fură: 
— «Bună ziua, ţal Dima (nevasta 

[lui Dima) !: 
— «Bine venirăţi, voi voinicilor, 
ean ședeţi puţin pe jos, 
ca să vă puiu niţică masă, 
şi să vă servesc vin bătrinesc (ve- 

[chiu). 
— Nu vrem masă, vinnu vrem, 

pe Dima lui fură noi îl vrem. 
— «Dima lui Fură nu-i aci, 
căci se duse nașla Constantinopol, 
cu 0 sută de armatoli, 
şi şede in capul mesei 
cu şervetul pe genuchit. 

XAXIX 

Cîntecul a două c'ilnicăan'e 

Trei pul' mușăţi şidăă, 
n-Q&ană la Sintilie, 
di treilii aţăl ma n'iculu, 
si tSarnă di lă diţi: 
«Nă-avQiţi voi soţii a mei duruţi, 
«voi fraţi, voi cusurini'i | 
«şi lu călcară Andiculu, 
«Şi la&a di Murâauă, 
«ş-lSară mumini'li cu fic'ori 

«şi nv&asti cu sucrin'i, 

Trei păseri frumoase ședeati 
în deal la Sintul Ilie, 
din tustrele cea mai mică, 
se întoarce şi le zice: 
<Nu auziţi, voi tovarășii miei iubiţi, 
«voi frați, voi verişori ; 
<Andicul îl călcară | 
«ŞI pustia de Morea, 
«şi luară (in captivitate) mame cu - 
a , copii, 

«ŞI niveste cu socrime,
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«di-şi lGară dăatăi arhondisi, - işi luară şi două boerese, 
<le! dăată cilnicăanii, - «două cilnicoaice, 
<unci îl' dicu ţal Gh' anăch' «pe una o chiamă țal- Ghianacli +) 
«şi alintei Lenă. «pe cealaltă llenă.. 
«Nu plinde, tine ţal- -Ghianăch, — «Nu plinge, tu fal-Gianachiă 
«şi tine laie Lenă, _ <şi tu nenorocită Lenă,, 
<nipoi tu loc-vă va vă țeţi, cearăși in locul vostru vă veţi duce, 
«s-tu vilaetâa văastră. «Şi în vilaetul vostru». 

XL 

„Cintec din timpul cînd. la! Ohrida ai vrut să recruteze şi pe 
- creştini în armată 

Nu-n! mi plăndi, mamă, | - Nu mă plinge, mamă, 
şi nu-n' mi jileă şi nu mă jeli, 
mi scriară tru nizame, mă scriseră în armată, 
tru nizame ş-tru turcame. “ în armată şi în turcime. 
Nu-n! mi plăndi mamă, Nu mă plinge mamă, 
şi nu-n! mi jil&â, 1) şi nu mă jeli 
n! dediră fesă-aroşe, ” îmi dădură fes roşu 
şi cu nă fundă mare: .. „Şi cu canaf mare, 
m! -dediră şi tufech,e ; imi dădură și pușcă, 
n "dediră şi piştole ; îmi dădură și pistol, . 

“n'-dediră şi trumpetă „îmi dădură și trompetă. 
tra si-l! bat al Miralaie, "ca să cint colonelului. 

Notă. — Acest cîntec reamintește de încercarea făcută de guvernul turcesc o 
dată de a recruta soldati şi dintre creştini. o - . 

Ohrida. “ T Dimoane Mihail. 

XLI 

Cîntecul lui. Zafirachi 

“Lele n'il'lu al Zafirachii, | | Vai! fiul lui Zafirachi, 
lele piștole afumate, vai, de pistoalele aurite, 
lele cordi nipurtate, Sa “vai, de săbii nepurtate, 
alisate tute mpade, lăsate toate Jos la pămînt, 

-tăşi tu mesăa di Livade. „tocmai în mijlocul satului Livade. 
lo măratlu-n' mă-acăţară, „Pe mine bietul mă prinseră, 
me&-acăţară, mi ligară, mă prinseră, mă legară, 
mi tricură pi sub” case, i mă trecură prin supi case, 
cu fotislu di mătase, - „cu fotisul de mitase, 
ş-clisnrăan'lii fățăă haze. şi clisurenii se uitati. 

- 4 

:) Cuvîntul tal se adauga înaintea numelui masculin, cînd vrem să desemnăm 
nevasta cui-va. Ex. fal George, corespunde: madame-George: nevasta lui George. 

. 65
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“Mi tricură prin Cfiire, 
soții a n'ei toţi tăţăă sire. 
Pină z-b&a turcul cafelu, 
viniră di-n' Gară nelu ; 

m&-acăţară: n-loc di fur, 
m&-aduţăă cătră n-Custur ; 
mi tricură după 'q&ană, 
n'i si dusi la&a bană. 

“PORZII POPULARE LA AROMÎNI 

Ma trecură prin Ciire, 
soții miei. toți priveai, 
Pină să bea turcul cafeaoa, 
veniră (alți turci mai mici) şi mi 

luară inelul ; 
mă prinseră ca pe un fur, 
mă porniră citră la Castoria ; 
mă trecură după deal, 
mi se duse biata viaţă. 

Aotă.— După răscoala făcută de citre Neguşteani, —armini, bulgari și greci, —in- tind armatele, în Neagoşte, și împrăștiind groaza în toate părţile, mare parte din ei, ai lual ce ait putut și ai fugit care în coiro a putut. Za 
„cusu în haine toți polii de aur, se refugie la 
multă vreme la o bătrină. Pe la culesul viilor, 

Jirachi, un bogat neguștean, după ce-şi 
Vlaho-Clisura, unde rămase ascuns 

un grec din Castoria, venind pentru zeciucală, şi prinzind de veste, că un Negoştean se ascunde în Vlaho-Clisura, în do- rinţa de a fi recompensat, l-a trădat autorităților turceşti, din care cauză arhiereul din Castoria l-a afurisit. Nefericitul Zafirachi a fost prins şi decapitat după deal la Vlaho- - Clisura. . 

- — 

Case, Ciire, sînt nume de mahalale din partea de jos a orășelului Vlaho-Clisura. 

ALII. 

Cîntecul lui Fezu, dirvenaga - 

Nu tă arisi filur&aăa, 
&zu dirvenaga, 

nu te arisiră hăși'i, 
ț-işişi nSaptăa tu munţi, 
în sus tu vlahuhori, 
şi la Ciirneși ti duţăăi 
la călivile armîneşti. 
şi ctilnicazi'i îţi gilea - 
și c'ilnicazi'i z- dicu: 
aB:&asă, Fezu, s-nu ti duți, 
Bă&asă si nu n'erqi, 

-că sun tuți tirl'i adunâţi 
că sun tuţi cipitanii. 
Aclo i Ghiica ci'nili, 
şi Cușlu al Dispuli, 
Cuşl-al Dispuli auşulu, 
ațel cu barba lungă. 
Acl6 i cipitân Macri, 
Macri aţel Privulatiu ; 
şi sun, lai,Feză, Garel'san'i'j, 
Brăjasl'i fraţi Garel'a.» 
Fezlu si avdă el nu vru, 
Fezlu nu vru s-ascultă. 
M-Bă&asă Fezlu s&alumtă 
cu furl'i aţăl! armin'tii 
şi z-vitimă' Fezlu avqirt 
di z-vitimă” măratlu | 

Nu-ţi plăcu filureaua, 
, Fezule dirvenaga, - 

nu-ți plăcură hâșile, 
eșişi noaptea în munţi, 
sus in satele romineşti, 
şi la Cerneşi te duceat, 
la colibele rominești. 
Și celnicii îţi ziceai 
Și celnicii îţi zic: - o 
<La Băeasă, Fezule, să nu te duci 
la Băeasă să nu miergi, 
căci sint toţi haiducii adunaţi, 
căci sint toţi căpitanii. - 
Acolo este Ghica ciinele 
Şi Cușul lui Dis uli ; 
Cuşul lui Dispuli, bătrinul, 
cel cu barba lungă. 
Acolo este căpitan Macri 
Macri acel Privoliatul, 
și mai sint, Fezule, fraţii Gareli, 
Brăjații fraţi Garelia». 
Yezul să audă el nu Yroi, 

“Fezul nu vroi să asculte. . 
Lă Băeasu Fezul se luptă 
cu hoţii acei rominii : 
şi a fost omorit Fezul renumit, 
şi a fost omorit sărmanul !
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Notă. — În contra haiducilor răsculați la 1577, ne putind nici o armată să lupte 
cu succes din cite s-aii trămis de pe la Ianina şi Grebena, Fezul, viteazul păzitor al. 
trecătorilor din hăşi, a fost îns: ăreinat să vie în munţii, Pindului şi să-i decimeze. Ar- 

mata lui era compusă din tot ce-i mai ales ca Albanez şi Fărşerot, Totuşi, haiducii 
romini, cari petreecaii în satul rominesc Băeasa, Vai biruit ; după o luptă eroică de o 
parte şi alta şi după o rezistență extraordinară şi un eroizm din cale afară mare din 
partea lui Fezu, care în ultimul moment a fost părăsit de voinicii săi, acesta a căzut 
străpuns de vre-o şase gloanţe. Se zice, că fiind rănit la o mină,a putut ține piept hai- 
dueilor singur, luptind numai cu o singură mină, în timp de mai multe ore. Cu el ai 
mai căzut ciți-va.. voinici, albaneji şi Fărşeroţi, ear cel lalţi ai scăpat prin fugă. Voinicii 
lui Fezu erait îmbrăcaţi toți haiduceşte, EL era de o statură înăltă, zvelt la corp, frumos, 
cu ochii vii şi cu privirea ageră; plin de bunătate cu cei buni, dar foarte aspru cu răti 
făcătorii. Umbla îmbrăcat cu fustanelă haiducească şi cînd intra în sate se schithba în 
poturi (cioareci). Vestea, că haiducii petrec la, Dăeasa a primit-o, pe cînd el se afla 
în satul Avela, pe .la 1880, în timpul verei, găzduit în casa unui unchii al nostru. 
„Cei mai viteji dintre haiduci ai fost fraţii Garela din Brăaza. Aceştia, închinați 

mai tirziă, ai fost condamnaţi la o moarte foarte barbară. - 

XLIII 

. ” . Cîntecul căpitanului Sina 

Şapte an, lele șapte ani, Sapte ani, vai, şapte ani, 
Şapte an' io-n' fecii tu munte, . Şapte ani ei făcui în munte, 

căpilân Sina! căpitan Sina 
ta muntile di Niv&asta; în muntele di Niveasta ; 
n'-dimîndă“,: lele, n'- diminaă”, îmi trămise. vorbă, vai, îmi tră- 

| , mise vorbă, 
n! -dimindă” tatăl a n'eil : - îmi trămise vorbă tatăl miei: 
«z-vină Sina hiil'lu a n'ei, «să vie Sina fiul mieu, 
«z-vină Sina si-n' lu nsor, _"asă vie Sina ca să-l însor, 
«ta s-n'-adunu cu un.zbor - «ca să-mi adun cu un cuvint, 
<dâspițiii şi soțli a nek. - «oaspeţii şi tovarășii miei». 
Inchiisii, lailu-ni, închiisii, Pornii, bietul porni, 
inchiisii, să-n' viin a casă, pornii să vii a casă, - 
tu vin&arăa ţi fițăâm, | pe cind veneam, - 
ș-arcară ş-mi pliguiră, „aruncară (ad. : impușcară) şi mă 

| ICE răniră, 
şi mpadi me arucutiră, și pe jos mă rostogoliră, 
nu-s ciir&aşe moi, nu-s ciirăaşe, . nu sint cireşe, măi, nu sint cireşe 
nu-s Cir&aşe, că- s gugăaşe. nu sint cireşe, ci sint gloanţe. 

“XLIV 

Cîntecul dirvenilor 

Pulii bat şi si jleseu, A Păserile cîntă Şi se jilesc, 
că dirveni'li s- -turchiipsescu, căci dirvenile se turcesc, 
bati ş-cuclu .pri cireşi. ă cintă cucul pe civeşi, 
că li l6ară Arbineși,  căci-le luară Albaneji, 
Arbincşi făr di cimeşi, Albaneji fără de cămăși.
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Avdqiţi vlahuhâri, fumeli, « Auzi sate romineşti și familii, s-nu trițeți pri la dirveni, să nu treceţi pe la derveni, chifaluhori si iţi di vreţi, sate independente să [iţi de vroiţi, tu arniă si nu dipneţi, în arniii să nu vă coboriţi, ma tu munte z-vă triqeţi, - ci la munte să vă retrageți, pute turți s-nu vidăţi,_ "niciodată o dată turcisă nu vedeţi. cari Vineticlu va-l tr&acă, - Cineva trece riul Venetic, E prit cuţut Stergh'ul va-l tr&acă, prin cuţit il va trece căpitanul 
[Sterghin; cari va “stal'i pritu hăși, cine va trece prin hăși, Di va-l chiară turți ş-Arbinâși. îl vor pierde Turcii și Albanejii. 

Notă, — Dirveni se număaă trecătorile, cari altă dată erai păzite de Aromiîni, cînd aceştia se bucurau de independenţă naţională. Mai tirzii aă fost încredințată paza lor Albanejilor. Ă 
Căpitan Sterghiă, după îmformaţiunile pe care le avem, a fost un bogat celnic, “ale cărui turme umpleaii earna toată “Tesalia şi toată cămpia Caterinei. El este pomenit şi în alte cîntece greceşti supt numele de Plahic-Sterghiu. Aşa într-un cîntec grecesc, cules de noi, se zice: ” Kiwozy 05 Os: pow-Srtprpos, 
ţa vă ză ora Ghdov-pcopiţra 

(adică : | 
Poni aromiînul Sterghiu, - ” . Ca să meargă (să easă) în satele aromîneşti. 

XLV 

Cintecul de jale al celor trei fraţi căpitani Dimachi, Toli şi Con- stantin, din Gramoste originari, 

Le! ţe-i arăiilu ţe pițim, „Vai, ce răi păţirăm, noi -măraţi-l” di furi, - noi sărmanii de furi, Veli-piş6 -n-asparsi toţi, -.. “Veli-Pașa ne strică pe toți, Veli nă lo mul'erli Veli nă luă mulerile. şi Tirnova l&-ascăpită”, Și Tirnova le asvirli (it. apuse) şi-n Tirnuva l&-aduse şi la Tirnova le aduse. Niinti z-duţi ţal Dimăch' Nainte merge nevasta lui Dimachi dup-&a la&a ţal Toli, se după ea nefericita nevasta alui 
| , - Oil, $-nipoi, nipâi ţal Custantin, şi indărăt de tot nevasta lui Con- Ş 

[stantin cu n'iculu-l' îm braţă. „. cu micuțul ei în braţe, Veli.pișe ma ş-li mutr&a, Veli-Pașa mi li privea, d&-anălt di pri sărae. “de sus din palat. 
| . (Necomplect). 

"Notă. — Evenimentul ciniat în acest cintec s-a petrecut pe timpul ui Ali-Paşa, cînd fiul acestuia veni în Tesalia, la Tirnova, şi pe cari haiduci nu putea să-i prinză . -Saă să-i omoare, avea ordin să-i constringă la nclnare prin închiderea rudelor celor mai apropiate lor. 
Actul de a se supune autorităţilor şi a promite, că în viitor va duce o viață liniştită, se numeşte : - 

- nclinare (închinare) ; 
mi aclin, mă supun, mă închin. 

şi se facea cu.o deosebiti ceremonie, :
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Prinderea unui fiii de celnic din Muzachia de către 
hoţii albaneji . . 

= 
+ 

Pr-iu tricură, lele fic'sri, 
pr-iu tricură furli a să&ară ? 
— Pri la oili, lele fic'6ri, 
pri la oili Arumi'niilor, 
di-şi Iară oi, ş-l&ară birb 
ș-lGară şi birbeclu aleptu, 
ş-lGară h'illu di c'elnic, 
îl Iară dispulaţi'i, 

dizbrinaţiii, 
disșuţiți'i, etc. 

şi dusiră, mamă, dusiră, 
şi nipoi nişi nu-şi v'inu. | 
EI ş-eră, lele lic6ri, 
el ş-eră un ș tut a mă-sai 
el ş-eră un ş-tut a tat-sui. 
Nir&aga fară, lele lic'âri, 
ntr&aga fară ş-alăgă, 
şi si-l află nu pulăă, 

- mă-sa la&a, 
mă-sa corba; 
s&-arupăă, 

„si zmulqăă, 
min'li ș-frindeă | 
cu zghiic zghiilăă, 
h'illu ş-ciftă, | 

hillu dusi, mumă, -dusi, 
şi nîipoi hi'illu nu vi'ini. 

C'urbăgian'a, 
c'ilnicoania, * 
asimcă da, 

. turmi tixeă, etc. . 
hiil'lu si-l v&adă, 

“di la furi si-l scăată, - 
ma duse, mumă, duse, 
şi nipoi hiillu nu vi'ini. 

Ţi şinsi ni Ch'ale-Laie, 
di să-aviini'ile di Bosnia, 
s-adună citi ni făată, 

cți, 

. Pe unde trecură, dragi 
pe unde trecură hoţii a 
— Pe la oile, dragi feci 
pe la oile Arominilor, 

feciori, 
sară ? 
ori, 

„şi luară oi, şi luară berbeci, - 
Şi luară și berbecul distins, - 
şi luară și pe fiul de celnic, 
îl luară despuiaţii, 

descinșii, 1) 
desșuțţiţii etc. 

şi se duseră, mamă, se duseră, 
şi îndărăt ei nu mai vin. 
EI (fiul de celnic) era, dragi feciori, 

„el era unicul la mamă-sa, 
el era unicul la tatăl săă. 

“ Iatregul trib, dragi feciori, 
intregul trib alerga 
Şi să-l afle nu putea, 

Mă-sa nenorocita, 
mă-sa sărmana, 
se rupea (de disperare), 

“își zmulgea (părul) 
- miinele işi fringea, 

cu țipăt ţipa, 
fiul îşi cerea, 

fiul s-a dus, mamă, s-a 

J 

dus, 
şi îndărăt fiul nu vine. 

Boereasa, 
celnicoaica - 
argint da, 
turme promitea etc. 

fiul ca să-şi vadă; 
de la hoţi să-l scoată, 
ci s-a dus, mamă, sa dus, 
şi indărăt fiul nu vine. 

XLVII 

Chiale Laie 

(Fra 

1) Epitete de deridere la adresa h 
mașă n-ai. 

. gment) 

Eşi o Chi'ale-Laie (piele- 
din viile din Bosnia, 
să adune cite o fată, 

oţilor albaneji, cari de mulțe 

neagră) (|) . 

ori. nici că-
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ni f&ată din stari n-săară; | 
vin&-arada ș-la Iancu Voivoda 
— Bună săară, lancu Voivoda. 
— Ghiine viniși, Chi'ale-Laie, 
că urstă di şeqi în pade! 
s-ți bag: m&asa s-mică'm păne. 
—'Nu vinim ti micare păne, 

si-n' dai sor-ta tora săara, 
Ş-ah'urh'i fata si-şi plăngă : — 
atațe-n! soru, di nu-n! plăndi, 
ma la-n' ţi calu di mănă, 
di-n' ti du lă nalbanlu, 
ta si-n! ţi ncalţi calu. 
— Bună-ţi Gară, moi nalbane, 

— Ghiine vinişi sora-l Iancu. 
—-Mi pitricu lancu-Voivoda, 
ta s-n'i ncalţi calu. 
— Cara s-ni'i dai ocliul laiii, 
ași va s-ți ncalţu calu. 
ş-ah'urh'i f&ata si-şi plăvgă. 
— Ţi-n' ai soră di ma-n' plăndi ? 
— AȘI n' qise nalbanlu, . 
cara si-n' dai ocl'ul lau, 
aşițe va-n' ţi ncalţu calu. 
— Taţe-n' soru, di nu-ni plănqi, 
ma la-n' ţi calu qi mănă, 
şi du-te la simirălu, 
— Bună-ţi Gară, simiră” 
mi pitricu lancu-Voivodă, 
ca s-n'-adări şada calui 

Cruşova, 
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o fată din tară, sară; 
veni rindul şi la Iancu-Voivodă.. 
— Bună sară, lancule-Voivodă. 
— Bine venişi, Chiale-Laie, 
ean poftim de şezi jos! 
ăs-ți bag masă, să mincăm pine, 
— Nu venirăm pentru mincare 

[pine, 
să-mi dai pe sora ta acuma sara. 
Şi incepu faţa să plingă, 
«taci, soră, nu plinge, 
ci jea calul cu mina, 
mi te du la potcovar, 
ca să-ți potcovească calul. 
— Bună ziua (it. oară), măi pot- 

| [covarule. . 
— Bine venişi, sora lui Iancu. 
— mă trămise lancu-YVoivodă 
ca să poteoveşti calul. 
— Dacă m-ei da ochiul negru; 

„aşa iți voit poteovi calul. 
Şi începu fata să plingă. 
— Ce ai, soră de plingi? 
— Aşa-mi zise potcovarul, 
dacă m-ei da ochiul negru, 
— Aşa ți-voiui poteovi calul. 
— “Taci, soră, nu plinge, 
ci Yea calul de mină 
şi dute la șelar. 
— Buna-ţi ziua, șelarule, 
mă trămise lancu-Voivod,. 
ca să-mi faci șaoa calului. 

(necomplect) 

Cules de d. T. Şunda. 

OXLVIII. 

„ Cintecul căpitanului Căcărănda 

Asă pri gh'os, pri ningă amare, 
AvQi'ţi nă hăbare mare ; - 
ş-trăațe Gh'anâch' al Căcărangă 
ș-treațe cu tută a lui g'unăaţă. 
— Gh'anâchi, turbeta s-timbirălu 
ăa, iu v'ine Avdi pășălu. 
— Cara v'ine, ghine vine, - 
<a6aţe va l%-aștâpt și mine. 
«Lai Gurgoţa cusurine, 
«l'a dulbia, mutr&â ghi'ine, 
«la dulblia mutreă ghiine, 

Aci pe jos, pe lingă mare; 
auziţi o ştire mare, 
trece Ghianachi lui Căcărandă, 
trece cu toată voinicia lui. 
— Ghianachi, trompetă și tampară. 

„eacă vine Avdi-paşă. 
— Dacă vine, bine vine 
aici îl voii aștepta și et, 
<Măi Gurgota verişorule, 
«iea binoclul, uită-te bine, 
<iea binoclul, uită-te bine,
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«mutr&â cîtă aschiere viine. «priveşte cită armată vine. 
— Ți s-ţi qie Gh'anach'e frate, — Ce să-ţi zic, Ghianache frate, 
și umplu nă laie pade. ” "se umplu tot cimpul. 
— Lai Gurgoţa, tivich'ele,. — Măi Gurgoţa nebunule, 
tă-aspirăâşi dă-ahintă aschiere? te spărieşi de atita armată ? 
lăaţi tufechili și sculăți Luaţi puştile şi rădicaţi-vă | 

„ş-aciîţâţi cite doi bradi, şi pitiţi-vă după cite doi bradi, 
z-dați tu carne firă niilă, şi daţi în carne fâră milă, 
ca şi altă aschiere z-v'ină ; ca şi altă armată să vie; 
j-vitimăţi! s-ni sătură'm, şi ucideţi! să ne săturăm 
şi s-şim qăană ca z-g'ucă'm. și apoi să eşim pe colină să jucăm. 

«Gaz, Mac.» C. Cozmescu, 

XLIX (VARIANTA). | 
= 

-— lu-n' ț-u d&ade Gh'anâch' frate, — Undeţi-o dădu Ghianachi frate? 
— Nu dăade tăş tu hiicate — Mi-o dădu tocmai în licaţi, 
di nu pot s-mi scol di pade. - că nu pot să mă scol de jos. 
Un lai pl'um(b) di ţinți prați Un biet glonte de cinci parale, 
vitimă doi nişalâţi. omori doi distinși (renumiți). 

- Gh'anăch! nipotlu ali Pepi, » Ghianachi nepotul Pepei, 
ti plămsi nă vilaeti; Ia te plinse un vilaet; - 
Ghi'anâch! pală di flurie - Ghianachi sabie. de flurie 
ti plăndi nă Sch'ipărie, “ te plinge o Albanie, 
Șchiipărie cu arminame, Albanie cu rominime, 
că s&-astimse nă g'uname. „ca se stinge un voinic. 

_L (VARIANTA) 

O lai Ghi'anachii Găgăraţă, Măi Ghianachii Găgăraţă, 
n5-ai ni'ilă di tinirăaţă, (bis) | nu aj milă de tinireţe (bis), 
cind i zborlu di g'un&aţă. cind e vorba de.voinicie. 
Şapti an' tut pri nă dă&ană, Şapte ani tot pe un deal, 
nu ţ-u niilă Q&-a ta bană? nu ţi-e milă de a ta viaţă? 
Zagorăa tută tă-avină, Zagorea toată te urmărea 
Viră plumbu nu ti l6a; . .  . nici un glonte nu te nimerea; 
O, lai Gh'anach'i Găgăraţa, O, mai Ghianachi Găgăraţă, 

„dusi bana şi g'un&aţa' - se duse viaţa şi voinicia, 

di nă tipancii di-un bișlic, - de o tîpance!) de un beșlic?), 
țe tă-agudi trăşi tu buric. . . ce te lovi tocmai în buric. 

LI 

Cîntecul căpitanului Cuştareli - | - 

i si “făaţi Cuştarăii, ai Ce se ficu Cuștareli, 
Cuştareli ditu fumăl'? „> Gustaleli din familii ? 

1) Un fel de arma eşită azi din uz. , - 
2 Monedă turcească, eșită din uz, şi valorind altă dată ș lei turceşti,
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— Cuştarel'a nşi tu munți, — Cuştareli eşi în munţi, -: 
(adică : se făcu haiduc, hoţ), mea tu munţii di Zagori, in munții din Zagori. mă&a tu munţii! di Zagori, - în munţii din Zagori, di s&avdă pină şi Mboli. de se auzi (numele lui) pină și la 

Constantinopol. (adică : în cit şi Sultanul auzi). Avdi-pișe, aschi'eri multă, Avdi-pașa (cu) oaste multă, cO-aţ6l Cuştarăli să alumtă; cu acel Cuştareli se luptă; Cuştareli nă muşutăaţă, - " Cuştareli, o frumuseţe doarte cu | 
Mos), nă tufech'i nu-l acaţă ; nici o pușcă nu-l prinde 

(adică : nu poate fi atins de glonte). 
«Ţine Mitriş pin de sară, «Pine (piept) Mitruş pină la sară că Abăz cattă s-nă ch'ară ; căci Abaz vrea să ne pearză ; ține tfechii, ţini ch'eptu, . - ține puşcă (ad.: luptă), ține piept, că ma nclo ş-mini' (&-aşteptu ; căci mai în colo şi ei te aştept; ține ş-tini Cole al Tacă ; ține și tu Cole luj Tacă, ține ch'ametăa s-facă ; - ține de s-ar face chiar prăpădul ; Lai fic'6ri s-ascipi'm tora, Măi feciorilor, ca să scăpăm acuma, pin di un s-u fațim fora. . pină la unul să o facem fora, 

(adică : cu toţii să facem Juruş, să 
: [dăm năvală). 

- Nolă. — Cintecul este necomplect. Lipseşte parte de la început; apoi cea de. pe la jumătate pare a face parte din alt cîntec. Bătrinele fărşiroate din Batasa, de la care a fost 'cules acest cîntec de un elor al liceului romin din Pitolia, erai rude ale lui Cuştareli, care a făcut ca căpitan, sint vr-o 4—5 decenii de ani. Se zice: că era de o frumuseţe rară, înalt; era foarte îndrăsnet şi foarte deştept. A făcut haiducie ŞI cu căpitan Căcărandă. sati Găgiradă, cum îl mai numesc Arominii ne-Fărşeroţi, “ Mitruşul şi Cole al Tacă, probabil sint şefi de haiduci mai puţin distinși, amies- tecați cu voinicii lui Cuştareli, 
. 

. 

LI 

Cîntecul lui Hagi-Varsâm. 

Varsâm fudi, Hag'i- Varsâm,  Varsâm fugi, Hagi. Varsam, Varsâm măritlu: cielnic, Varsam slăvitul celnic;; - cu ţal-Varsâm, Hag'i- Varsâm, „cu nevastă-sa Hagi-Varsam, mușata c'ilnicăan'i ; frumoasa celnicoajcă ; -. <Le ţal-Varsâm, Hag'i-Varsâm, „<Fă, nevasta luj Hagi-Varsam, Ali-Pişe ti cattă. Ali-Pașa te cere». 
Dusi fălcarăa al Varsâm „Se duze fălcarea lui Vărsam, nipoi si nu si tăarnă ; | „îndărăt, ca să nu maj vie ; | “s-nu vă cirtiți biserţi voi, «să nu vă supăraţi, bisericilor, - 

1) Fumealie, sau Fîmeale, pl. Farmeli, fimel, înseamna pe lingă familie, copii, şi 
numărul familiilor, aparţinind unui sat, sati unul celni:; apoi înscamna chiar cătuu sai colibe, Aşa ; mi duc lu fie, ma duc în cătun sau la colibele, unde sînt familiile,
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ară/ii av! s-nu vă pară; răii să nu vă pară, sfinţilor, 
“va vă nclină' m, iu va nă ţem, vă vom închina, unde ne vom duce, 

Şi nu va v-agirşimu ; “Şi nu vă vom uita; 
că n-ag'utăt, că n-ascăpăt,: | căci ne ajutarăţi, căci ne scăparăţi, 
că nu n-arușinatu». căci nu ne ruşinarăţi». 

AN otă, — Iaşi Varsam. a fost until din puternicii şi bogaţii celnici ai satului Avela. 
Nevasta lui 'era una dintre cele mai frumoase femei din sat și fără copii. Ea a fost 
denunţată ca atare tiranului Ali-paşa din lanina. , ! 

“Tocmai atunci Iagi-Varsam se alla în ncințelegere cu un “nepot al săi pentru 
moştenire de oi; nepotul, nemulţumit cu judecata consiliului bătrinesc din sat şi în- 
deminat de un intrigant din Avela s-a dus la Ianina, ca să ceară intervenția lui 
Ai-Paşa. . - 

" Intrigantul,. un grec din Grigiovuli, stabilit în satul Avela şi căsătorit aci, 
servea de intendent la turmele lui Ali-Paşa, răpite sati obținute ca bir de pe la di- 
ferilii celnici din Pind. Dorind a zdrobi pe fruntaşul satului, pe' Hagi-Varsam, toc- 
mai, cînd acesta a fost chiemat la Ianina, ca să fie ascultat, l-a denunţat lui Ali- 

Paşa, ca avind nevasta cea mai frumoasă. Paşa, i-a propus să-i o aducă în harem. 

Hagi-Varsam, cunoscînd cu cine are a face, a avut prezența.de spirit să recurgă, la 
o viclenie şi i-ar fi zis: 

Mărite Domn, la porunca ta sînt cu toată averea şi cu toată casa, dacă aşa 

este dorinla ta. De cît o mică rugiiminte îţi fac. Noi creştinii sintem în post de o 
cam-dată (era postul de vară, care precedează sărbătorile .S-tei Marii), și după legea 
noastră ar fi un păcat să o aduc pe nevasta mea acuma, dară fii sigur, că îndată după 
post va fi adusă». 

Vicleanul satrap, crezînd, că Hagi- Varsam, în dorința dea nu-şi pierde averile; 

se va ţine de cuvint, . l-a ascultat, ear Ilagi-Varsam s-a împăcat imediat cu nepotul 
săi pe ascuns, s-a întors în: Avela și poruncind ca lăți catirii şi caii din ergheliile 
sale, buni de călărit, să fie acăfaţi, adică înşelaţi, după vr-o două-trei zile, cu parle 

din fălearca sa şi cu o ceată de voinici, a şters-o din Avela şi s-a refugiat în vilac- 

tul Salonie, care nu depindea de Ali-Paşa. Ali, allind, a trămis să-l. urmărească, dar 
a fost în zadar. . 

Turmele lui Iagi-Varsam confiscate, ati fost redate nepotului, care, toamna, s-a 

„dus şi a regăsit pe unchiul săii. 
Intrigantul n-a trăit mult după aceasta, şi a . fost asasinat de săteni. 
Din fălearea lui Hagi-Varsam sc trag locuitorii satului Proia de Sus. (Macedo- 

nia). Plecarea lui Hagi- Varsam a precedat. p părăsirea satului Avela de către celnicul 
Badra-Alexi. 

LUI 

Cintecul căpitanului Papa-2imn'u 

, (Fragment) 

Di-un papa-Oimn'u, armitulă”, De un popa Eftimie armatol, 
loclu tut s-cutrimură” pămintul tot se inspăimintă; 
beii nu ctăaqă s-ăasă afăară, „beii (boer turc) nu cutează să easă 

„ a [afară. 
di-şi fug lail'i arbineşi,. şi fug bieţii albaneji 
dit dirven! şi ditu hăși. "de la trecători şi din hăși. 
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Cîntecul transformaţiunilor la Aromîni 

In studiul mei: : «Balada Cucul și Turturica la Romini, la Moravi, 
la Provenţali, la Reto-romani, la Perzi, la 'Lurcomani etc.», publicat 
Ja 1580 în «Cuvente den bătrin (t. II p. 501—506, 694—705) şi în 
care—peniru prima oară în sfera Filologiei comaparative—eii mă în- 
cercai a aplica metoda ştiinţelor pozitive citre analiza literaturei po- 

„porane, figurează cinci varianturi romineşti ale acestui -<cintec de 
metamorfoze» şi anume: 

Variantul moldovenesc din colecţiunea lui Alexandri; 
variantul bucovinean din colecţiunea S. F. Marian; 
variantul ardelenesc cules de Pompiliu ; 

.. şi în fine, două varianturi moravo-romîne. 
Din alăturarea acelor cinci varianturi, rezultă că prototipul lor 

comun cuprindea în sine două metamorfoze: schimbarea fetei în peşte 
şi în pasere, ear a bărbatului în pescar şi în vinător. 

Nu cunoşteam atunci nici un variant macedo-romin, și tocmai 
acum am dat "peste următorul foarte remarcabil, pe care mi-l comu- 
nică d. Papahagi (Vurdună), elev al şcoalei Nor male Superioare din 
București. 

O trăsură de tot caracteristică - a acestui variant este bilinguitatea 
sa, asupra căreia atragem atenţiunea folkleriştilor in genere: femea 
vorbeşte romineşte, ear, bărbatul grecește. 

Hasdeu, Revista Nous, A. VI, p. 157—159, No. 34. 

" Nă f&ată ni'ică sumulaie O fată mică oacheşe (brună),. 
a Turcului I-cădusivdae: | Turcului căzu în dragoste. 
aK6pq p 04. ct zâpo - «Fată o să te iei, 
aKâpn pi 0% ce-ărpiuo» „„ «fată nu te las.» 
Şi f&ata li u disi, Şi fata îi zise, 
0, laăa-şi di f&ată ! o sărmana de fată! 

«Ni fac nă ae viie, «Mă fac o oae vie, 
«si-n' intru tu cupie «să intru în turmă 
-«şi Turcul nu-n! lu.laui, «şi pe Turc nu-l jeau, 
«suilitlu si-n' dau.» «sufletul să-mi dau.» 

Și Turcul li u dis, ” Şi Turcul ii zise, 
0, lailu-şi di Husa! , __“o bietul de. Husa !



1036 POEZII POPULARE LA AROMÎNI 

«Lo Totozp.dvos YEvopat, 

ci Ghozozod)a pion, 
c4oţin „pe dă ct adpw, 
«gi po Bă oâ-dpivoo, 

Şi f&ata Ii u disi, 
0, la&a-și di f&ată! 
<pirâică va-n! mi fac, 
«plâiurli s-alâg, 
«şi Ilusa nu-n! lu. laă 
«si ştiu, că suflit dai!> 

Și Turcul Ii u disi, 
o lailu-si di Turcu! 
«lo ooairns "r&voum, 
«Tia Popa vă Tip piro, * 
«46 pi 0 68 zip, 
«zi p 8 ct-ărzivon,» 

Şi f&ata I'-u disi, 
0, lata-și di feată! 
<Mi fac ţirbăanie tr-6ară, 

„ «Pidurăa si-n' mi chi'ară, 

«ș-io turcul nu-n!' lu Lai, 
«suflitlu si-n' dai. 

Şi Turcul I!i u disi, 
o lailu-și di Turcu! 
“Lu %ăg Caăus “fEvoua, 
cîhazobha v? ui o£ îţi, 
«76, pi Bă ct aăpv, i 
<70p pe î8v c5 dreiww. 

Și f&ata Ii u disi, 
0 la&a-şi di fâatăl | 
aŞ-io va-n' mi fac un pescu, 
„«to-arii muntiș si-n! crescu, 
aşi Husa nu-n!' lu l'aă, 
«Si ştii că suflit dau. 

Și Turcul li u disi, 
o lailu-și di Husa! 
<Lo vs sonâme “rtvouar, 
evil îhăpobuptova, zptivo, 
«zogi pe 0ă c£.zăp, 
<râpin p 05 05 drzivo, 

Și f&ata li u disi, 
0, la&a-și di f&ată! 

„<Arăâpuni ni'-mi fac, 
ato-aviin!i si-n! crescu, 
«și turcul-nu-n! lu Vai, 
«suflitlu si-n' dau | 

«Bi păstor mă fac, 
«pe Homincută găsesc. 
«fată o să te &au, 
<[ată nu te las.» 

Şi fata.ii zise, 
o sărmana de fată | 
«potirniche mă voii face 
«în plaiuri să alerg, 
<şi pe Husa nu-l feati, 
«de a şti, că suflet dau!» 

Şi Turcul îi zise,. 
„Sărmanul de Turc! 
«Eu ulii mă fac, 
«pe Romincă să găsesc, 
«fată o să te iai, 
«lată nu te las.» - 

Şi fata îi zise, 
vai, beata de fată! 
«Mă fac cerboaică în dată, 
«pădurea să mă piardă 
(adică: să rătăcesc în pădure), 
«şi eu pe Turce nu-l] iau, 
«sufletul să-mi dau! | 

Şi Turcul îi zise, Ă 
sărmanul de Turcu! 
<Eii un copoiit mă fac, 
“<Romincă, şi te găsesc, 
«fată o să te ieaii, 
“fată nu te las.» 

Şi fată îi zise, - 
vai, sărmana 'de fată! 
«şi eii m-ojii face un peşte, 
«in rii de munte să-mi cresc, 
«şi pe Husa nu mi-l iai, 
«de aș şti, că suflet dal 

Şi. Turcul îi zise, 
o sărmanul de Husa! 
<Ei un pescar mă fac, 
«pe mreana Rominca prind, 
«fată mi te voiii lua, 
«fată nu mi te las. 

Şi fata ii zise, 
vai biata de fată ! 
«Ciorchine de strugure mă tac, 
«în vie să cresc, 
«şi pe Turc nu-l ieati, 
«sufletul să-mi dai!
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şi turcullii u disi, 
„o lailuşi di Turcu! 
„La ae vepoţărns “eo, 
„afioipotzovha 65 pis, - 

c«zdpin p 0ă zi zăpw, 
czdpn 8% cs azivo. 

Şi fata Li u disi, 
o la&a-şi di f&ată! 
«lălusă va-n' mi fac, Ă 
«si-n' crescu n-sus tu munti, 
«și Turcu io nu-n' lau, 
«suflitlu si-l dau.» 

Şi Turcul li u disi, 
o lailu-şi di Husa! . 
«Lo vă peiosn “p2vouz, 
«dhrpovha vai 8 îpiazw 
«zur pe 0ă ct zip, 
„cup ue 08 05 Grivo. 

Tana Riza. 
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Şi Turcul îi zise, 
sărmanul de Turc! 
«Ră un vier mă fac, 
<Romiîncuţiă te găsesc, 
«fată o să te ieau, 
«fată nu te las.» 

Şi fata îi zise, 
sărmana de fată! 
«floare mă voiii face, - 

«să cresc în sus pe munte, 
«şi pe Turc eit nu-l ieau, 
«sufletul să-l dau !» 

Şi Turcul ii zise, 
vai, bietul de Husa l 

«Eu o albină mă fac, 
«Romincă şi te găsesc, 
«fată o să te ieau, 
alată nu te las.» | 

Batasa, Epir; 

Duminica şi vrutlu a lei (variantă la No 1) 

(Pusă în viersuri de d-l Taşcu Iliescu ; eMaced.» No. 3 1888), 

1. o 

—Eși Dumnică la firidă, 
s-n'-avqi cintic ş-tămbărăulu.. 
“inima s-ță si dișcliidă, 
să-n' ti văadă ş-Dumnidăulu ! 

Ţerlu taste mplin di stă&ale: 
vimtul va s-arispindăască ; 
va s-chardă luţirăa &ale, 
scumpă, ma z-da s-ti mutrăască ? 

2 

—La tău cîntic nu mutrescu, 
ni cit la lumăchi'lor vrăavă: 

_nerg la mare s-mi fac pescu, 
ică-n Dună ică-n Savă, 
—Ah! Dumnică, la amare 

„ma s-ti duți, ca s-ti taţi pescu, 
eii piscăr, fâr amănare, 
mi fac, a s-ti piscuiescu 

—Cindu z-viin' s-mi piscueşti, 
apa va s-u afli traptă, 

4. 

— Eși Domnică la fereastră, 
să auzi cintecul și tamparaua, 
inima să ţi se deschiză, 
să mi te vază şi Dumnezeii! 
(adică : să fii fericită) 
cerul este plin de stele: 
vintul se va răspinâi, 
vor pierde strălucirea ele, 
scumpă, în dată cum te or privi. 

| 9 
î. 

— La al tău cîntec nu privesc, 
nică cit la al.ramurilor freamăt, 
merg în mare să mă fac peşte, 
ori în Dunăre ori in Sava. 
— Ah! Domnică, la amare “ 
de te-i duce, să te faci peşte, 
ei pescar fară intirziere, 
mă fac, să te pescuesc. 

3. 

— Cind ei veni să mă pescuieşti, 
' apa o vei afla retrasă (dispărută)
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şi-nsuţi ai s-ti c'udiseşti, , 
c-ai s-mi vei in pulii prifaptă. 

—Pali azburătâr, Dumnică, 
cara s-hibă s-ti față, mine 
avinător fără di frică 
mi fac, s-alâg după tine. 

4, 

—Scindilii ma s-curdiseşti 

di piturnicl'e prim pade 
Jilicie, s-nu m&-aduch'eşii, 
mi fac şm&ascundu tu livade. 
—Fure-şi că te faţi, Dumnică, 
câţită di primăvăară, | 
mi fac plăae supţirică, 
ca s-tă-adâp din săară n-săară. 

5. 

—Ma s-ti faţi supţire plăae, 
ei mi fac un ni6r. mare, 
“Şctrecu nclo d&-Amarăa-Lae, 
s-aflu di tin ascăpare. | 
—Ma z-vrei s-n'erqdi Misirie, 
vrută, cara s-nu hiiii mortu, 
mi fac vimt-avrâs in viie 
dit amare, ca s-ti portu. 

6. 

—Ma s-ti faţi avră a&amare 
j-vimtu, ca s-mi porţi im braţă, 
ei mi fac mundă di săare, 

„țe tuch'aşte &arna glaţă. , 
—Munda săărilut -ţe arde 
tu făcinda fațl&-atale, 
cu mi fac c'upulâr văarde 
şi-n' ti sorbu di-ună cale. | 

. 7 

-—Ma s-ti fați nipărtictică, . 
dit cupâciile ndisate, : 
mi fac lună muşitică 
s-luţâsc stră mandisile tăate. 
—Ah ! Dumnică, ma z-duch'escu, 
că ti faţi nă lună mplină, 
mi prifâc,—ca s-ț-amvilescu,— 
negură—a ta luniină, 

8 

—Ma s-ti fați negură mare 
s-mE-amvilești fără ni'ilă, 
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şi însu-ţi ai să te miri, 
căci ai să mă vezi in pasere pre: . 

- [făcută.. 
" — Pasere azburătoare, Domnică, 
dacă o [i să te faci, ei 
vinător fără de frică 
mă fac, să alerg după tine. 

> he 

„— Dacă vei aşeza curse (prinză- 
[zători de paseri), 

de rotirnichi pe jos, Ă 
lloare, ca să nu mă simţi, 
mă fac și mă ascund in livede. 
— Dacă te faci, Domnică, 
viorică de primăvară, , 
mă fac ploae supţirică, 
ca să te adap din sară în sară. - 

5. 

— Dacă t-ei face supţire ploae, 
eu mă fac un nor mare, : 
şi trec dincolo de Marea-neagră, 
si aflu de tine scăpare. 
— De t-el duce şi pînă în Egipet, 
iubită, dacă n-oiă fi mort, . 
mă fac vint răcoritor în grabă 
din amare să mi-te port. 

6. 

— Dacă.t-ei face zefir de mare 
și vint, ca să mă porţi în brațe, 
eu: mă fac rază de soare, 
ce topeşte earna ghiaţa. 
— Raza soarelui ce arde ii 
tu făcînd leţele (obrajii) tale, 
cu mă fac şopirlă verde, 
să mi te sorb dintr-o dată. 

7. 

— Dacă t-ei face şerpuleţ” 
din copacii cei deşi, 
mă fac lună frumuşică, 
să lucesc peste vrăjitoarele toate. 
— Ah, Domnică, cum oită simţi, 
că te faci o lună plină, 
mă prefac în ceaţă, -- 
ca să-ți invelesc a ta lumină, 

8. 

—. Dacă t-ei face ceaţă mare, 
să mă invelești fără milă,
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mi fac sch'inlu aţel pri care 
_cr&aşte aroşa trandalilă. . 
—'Trandafilă an'urqitâară 
“cara s-ti faţi din grădină, 
eii mi fac flitur ţ&-azbăară 
j-va s-ti baș cu gura mplină! 

9. 

—Alagă pină si qiţi: dure, 
mina ta nu va s-mi prindă ?) 
că-n' mi prifăc îm pădure 
şi-n cupâc'ă ţe faţe glindă. 
—Vrută, a ta muşutăaţă, 
ma s-u faţi cupăcii cu glinde 
ei mi fac s-ti lau îm braţă 
ledir&a pri pon' ţe s-tinde. 

10. 

— Ma s-mi ncurpil'€qi im braţă, - 
cuţur sec va s-ţin! în ch'eptu, - 
c-am s-mi fac nă călugriţă, 
s-n'erg la minăstire-n dreptu. 
—Ca s-ti faţi călugăriţă, 
strâniile va-n' alăxescu a 
ş-ca un preftu, a m&a puliţă, 
va z-viin s-ti Xumulghiisescu. - 

4, 

—La minăsliru ma z-vi'in! tine; 
va. s-mi afli amvirligată 
di am&ale ssață, mine, 

măartă ş-tru scamnu băgată. 
—Cindu z-v'in şi s-t&-aflu măartă, 
Dumnică io mi fac curundu 
loc ică ţară curată, 
vrută, n-sin să n'i t&-ascundu | 

12, 

—G'one, tora 'căchiisescu, 
că ngl'ime n'-părăă nainte : - 
nel de-amalamă ţi hăvzescu, 
vrute, ca s-m&-aduţi aminte. 
—Ah ! Dumnică, virtos ghi'ine, 
ma st&âlile cum ti vidură . 
mutribdalui tuti pri tine, 
nise lun'ina ș-u ch'irdură, 

"moartă și în sicriă băgată. 

mă fac spinul acela pe care 
creşte roşul-trandafir, 
— Trandafir mirositor 
din grădină, de t-ei face, 
mă fac fluture ce zboară, 

“şi o să te'sărut cu gura plină! 

9. 

-— Aleargă pină să zici: destul, 
“mina la nu mă va prinde, 
căci mă prefac in pădure 
și în copac ce face ghindă. 
— lubită a ta frumusețe,! 
de vei face-o capac cu ghindă, 
ei mă fac, să te ieau în braţe 
edere pe pomi ce se întinde. 

10. 

— De m-ei cuprinde în braţe, 
buştean săc vei ţine la piept,: 
căci m-oi face călugăriţă, . 
să merg la monastire drept. 
— De t-ei face călugăriţă, 
hainele. mi le voiii schimba, 
şi ca un preot, puişoară, 
voii veni să. te confesez. - 

4. 

— La monastire d-ei veni tu, 
mă vei găsi impresurată 
de ale mele prietene (tovarăşe), pe 

- [mine 

— Cind oi veni şi te-oiii afla moartă 
Domnică, ei mă fac curind 
pămînt sai ţărină curată, 
iubită ?n sin să mi teascund! 

42. 

— Voinice, acuma pricep, 
ca glume imi păreau nainte, 
ine] de aur iţi dăruiesc, p 
iubite, să mă aduci aminte. 
—Ah, Domnică, foarte bine, 
dar stelele cum te văzură, 
privind toate la tine 
ele lumina îşi pierdură. 

1 Cuvînt noi, luat din |. Daco-Romînă, în vederea rimel. 

- 1639 

4 
4 

7
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Cîntecul punţii din Arta 

Șrtară trei masturi alăvdăţi, 

şamiştreili ş-6ară fraţi, - 
pri misturile multu nviţăţi; 
ş-amiştreil'i ș-ăară nsurăţi. 
Di multu masturi ţe tară, 

- la tuți numa lă să-avqi; 
citi lucri gr&ali 6ară, 
el' putăă di l&-adără. 
Un om vine di-l'-aclimă', 
c-amirălu lă strigă”; 
şi nchiisiră dipriună, 
tută năaptăa imnă pri lună. 
L-amirălu si ncliinară, 
cu dor mari lu ntribară: 
«Ţe urseşti di la noi? 

- noi h'im Gamin', sclav! a tăi.» 
—a«Bi am avgită tră voi, 
că hiiți masturi mult arăi. 
Di la mine ţe căltâţi, 

puntea n-Narta s-B-adărâţi ? 
"Ma si nu putăţi s-6-adrâţi, 
si stiţi, că viii nu ascăpăţi. 
—a«Dăamne, ti pilicirsim 
trei dili:s-nă mintuim.> 

“După ţe si mintuiră, 
l-amirălu apindisiră : 
— «Pantea aestă s-ă-adără'm, 
şapte an' chiird ciftă*m, 
Ii s-hiibă și s-lipe&ască, 
amirăla s-hirgiu&ască. 
Noi sclavi, a tăi ţe him, 
dao zbăare va s-ță grim,: 
s-nu n-alâși ta s-nă jilim 
tu x&ana estă iu hi'im. | 
Fumel'li vrem s-nă lă-aduţem, 
pri ningă noi tra s-nă lă-avem.> 
—«Tuti aesti ţe ciftât, 
io.vă li au cu giurât. 
Punte sinităasă voi, 

„că vă tal'ă treil'i ca oi, 

* 
+ * 

Si sculară ș-amiștreil'i, 
eră 1 * i. z-dusiră s-Ja a lor fumelii. 

Eraii trei meșteri lăudaţi (renu-- 
„ Îmiţi) 

şi, citeşitrei. erai fraţi; 
pe meșterie mult invăţați 
Şi cite trej era însuraţi. 
De mult meşteri ce erau, 

„pe la toți numele li se auzia ; 
cite lucruri grele erai, 

„să le facă ei puteai. 
Un om veni de-i-chiemă, 
că impăratul îi strigă (ceru); , 
şi porniră impreună, 
toată noaptea 'umblai pe lună. 
La împăratul se închinară, * 
cu dor mare îl intrebură : 
— «Ce ne ordoni tu nouă, | 
nol sintem oameni, sclavi ai tăi... 
— Eu am auzit de voi, 
că sînteți meșteri nevoie mare.. 
De la mine cit cereţi (lit. ce cău- 

[taţi) 
puntea din Arta să duraţi ? 
De n-aţi putea să o duraţi, 
să știți că vii nu scăpaţi. 
— Doamne te rugăm, 

„trei zile să cugetăm. 
După ce cugelară, 
împăratului răspunseră : - 
— «Puntea asta, (ca) s-o ridicăm 
şapte ani termin cerem, 
pentru ce o fi de lipsă 
împărăţia să să cheltuiască. 
Noi sclavii tăi cari sintem, 
două vorbe o să-ţi grăim: 
să nu laşi să ne jelim, 
în străinătatea asta unde sintem. 

“ Familiile vrem să le aducem, 
pe lingă noi să ni le avem.» 
— Toate acestea ce cerurăţi, 
ei vi le dai cu jurămint, 
Punte sănătoasă vuiii, 

„că (de unde nu) vă taiii pe citeși 
[trei ca (pe) oi. 

* 
% = 

Se sculară citeşi trei | 
se duseră să iea familiile lor.
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Pumelili lă &aă di Nănta, 
“Ji Iară s-li ducă n-Narta;. 

-. fumelili lă gară dit munte, 
li dusiră n-Narta la punte. 

-Ş-arh'usiră di lucră, 
ioclu a puntiltei ndridăâ. i 
dimă&ălili li săpă, : 
ch'ețirli lă-arădăpe&ă. . 
Tută dua ţe lucră, 
apa ndaptăa l-u nică. 
Şasi an' ma ş-si curmă, 
s-puntăa nu lă s&adără. 
Ma şid&ă şi s-minduăă 
şi cu lăcrin' lăi plindăă, 
că churolu s-apruch'ă 
ş-puntăa nu lă s&-adără. 

x 
i E, Ai 7 

Ună duă di dimnăaţă, | 
ma-marlu cindu ş-la faţa, 

iu s-primoă pritu ubsr, 
vidu pul'ă azburătâr. 
Pul'lu ac!6 iu ş-azbuiră, 

pri lumachii z-discurmă, 
nis mamarlu ma ş-mutr&ă, 
ş-cu dor mari piridăă; . 
a ma-marlui ma-l'.diţăâ; 
«Ma-mare, s-nu ti jileşti ;. 
ma z-vrei lucru z-bitiseşti, 

a niiclui f&ată. nvăastă s-lănţi, 

' tru Pimâalii s-u băgăţi, 
n-v'ie, n-viie s-G-anvăliţi, 
jali ş-n'ilă s-nu mutiiti.» 
Ma-marlu cindu sad, 
pulilu aestu țe-l' dilă 
ditu h'icati suschiiră, 
inima !!-si din'ică, - 

“di mult ţă-avă&ă mari dor, 
pră-aţăâ cama n'ică nor. 
Nășă ș-av&â un ni'ic nat, 
pri ciic'oari nimprustât; , 

di mă-sa nu z-dispirţă,, 
Custandini şi-l acl'imă. 
Ma-marlu ş-si mintută 

--şi multu ară îl vină. 
Tu mărdini şsi mintui,. 
că Dumniqă' acși ursi: 

N 

“unde se plimba prin curte, | 
văzu o pasere zburătoare. 
Paserea: zburind (de acolo unde 

şi mult răi ii venea. 
La urmă cugetă, . _ 
că Dumnezeii așa ordonâ(așa meni). 
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Familiile le erai din Nănta 
Me luară să le ducă “n Aita; 
familiile le erai din munte, 
le duseră în Arta la punte. 
Şi începură să lucreze, 

_iocul punţii pregătiau, 
temeliile le săpau, 
pietrele le rinduiau. 
Toată ziua ce lucraii, 
apa noaptea le o ineca. 
Șase ani se cizniai - 

puntea nu li se.ridica (dura). 
Tot şedeaii şi cugetail - 
şi cu lacrimi negre plingeaii, 
că terminul se apropia, 
şi puntea nu li se ridica. 

eX 

Intr-o zi de dimineaţă, - 
mai-marele. (meşter), spălindu-și 

[faţa, 

(zbura), 
pe ramură (se pune) a se odihni, 
la mai-marele se tot uita, o 

şi cu dor mare ciripia, 
mai-marelui tot îi zicea: 
«Mai-mare, să nu te jeleşti; 
însă dacă vrei să termini lucrarea 

- (adică : de vrei să faci treabă), _ 

pe nevasta fratelui ăl mic s-o luaţi, 
in temelie s-o băgaţi, - 
iute, fute s-o înveliți (acoperiți), 
la jale şi. milă să nu luaţi seamă.» 
Mai-marele cind auzia, 

- paserea aceaslă ce-i zicea, 
din ficaţi suspina, 

- 

“inima i se fărima, (prăpădia), 
de mult ce avea mare dor, 
pentru cumnata sa a mai Mică. 

Dinsa avea un mic prunc, 
pe picioare ne-ridicat | 

(adică: care încă.nu putea umbla); 
care de mamă-sa nu se despărţia,. 
Constantin îl chiema. 
Mai-marele mi se gindia (sta pe 

[cugete), 

66
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Punt&a aestă si s&adară, . 
lipsă nor ma niică s-măară. | 

Acasă el dimindă”, 
prindu bun lă s&-adără'. 
Nor ma ni'ică si-şi si ndrăagă, 
prindul cu &a si-l pitr&acă. 

* Ma-marlu ţe dimîndă', 
nor ma n'ică ş-l&-ascultă! 

" Custandinlu ş-lu sculă: : 
d-iu durnă ş-lu diștiptă”, 
di țiță ş-lu sătură | 
ş-nipoi pri somnu l-bigă. 

S-adără', s-armătusi, 
la punti să z-ducă nch'isi.. 
Cu mari haraiă &arâ, 
prindul cindu ş-ld-aduţăă. 
“Ma la punti cindu- ag'umsi, 
a măsturlor &a lă disi: 
«Voi masturi, ah! voi mărâţi, 
cu mbărăaţă țălucrăţi! 

-Xu e puntea ţ&:adărât, 
şas-an'-indredi ţe lucrtât»: 
— «Doamnă, ş-noi nă c'udisim, 
“puntăa dă&-anda S-ah'ursim, 
„duă ş-năapti tuţi lucră'm, 
ş-nu putem tra s-u mprustă'm. - 
Ma-marlu nă dimindă, 
cu giurât nă sprig'ură',. . .--= 
astănqi prindu cari să-aducă, 
s-nu-l alăsă'm tra si-şi fugă, 
ma n-0im&al'i si-l bigă'm,; 
punt&a s-putem s-d-adără'm.»: 

Ea la&a nu ș-si duchiă, 
măşturi'i ţe Ii zbură. 
Pri bărbăt-su- ma ş-mutr&ă 
şi-l vidăă că tut plinqăă. 
Cu dor mari lu ntribă, 
cit vidăă, că lăcrimă : „ 
«Vrutlu a mei g'one bărbât 

„voi sn'-aspun' ndreptu ş-curăt, 
tră țe plindi ş-licrimedi ? 
spuni ndrept acși z-binedi !» 
— Vrută, suschiirarăa mâă, 
“nu &asti tră alt ţivă, 
“ncidu nelu, vruta măa, 
tro-ațăă grăapă, ș-treţi di-l l'a! 

“Tu grăapă hisă ş-intră” 
cum bărbăt-su dimindă!.. 
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Puntea această să se ridice, 
lipsia ca cumnala a mat mică să 

a (moară: 
A casă el comandă, Ea 

„Prinz bun-de li se făcu, 
cumnata a mai mică să se prepare 
Şi prinzul cu ea să-l trămită. 

- Mai-marele ce comandă, 
cumnata a mai mică l-ascultă. 
pe Constantin şi-l sculă, - 
de somn și-l deșteptă, 
de ţiţă și-l. sătură, 
și jar pe somn îl bagă (pune) 
(adică : și-l adormi din noii). 
Se găti, se impodobi, 
la punte să se ducă porni. 
Cu mare bucurie era, 
prinzul cind şi-l aducea. 
Dar “la punte cind ajunse 
meșterilor ea le.zise: 
«Voi meșteri, ah, voi stirmani, 
s-aveți parte (adică: cu noroc) de 

[ce lucraţi! 
unde e puntea ce ridicarăţi, | 
şase intregi ce lucrarăţi ? : 
— «Doamnă, şi noi ne mirăm, 

- puntea de cind o începurăm,. 
ziua şi noaptea toţi lucrăm, 
şi nu putem s-o ridicăm. . 
mai-marele ne ordonă; 
ŞI cu jurămint ne conjură, 
că astăzi prinzul cine l-o aduce, 
să nu-l lăsăm să plece, 
ci în temelie să-l băgăm, 
puntea ca să putem s-o ridicăm.» 

Ea biata nu pricepea, 
ce meșterii îi vorbiaii. 
La bărbatul-săti se tot uita, 
și-l vedea că tot plingea. 
Cu dor mare îl întreba, 
cit vedea că lăcrima: - A 
— Iubitul mei june bărbat, | 
voiu să-mi spui drept. şi curat; 

„de ce plingi şi: lăcrimezi ? 
«spune drept, aşa să trăeşti I» 
„— Iubite, suspinul miei, 
nu este pentru alt câva, . 
imi căzu inelul, iubita mea - 
in groapa aceea și treci de-l.iea !» 

In groapă ea intră, 
cum bărbatul săă ii ordonă,
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Maăsturi'i si h'iumusiră, 
cu v'ie ş-firă di niilă, 
Tu Oim&ati G-arucutiră, 
şi cu chietri ş-u stizmusiră. 

„Ea lata ma lă strigă, 
„cu ni'ilă I-pilicirsăă, 
cărnurli ş-li dipiră; 

„peri”i din cap ş-l'-arupăă, 
- di cit virnu nu B-avdă, 
băaţăa lei nu-l s&-ascultă | 
Eară nisă lă dițeă, 
ş-rit putăă I-pilicirs&ă : 
«Voi masturi, ahl voi mărăţi! 
«maşi un graiii si-n! ascultâţi. 
«Va z-vă div ninga nă Gară: 

„ațița s-n'-6-alăsăţi nafăară, 
anatlu di foami s-nu-n' moară. 
«Ea pitră&aţiţi si-n' lă-aducă, - 
atra si-l bag pri ţiţă s-sugă, 
«că îi nic şi nicriscut, 
«nimprastăt, multu mint: - 

«Cum trăambur mine mărata, - 
-as-trăămbură ş-puntăa di Narta ! 
«Ciţi cilitori va si-şi tr&acă, 
«cama mulți! si-și si năacă! - 
«Ciţi peri în cap mini n-am, | 
aabi'ți Gamin' s-n&acă tr-an b 
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Meşterii se repeziră (năpustiră), 
iute şi firă de milă. 
In temelie o rostogoliră, .- 
şi cu petre o zidiră în zid. 
Ea, nefericita, tot striga, 
cu milă de ei se tot ruga, 
cărnurile şi le sfişia, 
perii din cap îşi rupia, 
de cit nimeni nu o auzia, 
vocea ei nu se asculta! 

_* Bară dinsa. le zicea, 
"Şi. cît putea de ci se ruga: _ 
«Voi meşteri, ah |! voi sărmani! 
numai o vorbă să-mi ascultați, ” 
o să vă zic incă o dată, - 
țița să mi-o lăsaţi afară, 
pruncul de foame să nu-mi moară 

„lan trămiteţi să mi-l aducă, 
ca să-l puiil la țiţă să sugă, 
căci e mic şi ne-crescut, 

" ne-ridicat (pe picioare), foarte mă- 
[ruut. 

«Cum tremureii sărmana (de mine), 
«să tremure şi puntea din Arta! 
«(din) ciţi călători or trece, 
«ăi mai mulţi să se înece! . 
«Ciţi peri în cap ei am, - 
«atiția oameni să.se înecepe anb. : 

: Obedenaru p. 211; Petrescu. Mostre II, p. 84. 

-— 

ÎNV (VARIANTA LA NO. II) - Di 

Nă n'il' di masturi îşi lucră 
| la puntăa țăa din Narta - 

Şi tută dua ţe lucră . 
ndapt&a ş-u nică 'riulu, 

di s-ciudusăă tuţi mâsturlii. 
di nu știa ţe s-facă.. 

Nă duă, nă duminică, 
şi ună sirbătăari, 

un pulii mușăt şi hrisusit 
cintă' acl6 cu jali: -. 

„«Masturi, voi lai măsturli'i 
«aţel! cu tehnă&a arailă, 

«di giaba voi vi pidipsiţi, | 
| «g'aba ch'ardiţi chiirolu, 

«că lucru voi nu bitisiţi, 
_- alucru.nu va săadară, . 

-«un o0rn cara s-nu stih'usiți: 
«şi iți om nu prindi, 

Cîntecul punter-di Nartă 

O mie de meşteri lucraii 
„la puntea ceă.din Arta 

şi toată ziua-ce lucrau, 
noaptea o ineca riul, 

-că se miraii taţi zidarii 
de nu ştia ce să mai facă, 

“Intr-o zi, într-o duminică, 
într-o sărbătoare, 

„0 pasere frumoasă şi aurită, - 
cintă acolo cu jale: 

"“<Meşteri, voi meșterilor, 
. acei cu meserie rea,: 
«în zadar voi vă pedepsiţi 

«în zadar vă perdeți timpul. 
-«căci lucru n-o să isprăviţi, 

„“«lucrul nu se va face, 
-«un om dacă nu veţi pune în zid,: 

«şi ori-ce om nu prinde: 7
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<nivăasta-l Ghi'ani mâsturlu, 
«niv&asta-l Gh'ani maimarlu. 

Cari d&adi Gh'ani di ş ă-avqi', 
- Ii si zbirli tut perlu, 

Şi .s-minduăă şi s-ctudusăâ 
„di nu şi şt&a ţe s-facă. 

«la du-ti lai c'urâclu a mei, 
a&a du-ti, du-n'-ti hiil'u, 

«şi-l di, si vină a damnă-tai 
«si vină pin a5aţi. Ă 

Di-şi închiist c'uraclu aţel, 
- cirlit şi nvirinatu, aa 

di-şi blistimâ nis Gara ţăa 
> cari ntră Ghi'an! lu scăasi, 
si mintu&ă, si c'udustă, 

nu ștăa nis cum si-l! ot &ască : 
«Mi pitricii Ghi'ani, dăamna m&a, 

| «s-ti duţi pînă acleţi. 
— «Cari z-v'in, c'urâc, tră lucru . 

„bun, 
«Si vin acși cum hi; 7 

— <Tră bun, tră slab, le dâamna 
a - Îmă&a, 

«si Vin' acşi cum iii, 
«că Ghani &-atăi și tină-al Ghi'ani, 

«di nă-ari cari s-ț-aridă. 
„Ea și nchiisăă, ta si-duţăă 
„Ja puntăa ţăa di Narta, 

iu daţi masturi ă-acăţă 
şi tu Oimelii ș-u nh'igu ; 

el' nă-asculta ne plinguti, 
ne jali, necă nilă, 

ma tuţi acloți să aurii - 
vic s-u stizmusăască, 

tra si s-anglagă puntâa (ăa, -! 
țe s-nu sc-avăi aflată! 

«Agalăa; gala masturi vol, 
«masturi cu tehnă araiiă, 

<agalăa vă piricilsese, 
«să aplâe ni'iclu nă &ară». 

Ma măsturl'i băaţi nă-avqă 
tra s-bitis&ască lucru. 

““Blistem și foc din gura Lei, 
atumţâa n'ica secasi: 

<Ca cum zgh'i'Saşti n'iclu a mei, 
dariilu si zehi'ilcască 

<ş-cum trăâmbură ab! truplu a mâă, 
dacşi s-trââmbură puntea ! 

«S-nu trăacă mes țe ariulu 
«di om si nu s-purindă! 

<Şi cum în' cură țițili, . 

ca să se inchiege podul 
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«muierea lui Ghiani meșterul, 
amuierea lui Ghiani mai-ma- 

a „rele. . 
Cind una ca asta auzi Ghiani, 

i se zbirli tot părul 
şi se gindea şi se mira, 

că nu ştiea ce să facă, 
«Ban du-te măi calfa mea, - 

cean du-te, du-mi-te, fiule, 
<și zi-i stăpinei tale să vie, 

<să vie pină aci.» 
Şi porni calfa aceea, 

„_întristată și amărită, 
în cit blăstema momentul acela, 

care îl scoase în faţa lui Ghiani. - 
Se gindea, se mira, 

nu ştia el cum să-i vorbească : 
«Mă trămise Ghiani, stăpina mea. 

«să te duci pînă acolo, 
— aDe este să vii, calfă, pentru lu- 

| -Îeru bun, - 
«să vii aşa'cum sint 

—=Pentru bun sait pentru răi, 
(stăpina mea, 

«să vii aşa cum eşti, i 
«căci, Ghiani este al tăi şi tu a 

(lui Ghiani, 
Şi nu-i cine să te ridă. 

lia pornea, ca se ducea 
la podul cel din Arta, ! 

unde zece meșteri o prindeaii 
Şi-n temelie o înfig; 

ei n-ascultaii nici plinsete, 
nici jale, nici milă, 

ci toţi acolo se năpustiati - 
de vie s-o zidească (s-o pule 

[in zid), 
acel, 

de nu s-ar fi oăsit el! 
«Incet, incet, meșterilor voi, 

<meșteri cu meserie rea. 
«incet vă rog, o 

«s-mi aplec (să alăptez) prun- 
| > cul o dată» 

Dar meşterii voce n-auziati 
„ca Să isprăvească lucru. 

Blestem și foc din gura ei 
atunci mititica scoase : 

«Precum ţipă pruncul micii, 
<tiul să mugiască, | 

«şi cum tremură corpul mieti, 
«aşa să tremure podul | 

«Să nu treacă lună, în care riul 
«de om să nu guste! 

2Și cum îmi scurg ţiţele
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asi vă curâți voi masturi!  : asă vă scurgeți (să periți) voi 
i meșteri !. 

«ciți peri în palmă lă&a n'-am,  - <Ciţi peri în palmă biata am, 
«hiirăa v&astră s-hi'ibă, «norocul vostru să lie, 

«că trei sură“i ţe pă &arăm . «căci trei sorori ce erarn, 
„«trei'i cu tiha vauă, * - «tustrele cu soartă rea, 

«că treili nă stih'usim, «căci tustrele ne zidirăm 
«di măsturl'i ațe“ arăil'i, «de meşterii cei răi : 

_<una ş-6asti Vistriţa - _- «una e la Bistriţa, 
aş-alantă la Vărdarlu, «ş-a laltă la Vardar, 

«ş-alantă cama n'ic-adi aşi cea laltă mai mică aci, 
«la puntăa ţa di Narta. „_„ «la podul cel din Arta.» 

(Culzasă din Veria, com. de D. G. Cionga). 

V * 

Curnica 

A | Se 1. 

Mușata: Curnicte |. „o Frumoasa Cornice, 
a lu lega Gice, -a luj Dega-Gice, 
di picurăâri mulţi . | de păstori mulți, 
fu păscută-n munţi : “lu păscută în munți 
-n6auă an! di dile, - nouă ani de zile, 
tru -nănuă păduri grăale, „în nouă păduri grele, - 
năauă turme trapse „monă turme trase (adică: purtă. 

| Ia - după sine), 
ma nelu nu u supse. dar miel nu o.supse. 

a | 2 

Și tro-a qaţăa dară In a. zecea oară, 
tr-ună primuvâară, intr-o primăvară, 
cîndu fu la Pindu | "cind fu la Pind 
tră Sim-G'org'u aprindu, -: _. în ajun de Sf. George, 
păscu nă vutană, | - păscu o buruiană, 
&arba ţa di bană „earbă. cea de viaţă, 

ș-afită' în munte Se şi fătă în munte - „o 

n'el cu stâada n-frunte. miel cu stea (ad. stemă) în frunte. 

3. | 3. 

_Niel ca tră c'udie! „Miel ca de minune! 
cu dinţi di flurie: - cu dinţii de aur, 

şi cu-lina-toată „și cu lina toată 
mitase cutată, mătase curată, 

curată brisime, . MI curată ibreșim , 
ş-cu coarne d&-asime, „şi cu coarne de argint 
ca gh'amănd luţite, „ca diamant strălucitoare 

Na
 

di frimtă-alichite - de frunte lipite,
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Dega, c'elnic mare, 
cind avdi' ahtare 
ciudă ni avdită, 
di om nividută; 
umplu tuţi hărart'i, 
s-m&ască picurariii 
cu buntţi din hoară 
și avută dăară. : 

5. 

Tută alba v&ară 
--pri la stin' cîntară, 

ca birbil' din degă, 
picurarl'i al Jegă, 
Şi păscură oile 
pin dă&âdiră ploile, 
toamna, cîndu cade . 
frinda t&ată m-pade. 

- 6, 

. 

Și cînd lăi codrul 
ş-apruch'6 Sumedrul, 

a lui Degă turme 
sute ş-niil! di urme 
trăpsiră .l-amare, 
t5amna îră iernare, 

„la locuri ştiute, 
cu fumelili tute. 

7 

„Iar cîna dulţăa vâară 
"Y&ară ş-primuvăară 
ag'umse cu pulii. 
oile ş-cu vitul'['j, 

“cu căpre, cu năatin' 
Iară prit g'unăăpin! 
s-ag'ungă la munte 

„cu Curnicia n-frimate. 
"3, 

La ună dirvene 
cind triţâ ca mrene 
albe și muşate 
oiie al Degă tâate, 
dirving'ăzi'i-I'-ldară - 
nelu ș-l'-ul furară, 
pin s-alatră cîn']'j - 
și z-duch'ască armin'lij. 

dh. 

lega, celnic mare, 
cind auzi atare 
minune ne auzită, 
de om nevăzută 
umplu toți sacii, 

“să cinstească pe păstori, 

“ale lui Degă turme - 

cu frumuseți din sat 
ȘI cu avute daruri, 

5. 

Toată fericita vară 
pe la stini cîntară, 
ca privighitori din tufiș,. 
păstorii lui Degă, 
Şi păscură oile - . 
pină începură ploile, 
toamna, cind cade 
frunza toată pe jos, 

0, 

Şi cind înegri codrul 
Și se apropie Sf. Dumetru (adică : 

[luna). 

sute și mii de urme, 
traseră pină la mare, - 
toamna pentru jernare, 
la locuri ştiute, 

“cu familiile toate. 

7. 

Iară cînd dulcea vară, 
vară și primăvară  - 
sosi cu păserile, - 
oj!e şi vătuii (iezii de un an), 
cu capre, cu noateni, 
apucară printre juniperi, 
ca să ajungă la munte „ 
cu Cornicea in. frunte, 

“8, 

La'o dirvene (trecătoare), 
cînd trecea ca mrene 
albe şi frumoase 
oile lui ])ega toate, 
dirvenagalele ii loară, 
mielul și i-l furară, 
nainte de-a lătra cinii 
și să simtă rominii.



9, 

A lui Degă mumă, 
g'untăauă cu numă, - 
la h'il'-su diparte . 
piticu nă carte: - 
«bunlu n'el nă l&ară, 
chili |! şi nă-l turară, 
„«ma fă munţil' pade, 
«eglu ali dade.» 

10, 

Tru 'arniii l-amare, 
fără di hăbare, 
cu doisprădâţi di inşi, 
toți ca zmei n&azvinși, 

“șidăâ Degă n-frimte . 
cu goni'l'j di munte, - 
şi scăpâţi d&-arale 
cintă cu cavale. 

să AM, 

Un giunsp din munte, 
asudât pri frirate, 

_ca un pulii di dină 
cu. cart&a tru mină, 
zb&ară ca purumbu. 

„ca spidă şi plumbu 

al Jegă s-nă amină. 

ă 12, 

Cum altapse cartăa 
scriată din partăa 
mumă-sai din munte 
s&agudi pri frimte 

„virsă” lăcrin'... vale, 
: că n'elu din cale 

dirving'azii l-lară, 
cin''i ! ş-l-ul furară. 

43, 

Picurarl'i l-griră 
: aţă, cîndu-l mutriră 

cu lăcrin', că plinde 
“şi că min'li ș-trinde: 
— Ţe hăbare-ți vine 
«di plinqi, Dega, tine? 
«spune n-u ș-a ndaiă 
ahăbarta ţăa arăuă b 

j-d&ade cartea n mină. 

„7
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9. 

A lui Jega- mumă, 
voinică cu renume, 
la fiul ei departe 

- trimise o carte: 
«bunul (frumosul) miel ne 
«fiule ! şi ni-l furară, 
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luară, | 

«ci fă munţii şes, (adică: ci grăbeşte) 
«Degul mamei.» 

- 40. 

În aruiă la mare, 
fără nici o grije, 
cu doispredece inşi, | 
toți ca zmei nebiruiţi, 
şedea ])ega în irunte, 
cu voinicii de munte, 

şi scăpați de rele, 
„cinta din cavale, 

4. 

Un voinicel de munte, 
asudat pe frunte, 
ca un puii de zină, 
cu cartea în mînă 

„zboară ca porumbel 
ca săgeata și plumb (glonte) N 
şi dădu cartea în mină 
lui |egă să nu amine. 

12. 

Cum ceti cartea - 
scrisă din partea 
„mamei sale din munte, . 
se izbi pe frunte, | 
vărsă lacrimi... vale, 
că mielul din cale 
dervenagalele îl luară, 
ciinii! şi. i-l furară. 

13. 

Păstorii îi grăiră 
toți, cind îl văzură 
cu lacrimi, că plinge 
şi că miinele își fringe: 
-—Ce ştire îţi vine 
«De plingi, pega, tu? 
<spune o şi. nouă 
«ştirea cea .rea !»
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— Nu mi ntribâţi ţi e, - 
ma sculâți in viie 
s-u lom ca vulturii 
tra s-ag'undem furtii, 
dirving'azi'i n-cale, 
z-virsă'm sinde vale, 
că n-arușunară, 

n'elu nă-l prădară, 

| 45, 
Tră n'el cînd aflară 
ca zmeil'i azburară 

"priste munți și văl'uri . 
nu căftară căluri, - 
şi cu dirvingi'azi'i, | 
— marturi suntu fadl'i | — 
cindu s-astăl'ară, 
munţii trimburară ! 

16. 

Nu armase dăagă 
ună duă ntrâagă 

“di plumb nipitrumtă 
n-bărbătăasca lumptă. 
N'elu l%-ascăpară, o 
turl'i vătămară 
ş-cintindalui prit căluri, 
s-turnară pri la stănturi,. 

Macedonia, p. 109. 

- 14, 

— Nu mă întrebaţi ce e, 
ci sculaţi in grabă, 
s-0 pornim. ca vulturii, 
să ajungem furii, 
pe dirvenagale in cale, 

„Să vărsăm singe vale, - 
„căci ne ruşinară (adică: ne necin- 

, Îstiră) 
mielul ni-l prădară. ă 

15. 

De miel cind aflară, 
ca zmeii zburară, 
peste munţi şi văi, 
nu căutară căi (bune), 
şi pe dirvenagale. 
— marturi sint fagiil — 
cind întîmpinară, 
munţii tremurară. 

46, 

Nu rămase tufş, 
într-o zi întreagă, . 
de glonte nepătruns , 
în bărbiteasca luptă. 
Mfelul îl scăpară, 
pe furi omoriră, 
şi cintind pe drum, - 
se înapoiară pe la stini. 

Belimace (iscăleşte: Del Mace). 

VI 

Blăstematul Constantin de mama lui 1) 

Ş-6ară nă mumă cu fic'âri, 
cu. ndaiiă g'on' livenqi, 
tu n6atiă g'on' nă fată mași, 

-nă Vasilchiaiiă avdită. 
Și vin'iră di largu nclo 

„alepți g'on' s-u caftă . 

„ma muma lei cu ndaul' fraţi 
tră dari nu: vrea s-avdă. 

Nă quă vin'i, s-nu-şi vină! 
un g'one, un lai săare 
s-u caftă Vasilch'aăa ţăă 

Vezi Obedenar p. 184 varianta, 

Era o mumă cu feciori, 
cu nouă voinici eleganţi, 
la- nouă voinici numai o fată, 
o Vasilichie renumită. 
Și veniră din depărtare 
voinici aleşi (distinși) s-o ceară (În 

| (căsătorie), 
dar mama ei cu cei nouă fraţi 
nici nu gindiaii s-0 dea. 
(ad. lit. de dat nu vrea să auză). 
Intr-o zi veni, de n-ar fi venii! 
un voinic, un mindru soare, 
s-o ceară pe Vasilicheaua aceea, 

publicată supt ţitlul Puşcl'a



di muşutăaţă avqită. 
Şi muma Lei-cu fraţi'i tuţi 
tră dari nu vrăa s-avdă. 

_Maşi frâtili aţel n'iculu, 
Maşi ni'iclu Custandini - 
z-bigă s-u da, ș-u dăâdiră 

tu x&ani ațilui g'oni. 
«Că io mi leg, le muma m&a 

as-ţ-5 adiic duruta soră, 
«di citi ori dor va ti la, 
adi citi ori vai caflţi. 

Tu x&ani nelo u dăâdiră, 

trei meşi, trei an diparti, 
iu stinda si ti mintueşti, 
şi mintea ţi si sc&ală. 
Şi nu tricu multu puţin, 

bigă' lingoari gr&auă, 
di nu-și armasi c'or di fraţi, 
di soi vir nu armasi. 
Ș-armasi muma singură, 

ca ermă nclisă n-casă,-  - 
si dacă şi si suschiiră, 
si diţi, ţe n'ilă gr&aiă; 
si blăstimă să-anăfimă, . 
si-l! plingi la&a-l' di niilă, 

-că s-nu Gara ţel Custandi 
vr&a s-O-aibă f&ata a casă. - 

“Di maăltili blist&ami a Iei, 
dă&-a miimiăl'ei blistăami ! 
loc nu dăd&i di Custandin,. 

ls-arcă loclu nafăară 
„Şi si sculă” n&astimtulu, 
mortul şi ngrupatlu, 

„di ncilică', dă-azbuiră” 
„la sor-su Vasileh'a6a. 

«Soră, soră, bună-ţi dară, - 
«ndrăagi-ti s-fudim astară, 

” «că.n-adastă muma năastră, 
— Frate, frate spuni-n'tini, _. 
«di-i tră slab, i ai-i tră ghiini; 

edi-i tră slab, lăili s-n'i bag, 

<di-i tră ban, albi s-n'i pun. 

m <Aidi, soră, acși cum hii, 

-la sora sa Vasilichea. 

S 
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renumilă în frumuseţe, 
Și mama ei cu fraţii toţi 
de dat nu vrea să auză. 
Numai fratele cel mic, 
numai micul Constantin 

- strărui (se băgă) s-o dea şi o dă- 
A [dură 

în străinătate după acel voinic: 
«căci ci mă leg (mă oblig), dragă 

(mamă, 
«să ţi-o aduc pe iubita soră 

«de cite ori vei dori, . 
«de cite ori vei cere, 

In străinătate departe o măritară 
(dădură), 

trei luni, trei ani departe, 
“unde, dacă .ai sta să gindeşti, 

ți se pierde (rădicăj mintea, 
şi nu trecu mult-puţin.. 
(adică : după cit-va timp) . 
incepu boală grea, 
de nu rămase nimeni dintre fraţi, 
de rude nimeni nu rămase. 
Hămase' mama singură, 
ca'puslie închisă în casă, 
să zacă şi să suspine, 
în cit să zici cce milă grea»; 

-să b'esteme, să anatimatizeze, 
în cit să-i plingi nefericitei de milăi 
că de n'ar fi fost cel Constantin, 
ar fi avut fata a casă, ! 

_De multele b'esteme ale ei, 
de ăle mamei blesteme, | 
pămintul nu-l atingea pe Con- 

(stantin, 
îil-arunca pămintul afară. : 
Și se sculă nestinsul, 
mortul şi îngropatul 
de incălecă' şi zbură, 

<Soră, soră, bună ziua (lit oară), 
„«pregăteşte-le să plecăm (fugim) 

[de sară, 
«căci ne adastă mama noastră. - 

__— «Frate,. frate spune-mi tu, 
«dacă-i pentru răi sai dacă pen- - 

- -- [tru bine; 
„«dacă-i pentru răă, să imbrac ne- 

[srele (haine). 
adacă-i pentru bine, să-mi puiu 

cele albe. 
_— «Aide, soră, așa cum ești, . 

n
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«muma ti ştie și u ştii.» 

Şi nchiisiră calăa niși, 
cali lungă j:dipirtâasă;. | 
cum si duțeâ, cumu ş-imnă 
puli di zghiicu s-frinq&ă. .. 

aŢii, ţii, țiă şi ţii, ți, ţii, 
iu si-avqi' mortul cu viii ?;p 

Și Vasilch'asa cind avqă, 
cuvenda ţăa a-pulilor, 
ma _trimură, s-cutrimbură 
şi dițăa al Custandini. | 

„«Ță-aii, frate, pul'i acși di bat, 
«ca dit alantă lumi ? 
— «Las bată, sor, că lucru n-ai, 
"«ș-noi s-nă mutrim di lucru.» 

Şi fug pri cal ş-azbăiră, 
pin ningă h&ară ag'ungu. 
«Sor, dă niinti, că viin ş-io, 

. «pin calu s-a nă gură, 
«că-i dirinât, că. i curmât, 
«că mult ari imnată. - . 
Cind sor-sa a casă si duţăă - 
z-dulăă nis tu murminti, 

- rupâs atumţăa di-și află 
d&-a mumălei blistăami. 

<Dişclidi, mumă, buna măa, - 
«dişelidi, mumă, ușa, , 
«că-ți vini, mumă, hiili-ta, 

„«ţe n-o viduşi cu anr'i. 

Făţăi muma, ţe nu făţăă, 
pin uşa s-l'-u dişcl'idă; 
«Le, tini-n' h'ii f&nta măa, 
«i ociiili îni mă-aridu ? 
—«]o h'ii, le mumă, cum mi vedi, 

«io hiiă durută mumă», 
j-bigă' s-l-aspună calăa lei. 
cum vinii ş-cari S-adusi. 
Si diniică dăaili, z-dizcă 
di plingu şi di jali, 
j-bisăarcă dăauli nă-alăcă, 
nițimtă, nidișclhisă, 
tr-al Custandini suflitu, . 
tr-al Custandini lirtari. 
„Avela, Epir 

1) Cind cineva vrea ca Dumnezeu sa-i ajute, să-l asculte într'o împrejurare oare- -* „care, cumpără ceară curată şi apoi face o luminare supţire şi lungă de tot, ca să ajungă - 

«mama te ştie și o ştii», - 

Şi porniră calea dinşii, 
cale lungă şi îndepărtată; 

„ pe cind se duceaiă, pe cînd umbla, 
păsenile de ţipet se rupeau (se o-. 
a e  Îmoraăă), 

«Ții, țiă,. ţii și ţii, țiă, ţiă, 
«unde se pomeni mortul cu. viu În 

Ear Vasilichia cind auzia 
_cuvintarea ceea a păserilor, 
* ci-mi tremura, se înspăiminta 

Şi zicea lui Constantin: 
«Ce au frate, păsările așa de cintă, - 
«ca din lumea cea laltă 9». 
"—«Las să cinte, căci altă treabă n-ati * 
aear noi să ne căutăm de drum», 

Și fug pe cal şi zboară, 
pînă ajung pe lingă sat. _ 
«Soră, mergi nainte, căci te urmez 

, a [(viil) şi ei, 
«pină ce calul să îmbuce o dată, . 
«căci e prăpădit, căci este obosit, 
«de oare-ce mult umblase». 
Cind soră-sa a 'casă se ducea, 
el se ducea în mormint, 
odihnă atunci işi afla 
de ale mamei blăsteme. 

«Deschide, mamă, buna. mea, 
«deschide, mamă, uşa ! 
«căci îți vine, mamă, fiica ta, - 
«pe care nu o văzuşi cu anii (ani 

- [mulţi de-arindul)>. - 
Făcea mama, ce-mi făcea 

_pin ușa să-i deschiză : 
«Fă, tu eşti fata mea, 
«sau ochii mă înșală ?> 
—«liii sint, mamă dragă, cum mă 

[vezi, 
«eu sint, dorită mamă». 
şi se puse să-i spuie (nareze) drumul, 
cum veni şi cine o aduse. 
Se prăpădiaii amindoă, se despicau - 
de plinset şi de jale, -- 
și biserică ambele nu lăsaii 
neincinsă,!) nedeschisă,!) 
pentru suiletul lui Constantin, 
pentru iertarea lui Constantin. 

Mia Damaşota 

a încinge cu ea biserica, Apoi, chiama un preot la acea biserică sa se roage lui Dum- „nezeâ pentru dorinţa frumoasă, şi se crede că prin aceasta, ajutorul lui Dumnezeii nu va lipsi. Aceasta se zice: deschiderea bisericei, - - E 
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VII (VARIANTA la No. vD 

Blestematul Constantin de mama lui 

Si eră nă Gară n6auă frați 
şi pasprădaţe cusurini 
maşi ună soră eli av&i 

“și Ewvdochiie îl diţăa 
. Vine Gara şi chirolu 

și acriscu' şi [vdochiia, 
Î-u căftară trişi tu x&ane, 
„ma nu vr&a s-u da tuţi traţiij, 
frallii tuţi şi cusurinilii. - 
Ş-Custandin aţel ma niiclu - 
citră mă-sa așt.l; qițea: 
„Dă-u, dado, livâochiia, 
va-n mi duc io si-ni G-aduc, 
di trei ori pri Garnă, dado, 
şi di d6aită ori pri v&ara.» 
Ş-u mirtară Bvdochiia, 
ş-nu tricură şase meşi 
d&ade un-arauă puşclie, - 
di muriră noaulii fraţi. 
ş-pasprădaţi'i cusurini. 
Mama plinge duă ş-năapte, > 
blastimă pri Custandin, 
că-ii mărită feata diparle, 
as-nu. da loc di Custandin, 

Dumnidălu s-nu-n! lu liartă! 
că s-ni av&im 'hiiha-ni aprâapăa, 
ahit nu vr&a h'iu nvirnată, 
că-ni muriră- hihi scunchii.> 
După patrudăţi di qile 
Custandia işi din gr&apă 
şi la sora lui si duse .. 
— Bună sâară Evdochiie! 
— Ghine vinişi, a bre Gaspe! .. 
«cari hiii tine, alai gione? 
— Eu hiiu frate-tu ma niiclu. 
— Avqi'i, frate, că murit, . 
şi cum tine z-viini putuşi ? 
—: Aţă&ă sor aste minciună, 
acă mi vedi cu bană bună, 

cet am vinită si-ni ti lau, | 
«tra s-tă-aduc la dada năastră, 
«că are trei ani di dile, 
<ţe nu ti vidu, l&a sor,. 
«dă-aţăa tă-așteaptă cu dore. 
— “Ţe stranii si-nii bag, lai frate? 

«si ştiu care s-hiibă tră gluine, 
„«si-ni'bag straniile d-nvăastă - 
„<Și tr-ară'i ma-s-hiibă, frate, 

„«să ştii, de este pentru bine 
«să îmbrace haine noi, - 

Eveaii o dată nouă fraţi, 
și patrusprezece ver!, 
numai o soră ei aveau, 
şi Evdochie se numea (ii zicea). 

- Veni ceasul şi timpul 
şi crescu şi lvdochia, - 
i-o cerură tocmai În străinătate, 
dar nu vroiai s-o mărite, toți iraţii, 

“toți fraţii şi verii. - - o 
Şi Constantin, cel mai mic (frale), 
cătră mama sa aşa zicea: - 
«Dă-o, mamă, pe Evdochia, 
mă 'voiil duce ei să o aduc, 
de trei. ori pe earnă, mamă, . 
şi de două ori pe vară». 
Şi o măritară pe lvdochia, 
şi nu trecură şase luni, 
se ivi o ciumă rea o 
în cît muriră cei nouă fraţi,: 
şi cei patrusprezece veri. 
Mama plânge ziuă şi noapte, 
blestemă. pe Constantin, 
că-i măriţă fata depate 
«să nu se atingă pămint de Con- 

| a (stântin.] 
Dumnez: ti să nu mi-l ierte 
căci dacă aş fi avut fiica aproape, 
atita n'aşi fi întristată o 
de moartea [iilor scumpi». 
După. patruzeci de zile, 
Constantin eșşi din groapă 
şi la sora lui se duse. .“ 
— Bună 'sară, Bvdochie! 
— Bine ai venit, oaspete! 

_ Cine eşti'tu, voinice? 
— Eu sint fratele tău mai mic. 
— Auzii, lrate, că murirăți, 
şi cum tu să vii putuşi 
— Aceea, sor, este minciună 

4 

«Căci mă vezi cu viaţă bună 
dei am venit să mi te jau 
aca să te aduc la mama noastră, 
«căci sint trei ani de zile, 
«de cind nu te văzu, sorioară, 
«de aceea te aşteaptă cu dor. 
— Ce haine să imbrac, frate? 

yu 
i 

«Şi dacă o [i pentru răi 

2
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«si-n! mi nvescu tu strani'ile li. 
Apoi el s-turnă și dise: - - 
— «Nu lipsăaște aşi z-greşti, 
«că tră ghi'ine am vinită, 
atra s-l6 aduc calâr a casă 
«ndrept la dada ţ&a durută». 
Pri cal doiii ncălicară 
ş-cindă-ag'umsiră t-un loc, 
ju eră ş-ună fintină, 
Qise sora citră frate: | 

* «Aide, frate, tra z-bem apă b 
S-aplicară tra z-băa apă, 
ma doi pul' lăi stră fintînă, 

Jă cinti cu jale mare: 
«mortul apă b&a cu viiălu» - 

-— “Țe cintă, lai frate, pulii? 
— Al&a sor, n-ascultă puli.» 

Şi dă-acio &ară fudiră 
" Ș-apucară calăa mare 

tra si z-ducă citr-acasă 
ş-apoi vrură să-s disnartă 
şi pri cale iu ş-imnă,; 
dise Custandin a sor-sai: 
«Du-te, tine, sor a casă.» 
Sor-sa &ară s-tâarnă j-diţe: 
«Nu-n' mi duc fără di tine, 
«țe va dică mama ndastră, 

«singură, cind va mi v&adă ? 
— 10 mi duc, sor la sculie, 
acă-n agărșii călămarlu». 
S-acăţară dol'i di mină 
ș-sinătate ș-l6ară bună, 
Custandin atumţăa dqiţe: 
«Nelinăc'uni multă-ali dade 
«Ş-io va-n' vin tamâm cu 'săara» 

-ş-el citră. murminţi l-u d&ade. 

Ș-lada soră armase mprăastă 

j-di diparte ma mutrei, O - 
z-v&adă frati-su iu s-ţăa. 

Custandin intră” tu grânpă .. 
ș-6a si duse cătr-acasă 
singură lata pri cale, | 
ș-mamă-sa nO-avăă hăbare. 
Z-duse şi pri păartă asuuă 

“şade aldară şi aştăaptă 
Ş-nd-are ţine si-l dișclidă. 

„Vine mamă-sa la p6artă 
şi u-ntrăabă di nauntru: 
<Gari pri păarta măa asună € 
«Că io n'-am trei an di dile, 

„le cinta cu ja!e mare: 
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-să imbrac hainele de jale.»: 
A£oi el se intoarse și zise: 
— Nu trebuie aşa să vorbeşti, 
căci pentru bine am venit, , 
ca să te aduc călare a casă, 
drept la mama cea dorită». 

_Pe cal ambii încălecară, 
Şi cind ajunseră într-un loc, 
unde era şi o fintină, ÎN 
zise sora citră frate: 
«aide, frate să bem apă.» 
Se aplecară, ca să bea apă, 
dar două paseri negre deasupra 

[fintinei, 

«mortul apă bea cu cel vii.» 
— Ce cintă, frate, păserile? 
— Dragă soră, nu asculta păse- 
| , [rile !» 
Şi de âcolo porniră, 
Şi apucară, calea mare 
ca să se ducă a casă. 
şi apoi vroiră să se despartă. 
Pe cale unde umblau, 
zise Constantin sorei sale: 
«Du-te, tu, soră a casă.» 
Soră sa, earăşi se intoarce și zice: 
«Nu mă duc fără de tine, 
«ce va zice mama noastră ? 
«singură, cind m-o vedea ?» 
— [iu mă duc, soră, la școală, 
«căci imi uitai călimările. 
Ş-ai dat ambii mina 
şi iși luară adio. - 
Constantin atunci zice: 
«Multe închinăciuni mamei, 

„«şi eu voii veni tocmai spre seară.» - 
şi el .in spre morminţi. (cimitir) 

(apucă. 
Nelericita soră rămase neclintită, . 

(în picioare.), 
şi de departe tot privea | 
sa vază pe fralele săii, unde se 

- [duce. 
Constantin intră în groapă, 
şi ea se duse în spre casă, 
singură biata în drum, 
şi mamă-sa nu avea știre. 
-Se duse şi sună la poartă, 
şade afară şi aşteaptă, 
Şi nu-i cine să-i deschidă, 
Vine mamiă-sa la poartă, 
şi o intreabă din năuntru: 
«Cine sună la poarta mea, 
acăci sint trei ani de zile, ..



«țe nun! si dişcliise. păarta, 
„_«spune-ni tine, ţe om hii ?» 
—alo hiiu, mamă, Evdochiia, 

„. «hiila ta țăa mult durută, | 
«&a dişcl'ide-n', mamă, p6arta, . 
atra s-mi vedi cu ocl'i-ți gh'ine, 
«s-mi cunoşti, că-ți esc hiil!e. 
—«[H'il'a m&a diparte n'-&aste,  - 
«nă-are line si nid-aducă. 
— Custandini, mamă, mâ&-aduse. - 
— Custandin i mort di-un an 
«ş-cum si p&ate el s-t&-aducă ? 

_— Vedi-n! nelu ditu Qă&adit 
aprit aestă cripitură, 
«tra si mi cunoşti ma' ghiine, 
«că hiiu Evdochia ta. 
Păarta si dişeliise tr- dară 
ş-cînd atumţăa ş-amindoauă 
si vidură di aproapăa, — 
dada qlise cătră hiile: - 
«Evdochiie, hi'il'e vrută l> 
S-acăţară şi z-băşară 
şi m-braţă ş-muriră dăaule 
di harăuă ş-multu dor. 

Penins. Balcanică An. 1. No. 46. 
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«de cind nu mi se deschise poarta, 
«spune-mi tu ce om eşti ? | 
— «Bu sint, mamă, fvdochia, 
«fiica ta cea mult dorită, 
«ean deschide-mi, mamă, poarta, 

_ «ca să mă vezi cu ochi-ți bine, 
«să mă cunoşti, că-ți sint fiică. 
-— Fiica mea departe este, 
_«nu je cine să mi-o aducă. 
— Constantin, mamă, mă aduse. 
-— Constantin e mort de un an, 
«şi cum. se poate el să te aducă ? 
— Vezi mi inelul din deget, 
«prin această crepătură, 
«ca să mă cunoşti.mai bine, 
«că sint Evdochia ta. 
Poarta o deschise îndată 

"și cînd atunci ambele 
se văzură de aproape, : 
mama zise cătră fiică: - 
«Evdochia, fiică iubită b - 
Se apucară, se sărutară 
şi în braţe muriră amindouă, 
de bucurie şi de durere mare. 

(auzită de la Caterina Murnu din Veria, 

„VIII 

--Fic'âr bun, lictor muşăt, 
g'on&-aleptu şi nviţăt 
di ncle, di Vurgărie, - 
nă carte a măsai scrie, 
că el va si nedară 
cu fâată vurgară. . 
Și mama, la&a-l' mamă 
Ii scrie a lui nă gramă 
ş-acasă şi lo-aclamă, 
din hâară si lu nsăară, 
că tră [ic'or cu minte, 
vurgară s la nu prinde 
şi ej îl qise a mă-sai, 
«Mori tine lai mumă, 
las s-hiibă soăa-l! bună 

_şi las s-h'ibă vurgară; 
si ştii, la mumă tine, 
că mor ş-tot u lati mine». 

Pi. ai - 
* + 

Catranlu gione (nefericitul june) Sa 

Flăcăti bun, ilăcăii frumos, 
voinic distins și învăţat, 
de departe, din Bulgaria 
o carte (scrisoare) mamei sale scrie, 
că el se va însura 
cu fată bulgăroaică. 
Și mama lui, nenorocita lui mamă 
ii scrie lui o slovă, 
şi a casă şi-l chiamă, 
„din sat, ca să-l însoare, 
_că pentru flăcău cu minte, 
bulgăroaică nu se cuvine 
şi el îi zise mamei sale 
«Fă tu dragă mamă, 
fie-i neamul bun 
şi las să fie bulgearoaică; 
să știi, dragă mamă tu 
că morșitot oieaii (de nevastă)eii»
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Și nch'isiră criscărl'i 
cuscări'i aţel! alghiilii, 
cuscăr!'i. cu câliiții, 

Si si ducă si u la 
pi Vurgara aţ&ă. 
Şicari dusiră stu la, 
socrulu cu sGacră sa, 

, hiare tăliă, h'are măcă, 

arburi dit ardăţini scutăiă, . 
nîpirtiţi s&-află muntr&ă 
şerehi'i Garbo ș-tirmicădse 
ub'el'i dit arbari scăase 

“că sun cama nfirmicăase. 
Șidură şi miv'iripsiră 
şerchii ş-uh'elii tiginsiră, - 
tu tigane rudinită. 

Ș-cari s-turnă” la6a nivăastă, 
tu nă muşată căl&aşcă, 
iu'udă” nişi u băgară, 
tuți Lii scăăsiră nafăară,. 
Ș apo&a s-mică li-băgară, 
di micarăa ţ&-adărară ; 
ş-&a la&a şi catrana- . 
dise a s&acră-sai cățao: 
<Mamo, mine în! micâi 
ini micâi, mi săturăi, 
cama multu nu ni-u f&ame.» 

„ȘI căţada lier di soacră 
I-disă-ali catrane:nvăastă: 
«hiilie, noi adeti avem, 
uv&asta cum nă u videm, 
cu micăti si. S-aştiptă'm, | 
cu micări ş-cu muşuleţi, | 
mică, nv&astă, ași z-binedi.» 
Ş-catrana di nvăastă nao, 

"lo di ună ş-lo di dao, 
-ş-lo- di micărli tăate o 
Ş-bigă' s&-aurlă cit păate: 

„ciu-ni h'ii, mumă, iu-ni hiii, tată, 
dă-n! tru Gară nă chiie 'dă-apă, 
că va-ni crep lata mărată 

"pri micarăa ț&-ăm micată, 
"pri micarta ţăa li săacră, 
„ali sacră, ali căţao; 
iu-ni hiii tine vrutlu a nicu, : 
apă dă-ni, că va. s-crep eii.» 
ŞI vrutlu, aţel catranlu vrut, 
-şarăchii tu mănă un- porii... 
"şalăgă' să-aducă apă, 
z-da li nvâaste si ş-6-ascapă. - 

1) Un fel de şearpe veninos, 

. 

“în tigae ruginită, 

„de mincarea ce am mîncat, 

POEZII POPULARE LA AROMÎNI 

Şi porniră cuscrii (nuntaşi), 
nuntaşii cei albii, : 
nuntașii cu caii, 
să se ducă să o iea 
pe Bulgăroaică ceea. 
Și cind merseră s-o lea, 
socrul cu soacră-sa, 
liere tăiau, fierea mincat, 
(adică : de necaz mare), a 
arbori din rădăcini scoteau, 

„nepirci (vipere) să găsească căutau, 
şerpi orbi şi veninoși. 
țipari diu arbori scoşi, 
căci sint: mai veninoși. 
Se apucară şi gătiră 
şerpi şi țipari 1) prăjiră 

în farturie nespoită; 
Şi dacă veni nenorocita mireasă, 
intr-o frumoasă teleagă, ” 
in cameră o poftiră, 
pe toţi ii scoaseră afară, 
şi apoi să mănince ii băgară, 
de măncarea ce gătiră ; - 
Şi ea biata, şi nefericita 
zise soacrei” sale-căţea : 
«Mamă, cii mincaj; 
mincai, mă săturai, 
mai mult nu-mi e foame.» 
Și cățaua ei de soacră, 
ji zise nefericitei mirese: - 
«fiică, noi obiceiti avem, 
pe mireasă cum o vedem, - 
cu mincări să o aşteptăm. 
cu mincări și cu lucruri frumoase, 
mănincă, mireasă, aşa să trăeşti.» 
Şi nefericita de mireasă, 
luă (gustă) de una, luă de două,, 
gustă din mincările toate, 

as 

= 

şi incepu să ţipe cit-poaie: - 
«unde eşti, mamă, unde ești, tată, 
dă-mi indată un pic de apă, 
căci o să pleznesc nefericita săr- 

[mană, 

de mincarea cea a soacrei, . 
"a soacrei, a căţelei; 
unde eşti tu, iubitul miei, | 
apă dă-mi, căci pleznesc ei.» - 

„ŞI iubitul, acel nefericit iubit 
apucă in grabă cu mina un ulcior, 

„şi alergă-să aducă apă, 
să dea nevestei şi să o scape.
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Pină z-ducă, pină z-vină, Pină să se ducă pină să vie, 
ş-află uvă&asta t&asă-martă! “îşi află mireasa întinsă moartă 
şi catranlu aţel di vrut, şi nefericitul acel de iubit, 
scăase un pondu cuțut, .. scoase un pustiit de cuţit, 
tu inbară şi lu nhi'ipse, “in inimioară și-l inlipse 
ningă nvăasta lui si timse lingă nevasta lui se intinse 
şi a mă-sai năs îl' qise: - şi mamei sale îi zise: 

_«<Nu plinde, mamo, c-asi vruşi, «Nu plinge; mamă, căci aşa vruşi, 
di Gara ţi nveasta-n' chiruşi; . - din momentul ce mireasa îmi 

. i | o __ [pierduşi ; 
a-ţi, mamo, tora di hili, . jea acuma, mamă, de fii, 
a-ți, mamo, tora di nvăastă.» jea acuma mamă, de mireasă.» 

?
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„Ordinea alfabetului este cea următoare, care a 
şi pentru ordinea proverbelor din această lucrare: 

a = a, pronunțat ca sunetul din limba 

literară rom. a. 
ăă: apă (eit. apă). 
b=b 
ec = e: cap. (cit. cap) ; câne (cit. cîne); 

cor (cit. cor; curaită (cit. curauă) ; 
chiept (cit. chiept) ; ch'ipline (cit. 
chiâpline). 

„că: cor (cit. clor); cinuşe (cit. 
cinuşe).; c'afă (cit. ciată). 

d = dz: qQuă (cit. dzuă); die (cit, dzie). 
(3) = sunetul grecesc. pronunțat tot ca 

în grecește. 
e e 

f=f 
9 = g: guşe (cit. guşe); gros (cit. gros); 

gaz. (cit. gaz); Glorghe (cit. 
she) ; gi ine (cit. ghine), 

g =— gi: gone (cit. g'one); glam (it. 
| glam) ; G'oga (cit. Giogia). 
(0 = == sunet grecesc; se pronunţă ca în 

- greceşte, cind e urmat de vocalele a. 

o şi u, sait de.o consoană. 
h = h: har (it. har) ; lăară (cit, hoară); 

hut (cit. hut). 
hi = hi: hir (cit. ir); ev cit ler) ; i 

l'arbe (cit. hiarbe). 
i | 

i 10); d (cit. fu). i; %0 (eit, 

M
I
I
 i 

! 
Î=ij 
I=] 

„ă = dapă (cit. fapă) ; ăarnă (cit. Iarnă). 

Ghior- 
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3
 

e
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4 

fost intrebuinţată 

n= se citeşte ca. sunetul italienese gl. 
m= m 
n=n | 
n = n (muiat) se citeşte ca sunetul fran. - 

țuzesc: sn, în cuvintul agneau, 

== d daspe (cit. oaspe); Bară (cit. E) 
= p | 
= 

= s 

= Ş 
= t 

= j 
=u 

îi = ca în ăom n (it iiom). 
v=v N . , | 

pi == citeşte “cum se pronunța. da. țară 
cuvintul. rin. - 

AX =x 

z=z 
Accentul S saă-- se pune pe un cuvint, 

ori-cind nu este accentuat pe penuul: 
„tima silabă. 

Prescurtările principale 

ghic(itoriş ; 
joe(uri) copil(ăreşti) ; 
medicină) popul(ară); 
p(agină). 

semnul „— arată recapituarea cuiintalul 
titular, Ci



abăilili (cu), joc copil. p. 168. 
abiişala (t-), joc copil, p. 137; 183. 
abscese , med. popul., p.272.. 
acățaria n-inimă, p. 265. : 
achi, ghic. p. 348; — cu hiir, p. 348, 349. 
acri-macri, joc copil. p. 106. 
aduch'irăa (cu), joc copil. p. 162, 
adil, p. 101. . 
află-ță: cloce puili, joc copil. p.. 138. No. - 

114,115. | 
aghlazma, med. popul. p. 227. 
afumarta, joc. copil. p. 96. 
agu tu fune, joc copil. p. 112, 
fos 6 0z6s p. 69 (satiră copil). 
alulirăa, (neînţelegeri la joc) p. 41. 
albtață (la ochi), p. 270. 
albele (ielele, zînele), med. popul. p. 231, | 

232, 933, 234, 235, 238, 239. 
albina, med. popul. p. 292. 
alfa vita, (satirizarea lul abc), p. 70. 
alghiinile cu stuplu, (albinele și roiul), 

ghic., p. 349. 
alizandra (d&-) joc copil. p. 147. 
alizirăa (Q&ăditlor), formuletă, p. 181. 
altu-aallu, joc copil, p. 83. 
alumlaria, joc copil. p. 113. 
ATă, p. 311; ghic., p. 3409. 
camarăa ş-arurli, ghic.. p. 330, 

xl „amă 3, (ueinţelegeri la joc), p. 41; vrăji, 
p. 810. 

ambiturlarăa callor, joc copil. p. 84. 
amestecaria picloarelor, joc copil. S4, 
conețăală, p. 261; 966. 
analtu,- nume de joc copil. cu sfirlează, 

p. 192. , 
anchiidicarăaluă (de-), joc copil. p. 93. 
ancilicaria (d&-), joc copil. cu mingea, p. 

146. 
Anghiilu şi draclu, joc copil. p. 111. 
angusă, îr. angoisse, med. pop. p. 264. 
an, ghic, p. 350; 331. 
Ano-cliircliir- Ano, joc copil. p. 88. 
anirisărirta, joc copil. p. 134. . 
antrițăarirăa, (cu-), joc copil. p. 36. 
antirtirăa, joc copil. pag. 183. 
apu, ghic. p. 351. 
“apala, (sabie), ghic. p. 351. 

INDBN 

A 

apevindecătoare, med. populară, p. 229;— 
cu caracter religios, p: 230; — cu ca- 
racter nereligios, p. 230. 

îmoâgperivia, joc copil. la. vechii greci, 
p. 97. | 

apostemă, med. pop. p. 260. _ 
Aprindi-n! ţara, joc copil. p. 111. 
aprindire, med. pop., — la copiii mici, 

p. 261; — boală, p. 241. 
ardp, (instrucţia la copii), pedeapsa la 

elevi, p. 67: 
ardpuni, (căorchină), ghic. p. 351. 
arățit, med. pop.; p. 968. 
arăzboiul, joc copil. p. 179; 852. 
arăzii, med. pop. p. 268. 
arcaria, (cu), joc copil. p. 102. 
arcul, joc copil, p. 1738. 

„ arcurat (de—), med. pop. p. 268. 
aice, (negi), med. pop. p. 274, 275; 

ghic. p. 352. i 
ariălu, ghic- p. 332. 

_arizbotălu, vezi, arăzboiul, 
arokla, (rodia) ghic., p. 353. 
arsură, (de—), med. popul., p. 287. 
arşice, joc copil. p. 196. ” 
Arta (cintecul punţii din—), p. 1040. 
arucaria cliatra (cu — ), joc copil. p. 113, 
arucutivia, (cu) joc copil. p. 182. 
arustici (v. pinadă), p. 227. 
aruzirsare, med. popul. p. 861. 
arielă, p. 394. ' 
Ostia şi 

„ Amtohiatuds, joo copil. la vechii greci, 
p. 101. ! 

ascuch'atlu (cu-), joc copil. p. 95. 
aspîrăarăa, (cu), fonmul. p. 20. 1! 
astimitiri, med. popul., p. 319. 
dițile de-mplătire- (cărligele de împletit) - 

„ghic., p. 366. 

aua (strugure), ghic., p. 353. 
aumbra (umbra), ghie. p. 354. 
aumbrare, med. pop., p. 253. 
atariga (dt — ), joc copil. p. 161. 
avinarăa (cu. — ), joc copil. (cu arșice) 

p. 129; joe copil. p. 85. 
duinătorlu, joc copil., p. 163. : 
aain'a (n-adâr — ) joc copil., p. 184.
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Bacola (căpitan — ), p. 1013. 
Bagav p. 347; 416. 
barba, ghic., p. 854; păcălituri copil. 

- p. 55; — măa dt-asime, joe copil, 

p. 158. - 
varză, (viersunt adresate la — ), p.'193. 
Vaşiir, form. de păcăleală, 24. 

bătae, p. 260. 
Dătătură, med. popul. p. 294. 
bei, nume de joc copil. cu arşice, p. 129. - 
fău&r€, joc copil, la vechii greci, p. 12 
Borat, nume de oraş în Albania, (cut 

popul.) p. 1018. | 
beţia (cum se combate), med. popul. p. 

292, No. 189. 
videa (a), v. bişea. 
vilciclu de cintari (tocul cintarului), ghic. 

„pe Buk, 
Virbce, ghic. p. 355. 

Dirbee-birbieiş, joe copil. p. 83. 
Vişca (a) joc copil. p. 147. 
Vişica (ardeii) ghic. p. 355. 
bivol, (cîntec de -), p. 198. 
Vigituhii (A&- a), joc, copil. p. 104. 
bişaria criiţitei, jurămint copil. p. 37; 

a âpăllei, p. 94; joc cu sfirlează 193; 
joc copil. 165. 

Vlindă, med. popul. p. 261. 
Vlistem de mamă, baladă, p. 4049, 1050; 

variantă p., 1051, 1059, 1053. 
blistemlu a cucotlui, p. 199. . 
Voale de animale, p. 313—334. . 

căcada-micada, joc copil, p. 115. 
Cacandoni (căpitan), p. 999—1006. 
cafe (cafea), ghic., p. 356. 
cale, -ghie., p. 350. 
calul, Să se aprinde — la picior), med. 

popul., „ 896, 
cană, cuvicle adresate paserci — 

cap (iurere de — ). p. 280; tivburare 
de —. p. 980, 951; pri—, joc co- 

pil. p. 183; ghic. p. 891. 
capra (dă-a), joc copil., p. 106; —, ghic. 

p. 858. 
capse (de), med. popul., p. 200. 
car, joc copil. p. 176. 

7 

„p- 194. 

Voale de oameni, p. 219—312.; termeni 
întrebuințaţi pentru a exprima boala 
şi mersul ei, p. 295; uşurarea bolii, 
p. 995; p.anu căpăta boală, p. 295, 
996, 997; cit timp uurează boala, 
p. 997 ; boale nevindecabile prin me- 
dicamente şi descintece, p. 228 ; pre- 
zervare de boale, p. 235 

Vocete la Aromini, -p. 963— 990 ;.No. 1-- 
XLVIII. 

Voța (sticlă), ghic. p. 355. 
Doşa, joc copil. p. 183. în 
boşorogire (de), med. popul. p. 236. 
broaște (cine are — ), med. popul. p. 289; 

cum nu prinzi — , med. popul. p. 290; 
— în stomach, med. popul. p. 290; 
— (serofule), p. 3006. 

bruma, ghicit. p. 3559, 
„bruticarea, joc copil. p. 85. 
Dube, med. popul. p. 273; cum dispar 

—, p. 973, No. 139 
bucuvală, p. 192. 

- Vudie (uletorul) ghic. p. 353. 
Burada, p. 827, 167. 

buvele, ghic. p. 330. 
- baurelă, (ciuperei otrăvitori), med. popul. 

p. 289, . 
uric (de), med. popul. p. 303; 956; 

muşeate de —, p. 956; cădere de — 

la copil, p. 236; shic. p. 356. 
Vutăa, (butoiii), ghic. p. 396. : 
butură, med. popult p. 395. 

Caragiani, p. 826; 854; 899; 901; 943; 
945; 994; 998; 1011. 

carta, ghie., p. 358. 

casă, ghic. p. 358. 
edistrula (cu) joe copil. p. 105. 
catranlu gone, baladă, p-, 1053 —1055. 

„cdeurdu (acul), ghic. p. 859. 
Cazaca, joc copil. cu arşice, p. 126, 127. 
Căcăranda (căpitan), p. 1030, 1031. 
căculă (tu), joc copil. p. 90, — le,.idem -. 

p. 180. 
„călir (an), joc copil. p. 174. 

călăreț, ghic. p. 359, 
căpușă, cînd te muşcă — , med. popul 

.-
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p. 293, 
căpătarea darului, p. 43. i 
cărăcuşul la cai, med. popul. p. 327, 
căsăloria, med. popul. 297,*: - 
cățaiia, ghic..p. 359, 
celui, care fixează, p. 58 (joc copil.) ; 

— care plinge, p. 46 (satiră copil.); — 
"care se laudă, p. 59; — care aude, 
„p. 59 (păcălituri copil.) — care nu 
vede, p. 60; — care cade, p. 60. 

cerşetor (formuleta unui — ), p. 60. 
Chassiotis, p. 66,. 
Cl'ale-Laye, p.. 1029. 
ch 'apţin! (peptenii), ghic.:p, 360. 
chatra (cu), joc. copil. p. 162; —a 

scitnderi, joc copil. p, 96; pri —, joe 
copil..p. 94. : 

chictrile de moară (pletrele de moară), 
" ghic. p. 360. 

chiich'ir-mich'îr, joc copil. p. 103, 
cliicutli (picăturile de ploae) ghic* p. 361. 
chiimitirtu, pedeapsă aplicată la elevi, 

p. 67... NE 
clipra (clopoțel) ghic. p. 361. 
Ch ivchiira Culi, joc copil. p. 88. 
chirimizli (cărămizile), Shic. p. 361, 
Chita, nume de eroii aromin, p. 1020. 

. chitrițăaăa (eu —), joc copil. p. SS; cu“ 
luarga — lei, joe copil. p. 95; joc 
cu tombulu, p. 133. 

chisa cu paradislu, joc copil. p. 107. 
"eltuşăfi (colţuri), .ghie, p. 369. 
cî-că, joe copil. p. 82. ! 
ciculă, joc cu —, p. 136; cu darăa — 

p. 137. | 
ciculilor (cu darea — ), joc copil. p. 137; 

idem p. 139. 
cildare, ghic. p. 364; — a şi mal'lu, ghic. - 

p. 364. PE 
cilein'e (eilcie), sic. p. 363, ; 
cîmară (dă-a — ), joe copil. p. 103. 
cîmila băgală, (cu); joc copil. p. 104; 

cu cimila mprăastă, p. 105, joc copil. cindila (candela), ghic, p. 364. - 
cîne, ghic. p. 330. ii 
cîntare,. ghic. p. 364. | 
cîntec, p. „819—1416; = de zrere, 

$28 — 872, No. I— CXNIV; — de săi. 
nătale (ztană), p. 873; despărțirea, 
p. 573, No. I—XXVI; străinătatea p. 
866, No.1—XXVII; revederea p: 897, 
No. I—X; — de. joc, p.. 904, No. 
I—XAVI; — de nuntă, p. 915, No. 

„I—XLI; — diverse p. S29, No. [—: 

LNIII ; — distichuri p. 958 — 962, 
No. I—NXXV; — bocete, p. 963—990, 
No. 1 — XLVIII; — e haiducestă,  p, 
991 — 1034; — balade, p. 1035-1053. 

cipistăari, (căpistere), ghic. p. 365, 
cirate, ghic. (corabie), p. 363. 
circări, med. popul. p. 327. 
cirtidili dă-ampiltiri (cărligele de împle- 

tit), shic. p. 365. 
cirlig, ghic. p. 366. 
cîstin'a (eastana), ghic. p. 366. 
clata şi clița (broasca şi cheia), ghic, p. 367. 
căarda. (sabia), ghic. p. 331. 
cocă, (în limb. copil.), p. 15. 
cocoș, cuvinte adresate la — „p. 194. 
cofă (ploscă), ghic. p. 367. ” 
colinde la Aromini, p, 707—792; co.- 

laci de —, p. 7ll;cintece de — ,p. 
713, No. 1---93. ” 

Ahhofitay și : 
odbafituâs, joc copil. la vechii greci, 

p. S4. 
congediere, p. 58. , 
Constantin, salirizarea numelui de —, p. 
48; — în balada blistemlu di mamă. 
p. 1049, 1051; cîntece 1028. 

constipaţie, med. popul. p. 239, No. 77. 
contuzie de craniă, med, popul. p. 26], . 
corimboc'-mbod, joc copil. p. 130. 

„colea, (dăa — ), joc copil, p. 147. 
coloiul, med. popul., p. 333. 

„creştere (de), la cupii, med. popul. p. 253. 
cucalichi, med. popul. 

de cai). 
caicili-vicili, joc copil. p. 102. 

p. 328. (boală 

- cucoşa (t-a), joc copil. p. 198. 
cucdt (cocoș), ghic. p- 368. 
;cucu-dan, joc copil. p. 102. 
cucu-mmpadi, joc copil. p. 102. 

“cucin (varză), ghic. p. 409, 
cuci, cine, căţel 

copilăresc). 
culcari (cintec de leagăn de — ) p. 1-11. 
culianda (la oi) med. pepul. p. 318. 
culutumba (d-a — ), joc copil. p. 183, 

(apelativ în limbagiul 

cum să faci, ca să-ți trăiască copiii p. : 
291; — să ciştigi un proces, p. 291. 

cumbura, joc copil. cu pistolul, p. 173. 
cuna, (leagăn) p, 3. 
cundil ă, (condeiu), p. ghic.368; — cu gra- 

mati, ghic. p. 369, 
cdpili (eu), joc copil. p. 102. | 
cua de găină, med, popul. p. 266,
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curcubetă, ghic. p. 369. 
curcubcă, ghic..p. 370 ; cuvinte adresate - 

la — pentru creşterea părului, p. 189. 
_curmarăa riul, joc copil. p. 92. 
Curnica, nume de oae; baladă cu acest 

nume, p. 1045—1048. 

curşume, ghic. p. 394. 
curună (cunună), ghic. p. 376: 

cup (d&-a), joc copil. p. 101. 
cejlă (pri — ), Joc copil. p. lî3. 
dididr (prin un-), joe copil. p. 100; 

— în sărituri, p. 155. 
dimdirăa (cu), joc copil. cu arşice, p. 198. 
dingăr, joc copil. p. 160 
diridp, (coptor) ghie. p. 3062. -. 
cdăară.băară, (cuvinte spuse, pentru a 

căpăta dinţi noi), p. 190; 191. 
dăari a păsările, joc copil. în sărituri, 

p. 156., 

- 

Dăhani (căpitan), haiduc, p. 998.. 
dai mamă pute, joe copil, p. SS. 
dalic (la om — ), p. 290; 315, 
daran (de), p. 318. 
dă-u foc, joc copil p. 86. 
Deceuri, p. 737—3816. No. I—XXNIV 
degerave, med. popul. p. 296. 
deget (aprindere de —), p. 295. : 
deochi, med. popul. p; 309. 
descintec, p. 2383 — 936, 938 — 241, 

944 —950, 254, 974 —976, 985, 298, 
229, 303, 310, 321. 
Dima al Fă, p. 1024. 

_Dimăchi (căpitan), p. 1028. 
„dinte (de — găurit), p. 255; ca să pă — 

curață, p. 955; durere” de - —, p- 255, 

256, o3, 
dinţi de ch! dptine (dinți de pieptine) ghic. 

p. 370. 

dăidite (degete), ghic. p. 370. 
Qindir, joc copil p: 159. 

custură, p. 43, 
cu, formul. diverse, p „at, 
Cuștareli (căpitan), p. 1031. 
culumăţili (cu), joc copil. în cinci pic- 

tre, p, 1608. (vezi: abăslili). 
cuti-cuti, p. 10. 

"cufandăchi (Ta — ), joc copil. p 100. 

“ dăurle şi căada cală, (picioarele şi coada 
calului), ghic.-p. 362. 

e'ubuca (ciubuc), ghic. p. 362. 
cluciu, prunc (în limbagiul copil.) p. 8. 

clulenga. (a — pri mină), joc copil. (52. . 

dulul, cînd te seuipă în ochi, med. popul. 

p. Bl. 
cunuig, ghie. p. 363. 
Cup, glonte de puşcociiă, p. 9. 

culca (a) joc copil., descris la p. 137, 

„No, îl. 

diuekare; p. 241 (deochiă) ; Cine poale . 

fi deochiat, p. 241, 242; cine poale 

deochăa,. p. 241 ; cum cunoşti deochiul, 

„p. 949; cînd cel deochiat mu este des- 

cintat, p. 944, 945; descîntece de 
deochiă, p. 245—2948. 

dilacă, med. popul. p. 315. . : 

doctori (în medicină), med. popul. p. 221; 
—pupulaă, p. 922. 

doctorie (de nuc), med. popul. p. 303. 

dorința, cum se împlineşte, med. po- 

pul. p. 309. 

drimbală (darta a — ), joc copil p p. 108, 

dudia, p. 62. 

Duminică (vlersuri referitoare la —), p. . 

200. 
Dumnica şi eruthu-a-lei, baladă, 1037. 

dut-â-lachi, joc copil, cu arşice, p. 196. 

dica (cu — ), joc copil p. 78. 
ine, mumirea lor, p» 231—233 ; vinde=
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care de —, p, 233—235, 239; cind Gopeşi, p. 237 ; — din Peritole, p. se vizitează — ,p. 235 ; — din Orugora, 237 ; — din Avela, p. 937; descintee p. 236; — din: Blolovişte, p. 236; de —, p. 238, 239, — din Vlaho- Clisura, p. 236; - din _Qua şi năaplăa, ghic. p. 371. 

: 

Ea ded, joc copil. p, 184... p. 94. tarbă amară, med. popul. p. 294. cşă (dă-a —), joc copil p. 110. 2noataxtoudş, Joc copil la vechii greci, 

p 

Fdlangu, pedeapsă aplicată la elevi, p. 67,  . făartică (foarfece), ghic. p. 372. " Păfi-n-guşi, mea, popul. p. 329. : . Joc, ghie. p.. 372, Fauriel p. 1001, 1003, 1003, 1004, formulă numerică, p, 200, 201: 1005, 1006. 
formulele (diverse), p. 16—24; — dege- femeca, (cum poate avea lapte —), p. „telor, p. 17—19; — fede, p. 16; 305, 306; ca —să nu nărluriseaseăă — paştclor, p. 16 3 — mâniosulu, p. totul, p. 307, 

68; — cucli'osuluă (supăratului), p. Fetu-Aare (căpitan), p. 995, - 63; — cînd săruţi copilul, p. 63; Fezu (dirvenaga), p. 1026. Si — comula'ive, p. 95—35, * ficlu (eu), p. 91, joc copil ; idem p. 124. Frica, (cum se alungă —), p. 199, 255. ficorlu (cu), joc copil p. 105. "fricos (satira celui —), p. 45. ficuriclu (cu) joc copil, p. 105. frigură, med. popul. p. 251; — ure- fif, sul, piston, la joc copil, p. 95; joc chite, p. 259; ape de—, p. 9252, copil, de-a puiul, p 124. fudirăa, (de la Şcoală), p. 67, figuri (jucării de hîrtie), p. 176, fum, ghic, p. 373; cuvinte adresate Den 
fistulă, p. 294, 

„tru alungarea — lui, p. 192. - intină, ghicit, p. 371. „ Junia (eu), joe copil, p. 112.. firmdc, med. popul. p. 319.: | furli (cu), joe copil, p. 164, Jlituri, joc copil, p. 182. - " -furnigă, ghic. p. 374. Pluere (copilăreşti), joc copil, p. 180, 181, furtună (ca să înceteze —), p. 339. foale, ghicit., p. 372, fus, ghic. p. 374. 

G 

Găgărița  (viersuri adresate la — pentru - Ghicitorile Arominilor, p. 341—419: noroc), p. 191, 192, | | cind se petrece cu —, p. 343; cum găină, med, popul., cînd nu ouă —,p. se numesc ghicitorile, p. 344; cine 38U ; cind clocește —, p. 330; ca să > petrece cu —. p. 344; scopul — lor, se îngraşe —, p. 331; să. ouă nciîn- p. 845 ; geneza — lor, p. 346; co- trerupt —, p. 331, No. 57, 58. lecţia de —, p. 347; ghicitori, p. . 
gălbadă, med. popul. p. 320, 321. 348—412, 

, 
gălbinare, med. popul. p. 257; de-— glulsu (cum se face —), med. popul. la copii, p. 302, 

p. 333. gastru, ghic. p. 374. Ă „9îdă, form. diverse, p. 18, 19. gaz, (opaiţ), ghic.. p. 374. gilină, (găină), ghic. p. 375; — ş-oiilu, genuchă (răcire), med. popul. p. 273, ghic. p. 375,



girgară, jucărie copil. p. 175. 
giscă, (n-am dă —), joc copil. p. 161. 
git (de) med. popul,, p. 281. 
gillej (de) med. popul. p. 281 ; bube în 

981. —P 
glucă, joc copil. p. 195. 
gtaţă (ghiață), p. 376. 
glinduri, med. popul. p. 294, 306, 
Jăadă (batae), med. popul.-p. 304. 

" graiă de moarte, med. popul. p. 224. 
grănuflu aţi bunlu, pariţiă, p. 271, 272, 
grănuță (de bube), p. 250. 
grăască (â&-a), joc copil. p. 195. 
grindine (ca să înceteze —) p. 340. 
grirăa bi mină, neînțelegeri la joc, p. 4l. 
grăapă, ghic. p. 376.- 

gepe. (buzunar), ghic., p. 373, 
guf (păcălitură copil.), p 
funădpini, (damă di Dj, med. popul. 

p. 305. 
ungundr, joc. copil. p. 182, 

Hagi- Varsam, cintec haiducesc, p. 1032. 
hali, med. popul. boală de ele, p. 239. 

Hasdeu, p. 1, 25, 75, 214, 343, 759, 

aură, med. popul. p. 93. 
Jeca, joc copil. cu arşice p.: 197, 

Iani Papa -Nicola, (căpitan), p. 1008. 
ibric, ghic. p. 378, 
icăană, ghic. p. 379. 
pure (cum poţi prinde —) med. popul. 

. 3389. 
nise, p. 347, 125, 826. 
împontența . (cum se. -vindecă —, med 

_popul, pag. 277, ț 
„ îndiscreția, păcălire copil p. 50, 57, 

“inimă (de - ), p. 304; 
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__ugoz (glonte), ghic. p. 394... - 
guguc'e, cuvinte adresate la —(lurturela), 

p. 193. 
gugul ană, (ciupercă), -ghic. p. 376. 
gură cu dinți, ghic. p. 377, 

„gura, (miros de — ) med. popul.p. 298. 
gurliţă, mea. popul., boală de porci p. 330. 
gurmiz (tarinjită), med. popul. p. 273. 
guştur verde (mușcătură de —), p. 288, 

„gută, (tu — cu azvirniăarăa), joc copil. 
-p. 151; cu nuţli tu.—, joc cu nu- 

cile, p. "101 ; tu — cu adunarea, joc. 
copil. p. 109; tu — cu adunarea di-: 
prisupră joc copil. p. 109; tu —, joc 
copil. cu mingea, p.. 142. 

yuvujdel,. med. popul. 316. 

gură (jurămint) p, 376. ” 
Duratiu a Iepuri, p. 35, (urăm. copil): 

— cu ascuchiat,p. 37, 38; — cu de- 
gel, p. 39, - 

1035. 
hivane (piuă), shic. p. 378, 

Humunic (pepene verde). ghic. p. 377, 

de — la cai, p. 

328; 311. 

- ininia, (versuri ce se cîntă, cind se 
__patinează), p. 198. 
instrucțiunea (la copii aromini în trecut), 

p. 64—170. 
iu-i cuclu? joc copil. p. i. 
Xubirea (cum se capătă), p. 953, 298 

299; la vite=, p. 333, 

7
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înjurătură copilăreşti, p. 202—210; — 
adresate grecilor, p. 206 —203 ; — Aro- 
miînilor p. 207; — adresate bulgari- 
lor, p. 208; — adresate Ia tigani, p; 

jireşcă, (în), joc copil. p. L16. 
joc, stricarea jocului, „p. 40; cine strică - 

jocul, p. 40; cum ciştigi la-,p. 41; 
minciunile la—, p. 42; —u cu casa, 
joc copil. p. 161; —uri copilăreşri, 
p. 71—1$6; origina —ului, p. 73; 

7 

Lala, relren în cintecele de leagăn, p, 
2, 3; —la, idem,p. 4. 

Ionpa,. ghicit. p, 379. - 
lapicle la vite, p. 321; să nu-ți fure — 
“de la vite, p. 321; să furi— de la vite 
străine, p. 329; ea oile să dea — mult 
p. 399, 393. ” 

„dasă-spată, p. 106, joe copil. 
laspta (cu), joc copil. p. 182, . 
lastică, joc copil. p. 173. , 
Liăzărelul la Aromini, p. 731 —736 ; des- 

crierea obiceiului, p. 733; cintec, p. 
7134, No. 1—5, 

lăagăn, p. 737; descrierea obiceiului, p. 
739, 740, 741; parodie la cintece de 
—,p. 10; cîntec de-, 1; 2, 3; cin- 
tec de-—adresat la băieţi 4—8; cintee 
de—udresat la fată, p.S—11; 956, 
LX; 957, LXL - 

lemnul a IHristohă, med. popul. p. 274. 
lemnu, cu-pri dăadit, joc. copil. p. 133, 

179. 
lepurli (cu), joc copil, 92 + 184: formu-. 

leta degetelor cu —, p. 17, 59; glie. 
p. 379. 

liginaria (d&-a), joc copil. p. 165. - 
lihnar. (opaiţ), ghic. p. 380. 
lima, ghic. p. 353. 
limbă, să nu scoţi bube pe —, med. po- 

pul. p. 279; ghie. p. 380. 
limbrici (de), med. popul. p. 287, 

INDEX . 

208; — la albaneji, p. 209; Za 
Evrei, p. 209; —la 'Turei p. 209, 

n(ărcarea, med, popul. p. 324. 

importanța —ului, p. 73; 74; ele- 
mentul dramatic în —, p. 75; 76; 
—uri pe bani, p.:90; cîntec de — sau 
şcolare, p. 11—15, 557. 

jungiu (unghii) med. popul., p. 295, : 
jurăminte (copliăreşti), p. 36—39. 

limidură (imeliţă), shic. 'p. 381. 
„ LZinătope, nume de vechiii oraş aromi- 

nesc. p. 1010, 1011, 
“lingură, .ghic. p. 331. 
liturgh'iă, formul. diverse, p. 20. 
indură (rindunică), ghic. p. 381, 
lingoave indelungată, p. 289. 
lipudă, (ciorap), ghie. p. 382. 
du-liu, refren la cîntece de leagăn, p. 9. 
Diunida-lagi-Biva (căpitan), p. 1014, 

1013. 
Lă-am: bun-bun,: joc copil. p. 77. 
lari (di lună), med. popul. p. 303; — - 

dinafoară, med. popul. p. 239; —di 
dine, p. 239: boală de copii, 249, 

loc, ghic. p. 382. : 
lostur, shic. p. 382, 
lucru găsit, p.. 42, 43. 
lulu-la, relren la cintece de leagăn, p. 

2 4,6,7,8. 
—buminari, ghic, p. 383. 

-. dunarile, p. 3807. 
lună nouă, p. 339; obiceiul de —, p. 

751—736. 
dună-soare, joc copil. p, 12]. | | 
lup (mușcătură de —), med. popul. p. 
320 ; —să. nu manince vite, p, 315. 

duschiid, med. popul,, p. 254. 
Vepur, cuvinte adresate la un tepure, p. 

196 (vezi: lepure). -
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Maru, med. popul., ca prezervativ în 
contra bolilor, p. 226. : 

maf, jucăria copil. de maţ, p, 180. : 
mălțăadii, (sărsat), mea. popul. p. 982. 

- măasa, ghic. p. 384. 
medicina populară, p. 211—310. intro- 

ducere la —, p. 213; importanta —, 
p. 914 —917. 

mele, cîntece de-i, p. 196; 

seşti—i, p. 198. 
mer-mer ariş, joc copil. p. 167. 
melura, ghie. p. 38%. . 

„ Alihale, nume de eroi, p. 1021. : 
mijloc, (durere, rupere de —), med. po- 

_pul. p. 239. 
mincună, ghic. p. 381. 
minte, ghic. p 385. 
mitră, cind se scurge singe din—, p; 307 ; 

269. 
„Alitri, nume pers., dim, din Dimitri. 
minata (t-a-), joc copil. în sărituri,. p, 

156. 
mână- moartă, tormulete diverse, p. 19, 20. 

mână (pri-), joe copil. cu arşice, p. 1929; 
cînd crapă —, med. popul. p. 295. 

ministir, jucărie făcută din mini, p. 178. 

mînoch'irlu, (amuletă), p. 252. 
minucdu (manuchii, ghic. p. 385. 
minuşe (leagăn), p. 2. 
mirlirăa la oi, med. 'popul. p. 322, 
miîrlităarăa, joc copil. p. 167. 
miscâță, doctori populari, med. popul. p. 

Nada (căpitan), p. 1017, 1019. 
Nachi, salirizarea lui lanache, p. 49; 50. 
XNani, cintece de-—, p. 1, 2; refren la cîn- 

tece de leagăn, p, 2—10; 937. 

Nara, numele orașului Arta, baladă va- 

riantă la cintecul din Arta (p. 1040— 
1043), p. 1043—1045. 

nas, scuvgere din—, p.. 96%. 

Nasta, satirizarea acestui nume propriă, 
p. 50. 

naştere, med. popul. p. 200, 301;—cu 
uşurinţă ; pentra femeea care nu naște, 

p. 801; cra să au nască cine-ra fată, p. 
302; cisul în, p. 302, ! 

ca să gă- - 

„nidr (nor), 

992, 
măară, ghic. p. 385. 
măarte, ghic. p. 386; întoarcerea cul-ea * 

- de la—, p. 338; cînd cineza nu 
poate muri, med. "popul. p. 258; cum 
poți [ace să moară un om răi, med. . 
popul. p. 307, 308. 

măaşe, joc copil. p. 177; satirizarea u- 
nei—, p. 51, 52; —le, (babele), ] 
993, 994. 

molii, cum păstrezi. naxnele de — med. po- 

pul. p. 339. 
moşneag, sativizarea unui—, p, dl. 
muldere (mulgere), ghic. p. 386. 
muliță, med, popul. p. 319, 
mun, ghic. p- 386, 
murara (a), joe copil. p. 96. * 
murminţil (cu), p. 149, joc copil. 
Duscopole, orăşel rominese în Albania, 
-p. 66, 1010, 1011. 

muscă de cal, med. popul. p. 312. ' 
mustu, cînd se bea— Gin noă), med, po- 

pul. p.:254.:* 
auşcare (de cine, cal), med. popul.. p 

262, 9263. 
muşchi (durere de —), med. popul. p. 278. 
muşcă! (de-), med. popul. p. 312. 
muşiele, cum se stirpesc—, med. popul, 

p. 304. 
mirtrirea (cu-), joc copil. p. s5. 

Jluzaciia, provincie în” Albanie, locuită 
de Aromini şi Alhaneji. p. 1029, 

-ncaliv, dă-a -, joc copil. p. $6. 
ncîrcarta (cu), joc copil. p. 162. 
năaătă, ghic, p. 886; jucărie copil. p. 56. 
negură (ceaţă), ghic.: p. 387. 
nel (inel), ghic. p. 387. 
Nenifescu, p. 6, 65, 969; 994. 

Nica, eroi, p. 1021. 
Niculiţa, nume de oraş arominesc din 

trecut, p. 1010, 1011. 
glic. p. 387. 

niputăari mari, med. popul p. 978. 
niricondă (durere de picior), med. po- 

pul. p. 293. | 
piveastă, satirizarea unci —, p. 89, 53
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noade, joc copil. p. 179. 
ANoti, eroi aromin, p. 1020. | 
nuc (doctorie de—), med. popul. p. 303: 

ghic. p. 388, , 

"fi, cintec de-—, (cintec de leagăn), p. 1. 

ae, ghic. p. 389. 
"dală, ghie, p. 389. 
dară (ceas), ghic. p. 389. 
dasi, pedeapsă aplicată altă dată la elevi,. 

p. 67; durere de—, med. popul. p.257. 
Obedenaru, p. 826. i 
Ochi (de), mea. popul. p. 269 ; cind nu 

văd-— clar, p. 269, curățirea de-, p. 
269; lovitură de—, p. 269; pentru 
a avea vedere bună, p. 270. 

- ochi! (a), joe copil. eu, tmbulu, p. 133. 
Oclu (di ţe-—ăasti aestu?), joc copil. cu 

tombulu, p. 133. ., 
ali (ochi), ghic. p. 390, 
ochi ligari (dă-a), joc copil. p. 112. 

Pâlmili (cu-), joc copil. p. S5, 
Pap, cum se face copilaşul moşneag de 

citre rude, p. 253. | 
Papa (cu), joc copil. cu mingea, p. 144, 
Papadiţa, joc copil. p. 106. 
Papa-dimn'u, (căpitan), p. 1033. - 
papaiudele la Aromini, p. 795 —730 ; 

descrierea —lor, p. 725 ; cintece de— 
p. 726, No. 1—9. 

barălu (paraua), ghic. p. 392., 
Zarlu (cu), joc copil. cu tmbulu, p. Î31. 
paseri (ca să prinzi—), p. 337. 
Păştili (paşti), formul, diverse, p. 16. 
Pat, juc. copil. p. 177. " 
Zataloni, joc copil. p. 94. . 
patiu a mortului (sieriă) ghic. p. 892. 
păcăliri. copilăreşti, p. 35—63. 
păduchiu, med. popul. p. 297; —de lemn 

cum se stirpesc, p. 331. - 
- Păpuşile (cu), joc copil. p. 167, 

INDEA 

nucă, ghic. p. 387. 
nucă, coji de-—, pedeapsă aplicată la 

elevi, p. 67. 
numă,. ghic, p. 388. 

oclil ligați, p. 119. 
oflicos, med. popul. p. &72, 
0, med. popul. p. 316; după ce fată 

—le, p. 317; tuse la-—, p. 317: cu 
—le, joc copil. p. 174. 

om, ghic. p. 391, 
omidă, (versuri adresate la—), p. 192, 
orbu-ghani, joc copil. p. 112. 
orbul găinilor, med. popul. p. 268, 
osul (cînd se rupe-— la om), med. popul. 

p. 289. 
otravă (de-—), med. popul. p. 279. 

„0ă, ghic. p. 391; — aroş,  formul. di- 
verse, p, 16. - 

Părul (cum creşte), med. popul. p. 296; 
311. 

dălichii (iepele de la războiit), ghic. p- 
393, 

păană, joc copil. p. 178. 
pecea, joc copil. p. 87. ă 
Decnă (păstrui), med. popul. p. 296. 
pelticie (de), med. popul. p. 280. 
penură (cui), pentru vestijirea pomilor 

întrebuințată, p. 62, 63 ; ghicit. p. 393. 
Descu (peşte), ghic. p. 393. 

„Besirui, p. 296, 
peştii (cum se prind), p. 339. 

“ Petrescu, p. 826. 
picioare (de), cum se fac-- drepte, din . 

strimbe, p. 253: umflătură de-—, p. 
293, 9294. 

„Pepi (durere de—), p. 292. 
pinaclu, pedeapsă aplicată la alevi, p. 66. 
pipirvaită (ardei), p. 355,



INDEĂ : | iotd 

pirustie (cu), joc cc p. 105; joc co- ghic, p. 395. 

pil. cu mingea pâl; 146; ghic. podalgie, med. popul. p. 293, 

p. 393, | poczia populară (la Aromini), p. 817— 

pisica, ca să nu mprindă şoareci, p. 1055; numirea— —,819; expresiuni ” 

333. referitoare la cîntece; p. 820—823: 

Pisuderi (cîntec), pl016. | adunarea—  —, p. 824; colecţiuni de 

pişti, joc copil. cu şice, p. 127. — =, p. 826. e 

pita, ghic. p.'374. policâr, form. p. 17, 18. | 

piutita (lipitoare), c. p. 394%. , porcă, med. popul., cum se vindecă, — 

pinadă, lucruri care aduc bolnavului p. 337. 

pentru a-i face pă de mîncare, med. poparnic, p.. 192. 

popul. p. 227. Popilian, 64, 65. 

pîpuţi (ghete), ship. 394. porc, formul. —ului,. p. 53. ' 

pispacă, joc şi jues copil. p. 95. Pouquesille, p. 64; 824, 895. 

pliguiri (de) p. 28 prag, ghic: 393. 

pliscare, med. po); wmflătură la git, -  praş, ghic. p. 396. 

p. 951, 979. __prăaştăa, joc copil. eu praştia, p. 171. 

plătare (m-—), ca . cunoşti după omo- prorerbe, p. 413-—706. 

plat, med. popip. 254. prucuviţă (pojar), med. popul. p. 266. 

pleofcă, joc copil. ;98. pruncul (cum se întăreşte--), încă. po- 

plicră, pleuresie, |285. pul. p. 301. 

ploada (na—), jocopil. p. 199. - ptiu-cică, joe copil. p. 81. 

plop, med. popul.. 300. i _puliţă, ghic. p. 396. 

ploscă, ghic. p. 3 ” | pulană. (a), joc copil. p. 147. pri—, joc 

_plinsul, cum se cmă—, p. 976. copil. p. 152. | AR 

pliscinirăa (—frînqi), joc copil. p. 95. pullu (cu), joc copil. p.'118;—ghic. p. 

phumb (glonte), pi94. -896.—vedi, joe copil. p. 79. 

păaha, (plasă), gh p. 39%. a pupu (prune, în limbagiul copilăresc), p. 6. 

păarca (cu), joc oil. p. 147. - pureciă, cum -se stirpese—; med. popul. 

păarta cu losturlu(poarta cu. drugul), puric (purece),. ghic. p. 397. 

- R 

Rană, med. popude închis--, med. po- răcit, med. popul. p. 290. 

pul. p. 263, 4; 311; cum se des- veumatizm,. med. popul. p. 267. 

" chide—, p. 9; —la mână, la pi- “păe, la 0%, med. popul. p. 317; = la 

"clor, p. 9265;1- oi, p; 318; — la capre, p. 393; —la cai, p. 827. 

cină, p. 330. cauzată cu pușca, p. rindunică, cuvinte adresate la .0 —, :p. 

988; —la calp. 324. 194, 195. 

răcire, la vite, mă. popul. p.. 325, 

Ss 

sac, ghic, p. 37; 397. scamnu, joc copil. p. 178 ; ghic. p. 397. 

Salamura (căpita), p. 995. sara la Dumnezei, ghic. 39$. 

satira la copii p45—54. scintela (scintee), ghic. p. 398. 

satirizarea. (învătorului), p. 68, 69. schlinaria (cu), joc copil p. 107.. 

scamnachia (t-a-) p. 156, joc copil. în. selaăa (a), joc copil. p. '103. 

sărituri. „sclavachia (t-a), joc copil. p.. 103.
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sclazlu, saă : sclavii, joc copil. p. 103. scăală-scufi, (Qă-a-), joc copil. ..p. 137, «scăală tii s-şed to, joc copil. p. 185. scăateria untulemnu (cu, —'), Joe copil. : p.90. E 
scăatere afară, p. 259, med. popul. scăiteria căarne (cu) joc'copil. p. :109. "scrierăa (scrisul), &hic. p. 398. 
Scuiparia în gură, păcălit. copil, p. 55. : sculpatul, med. popul. ca prezervativ in contra bolilor, p. 243; 
sculare, cintece de —, (leagăn), p. 1i,. 12—15; 957. + , 
scunda (a), joc copil. 'cu arşice, p. 131, scurt. satirizarea celui scurt, p. 53.. sfalangu (vezi falanga), p. 67. sfurlă (pri), joc copil. cu sfirleaza, p. 122; 191, “> 
Yrădidinili (sfredelul), ghic. p. 898. sfirnuţel, med. popul. p. 274, 

- Sina (căpitan), p. 1027, * 
sicriă (ghic.) p. 392, | simniclu (eu), joe cu slirleaza, p. 123, sinduchia, ghic. p. 399. 
sine (de-), cind suferă femeca —, med. popul. p.'306, 307. - : sirtu, ghic. p. 382, 
sila, ghic. p. 399.- 

| simte Dumnidale, satirizarea: rugăciunei : aSinte Dumnezeule», p. 69. 
singele, cum se purifică —, med. popul, . p. 291, 
sirminiță, leagăn, p. 2, 
slăbicini mari, med, popul p. 278. 

"Sarpe, med. popul., ca să nu te muşte —, p. 982, 284; earbă de-, p. 283; 284; muşcălură de şarpe la oameni, p. 284; — în piniece, p. 984; cum dispar șerpii, p. 284, 2583 ; muşcătură de- la vite, p. 329; ca vacile să nu fie muşcate de-, p. 329; — ghie. p. 402. 
şelinda, joc. copil. p. 1338: scop (pri-), joc copil. p. 159, şele (de), med,: popul. -p. 957. fenc, joc: copil. cu arşice, p. 130. . șezut, (de—), med: popul. p. 258. ... 

INDEX 

_găaxec, ghic.' p. 402, 
- şopul (cu linirăa minilțin-, joc copil. 

săare, viersuri: adrle — lui, p. 190 ; 
ghic. p. 399; 4 

sobă, ghic. p. 400 . 
sdira (t-a) joc copih stirlează, p. 124, soirlu (eu), joc cojlcu arşice j..130:; 

a-i, joc copil. sfirlează, p. 194. somnu, ghic, p. 40|— întrebuințat cu: caracter supranati in cîntecele de 
leagăn, p.2; prdgire de-, p. 309, spala, ghic. p. 401| - 

splină (durere de —)kq. popul. p. 269, staria (neînţelegeri joc), p. 41. 
sterilitatea la OI ;: ci] se combate — — med. popul. p. 34 cum se obține —. p. 300; 307. | 
stomach (durere de | mea. popul. p. 

258. ! 
striaha (streşina), g p. 401. . stridacl îş, satirizareablui —,' p. dt. 
struguri, cum se. păbază —, med. po- 

pul. p. 338, 
slimbul, diverse fori ele, p. 20. - sifit şi truphu (sui Și trupul), ghic, - ? -p. 401. 
suhăți (tinji), p. 33 ! sulfatul (de chinină), ba, popul. p. siilili (cu), joc copil, 108. 

19
 

G
e
 

19
 

"suluri de arăzboiă “gi, p. 401. 
surdisive, (ieşire afară)ed. popaul. p. 959. Surghinăţă (sînţii —), |d. popul. p. 316. 
sufula, (întovărăşirea)| 44; ruperea = lei, p. 44. . 
sutălindă (suveică), ge, p., 402, 

Şipiscu, nume de cowmlă rominească in 
Albania, p. 994, 

Şirgăniți, p. 1016. 
sirigelu, p. 326, 3a7. 

p. 93 ; cu băgarea cdluj în—, joc co- pil. p. 93;— glie. 371; 402. şilup, joc copil. p. 93 a 
şuirarta (a), joc copil. arşice, p. 131. suricăanie, p. 317, a 
şutili, med. popul. 30d -.  



aca-luca (a), joc copil cu mingea, p. 147 
tălari cu .vtardi, (putină cu varză) ghic. 

p. 403. i 
talpi (la ochi), med. popul. p. 270. 
tată carni jurămiînt copil. p. 86. 
asa, satirizarea numelui —, p. 30. 
tatafchia, joc copil. cu arşice, p. 129. 
Tavanii (sîmziene), p. 743—750 ; 956. 
tăetură, med. popul. p. 306. 
tălare, med. popul. (de .tăere), p. 249. 
tia-bum, joc copil. p. 80. 

" Teja, nume de eroi aromin, p. 1020. 
tângala, juc. copil.: p. 173. 

teta-todu, (viersuri. adresate la paserea 

—), p: 196. 

tienifiz, med. popul. 325. 
tigane, (tigae) ghic. p. 403. 
tibaclu (cu), joe eopil. p. 108.. 
tipor (topor, secure), ghic. p. 403. 
tipsia (ghic.) p. B74. 

.tăacă, ghie. p. 104%. 
Toli, p. 1098. |. : 
Toda, satirizarea pcestui nume; p. 18, 
tombulu (cu), jod „copil. p. 131;— cu 

darăa, 132;-A4di mpadi,—p. 132; 
cu casa, p. 135| sum ciic'ăari, p. 135. 

topa (eu), joc copil. cu mingea, p. 140; 
! — cu. darăa, p.| 140, No. 

ancilicarta, p.[l4l, No. 118; — cu 

ap, |, p. 35ș. 
țară (pu), joc ccpil. p. î10. 

„ dăapă | (ceapă), p.| 405. | 
fe liigură dai lajnumtă, joe.copil. p. 80: 
e Taj tini, joc kopil. p. Sl. 
fer (cer), glie. yl.. 406. 
ei e) joc că i p. 96. 
[ien joc copil. p. 87.   
ud (de. ), ned popul. p. 957; cind se 

opreşt te.— ul la cal, p. 324. 
ugac (coş) ghic. ip. 408. 
ulc'dr, med. popul. p. 275, 216. 
umflăură, med, popul. p. 240; 281. 
una (u-), joc copil. în sărituri, p. l5£. 
upărise, med. popul. p. 279, 

“turbare, med. popul. 
- turnata (a), joc copil. cu arşice, P. 12$; 

duse (cu flegmă), med. popul. ; 977. 

117; cu-— 
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merlu, p. 141, No. 119; —vimbur- 
- vimbur, p. 143; No. 121; —semnu- 
„lui, p. 144, No. 122;—-n chiatră, p. 
144, No. 122; —n-calar, p. 146, No. 
193 ; —n-mur, p. 146; —a mer, p. 
147, No. 195. 

topchieri, joc copil. cu mingea p. 144. 
trădțiria semnul (eu), joc copil. cu sfire 

lează, p. 193. 

ircila (an), joc copil. în sărituri, p. 154; 
an — cu artisirăa, joc copil. p. 454; 
an— ghiiftăaşte, p 155 ; an-— cu stulili, 

p. 155. 
triotăa (cu). joe copil. p. 166, 184. 
Tessa, p. 101. 
tridăarta (eu), joc copil. p. 166. 
trînji (cu şi fără scurgere de singe), 

med. popul. p. 260. 
triznet (de), mea. popul. p. 319. 
tucinili (cu), joc copil. p. 117. 
tufechia (puşcă). ghic. p. 404. 
Tuna (căpitan), .p. 1093. 
tura-ghiază, joc copil. 90, - 

p. 285—287. 

— simplă, p. 977. 
blă. ghic. p. 405. 

țlistră,. jucărie copil. p. 95. 
ținglilăc, jucărie p. 177. 
țir (ciur), ghic. p. 406. 
țivulia, (opinea), ghic. p, 407. 
țită. (ţîţe), ghic. p. 407 ; — de vacă, ghic., 

p. 407. : 
țădpilli (cu), joc copil. p. 149; 
pupată (topor). shic. p. 403. 

urare, p. 58, Gi. | 
ureche (durere de — ), med. popul. p. 304, 

305 ; 267; curăţire de —, p. 207, 
mele de cal, ghicit. p. 408. 
usic (boală de ca) med. popul. p. 328, 
utre, ghic, p. 372



  

    

toja 

talăa di Ianina, cintec, p. 1009, 1010. 
- zana (a), joc copil. p. 114. 
- zatră, ghic. p..408. 
zazm6 (boală de ochi, dinţi), med. po-: 

„pul. p. 240, 
văvsal (de), p..282; — la vite; p. 318. 
stară (vară), ghic. p. 408. . 
verdul (varza) ghic. 409. 
ziereur?, rostite la stricarea adunărilor co- 

„ pilăresci, p. 185, 186. - 
" dtermă, la vite, med. popul. p. 318. 
- ziespe, cînd te înţapă ; med, popul. p. 299. 
eimtu (vînt), ghic. p. 409. 

V'alaca, joc copil. p. 165, 
P'ane, satitizarea numelui lane, p, 49. 
arvir, argint: viă, “med. popul. p. 337. 
vatri di Vagori, (doctori populari din . 

Zagor). 
9 

Weigand, p. 5; 26; 98: 196; 203-206; 347; 116;;826—8 

zurafăa (briciă),. ghic. p. 41. 

Li 

Zafirachi, p. 1023. 
«zboară» joc copil. p. 99... - 

„Zerea (căpitan), p. 1012 1013... 
2dar-zdir, joc copil. p. 103 (vezi : sclată), 
Zidru, (căpitan), p. 1007. 
Ziga (cantar), ghic. p. 411, 

       
    

    

meălu (cu), joc copi. p: 167. 
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vine moara ? joc. copil. p. 99, 
tinul, cum se poate păstra, p. 338,. med. 

popul., — ca să miroasă placut, p. 338, 
dresul vinului, p.938. 

zizicătoarea, med. popul. p. 261, 
vilimă, joc copil. p. 114; 
virlire, med. popul.:318. .. 
virvura (cu), joc copil. p. 94. 
văamere (de), p. 295 med. popul. 
vrăji med. popul. 310; cum se alungă — le, p. 310, 311, - 
cultur, cuvinte adresate! la —, p. 193, . | : 

1 

vilia (oglinda), ghic p. 410. 
vim-otim, joc copil. ku mingea, p. 143. Viraclu (eu), joc cobil. p. 117. 
viă, form, diverse, b: 18, | 
vutățanăa (sabia), ghic. p. 411, 

i 
i 

T
a
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T
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zimbuni, joc copil. pi 180, 
ziză, jucărie: copil. ] 95, 

  
zmtleu (melc), ghic.|p. 412. 

zurdumă, med. popul, p. 328. 

   


