
PAR ALELISMU 
e m 

__%.* întreă 
ŞÎ 9 a, e a 

Sapanta ee rani . 

——— Sau 

FORMA ORI GRAMATICA 

Atjuestoru do8 dialecte. 

va Î. Earaoe, 

d 

BUCARESCI. 

In "Tipografia lui 1. Eliade. 

1841.



 



PAR ALELISMU 
între 

DIALECTELE ROMANU SI ITALIANU. 

  

Ci 

  

4 

PARRBA 28 

FORMA SAUGRAMATICA 

Aguestoru doâ dialecte. 

In partea ântâea a Parălelismului aquestoru dos 
dialecte amu arâtatu materia loru, însemnându unu 
micu vocabulara de quâte-va vorbe de ânteea trebuin. 
că.  Aquelleaşi vorbe laându Ore-quare forme cam 
deosebite în amendos dialectele, face pe quine-va a 
crede qus fie-quare dialectu îşi are gramatica sa: însă, 
dupo cum se va vedea, mi se pare , qu6 aqueeaşi grâmati. 
câ formă  regulele amândoru dialecteleloru, dar o 
grâmatică complectă, Pentru quâ nici Românulu nwşi 
va cunosce limba bine, de nu va cunâsce particularită- 
țile Italianei, nici Italianulu va fi in stare a cunâsce 
nici limba anticâ a Italiei, nici poeţii sâi, de nu vacu- 
nosce tipii_aquestoru autori, quari se pâstreadă mai 

 îni
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bine în dialectulu nostru. Tipii substantiviloru şi ver- 

biloru que se voru vedea în tractatul aquesta voru fi o 

destulă dovadă despre quelle dise, şi va încredinga pe 

fie-quare qu e de quea, mai neapârată trebuincă a se 

întruni tipii şi regulele aquestoru doc dialecte într'una 

şi singură grâmaticâ. 

In partea ântâea pe lingă, quelle lalte , s'a arâtatu pe 

scurtu pronungia literelor latine dupo dialectulu nostru ș 

şi trecându cu vederea a arâta în que chipu se pronun- 

qiă elle şi după dialectulu italianu, e de trebuincă a 
înlesni româniloru citirea italiană. 

a, b,c>d,e, f.s,i,.l,.m.n,ospsrssst va 

u, italienesce se pronungiă întocmai ca şi la românesce. 

3» la începutulu şi mijloculu vorbeloru se citesce ca ș, 

jure (dreptu, jurâ), jurista, Ciuristu), librajo (libraru), 

nacellajo (mâcelaru), guare se citescu; iure, iurista, 

libraio, macellaio ; însă quându se afflă la sfirşitulu 

vorbeloru , atunci e Ingu san mare, şi se citesce în- 

tocmai ca:ii al nostru; precumu: sar) (înţelepţi) libraj, 

macelluj, quare se citescu: savii, libraii, macellaii. 

> nare nici o pronungie, şi se întrebuingeadă numai 
qua sâ pâstrede, ca şi la noi, pronungia lai C, şi 9», 

înainte de e şi î, şi spre deosebirea unoru vorbe que 

fâră dânsula ar” avea doâ însemnâri precum la: ho, 
hai, ha, (ama, ai, are) quare se citescu, o, ai, a, şi 
quare de quci mai noi se scriu: 6, âi, 4. 

gi, nu pate schimbare, ca la noi, înainte de e şi;, a 

se pronungia ca ce, ci; din protivă totu d'auna, se prommqă 

cu, precum: guattro» qualilă, questo» etc: quare se ci- 

tescu: cuatro , cualită, cuesto.
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;$, quându se afiiă între dos vocale, se pronuncă 

ca d sau z alu nostru; precum: casa, pesare (pâsare de 

unde appâsare) quare se citescu: cada, pedare . 

z, se citesce mai totu dauna ca ş, sau elalu nostru, 

precum: costanza , provvidenza » milizia » nazione, quare 

se citescu: constanca , provvidenca, miliția , naţione, 

la vorbele strâine şi grecesci însă se pronungă ca d,alu no- 

stru; precum: zodiaco, zona, zefiro; zafliro, orizzontes 

Zoroastro,. zembla-nuova etc. De multe ori însă se pronun- 

giă întrun chipu maitare de quâtu $, şi mai mâle de 

quâtu gi, adică între p şin slavonesci: precumu don- 

zella , pranzo, etc. 

cia, cie, Cio, ci, se citescu totu d'auna într'o sila- 

pâ fâcenduse ia, ie, io, iu, diftongi precum: ciascuno, 

(fie-quare) cielo; cioccolată, câujto. 

gia, gie, gio, giu, asemenea în diftongi precum: 

giullo, gielo, giorno, giusto. 
gli, are o pronungie particolară italiană, pe quare 

dintre români o pâstreadă numai quei din Macedonia: 

adică g abia saude, şi ] se îmmâie; precumu la me- 

glio, moglia ect. La, voibele însă , negligere, (şi quâte 

vinu deaci), Anglia, angli, sepronuncă tare întoc- 
nai dupe cum e scrisu. : 

sna, sno; se citescu ca la franqesi, şi aqueastă 

pronungie dintre români au pâstrato numai Moldavii, 

la: snelu , gnie , lugnină, etc. 

sca, sco, scu, schi» sche, se citescu ca şi lanoi. 

sce, sci, se citescu caş, al nostru precum: pesce, 

nasce, scintilla , scienza, quare se citescu: pese; naşe 

şintilla, şienea.



DESPRE ACCENTUL SAU APPĂSAREA YORBELORU ITALIANE, 

Dialectulu italianu nare tonuri ca şi al nostru , ca 
şi tote limbele quelle vii, ca şi chiar limba grecea- 
scă în antichitate; pentru quare nici nu se slujasce 
cu accente sau tonuri la vocalele quelle lungi sau la 
silabele appâsate. 

Vorbele italiane se appesă, la ultima sau la silaba 
din urmă, la penultima sau la silaba adoa de insă 
quea din urmă, şi la antepenultima sau la silaba a 
reia della sfîrşitu, sau la quea din aintea penultimei. 

Quelle quare au ultima lungă , sau quare se appea- 
Să la silaba din urmă, aquellea se şi înseamnă cu ac- centulu aquesta (), şi suntu quelle urmâtâre : 

1. Substantivii feminini terminaţi în tă şi tă ; pre- 
cum: bonă , verită, virtă,, serviti ete. 

2. Atraia persânâ a perfectului la singularulu în verbii 
quei regulaţi sau aqueia a quârora ântâea persoană se 
termină în do€ vocale; cum: cania:, canto, temei, temt sentii , senti etc. 

3. Anttea şi a treia persoană la singolaru a timpu- 
lui fiitoru; cum; canteră ; canteră , temeră , temeră, etc. 

4. Vorba che (que) quându e unitâ cu alte vorbe; 
precum: benche, giachă, perche, sicchă ect, 

5. „Si la vorbele urmâtâre, oime (vai mie!) o;bă 
(naiba!) ciă (quare), di (qi), € (este), fă (face) , 
gi, giă Ciosu ) laggii (colo jos); lacche (lacheu), 
merce (iertare) , minue (mmuetu) , pie ( picioru ) ; 26 
(nu) ză (nici); perd (insă), pi (mai) guă (de unde 
înguoa) ; qui (aci) ; si (aşa); să (pe). | 

Quelle quare au penultima lungă sau la quare ap
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pesâmu la a doa sillabă suntu quelle mai multe în dia 
dectulu Italiana ca şi în alu nostau ; între quare se so- 
cotescu şi infinitivii verbiloru de l-a şi 2-a conjugaţie 
în are şi îre; şi urmâtorele în ere. 

avere, cadere, caltre, captre, dissuadere , piacere, 

potere, rimantre, sapere, sedere, dolâre , dovere, gia- 
cere, godâre, parere, persuadere, ricevere, soltre, ta- 
cere ; temere ; tencre , valere, vedere, voltre, şi quelle 

conpuse din aquestea. . 

Vorbele que au antepenultima lungă suntu quelle 

armâtâre : | 

1. Toţi infiinitivii gueloru lalţi verbi în ere,afară 
de quei de sus; precum: 6ssere, vincere. 

2. 'fote vorbele terminate în ile; cum: amâdbile, cre- 

dibile ; afară de quelle uemâtore: civile, geniile, sotiile 

şi alte quâte-va. | 
3. Substantivii terminaţi în îce: cdlice. codice, giudice 

etc: afară de quei feminini ; cum: împeradrice, canta- 

inice, etc. 

4. Quelle In îca; cum: Africa, etica, făbrica; afa- 

ră de amica, fatica, Enrica, nemica, rubrica. 

5. Quelle terminate în îco; cum, Catolico, canohico 

etc: afară de amico, nemico, Enrico, mendico . 

6. Quelle în îfero; cum: fruitifero, odorifero'. 

7. Quelle în ido; cum: drido, râpido » timido . 
S. Quelle în odo; cum: câmodo, mâtodo. 

9. Quelle în oa, ole, olo; cum: l6dola, fivola; (a- 

fară de parola); debole, ragionevole , picolo ; spelicolo . 

1. Quelle în ologo; cun: astrologo , diilogo, tedluga
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11. Quelle în: 020, 0va; cun: vedovo, zescovo, vedova 

12. Quelle în îssimo, îssima; cum: umilissimo, be- 
ZiSsimna e 

18. „Si vorbele urmatore : 
bito bârbaro limosina, | sillaba 
acadâmia carâttere  . păroco sudcero 
âlbero  Empido p&cora sudcera 
ângelo interprete  prdita. vendemmie 
âtomv I€cito sâtira, visita, 
ID CE O 

CAPU I. 

De Substantivu. 
Substantivulu este o vorbă que aratâ o substancâ 

sau un lucru; cum: Dumnedeu, ângeru omu, 
callu, lemnu, peatra,ete. 

Substangele sau fiincele, unele suntu vâdute; 
precum: omu, munte, şi altele nevâdute, precum: 

Dumnedeu, ângeru, Dreptate. Substantivii 
que arată substange vâdute se dicu Materiali, şi quei 
quari arată substange nevâdute sau închipuite se 
dicu Ideali. 

Suntu earâ unii substantivi que se cuvinu la tote 
substangele de felulu aquela, cum quându dicu ân- 

geru, aquestu nume se cuvine latoţi ângerii; quându 
dicu omu, rîu, cetate; aqueste nume se cuvinu 

la toţi Omenii, riurile, cetâţile. Asfelu de substan- 
tivi se numescu Comuni. 

Alţi substantivi se cuvinu numai la o singură 

substancă que are aquelu nume; cum quându dicu 
Michailu, Gavriilu,aqueste nume nu se cuvinu 
la toţi Angerii, ci numai aquelora que au aquestu nu- 
me ; asemenea quându dicu: Costea; Argeşu, Du-
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curesci, aqueste nume nu se cuvinu latoţi Ome- 

pii, la tote rîurile, la tote cetâţile, ci numai la a- 

quellea que au aquestu nume. Asfelu de substantivi 

se numescu nume Proprii, sau substantivi 

Individivi. 

Mai e unu felu de substantivi; que arată o adunată 

de mai multe fiince sau lucruri; precum: omenime; 

junime, boierime, pometu, petrişu. Sub- 

stantivii aqueştia se numescu Collectivi. 

Aşa dar vâduromu que substantivii se împartu ân, 

tciu în Materiali şi Ideali, şi quâ apoi se mai împar- 

tu în Comuni, Proprii şi Collectivi. 

Substantivii, une-ori aratâ o singură fiincă sau 

lucru ; cum: omu, munte, peatra, şi alte ori mai 

multe fiince sau lucruri; cum: âmeni, mun ți, 

petre. Quându arată o singură fiincă, se dicu de 

Numâru Singularu, şi quându arată mai multe 

fiinge sau huicruri, se dicu de Numbtru Pluralu. 

Substantivii unii arată o fiincă pârbâtească ; cun: 

omu, cucoşu, alţii o fiincă femeeascâă ; cum: fe- 

mee, gâina, și alţii nisce lucruri que nu suntu 

nici bârbatesci nici femeesci; cum: lemnu, osu 

inelu. 

Quei quari aratâ o fiincă bârbateascâ se dicu de 

neam sau Genu Masculinu; 

Quei quari arată o fiincă femeească se dicu de 

Genu Femininu;, 

Si quei quari arată un lucru sau o fiincă nici bâr, 

bateascâ, niei femeeascâ sedicu de Genu Neutru.
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Genulu masculinu pote lua înainte la Ssingularu vor- ba unu, şi la pluralu vorba. doi, cum unu om u, do ii 6meni. | 
Genulu femininu pâte lua la singularu vorba o şi la pluralu vorba dog, cum: o femee » do€ femei. 
Genulu neutru pâte lua la singularu unu, ca quelle masculine , şi la pluralu doc, ca quelle feminine; cum: unu lemnu, do€ lemne, 
Unu substantivu se pâte dice în mai multe chipuri şi la singularu şi la pluralu, dupo întemplâri; une- ori adică se află în întâmplare de a numi que-va; cum: quine e aquesta? — Costea. —Coste a, în întem” „plarea aqueasta se dice que este. de cadu Numinativu adică în întâmplare de numire, 
Alte ori se affâ în întâmplare de a arâta al cui este queva; sau de. quine atîrnă ; cum: a cui este car- tea? —aCostii; de quine atârnă? — de Costea. Aci substantivulu (os tea, se dice dec adu Ge netivu, 

Alte-ori se affă în intEmplare a arâta qu€ dâmu que-va la quine-va, cumu amu datu cartea Costii sau la Costea. Aci Substantivulu Coste a, se dice de cadu Dativu. 
! 

Alte-ori se affâ în întâmplare sarate que assupra Cui-va se face Ore-quare lucrare; que dre-quine sau dre-que este de causă sau de pricină ; cum: chiamă pe Costea, addo pe Costea. Substantivulu Costea aci este de cadu Accusativu. 
Alte-ori se afqâ în întemplare quându vorbimu sau
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ne îndreptâmu câtre quine-va, ori  chiemâmu pe 

quine-va; cum: Costeo! vino înquoă. Substantivulu 

Coste, aci estede caduVocativu, sau dechiemare. . 

Alteori în sfirşitu , se află în întâmplare se arâtâmu 

qu6 unu lucru vine, se trage, sau se face de unde-va 

sau dela quine-va ; cum: de unde ai aqueastâ, carte?— 

dela Costea.  Substantivulu Costea aci este de 

cadu Ablativu. 

Cu numinativulu dar, numimu fiincele sau lucrurile; 
şi este respunsu la întrebarea quine? sau que? 

Genetivulu este respunsu la întrebarea a cui? sau 

de quine ori de que? 

Dativulu este respunsu la întrebarea cui? la quine? 
ori la que? 

Accusativulu este respunsu la întrebarea pe quin e? 
sau pe que? 

Cu Vocativulu ne întrebuincâmu quându ne îndreptâmu 
câtre quine-va , Şi este respunsu, ca şi numinativulu la 

întrebarea quine sau que? 

Ablativulu este respunsu la întrebarea dela quine? 
dela que? sau deunde? 

Aşa dar vâduromu qu& substantivulu are do nume- 

re: Singularu şi Pluralu; trei genuri: Masculinu, Fe- 

mininu şi Neutru, şi şase caduri: Numinativu, Geneti- 

vu, Dativu, Accusativu, Vocativu şi Ablativu. 
A 

Quându unu substantivu se dice înambe numerele şi în 

quâte şâse cadele; aqueastă numerație de cade şi de 

numere se numesce Declinaţie, 

Ii“
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DECLINATIA 1. 

MASCULINI 

Singularu Pluralu 
N. duc-â duc-a duc -i duch-i 
G. duci, de ducâ di duca de d soi “di duchi 
D. duci, laducâ a duca la duci aduchi 
Ac. ducâ duca dusi duchi 
V. o dacă o duca o duci 0 duchi 
A. dela ducâ da duca dela daci da duchi 

FEMININE 

N. Mus-â 25-a mas=e mus-e 
G. inuse (de musâ) d; musa de muse di inuse 
D. muse (la musâ) a musa la miuse "d mase 
Ac. musâ Usa muse use 
V, o masâ, mus”o 0 musa omase. 0 muse 
A. dela musâ : da musa dela muse da muse 

Aşa se declină şi quelle urmâtâre: 

casa case Tată taţi poeta poeti! casâ case 
papâ papi papa papi | umbrenă umbrelle ombrella —elle 
popâ popi panâ(peanâ)peve  pehna  penne 

vargâ(veargâ)verg zerga  verghe 
vacâ vac? vacca  vacle 

E pradâ  prâg' preda  prede 
mârâ mor” zxo0la mole 
teaşcâ — fesce tesca  tesche 
vină vine vena vene 

Regule la declinaţia 1. 

1. Masculinii dela aqueastă declinaţie se termină la 
singularu în â (a) şi la pluralu în ş. Femininii se termii- 
nâ la singularu în & (a) şi la pluralu în £, în ariibe dia- 
lectele.



dă 

2. Genetivulu şi dativulu singularu la amendo gc- 

nurile în dialectulu românu facu ca numinativulu plu- 

ralu, 
DECLINATIA |. 

“ MASCULINE 

N. Lup-u tup-o lup=i lup-i 

G. delupu di lupo de lupi di lupi 
D. Ja lupu a lupo Ja lupi a lupi 
Ac. lupu bupo lupi lupi 
V. olupe, olupa  olupp olupi o lupi 

A. dela lupu da lupo dela lapi da lupi 
Aci se declină toţi masculinii terminaţi la singularu în 

1 intreşu, i scurtu, % mutu, şi 4, cum se vâdu quei 
urmâtori. 

socru socri $uocerQ _SuUoceri 

ochiu ochi occhio occhi 
bardu bardi  bardo bardi 

rugu rugi roga rogi 

mâru meri melo meli 

b&eatu beeţi beato beati () 

pasu paşi passo Dassi 
argintu arginţi  argento argenti 

umeru umeri  Omero  omeri 
calu calli(cai) cavallo cavalli 

Omu uomo, dio, facu Gmeni , uomini, dei. 

FEMIN INI 

N. Suror=u şorella șurorei sorelle 

G. sarori(desuroru) di sorella de şurori * di sorelle 

D. surori(lasaroru) a sorella la surori 4 sorelle 

Ac, suroru sorella surori sorelle 

V. osuroru, soro :0 sorella o surori 0 sorelle 

A.  delasuroru da sorella dela surori da sorelle
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DECLINATIA Ul. 

MASCULINI 

N. Verm-e - Zerin-e vermsi verm-i 
G. de verme tii verme de vermi di vermi 
D. la verme a verme la vermi a vermi 
Ac, verme verme vermi vermă 
V. o verme o verme o vermi o vermi 
A. dela verme daverme — delavermi da verni 

FEMININI 

N. - Vespoe vesp-e vesp-i vesp-i 
G. vespi de vespe  divespe de vespi di vespi 
D. vespi“ lavespe a vespe la vespi a vespi 
Ac. vespe vespe vespi vespi 
V. o vespe '0 vespe o vespi o vespi 
A. delavespe - da vespe dela vespi da vespi 

Aci se deglinâ toţi substantivii masculini şi feminini 
terminaţi la singularu în e, şila pluralu în î; cum: : 

Masculini Feminini 

Câne câni cane cani |parte pârţi parte parti 
jude  judi  giudice giudici vale  vâlli= vale vali 
dinte dinţi  dente  denti |sârte sorţi sorte sort 
nume spate nu sescimbâ la pl.lâste osti  oste osti 

sabie sâbii 

Moglie , mille , facu la plaralu: mogk, mila . 

= Quelle în ie, cum: filosofie, datorie, la gene= 
Livu şi dativu remânu neschimbate, pentru eufonie, quându 
iau articolu, qua sâ nu viie trei i; adicâ: filosofie , 
filosofiei iar nu: filosofiii ect. 

"2 Quelle în Ile, la pluralu immie pe Il; adicâ: vâlli 
se citesce vâi; precum secitesce şi golli, goi.



13 

insemnâri.  Femininii în ale dela aqueastă declinaţie 

correspundu cu Italienii terminaţi în ză, quare în ve- 

chime şi acum pe alocurea se termina în zare sau iade 

cum: bunâtate, cetate; bontă cită, quare se dicu şi 

bonitade, citade. Aqueştia s'au prescurtatu din obiceiulu 
que avemu şi noi a dice: o bunată de omu, în locu de 

o bunâtate de omu; Aqueşti feminini în Ză şi quei 

în ză, în dialectulu Italianu nu se schimbă la pluralu. 

Genetivulu şi dativulu feminiloru românesci facu ca 

numinativulu pluralu. 

DECLINATIA |V. 

NEUTRI 

1 

N. Os-u '0ss-0 6s=e 0ss-e 0ss-Q 
(i. de osu di osso de âse di osse  — 
D. la osu a 0ss50 la se a 0osse — 
Ac, osu 0ss0 dse 0sse — 
V. o osu 0 0ss0 o 6se 0 0osse — 

A. dela osu da osso dela dse da ose — 

2 

N. Jug-a giog-o jugur=i giogh-i 

G. de jugu di giogo de juguri di gioghi 
D: la jugua a giogo la juguri a gioghi 

Ac. jagu giogo jaguri - gioghi 

V, o jugu  ' o giogo o juguri o gioghi 
A. dela jugu da giogo dela juguri da gioghi 

INSEMNARI ț 

L. Neutri urmâtori schimbă pe % dela singularu în 

e la pluralu.
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cirligu  —e | lemnu : —e | ferru —e 
vîrteju  —e | suleru —e | ospâţu —e 
obrazu _ —e | firu —e | mâru — e 
buricu  —e | flueru —e | dobitocu  —e 
ibricu  —e | fulgeru  —e | cojocu —e 
cânțecu  —e | carru „—e | pistolu - —e 
peticu  —e | paharu  —e | metohu  —e ceasornic —e hotarq —*€ | amvonu —e 
acu  —e | helesteu  —e | milionu —e 
inelu —e | fîneţu —e | cordonu —e 
grâunțu  —e | fusu —e€ | canonu —e 
staulu —e | pecatu —e | bastonu —e€ 
reazemu  —e râenetu —e | bilionu —e 
arcânu - —e | iipetu —e | cornu —e 
busduganu —e | sunetu — e | sgomotu  —e 
Cataganu —e | suffletu  —e | chiotu —e semnu —e | tresnetu  —e | clopotu —e 
Sscaunu e | âmbletu —€ 1 cuvintu  —e maţu „e | toeagu —€ | catastiha —e ciocanu  —e chepeneagu — £ 

„Si quele în aşu, şi e şu, cum: lâcaşu, sâlaşu, fe- 
deleşu, lâcaşe, sâlaşe, fedeleşe. 

Grâu, frâu, brîu, ou, facu grâne, frâne, brîne, oâ. 
Sânge face: sângiuri, bine face: bunuri 

Capu face capete. —  veacu, timpu, aeru, pasu 
şi codru, facu veci şi veacuri» timpi şi timpuri, a€- 
Ti şi aere, paşi şi pasuri, codri şi codruri.  Insâ 
timpu şi codeu, schimbându genulu, schimbă şi în- 
1elesulu. 

Neutri que au la penultima 0, la pluralu scimbân- 
du'l în 6, potu asemenea se se termine quei mai mul- 
ți îne; cum osu Gse, dobitocu dobitâce, norodu 
norGde. Aquesţia quându se termină quâte odată, în și
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atunci nu lungescu pe o; cum:prisosu prisOse priso- 

suri , folosu tol6se folosuri. i 

II. Neutri urmâtori se termină toţi la pluralu în ri. 

hîrbu 

dringu 

sgiabu 

vrafu 

xitravu 

postavu 

pratu 

plumbu 

sehimbu 

prieteşugu 

vicleşugu 

bilşugu 

jugu 

meşteşusu 

plusu 

cîştigu 

prasu 
rangu 

stogu 

rându 

fundu 

iadu 

necazu 

orezu 

strugiu. 

steasu. » 

coifu 

tirgu 

negocgu 

precu 

frisu 

furtişasu 

streangu 

boldu 

vadu 

sardu 

glodu 

cirdu 

miedu 

seu 

nodu 

plodu 

podu 

cercu 

valu, 

vîrfu 

dealu 

crugu. 

hazu 

adincu 

malu. 
A_- 

Triu 

bumbacu stilu 

hacu 

jocu 

lucu 

locu 

leacu 

piscu 

norocu 

pliscu 

polcu 

unshiu 

tocu 

colțu 

“teascu 

fleacu 

focu 

arcu 

biru 

vâru 

daru 

sapă 

duhu 

felu 

folu 

drumi 

dramu 

fuma 

bunu 

veninu 

“inu 

chinu 

sînu 

cint 

“zutufu 

chipu 

nisipu 
adevâru 

portu. 

ceru 

începutu 

toriu. 

N 

doru 

zeru 

grâiu ! 

jaru | 

slasu 

versu 

stihu 

dresu 

nasu - 

nesațiu 

respunsu 

rîsu 

chefu 

ceasu 

botu 

vîntu 

gustu - 

corlu 

mustu 

pâmintu 

sfatu 

sf îrșitu 

sfertu 

II. Neutri quei ? Iâlţi potu anipă voiea, şi trebuinca 

scriitorului a se termina sali îi €, său wi; cun: cotu
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câte coturi; glonţu glonte glonţuri; ptincipu prin- 
cipe principuri ; danţu dance danţuri ; talentu ta. 
lente talenturi etc. —  Quei în întu, schimbinduse 
la pluralu în e, schimbă îşi pe îns; cum: veşmintu 
veşminte veşmînturi, -mormîntu morminte mor- 
mâînturi etc. e. 

IV. Neutri terminaţi în îx, daca nu se termină la 
pluralu în ur, nu se cuvine ai termina în e ci în îi; 
cun: privilegiu, collegiu, participiu: privilegii, colle- 
gii, participii; daca nu vom dice privilegiuri.... Cu- 
vîntulu este qu neutri, fâcându Ja pluralu ca femini- 
nii, aquestia, terminînduse la singularu în e sau ie, la 
pluralu se termină în sau ii; dupe cum se vede la 
declinaţia atreia, 

DECLINATIA . V. 

FEMININIL 

- 1 
Singularu Pluralu 

N. qi, dio di, giorno dille giorni 
G. ile (degi) —: de dille — 
D. gile (la gi) — la dille — 
Ac. gi — dille — 
V. ogi — o dille — 

A. dela di — dela dille — 
2 

N. stea, steno stella - stelle stelle 
G. stele (destea) di stella de stelle di stelle 
D. stelle (la stea) a stella — lastelle a stelle 
Ac. stea stella stelle stelle 
V. o stea o stella o stelle o stelle 
A. delastea da stella dela stelie da stelle



A? 

Aci se declină toţi femininii terminaţi în î, & şi ed 

cum: maptă , saca, rondureă, curea (*) etc, 

Observaţu 
Din aqueste cinqai declinaţii se adună quelle urmâtâre: 

[. Substantivii masculini la singularu în dialectulu ro- 

mânu se termină în  întregu, cum: socru; În m Scurtu 

cnm: bou ; în mata, cum: omu; îndu, cur: ochiu, 

în e, cum: verme, $i în â, cum: papâ. lar în dia- 

lectulu italianu îno, cum: 0m0; înio; cum: Occhio» 

în e, cum: terme, şiîna, cum: papă. la pluralu 

toţi în ambe dialectele se termină în î, cum: SOCTI > 

boi, 6meni, ochi, vermi, papi; suoceri, boi» 

uomini , occhi, vermi, papi. — La românesce îi dela 

pluralu este scurtu quându & la singularu este scurtu 

sau mutu, iar la italienesce totu dauna e întregu. . 

II. Substantivii feminini se termină la singularu sau, 

în A românescu şi & italienescu, cum: casâ, casa» 

lună, luna; sau în e în ambe dialectele, cum: sete 

parte, - sau ă ori eă românesce ; cum: mantă, cureă, 

şi în & şi &, italienesce; cun: bontă virti, 

III. Substantivii feminini, daca la singolaru se ter, 

mină, în e, lapluralu îlschimbă în, în ambe dialectele, 

cum: vespe vespi, lume lumi. — î, la românesce e 

scurtu , şi italienesce întregu. — Daca se termină în 

â românesce şi în a italienesce, la pluralu îl schimbă 

în e; cum: casă case, CASa case, cicală cicale, cicala 

cicale. ” 

  

(*) Substantivii de agueastă declinație în dial-etulo 
Macedoniei se termină în 40 cum: stedo ; ;e0, manlao. 

1
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Insemnare.  Reaoa-intrebuingare şi nesciinca regule; 
sau mai bine întempinulu unoru consone, pe alocurea 
a fâcutu în dialectulu românu qua mulţi feminini ter- 
minaţi în â, la pluralu sâse pară quâ”] schimbă în î. 
Aqueştia suntu quei quari se termină în câ, scă, gâ, 
7âs Oră; cum: vacâ vacă, fugă fugă, scară scâră; 
mOrâ moră, şi pare quâ se audu împrotiva regulei : 
vaci, fugi , scâri, mori. Unii iar que se termină în 
bâ, dă, mâ, incă, la pluralu schimbă pe â în e şi în 
6 sau pârutulu î; după voie si după locuri; cum: lim. 

- bă limbe limbă sau limbi; prada prade prâdă sau 
_prâdi ; lacremâ lacreme, lacrâmă sau lacrâmi; fiingă 
fiince , fiincă sau fiinci. Aqueste prescurtâri ale lui e; 
sau asemânâri cu î, se potu arâta şi prin apostrofu , 
limb', prâd, lacrem', fiing”, quare fârâ a strica re- 
sula inlesnescu forte multu limba. 

IV. Femininii terminaţi la siugularu în & ori e 
la pluralu în românesce se termină în alle. elle ; cum: 
manta , mantalle; curea, curelle.. | 

V. Quându unu a, se afilă pe la miijloculu substanti, 
viloru feminini, şi aqueştia se termină în &, la pluralu 
sau se mai înpuţineadâ cu o silabâ ; atunci aquestu a 
se face 3, cum: parte pârţi,sabie sâbii, pradă prâd. 
„VI. Femininii que au la penultima ea, la pluralu 

„leapâdâ pe a si vinu la origina loru; cum: fereastră 
ferestre ; ( fiindu ferestră mai lu începutu), — In 
aqueastă regulă intră şi quei quarii se paru qu6 au 4 
la penultima, que pe alucurea se pronungiă ea, şi qua. 
rc în sine nu ce de quâtu unu e lungu; Asemenea
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feminini schimbă la pluralu pe a sau ea, în e, cun: 

pană peanâ pene: masă measi. mese.  Aqueştia mai 

bine ar'fi să se scrie cu e şi la singularu: penă, mesă, 

nevestă ect. —  Quei quari aufî, îl schimbă în, 

cum: vină, dinâ, vine, dine.(*) 

VII. Feminini que au la penultima, oa, (6) la plu- 

ralu, de se termină in î,sau("),îl facu 0; cum: sorte, sorţi, 
mâră, mor. | | 

Intrunu cuvinte, femininii que au penultima, lungă, 

la pluralu, de se termină în sau"), 0 facu scurtă , schim” 
bându pe ainâ, peeaîne, şipe0îno. 

VIII. Neutri que au în penultima la singularu o, appăsatu, 

la pluralu, daca se termină în e, îl lungescu fâcându'l 

oa(6); cum: dobitocu, dobitâce; iar daca agueastu Onu e 

appesatu, râmâne neschimbatu, cum; clâpotu clopote ; 

daca au ea, îl schimbă în e, cum: toeagu toege şi 

vice versa une-ori, cum: ferru fearre: iardaca au €, 

îl schimbă în e ; cum: mru râere.— Quei quari au con- 

sona k linsă finală, la pluralu terminânduse în €, o 

Schimbă în ş; cum: catastihu, metohu,- catastişe, 

metşe . 

IX. Masculinii que au la penultima ea, la pluralu 

leapâdă pe €, quei quari au € il schimbă în e; cum 

bâeatu beeţi; mâru meri; vera veri . 

Insemnare. Din aqueste trei'regule precedente cuni: 

Şi din alte bâgâri de seamă se vede qu6 substantivii 

pe quari după vremi obiceiulu ?ia stricatu în Ore-qua- 

re provincialismi, la pluralu îşi vinu la a loru origi- 

  

(> Quei guari la pluralu nu facu îu ine, ia singularu se 

scriu cuâ; cam: mâna:mâni» fontânâ fontâne ete.
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mă, precum: mese, pene, morţi, erbe, stelle, şelle, 
elle, fiindu: esa, pena, morte, erba, stella, sella, 

quella,, ella . - 

X. Masculinii italiani que se terminâ la sinsularu 

în io şi jo, la pluralu se termină în ş mare) que seci- 

tesce ca ii al nostru; cum: tempio tempj, pricipio prin- 

cîpj, librajo libraj “tavatojo lavatoj ete .  Quâte tunsă 

înainte de so au c, ch, 7 şigl, agquellea lu pluralu se 

termină în 4 micu, sau mai bine leapâdâ pe o dela 

singularu; cum: împaccio impacci, occhio occhi, raggio 
7aggi, figlio figli. Agueştia sântu întocmai ca quei româ” 
nesci que se termini în î, cum: fiiu fii, ochiu ochi etc. 

XI. Substantivii italieni terminaţi în ie, în € şi quei 

quari au la ultima accentu sau suntu ionoşilabi, a- 

queiea la pluralu nu se schimbă ; cum:i una specie, due 

specie; una metropoli „ due metrepoli 3 una cită, due citi, s 
una virti, molte virti ş un pie, due pie; un Re, molti Re 
etc.  Asfelu nu seschimbâ: nume spate, în române- 
sce; şi asfelu nu se schimbă ajjectimi feminini termi- 
naţi în dre; cum: vorbitOre-a, vorbitâre-le . S 

XU. Din agueste cinqui declinaţii se mai vede qu 
în dialectulu italianu substantivii nu se schimbă la ca- 

duri, que într'alu nostru feminii se schimbă la senetivu 

şi dativu, fâcendu ca huminativulu pluralu, şi quâ 
qua sâ facema cadurile ne întrebuincâmu cu nisce par- - 
ticelle sau preposiţii que se numescu segnacasi semnu- 
de-cade, şi quare suntu quelle urmâtore: 

Pentru  Numinativu substantivulu 
— Genetivu de „a di 
— Dativu la a 
— Accusătivu substantivulu 
— Ablativu dela, din, şide dă



21 

Vocativulu, în ambe dialectele, ia înainte interjecţia 

sau strigare ori chiemarea 0! pâte adesea să fie şi fâ- 

râ agquestu g! In dialectulu românu; masculini delaa 

doa declinație au vocativulu şi cu particulară termi- 

naţie în e, şi femininii dela de l-a, a 2-a, şi a 3-a, de- 

clinaţie în o; cum: lupe; muso, soro; femeeo. 

INSEMNARI. 

In dialectulu românu quându substantivii arată fiin- 

ce însufleţite, şi mai virtosu persone sau Omeni, at- 

cusativulu loru atunci îa înâinte adesea preposiţia pe; 

iar de aratâ lucruri neînsufileţite, accusativulu atun- 

ci remâne adesea singuru ca numinativulu: cun: 

asculiă pe Dumnedeu şi pe pârinţi; şi ascultă gla- 

sulu cugetului ; addo pe Florea, şi: addo masa ete: 

Quându substantivii în dialectulu italianu începu cu 

o vocală, segnacasulu, a,al dativului pentru eufonie 

priimesce unu d; cum: 4 Dio, ad angelo; a Roma, ad 

„tene. 

Vedurămu qu& în ambe dialectele se afilă substan- 

tivi que Ja singularu simtu masculini şi la pluralu fe- 

minini ; precum: osu 6se, fructa fructe, lemnu 

lemne; 0ss0 osse, frutto frutta, legno' legna. 

Aqueştia în românesce sintu prea mulţi în quâtu 

quea mai mure parte a substantiviloru que arată lu- 

cruri ueînsufileţite sântu asfelu ; şi pentru quâ pe de 

o parte măi se potrivescu la numâru cu masculinii şi 

feminini, iar pe de altâ,pentru qu€ forte mulţi, dupd 

cumu sa vâdutu, au o terminaţie particulară la plura- 

lu în 7i; de aqueea, -dupo totu cuvintulu, putemu
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„dice qu& acu unu neamu sau unu genu în parte, que 
nu este nici: masculinu nici femininu, ci neutru. |n 
italienesce însă, asemenea substantiyi sântu prea puţini, 

| şi pentru que mu potu, după numerula loru, face unu 
genu în parte ci o escepsie, închiemu que dialectu- 
lu românu are trei genuri, iar quelu italianu numai 

  

do ; şi substantivii que în aquestu dialectu la singu- 
laru suntu masculini şi la pluralu şi masculini şi femini- 
ni, îi arâtâmu la valle : 

anello inelu anelli şi anella 
bisogno trebuingâ' bisogni bisogna 
braceio 'bragu ; . :bracci _ bracci:a 
budello. magu budella budelle 

caleagno  câlcâiu culcagni calcagna 

Car7o „carru cari cara 
comandamento comandâ comandamenti comandamenta 
COrno cornu corni corna 

pastello castelu castelli '  castella 
cervello  “cerhulegu cervelli cervella 
ciglio geanâ ciglie ciglia 
coltello cușita  coltelli coltella, 
demonio — demonia demonj demonia 
dito degetu diti dita 

filo fira o Ali fila 
fondamento fundamentu fondamenii fondamenta 
frutto frueta frutti frutta 
fuso fusu fusi jusa 
gesto gestu gesti gesta 
ginocchio  genuche  ginochi ginocchia, 

granello grâunte : granelli granella 
grido țipttu  gridi grida 
interiore incuntru(repynchi interiori  interiosa



labbro | 

lego 

lenzuolo 

detto 

membro 

"ulino 

UFO . 

orecchio 

0ss0 

peccato 

Pugno 

quadrello 

7iso 

7abbio 
sacco 

strido 

tino 

vestigio 

vestimento 

21000 

cetinajo 

migliujo 

miglio 

mdggio 

stajo 

Pa,0 

buzâ labri 

lemnu legni 

giulgia lenzuoli 

patu letii 

mâdularu  znembri 

mârâ mulini |. 

didu muri 

ureche orecchi. 
osu „Ossi: , 

p&catu peccati 

pumnu pugni 

sâgeatâ quadrelli 

rîsu 7isi 

ruppu rubbj 

sacu sacchi 
strigâtu stridi 
linu(de vinu )tină 
mlâdicâ vestigi 
veşmâîntu vestimeruli 
ou avi 

cîntaru centinaja 

miaru m'gl aja 

mie miglia 

o măsură  7ndggia 

o mâsară  staja 

pereche paja 

9
:
 

«o
 

şi labbra şi labbia 
legna 

lenzuola 

letta 

membra şi membe 

mulina 

mura | 

orecchia şi orecchie 
0ssa osse 
peccala 

pugna 
quadrella 
7isa 

pubbia 
sacca 
strida 
tina 

vestigia 
“pestienta 
ML0va 

legne



  

“CAPU II 

De pronume. 

Pronumele este unu felu de substantivu que arată 

un nume sau se întrebuingeadă în loculu substantivu- 
lui, cum: eu, Eu, sine, 

Pronumele, are ca şi substantivulu , numere şi ca- 
duri; genuri nu are, pentru quâ şi bârbatulu şi fe- 

meea dice eu, şi bârbatului: şi femei dicemu iu, şi 
pentru pâetea bârbâteascâ şi femeiască dicemu sine, 
In locu de genuri pronumele are trei persâne.. 

Persona ântâea este aquea quare vorbesce, cum: 
eu, noi; adoa aqueea cu quare vorbesce, cum, tz, voi; 
şi atreia aqueea pentru quare vorbesce , cum: size, si totu 

substantivulu, cum: omulu, lumea, cerulu etc . C) 
  

(*) Cagulu vocativu este de persâna a doa: pentru qu€ 
într'ensalu substautivalu „este persâna cu quare vor= 
bima,



DECLINATIE DE PRONUME. 

PERSONA ANTEEA: 

Singularu - Pluralu 

N, eu î0. noi noi 

G. de mine di me de noi di noi 

mie a me no6 | ani 

la mine a me la noi a not 

"imi mi, me ne ne 
mi mi ni ci, ce 

pe mine . 7me pe noi duci , 

Asi me i fe, me, ci, ce 

A. dela mine dame dela noi da noi 

PERSONA A DOA, 

N, ta tu - voi oi 

G. de tine di te de voi di voi 

ţie a te vo6 avi . 

D. la tine a ie la voi a vot 
îţi ti, te vă ve 
ți i vi vi 

Ac pe tine te pe voi voi 
* te ti v6 ve ui 

A. dela tine da ie dela voi da voi 

PERSONA A TREIA. 

N. — 1) 0 — 
G, de sine di se — (DD — 

a se 
a se 
si 

se 
si 

da se 

„(sie 

D. la sine 
îşi 

Ace. ! 
pe sine 

A, 

me] 
(D) Nu se întrebuingeadâ. 

dela sine 
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— (D 
— (D 
îşi s 

— 0) — 
se şi 

— 0 

IV. -



26 
Quându vedemu qu& pronumele eu, tu, sine, arat 

persâne, le numimu: pronume Personale. De voma 
bâga de seamă: însă que mui adesea quându dicemu 
eu, arâtâmu cu dezetulu la ânşine ; quându dicemu za, 
arâtâmu eu degetulu la persâna cu „quare vorbimu ; 
atunci pronumele ex şi /u se numescu: pronume Îndi-— 
cative sau arâtâtore, şi la aqueastâ întemplare în locu 
de sine, pentru atreia persânâ avemu pe ellu, ea, despre 
quare vomu vorbi la ajjectivii ihdicativi. Aci, pentru 
qu se află în relaţie în a treia person câtre eu şi iu, 
vomu arâta cum se declină, 

MASCULINU 

Singularu - „Plurahe 

“N. - ellu eo ei ei, €egii, eglino 
G. “alui (deellu) di fut a loru(deei) di loro 

“lui Ca ellu (a lui loru „laei) a loro. 
D. fi . (at d (i 

i i Ji gli 
pe ellu lui pe ei loro 

Ac. e (ui lo ! îi por 1 
A.  delaella da lui  delaei * da lorg 

FEMININU 

N. ea ella elle elle, ellena 
G.  aei(de ea) dilei. alora (de elle) di loro 

ei (la ea) a lei  (loru (la elle) a loro 
D. Ji le. (3 le 

i, le Ji | le 
“Şlei le lo „ Jpeea « pe ek 070 Ac Pe ie | A - le 

A. della ea da lei dela elle da loro 

Adesea în ambe dialectele în locu de ellu se între- 
buinceagă participiulu verbului. essere (fire), ens, şi di.
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cemu românesce : ensu densu, iar italienesce esso 

desso, Aguestu disu pronume indicativu sau perso- 

malu, se declină în ambe dialectele cu preposiţiile se- 

gnacusi. 

însu, însa, în românesce adessea ia dupd sine, pentru 

mai multă întârire pe dativulu pronumelui personalu, 

şi face: Ensu'mi €nsă'mi, Ensu'ţi Casâ'ţi , ânsu'şi €nsâ'şi 

Enşine Enşivă ete. Aqueştia în italienesce se arată cu 

stesso şi medessimo la tote personele ; cum: îo stesso io 

smedessimo , noi stessi , moi medessimi, tu stesso, voi slessi 

talienii vorbescu mai totu WVauna în pluralu, şi de 

aqueea întrebuingeadă pe egli pluralu în locu de ello, 

precumu şi pe 20 în locu det. Atâtu sa leginitu 
“cu obiceiulu aquestu €gk în locu de singularu, înguâtu 

guându a querutu trebuinga ai da o însemnare de 

pluralu , "lau făcutu eglino, ca şi pe elle, elleno. 

Cu mine, cu tine,cu sine, în dialectulu îitalianu 
se dice: meco, teco, seco; şi prea raru; conme, con 

te, con se, | 
Queea que înţelegemu noi cu Ensu, aqueea italie-" 

nii înțelegu cu desso; cum: ellu e Eusu, sau Ensu'şi: 
egli îdesso. „Si queea que înţelegemu noi cu dânsu 

aqueea italienii înţelegu cu esso; cum; ea sau densa 

vorbesce, ellă o essa paria. (”) adică, deasul deu- 

sa, €s50 essa, în ambe dialectele arată şi persone şi 

lucruri ; jar ellu, ea; egli, ella arată numai persone, 

24%) Sejințrebuingeadâ şi âusu ca ess0 ; dar numai in 

complinirea prepasiției întru, cun; într'Ensulu , într'6usa, 

într Cuşii, într'ânsela,
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] 

| 
| 

28 | 

Pronumele italianu ne, mai adesea e relativu ; cor- 
respunde cu frangodesculu Ex, şi este mai aquela cu 
me al nostru pe quare noi îl întrebuingâmu forte raru 
în simţulu aquesta; cum. UAE FAYEUR EN PROCURE UNE 
AUTRE; un favore ne procura an altro ; anu favoru ne 

procurâ un'aliu. 
Pronumele italiane ci, vi dela pluralu correspundu 

cu v francodescu şi cu: mi, ţi, ale nostre dela. 
singularu, quare arată locu; însâ ci, aratâ loculu 
unde suntem şi ti, loculu unde nu sîmtemu: sono în Bu- 

caresti, venile-ci; suntu în Bucuresti, vino-*mi (aci); 
sei în Italia, voglio d'andar-vi; esci în Italia, voiu sâ- 
ti viia şi eu (acolo).  Asfelu sântu tote frasele ro- 
mânesci: vinomi-ţi (aci), dumi-te (acolo), que "mi ai. 
veniiu ? (aci), que “ţi a venitu? (acolo). Ci,corres- 
punde cu mi, şi pi, cu ți. Deosebirea nu este alta 
de quâtu que italienii vorbescu la pluralu, şi noi vor- 
bimu la singularu, unii Sau ţinutu de moda. veacului» 
şi alţi deorigina lora. 

Me, te în dialectulu italiana se ia forte raru în 
locu de numinativu, precumu se vede în Poccacio: 

credendo chio fossi te.  Asfelu se îa şi: mine „tine al 

nostru: vorbe:ce camine, parla come me; elu e ca 
line, egli € come te; adică vorbesce cumu vorbescu 
eu, este cum esci tu. 

îi, quându este masculinu , italienesce se arată cu 
gli, şi quându efemininu, se aratâ cu le; ivbescu 
pe frate meu, îi scriu adessea, amo mio fratello , gli 
scrivo spesso; stimu pe suroru mea, îi scriu adessea; 
stimo mia sorella , le scrivo Spesso.
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MB, te, se, ne, ve, îl, o,îi, le; precum şi 

ini, ti, si, ci; vi, lo,la, ti, şi le, italienesci se 

punu totu Vauna înaintea verbiloru; cum: me vede; 

te vede, se vede; mi vede, îi vede, si vede; însă puin- 

dale în urmă, atunci se unescu cu verbulu, cum: ro- 

gumă, rogute, rogu'l, roguo. — Asemenea . se în- 

trebuinqeadă italienii şi la participii, noi însâ ne amu 

deprinsu ale pune numai în urma participiiloru: iar 

Vâăcârescii que au cunoscutu dela inceputu natura dia- 

lectului nostru, şi mai virtosu D. 1. Vâcâresculu, în” 

trebuingeadă aqueste pronume şi înaintea participiilo- 

ru; cum: se vâdându, se jucându, în locu de vâdân“ 

duse, jucânduse (Primâvera Am:) 

Quându pronumele mi, îi, ci, ti, să, au după dân- 
sele pe lo, la, li, gli, le, ze, schimbă pe i în e; cum: 

amelo, mela, meli, celo, cela, celi, în locu demlo; 
Mi laseee 

Quându pronumele gli este urmatu de lo, la,li, le 
ne, atunci mai ia unu e după sine şi se unesce cu 

pronumele que urmeaqă, cum: şlielo. diedi Ci'1 dideiu.) 
Quându mai multe pronume urmeadă dupo verbu, 

se unescu tâte şi facu o sinourâ vorbă cu verbulu; 

cum: dimelo» dimil, spunemil, addâmi!l. 

Pronumele se, si, în amândos dialectele fâcendu ver: 

bi pasivi, are pregu quâtu şi on frangodecu; cum: se 

vorbesce : si parld,, oN PARLE, 

Loru loro, se pune totu dauna dupe verbu; cum; 

- date loro , parleră loro, dă loru, vorbi-voiu loru. A- 

- questu pronume în cadulu genetivu şi dativu pote fi
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şi fârâ di şi a; cum: le loro armni, ordină doro, în locu de 
de di ro, a doro, 

Quându pronumele italienesci sepunu după unu verba 
-monosilabu terminatu în vocală sau aquâruia ultimă 
are accentu, aturici pronumele: îndoiesce consona ini. 
ţială, cum: dimni, famni, pregollo, fermossi, iar nu 
dimi , fami , prego lo, fermo si. 

di, le şi gli tiindu de aguelaşi cadu, gli se întrebuincea. 
dâ quându după dânsu urmeudă o vocală sau unu $ 
ori Z, que au dupd dânsele altâ consonă; cum; găi uni, 
gli sparse.  Asfelu este şi îi al nostru, cum: îi ducu 
i amu dusu, ca şi quându amu dice li ducu, gli 
amu dusu. 

ri) SED Ca 

CAPU III. 

De Ajjectivu. 

Ajjectivulu este o vorbă que arată o qualitate, şi 
qualifiică pe 'substantivu, adicâ arată Cum este sub- 
Stantivulu ; precum quâudu dicu sau quându vedu unu 
omu aquesta trebue să aibă Ore-quare semne sau - 
gualitâţi prin quare se cunâsce din alte fiinge sau 
Chiaru din alţi Omeni, Aşa quându dicu: cuviniâtoru, 
mare, micu, june, vechiu, bunu, râu, blându, 

i iute ect. aqueste vorbe pentru quâ arată cumu este 
omulu sau altă fiingă, sunt ajjectiyi,
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Qualitâţile que au fincele sau lucrurile, unele se 

potu pricepe prin simțurile din afară, şi altele prin 

quelle din neuntru adică prin cugetare prin minte 

sau judecată.  Qualitâţile: albu, roşu, râtundu, 

strâmbu, limpede, turbure etc: se vâdu cu ochii ş - 

qualitâţile: melodiosu , armoniosu, discordu etc: se. 

simtu prin audu ; mirositoru, puturosu etc: cu mi- 

rosulu ; dulce, agru, sâratu, etc:icu gustulu ; caldu, 

rece, mâle, aspru, ete: cu tactulu sau cutâtă pellea: 

ori totu trupulu omului.  Quându dicu, buna, rea: 

blându, iute, jjustu sau dreptu, înteleptu ete: a- 

gueste qualităţi nu se pricepu' prin simţurile din afarâ, 

ci prin cugetare. Aşa ajjectivii se împartu în do: 

în fisici |sau materiali, şi în metafisici sau ideali . 

Fisici sau materiali suntu aqueia que arată o qua- 

litate [materailă sau firească, şi Metafisici suntu a- 

queia. que arată o qualitate ideală sau, metafisică.. 

Ajjectivii în generalu se schimbă în amândot senu- 

rile ; cum: albu albă, buna bunâ etc. 

Quându 'invacâ quine-va o limbâ sau quându vede 

o fiingă, unu lucru ori o qualitate que n'a mai vâdu- 

tu, întreabâ cumu se chiamă cutare fiincâ, cutare 

qualitate? sau que nunie are ? Aflându darâ cumu se 

chiamă vase dicâ que "ia afflatu numele . Totu sub- 

stantivulu dar, şi totu iajjectivulus este unu nume, şi 

de aqueasta [quei vechi amendos aqueste pârţi ale 

cuvîntului le unia întruna, subt numirea de Nume. 

Ajjiectivii în'ambe dialectele se suppunu la aque- 

leaşi regule ca şi substantivii şi se concârdă cu dânşii
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în genu, cadu şi numere; cum; omu bunu, femei 
frumâse. 

Ajjectivii masculini terminati în 2 românesce şi o 
italienesce, la femininu se termină în (a); cum, 
bunu, blându, buono, blando, bună, blândă » Duo» 
na. blanda, — Quei în oru, în românesce se schimbă 
în Gre; cum: amatoru amatâre etc. 

Ajjectivii terminaţi la masculinu în e „ în ambe dia- 
Jectele nu se schimbă la femininu ; cum: omu ferice, 
câmpu verde, femee ferice, earbâ verde ; zomo feli- 
ce, campo verde, donna felice.. erba verde, Asemenea 
nu se schimbă în italienesce nici ajiectivii terminaţi 
în i; cun: giorno disparsi , giornata disparsi. 

Ajjectivii românesci que au la penulima o la femi- 
hinu il lungescu, fâcându'l & (oa); cum: frumosu 
frumosa, vorbitoru vorbitâre , coptu câptâ. Quei 
quari au la penultima e, la femininu î] facu ea; cum;: 
înţeleptu înţeleaptâ, allesu alleasă etc. Intrunu cu- 
vîntu, penultima, ajjectiviloru daca este Scurtă la mas- 
culinu, la femininu se face lungă . 

Finalulu pluralului ajjectiviloru este întocmai ca al 
substantiviloru , adicâ masculinii se termină în j „ şi 
feminini în e, şi ș, dupb regulă; cum: bunu buni, 
dulce dulci ; Baono boni, dolce dolei ; bună bune, 
dulce dulci; Buona buone , dolce dolc:, 

Afară de vocala finală a substantiviloru şi ajjectivi- 
loru, trebue sâ se mai bage de seamă şi consonele 
quare în ambe dialectele unele pâtimescu dre-quare 
schimbare sau la pronunție sau la scrisu.
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e şi g în ambe dialectele, avându la pluralu după 

sine ș şi e schimbă pronunția după regulă; cum: mu- 

sici, mici; rugi , lungi» vacă, stângă; quându însâ 

va trebui a'şi pâdi pronunția, atunci iau unu 4, şi mai 

desu la italienesce ; cum: parochi, ricchi , teologhi, ric- 

che, amiche (*) etc. 

sc, aklânduse la pluralu înainte dee şi î, schimbă 
pronunția, dupd regula generală, în şt ; iar după idio = 

ma, bânâţeană remâne sci; cum: brâscâ brâsce, ro 
mânescu românesci — în dialectulu îitalianu ia unu | 

h, cum: risco rischi, fresca fresche, 

Femininii terminaţi în că, la pluralu esu din regulă 

şi se termină în î; românească românesci; Quei ter- 

minaţi în Ore la pluralu remânu neschimbaţi; cum: 

femee verbitâre, femei vorbitâre. 

d, s;t, la pluralu se schimbă în d, ş, ţ, de seva 

termina în î. sau 6, iar dese va termina îne, remânu 

neschimbate: cum:: blandu blandi, livede livedi, pa- 

su paşi, parte pârti» pradă prâdă, blândă blânde» 

casâ case, t6tĂ i6ie. 

II. 

Ajjectivii, după cumu amu disu, aratâ oqualitate; 

GC) Assupra aquestora nu se pâte statornici regulâ, qaa= 
re adicâ priimesca h, şi quare nu, de quâtu multa deprine 

dere ne pâte povâgui. Din bâgarea de seamâ se pâte gice 

numai qa€ toţi quari suntu disilabi sau quari înainte ne co 

şi go au as şi es sau o eonsorâ, facu quea mai mare parte 
la pluralu ch şi ghi; cum : ricco ricchi; loco luchi, cuoco 

cuochi, fiasco fiaschi, Tedesco Tedeschi, giogo gioghi, palco 
palcl i, albergo alberghi ete. 

V.
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însă fie-quare qualitate. pote să fiie mai mare sau mai 
mică, mai multă sau mai puţină, cum, quându dicu: 
bunu, mai bunu, quelu mai bunu, albu, mai albu, 
quelu maialbu ; eu arâtu qualitâţile bunu. şi albu 
în treiigrade;  gradulu d'ânttiu: bunu, albu se dice 
Positivu ; al doilea: wai bunu, mai albu se dice Com- 
paralivu, şi quelu d'al treilea: quelu mai bunu, quelu 
mai albu, se dice Superlativu + Aşa dar ajjectivii 
positivi sântu simpli sau singuri, comparativii au înain- 
te: mai, şi superlativii: guelu mai suu prea sau fârie 
ori lare. 

In dialectulu italianu comparativii se arată cu pii 
quându qualitatea e mai multă, şi cu zneno (mai pu- 
inu), quându qualitatea e mai puţină: cum: păi buo- 
10, pi Dianco ; meno buono , meno biauco ; iar superla- 
tivii se arată cu: îl pill spre crescere , şi ca: ilmeno 
spre înpuţinare ; cum: i/ pi buono , îl meno buono ; se 
mai arată ânchâ şi cu molto în locu de prea, forte, tare 
al nostru, cum: molta buono-. Superlativulu în italie- 
nesce se mai arată şi cu finalulu îssimo, masculinu şi 
issima femininu ; cum: buonissimo bianchissimo . 
Dup unu comparativu în românesce urmeadâ un: 

„de quâtu ; cum: mai negru de quâtu nGptea, maial. 
bu de quâtu neava : iar în italienesce, daca urmeagă 
unu substantivu, aquela se pune în, cadulu Senetivu, iar daca armeadă unu verbu, atunci se pune înaintea 
lui particolla che; cum: ilsole € pi grando della luna 
Piu grando di tutti pianeti; sGrele e mai mare de qua. in luna, mai m â i i. . 
piu che non dice a d “i i E Jenti cati pensa a cugetă mai multu de quâtu
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vorbesce Asemenea, urmeadă. che quânda compara- 
ţia se face intre doc qualitâţi, fie aquestea arâtate prin 
ajjectivi , priu verbi, prin avverbi sau şi prin substan- 
tivi; cum: pii bianco che rosso ; meglio tardi che mai ; 
€ miglior soldato che capitano : mai albu de quâtu ro” 
şu; mai bine târdiu de quâtu -nici de cum ; 5 €mai 

bunu soldatu de quâtu câpitanu. | 
Dialectulu italianu are d'adreptulu din limba latină 

nisce ajjectivi quari de sine ânşişi sântu comparalati- 
vi fârâ să mai aibâ trebuingă de particolla piu ; precum: 
masgiore mai mare _ minore mai micu 
migliore mai buna. pissiore mai râu 
superiore mai presusu inferiore mai pre josu 
anteriore "mai nainte posteriore mai în'urmă 
interiore mai neuntru estetiore mai afară 
ulteriore mai dincolo citeriore mai în qua . 

Insă. italienii au asfelu de ajjectivi pentru que “iau 
luatu din latina, şi noi nui avemu, pentru que nu! iamu 
luatu ; quine ne stricâ ? Que pagubă amu avea quându 
amu dice şi noi: melioru , pejoru,  majoru, minoru, 
interioru , esterioru ? etc. 

Quându comparându: do€ lucruri, le aflâmu que au 
aquelaşi gradu de qualitate, atunci ne întrebuincâmu 
cu: așa, atâtu, altatâtu; cosi, tanto, altretanio; quare 

quelle românesci iau quâte odată şi unu de după si- 

ne ; însă comparaţiu se închieie, la românesce cu: ca ;;, 
Pentru aşa, cu: quâtu, pentru atâtu, cu preguâtu 

Peniru altatâtu ; şi la italienesce cu come pentru cosi 
cu Quanto pentru tanto allrelanto , cum: câncle meu ce 

aşa de buan ca şi alteu: îl mio cane € cosi biiono co-



36 | | 

me îl tuo; sau atâlu de buni quâtu.... tanto buonv 

Quanto... sau altatâtu pregâtu.... > altretanto guanto... 

Se pâte arâta asemenea comparații şi fârâ pârticellele 

ânteitâre: aşa, cosi, puindu numai pe quelle urmâtâre 

ca şi come....; cum: ebunu ca şialteu, quâtu şi al 

tău, prequâiu şal iu ; € buono come îl tuo, quanto si 

tuo. | 

Ajjectivii superlativi sâmtu sau absoluţi sau relativi. 
'Apsoluţi sântn qnându arată qualitatea într'unu şradu 
mare fârâ a face vr'o comparaţie, sau quându ajjecti- 
vulu are înainte pârticellele: prea, forte, tare, pentru 
râmânesce şi particolla molio pentru italienesce, cum: 

prea bunu, fârte bunu, tare banu, n0/70 buono: 
Relativi sântu quându, arâtându qualitatea în quelu 
mai mare gradu, facemu şi o comparaţie, sau guându 
ajjeutivulu are înainte pârticellele: quellu mai, î7 pi, î2 

ameng ; cum: € quellu mai ferice din Omeni, € ş pii 
felice degli uomini ; eroul quelu -mai stimabilu din 
greci fu Epaminonda; f'erve î? piu stimabite degli greci 
fu Epaminonda .  Superlativulu relativu la românesce 
are dupb sine din sau între, iar la italienesce  cadulu 
genetivu pluralu sau preposiţia fra. | 

Italienii, la superlutivii absoluţi în locu a, se între-: 
buinga cu particolla 7nolfo , fârte, adesea imiteadă pe 
latini şi facu unu superlativu Întregu iar nu cârpitu 
din do€ vorbe, schimbându vocala dela ultima agjecti— 
vului în îssâmo la masculini, şi îssina la feminini cum 
dela bef/o Bettissimo Bellissima în locu de nolto belto-a. 

Ajjectivii terminaţi în co, go, fâcânduse superlutivi 
în issimo; priimescu unu f&; franco franctissimo , lungo
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dunghissimo . Ajjectivii însă acre, celebre, integro, sa- 

Lubre, facu superlativii:, acerrimo » celeberrimo, înle- 
gerrimo, saluberyimo. 

Sintu unii superlativii de felulu aquestu quari fâ- 

ră sâ aibă positivii loru suntu luaţi da dreptulu din 

latina, ; cum: 

massimo prea mar6 mMinimo prea micu 

ottimo prea bunu pessimo prea ru * 
prossimo prea, prâpe supremo  preasusu 

infimo prea josu estremo quelu mai d'afară 

întimo prea din nâuntru 

Insâ aquestu felu de superlativi simtu priimiţi de ita- 

lieni din latina ; qua sâi avemu şi noi n'a avemu de 

quâtu sâ facemu ca dânşii, şisâ dicemu ; bunissimu 

în locu de prea bunu, albisimu, negrisimu ; uritisi- 

mau ; maximu, minimu, optimu, pessimu, proxi- 

mu, supremu, infimu, estremu, intimu etc. 

II. 

Ajjectivii metafisici se subtimpartu: în Morali şi Defi- 

nitivi sau de hotârire, , 

" Ajjectivii definitivi se subtimpartu în Demonsira- 

tivi , Posesivi, Relativi, Iaterogativi, Nedefiniţi şi 

Numerali. 

__ Ajjectivii morali sâintu aqueia que aratâ o qualitate 
morală adicâ a sufiletului, a înimei, aduhuriloru; 

cum: bunu, rtu, blându, iute, milosu, crudu, 

atot-puteraicu etc. 

Ajjectivii demonstrativi sinlu agqucia cu quari ne
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întrebuincâmu sâ arâtâmu, o personă sau unu lucru; 
Cum: aguestu omu » aquea masă, 

Ajjeetivii demonsrtativi suntu: qui urmâtori: 

MASCULINE 
Singularu E Pluralu 

„ questa astu questo, cofesto queşti aşti guesii, cotesti 
quellu allu  guelfo guei — quei âi guelli, guegii quei, que 
ela ello ei egii, ei, eglino. 

N | „ FRMININI , 

queastă -astâ duesta, cotesta qunste aste queste, coteste "“quea  ă quella quelle âlle quelle 
ella el» elle, elleno 

Prin prescurtare, lepâdându pe gue dela quelu, 
guello, şi pe € dela ellu ello ; 
quellu şi ella fece lu, (*) guello, ello face lo 

quei şiei — i guegliegli — gti; ei guei face i. 
quea şi ea — a quella, ella — Ia 
quâlle şi elle — le quelle, elle — te 

Declinaţia ajjeciiviloru demonstrativi. 
MASCULIN 

Singularu „ Pluralu 
N. questu, asta guesto qussti, aşti — guesti 
G, a questai,astui di questo a qurstoru,astoru di guesti 
D. questui, astui a guesto  qaestoru, astoru a questi 

Ac. guestu , astu guesto queşti,  aşti  guesti 
A: dela questu, astu da guesto dela queşti, aşti da guesti 

  

(*) eltu la vocativu face e!fe, şi nu se întrebuingeagâ 
pentru quâ este deatraia persânâ, şi vocativulu de adoa ; 
de aci lepâdându pe e iniţialu, remâne le. însâ vocativulu 
fiindu tot.d'auna sujjetu, în multe limbi adesea este aseme= 
nea cu numinativala; prin urmare aqueste prescurtâri la ma= 
seulinu suntu do: fu şi le,
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N. qurilaallo guello,guel qquei, ăi quelli,guegli,quei,que' 
4. aquellai,allui di guello queloru, âloru di guelli 
D. qeullui, allni a guello queloru, âlora a guelli 
Ac. quellu, alim guello qui, îi quelli 
A. dela qucllu,allu da guello dela quei, âi da quelli 

3 
N. —u, —le (*) l—,il—, —i gli—, î— 
G. a—lui dello—, del— a—lora degli,dei, de 
D. —lnai allo—, al—  —loru ali, ai, a 
Ac. —lu, —le lo—, îl— —i gli. îi 
V. o—l» olo—, oil— o—loru ogli,o i 
A. dela —lu, —le datio—, dal— dela —i dagli dai da 

FEMININE 
1 

„N. queastă, astă | (uesta queste , aste queste 
G. queştei, astei di questa a questoru,astoru di queste 
D.  goestei,astei ga quesia  questoru, astora '& queste 
Ac. queastâ, astă  guesta queste , aste queste 
A. dela queasta, astâ da guesta dela queste, aste da gueste 

N: quea, 4 quelia — qaelle; âlle qilelle 
G. a quellei,quei,âi di quella a queloru;ăllora di guelle 
D, qaellei, quei, ăi aq quella quellora, âlloru a quelle Ac. quea, â quelia quelle, ălle quelle 
A; dela quea â da quella dela quelle, âlle da Quelle 3 | 

N. a la— —le le— 
G, a—i della— "a —lcra delle — 
D. —i alla— —loru alle— 
Ac. — a ta— —le le— 
Â. dela —a dalla— dela — le dalle— 

(*) Vegi nota dela faca 3,
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Questu, quelu, iau adessea înainte particullaa, fâncându- 
se aqnestu, aquelu, aqueastâ, aquea, aqueşti, a- 
quei, aqueste, aquelle, şi se declină asemenea cun: 
se vede mai sus. | 

Aquestu, 'aquelu, quându este singuru în vorbă sau 

quându se pune în urma sabstantiviloru ia la sfîrşitu în 

amândo$ numerele şi în tâte cadurile pârticulla acum: 
| Aquestu, aquellu omu, omulu  aquesta, aquella 
aquestui , aquellui omu, omului aquestuia, aguelluia 
aqueşti , aquei  Omeni,  Omenii aqueştia, aqueia 
aqueastă, aquea  femee,  femeea aqueast'a, aque'a 
aqueştei, aguellei femei,  femeei aqueşteia, aquelleia 
aqueste , aquelle femei,: femeile aquestea, aquellea 

De mai multe ori agueşti demonstrativi pe lingă q 
dela sfîrşitu, mai iau şi pronumele îsi spre mai multă 
întârire, cum: aquesta'şi, aquela'şi, aquea'şi, etc. 

Cu aquestu guesto ne intrebuicâmu quându vremu 
să arâtâmu unu lucru de apprâpe, şi cu aquelu guello 
quându vremu sâ arâtâmu unu lucru mai departe; 
cum: aquesta d'aci, aquela dacolo. 

Aquesta, quându este singuru fârâ substantivu corre- 
spundu cu costui italianu, şi aquela correspunde cu co- 
Lui, Costui face la femininu coste: şi la pluralu costoro; 

colui face colei , coloro. 

De multe-ori în italinesce se întrebuingeadâ guest, 

coiesti , guegli în locu de singularu questo cotesto guello. 
Defieringa între questo şi cotesto este quâ questo se 

întrebuingeagă quându arâtamu unu lucru. apprâpe de 
noi sau de persâna quare vorbesce, şi cotesta quându
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arâtâmu unu lucru apprâpe de persâna cu giiare sau 
pentru quare vorbimu; cum: ia cartea aqueasta (de 

lingă mine) prendetevi questo libro; dă'mi cartea a- 

queasta (de limgă tine) datemi cotesto libro . 

Quându vremu să vorbimu de unu lucru ne însufile- 

ţita, quare mai desu în dialectulu românu este de ge- 

nu neutru, şi vremu ane întrebuinga cu demonstrativii: 

aquesta, aquelia ; aqueşti demonstrativi în românesce 

se punu în genu femininu; cum: aqueusta que dici 

e un lucru însemnâtoru, de aqueea trebue sâascul- 

tâmu . In asfelu de frase demonstrativulu în limbele 

grecescă şi latină se punu în genu neutru, iar în dia- 

lectulu italianu se aratâ cucid; cum: cîd che dite, a- 

queasta, aqueea que dici; per cid, de aqueasta, de aqueea; 

Qnându arâtâmu que-va, va să ic qut hotârimu 

sau definimu quâ aquesta şi nu altulu. Aşa quându 

ne vine în minte, spre esemplu, ideile: omu, munte 

carte, bunu, şi vremu să, hotârimu quare omu, qua- 
re munte, quare carte, quare bunu; atunci arâtâmu 

cu degetulu, daca nu putemu vorbi ; iar vorbindu ; 

în locu de a dice: aquelu omu (sciutu despre quare 
amu vorbitu sau scimu) dicemu mai pe scurtu, omu-lu 

sau omulu ;  lepâdându pe ague; în locu dea- 

dice aquea carte, aquelu munte, aquelu bunu; Ai 

ceinu carte-a, munte-le, bunu-lu. 

Aqueşti ajjectivi demonstrativi fâcuţi din prescurta- 
re sau numitu de grâmatici şi articoli pentru qu6 se 
închieiu cu substantivii şi ajjectivii, mai virtosu în ro- 

mânesce, fâcenduse o vorbă, după cumu veduromu. 

VI.
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Aqueşti articoli în dialectulu italianu se punu înain- 
tea substantiviloru şi ajjectiviloru ; iar în guelu romă 
nescu sepunu în urma loru. Pricina aqueştei particolaritâţi 
În dialectulu românu este, que fie-quârui omu mai ân- 
f6iu îi vine în minte o idee dre-quare şi pe urmâ o 
define quare; sau que dup construcţia, firească ânteiu avemu substantivulu şi apoi ajjectivulu,. 

_ Numiţii articoli dar, în dialectulu românu snntu: 
quelu » queas alu, tu, le, a, i» le. Quellu, quea 

se pune inaintea ajjectiviloru  fisici şi morali; cum: 
quellu albu, quellu bunu ; quea albâ quea buna. 
alu, a, ai, alle se punu înaintea ajjectiviloru posesivi 
şi a cadului genetivu, pentru qu€ şi aguesta arată o 
posesie sau oJavere; cum: allu meu, allu icu; a n6- 
sră, ai vostri, alle loru, allu tatălui , a mamei. 

lu, se pune în urma substantiviloru şi aJjectivilora 
"masculini şi neutri de numâru singulara que se termi- 
nă în u cum: socru-lu, lucru-lu, rtu-lu » bunu-lu; 

ie, se pune în jurma masculiniloru şi neutriloru sin- 
gulari terminaţi în e; cum: verme-le, bine-le, dul- 
ce-le etc. 

i, se pune în urma tutuloru masculiniloru la plu- 
ralu cum: socri-i, vermi-i, buni-i, dulci-i. 

a, se pune în urma femininiloru la singularu ; 
cum: feme-a, carte-a, dulce-a. — Quându femininii 
se termină în â, pentru întâmpinulu a doi &, se leapea- 
dă alu numelui cum: lună, lună-a lun'a sau luna etc. 

le, sepune în urma femininiloru şi neutriloru la plu- 
ralu; cun: femei-le , case-le,.lemne-le, lucrarile ete. 

to, şi gli, se pane înaintea masculiniloru italiani que



13 
iucepu cu vocală , "sau cu Ss urmatu dealiă consonă: 
cum: l'angelo , Vagnello, lo spetiacolo, lo smalto ; gli 
angeli, gli agnelli , gli spettacol; , gli smalti . — 
du numele incepe cu 2, gh leapâd 
gs? aliani , gt Inglesi. 

îl, î, 

Quân- 

â pe al stu; cum: 

se pune înaintea masculiniloru que începu cu 
o consonă : cum: î/cielo, îl sole, îl monte; i cieli , i soli, 

i monti etc. 

la, se pune înaintea tutuloru femininiloru ; cum: la 
„casa, la sete, E amica, Pimmorialită, ete, 

le, se pune înaintea tutuloru feminiloru şi neutriloru 
la numtru pluralu ; cum:lecase, le seli , (e anime, (e 
osse. Quându numele începe cu e, le se apostrofă ; 
cum: £ eminenze, afarâ de vorbele: effigie, estasi, eta , 
şi alte asemenea que nu se schimbă la pluralu , şi spre 
deosebire se dice: ( effigie sing: şi le effigie plur: Pet, 
le etă ete. - | 

Quându pârticellele sau preposiţiile în, con, şi su vinu 
înaintea articoliloru , în italienesce se unescu cu agqueştia 
şi se facu în îi nel; în lo=—nello; în i— mei îngli 
= negli; in le — elle. Asemenea suntu şi col; collo 
colla, coi, co", cogli, colle; sut, sullo, sulla, sulle — 

con il, con 0, con las. suit, sulo, sula, sule.. Spre 

esemplu : în casâ; italienesce se dice: în casa ; în casa 

mea , fella înia Casa ; cu amoru, con amore ; cu ama- 

rula, col/' amore. Asemenea regulă urmeadă şi per; 
însă numai cu îţ, se face tot d'auna pel sau pei Gri 
pe în locu de per îl; peri: cu la se face şi pelta 
pelle şi per. ta per le, cu lo nu se schimbă nici orlată,,
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La sfirşitulu aquestui capu arâtându declinaţiile 

substantiviloru din preună cu ajjectivi, vomu arâta 

şi cum se declin cu agueşti ajjectivi indicativi sau 
articoli . | 

IV. 

Ajjectivii Pusesivi sintu aqueia que arată o posesie 

sau oavere ;, cum: Meu, Eu, seu, 

Ajjectivii posesivi suntu quei urmâtori: 

. 

, MASCULINE 

Singularu Pluvalu 

mea -.-. mio mei mie: 

teu - tuo tei tuoi 

„sâu suo sti Suoz.. 
nostru nostro noştri nostri 
vostru vostro voştri vostri 

loru "toro loru loro 

FEMININI 

mea mid melle mie 
ta tua tale tue 
sa sua salle - sue 

nâstrâ nostra nâstre nostre 

văastrâ vosira „ văstre vostre 
loru toro loru (oro 

Ajjectivii posesivi quându suntu înaintea substanti- 
viloru şi ajjectiviloru, sau se afilă singuri, iau articolulu 
sau definitivulu allu ; quându se pune pe urmâ, a- 
tunci articolulu se unesce cu substantivulu ; cum: allu 
meu callu, ai mei cai, callulu meu cai-i mei ; a mea 
casă, alle melle case, cas'a mea, case-le mele. Ori
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cumu însâ, se vede quă ajjectivii posesivi totu damă 
trebue sâ aibă cu sine articoli sau lingă denşii sau 

dupo substantivi; urmeadă dar que: 

Ajjectivii posesivi în dialectulu italianu totu Vauna 

sântu însociţi .cu articoli, fie singuri, fie cu substantivu; 

cum: îfmnio, libro, său îl libro mio; (a mia casa sau, 

tacasa mia; Quându insă sântu însogiţi cu substanti- 

vii: padre, madre, marito, cugino, cugina, moglie, fra- 

tetto, sorelta figtio, figtia,zio+ zia, nipote, cognato, cogna- 
ta, şi alte asemenea que sintu aşa de cunoscute şide- 

finite de sine ; precum şi cutitlurile de cinste signoria» 

eccellenza, atiezza, maestă, santită> atunci nici posesivulu 

nici substantivulu nu iau articolu; cum: 7nio padre, di mio 

padre... mia sorelta, di mia sorelta... niei fratelti, a miei - 

[raielti.vostra altezza, a vostra altezza, Asemenea nu prii- 

mescu articoli nici în românesce posesivii quându sim- 

tu uniţi cu substantivii: tat, mumâ, bârbatu, 

nevestă, frate, soru; veru, vară, fiiu, fie, mo= 

şu, bună, nepotu, nepâtâ,  cuscru, socru: 

naşu, cumâtru, cumnatu, cumnată, stâpinu, stâ- 

pioâ ; cum: tatâ meu, frate meu, soru mea, a mume 

mei , abune mei, a moşu meu, avâru meu, anep6- 

temei etc. 

Quându însă aqueste nume de rudenie se facu di- 

minutive sau se schimbă în genitore pârinte ; Sposo spo- 

sa, sogu—â, consorte, germano primaru, sau quându 

iau şi unualtu ajjectivu, atuuci priimescu articolu ;, 

cum: surir'a mea Î2 mia sorelliua , frâţiorulu vostru | 

iL vostro fratellino ; părintele teu îltuo genitore , so- |
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giile loru Ze foro spose , lincra ta mumă ca teneruto- stra madre, prea bunulu meu tată Fotino mio padre. 
Aqueastă regulă, este numai pentru singularu, quâci la 

pluralu iau tote articolu: fraţii noştri, i nostri fratiell, 
mumele nostre, 74 nostre made etc. 

Nu se suppune asemenea la regula de susu, şi 
posesivulu: loru Zoro, quare ia tot dauna articolu; cum: 

- 
tatâlu loru “47 Zoro padre. | 
Al scu şi allui, î7 suo, illui, în ambe dialectele 

au aqueeaşi însemnare, şi se întrebuîngedă după a- 
queeaşi regulă; adicâ: quându lucru este alu numinati- 
vului saujalu sujetului proposiţiei, atunci întrebuingâ- 
mu posesivulu s€u szo; Filippu iubesce pe fiiu stu, 
Filippo ama suo figlio . lar quându lucru nu este alu 
numinativului proposiţiei, atunci întrebuingâmu pe lui 
cum: eu iubescu pe Filippu şi pe fiialu lar; io amo 
Filippo eilfiglio di tui. Se întrebuingeadă  adesseu 
genetivulu di lui între articolu şi substantivu; cum: 
i di Lui figlio. pe al lui fiiu. ' 

Quându nominativulu alu quâruia este. lucru, ede 
num6ru pluralu, atunci în ori-que întâmplare , trebue a 
întrebuinga pe loru, loro, iar nu: stu âi, suo suoi: 
cum: pârintii trebue a iubi pe fiii Coru, iar nu sti: 
2 genitori debbono amare î ioro figli iar nu î suoi figli. 
Asemenea frast în românesce se potu arâta întrebuinqân- 
du şi pronumele îşi în locu de posesivulu: scu loru : 
cum” Filippu îşi iubesce fiiulu, pârinţii trebue a'si 
iubi fiii. 

Deosenar. De quâte ori se pune posesivulu dupb 
Substantivu. totu d'auna aquesta ia articolu în îralicne-
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sce fie chiar si de rudenie; cum; i/fratello mio, ia 
îndestă sua. La românesce din protivă, quându posesi- 
vulu se pune înainte totu Vauna ia articolu; cum: 
alu meu frate, a mea suroru. 

Poeţii italieni întrebuingeadâ posesivii adessea şi fâ- 
râ articolu, şi chiar acolo unde dupo regula dată ar 

„trebui sâ/l aibă: cum: mio ben, mia patria, 

Quându posesivulu este în vocativu, nu ia articolu, 
cum: avvicinatevi , amico mio ; iar în românesc vine sau 
firă posesivu, sau de se întâmplă să întrebuincâmu 
posesivulu, atunci trebue a întrebuinca şi articolulu ; 
appropiete, sâu vino'mi'ţi prietene, sau prietenulu 
ori prietene alu meu . 

Qua sâ dicemu italienesce: Domnulu tatâlu domi- 
tale, Dâmna maica dumitale, dicem : 47 vostro *signor 
padre, la vostra signora madre,. 

Unula din ai mei, unulu din aitti, dinai sti, 
din ailoru, una din alle melle, din alle talle etc : în 
italienesce se arată cu: an Mio; Un îu0, un Su0, una 
74; Una tuaaes 

V. 

Ajjectivii  Relativi suntu aqueia que se reducu 
la unu substantivu sau altu ajjectivu que precede şi 
se numesce antecedentu, cum: Dumnedeu quare scie 
10 te, omulu que cugetă. Aci guare şi gue suntu re- 
lativi ; Dumnedeu şi omulu suntu antecedenţi. 

Ajjectivii relativi suntu: quare guale, que che.
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Que (che) în ambe dialectele nu se declină quare 

se declină dupo chipulu urmâtoru: 

„MASCULINI şi FEMININI. 

Singularu 

N. quare guate qua 

Plural 

quari quali quai 
G. aquâruiacui di guafe,dicuiaquâroru di guali cui 

(ae quare) 
D. quârui(“)eni (la “a guale, a cui quârorn a guali cui 

quare) 
Ac, quare guale 

A. dela quare da quale 

- Cu articolu . 

. ” MASCULINI 

N.  quare-le îl guate , îl quad 
G. a quârnia del quale — 
D. qaâruia al quale  — 
Ac. quare-le Ouale  — 
A: dela quare dal guale — 

FEMININI. 

N. quare=a la guale, la gual 

G. a quâriia della gquale — 
D. quărita alla quale _— 

Ac. quare la quale — 

A. dela quare dalla quale — 

  

(*) La femininu ; face quâră. 

quari O guati 
dela gquari da guali| 

quari-i î quali 

a quârora dei guali 

quârora ai quali 
quari i guali 
dela quari  daiguali 

quari-le Je quale 

„a qaârora delle quale 

quârora alle qualle 

quarile fe quati 

dela quare dalle gual;
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INSEMNARI. 

a cui, cui, di cui, a cui se dice la persâne numai; 

a quârui, a quârii; quârui, quârii, di quale; a quale se 

dice şi la lucruri şi la persone. 

guârui quârii; quârora di cui a cui iau înainte 

articolulu numelui de guare atârnă; cum: unu omu 

allu qoârui nasu e mare um uomo îl di cui naso & 

grando. în locu de unu omu; nasulu qoârui; um” 40m0 îl 

naso di cui; asfelu este şi cu: allu quârii „allu quâro” 

ra , ai.quârui alle quârui, îl di cui, tadi cui, îdi cui, 

ie di cui, alla di cui, ai di cui, alle di cui. 

Poeţii italiani adesea se întrebuingeadă cu: onde în 

locu de: di cui, del guale, della quale dei quuli, delle 

quali. Quale quându este cu: tale însemneadă asemâna- 

re; cum: Quale e îl padie » iale zii figlio (que "mi e 

tata que "mi e fiiulu), tale quale io lo vidi, (astelu 

întocmai cum îl vâduiu). Adeseă jhsemneadă asemâ- 

nare şi Vără tale cum: devenne palido qual & ta morte; 

(deveni palidu că mârtea). 

Vi. 

Ajijectivii Interogativi suntu aqueia cu quari ne în 

trebuingâmu qua să întrebâmu, şi suntu: quare? quale? 

quine? chi? şi que ? che? 

Quare guate? interogativu se declină ca şi quelu 

relativu . 

Quine cki, este totu Waună singuru fâră substau- 

tivu ; şi de întrebuinceadă numai la singularu în cadu- 

VII“



lu numinativu si âccusativu ; eu: quare omu a ves. nilu ? quine a venita ? pe quare omu chiemi ? pe guine chiermi ? guat uomo e venuto ? chi e venuto ? : , ” Quine, quare, Chi se intrebuinceadâ adesea în locu de nedefinitulu ori-quine, Ori-qnare, sau aquella quare; cum : quine,; quare dice aqueasta are cuvintu: cehi dice questo ha ragione . | 
Quine ch: arată quâte udatâ lipsă de nimeni cum. m'avea quine să 7] minghiie, adicâ nimini quine, nop avea chi lo consolasse, —  Asfelu Şi gue arată qus lip- sesce vorba nimicu ; Cum: n'avea que sâ mânânce (nimicu que să mănânce, ) 

| 

Vi. 

Ajjectivii nedefiniţi suntu agqueia que au oînsemna, re generală şi nehotârită ; Cum: totu,altu, nimeni etc. „Dicându: zoty omulu, înţelegu pe fie-quare peste. totu, nu hotârâscu însă anume quine; qicendu: altu, ase- menea voiu: să dicu qu6 nu aguesta, şi asemenea nu hotârescu quine , Ajjectivii nedefiniţi suntu qaei ur- mâtori . : 

totu tutto ogni quâţi-va parecchi altru (altu) altro quăte-va  parecchie unu, o uno, un, una vre un veruno nisce alcuni, alcune  fie-quare ognuno nimicu niente,nulla,nullo ori-guare . ciascuno nimeni niuno dre-quare quaicheduno nici-unu nissano,niuno,nessuno fie-quine qualchesiasi nescine |. un tale, una tale fite-quine chiunque



maultu molto 

atâtu tauto 

quâtu quânto 

ori-qvâtu quanto 

ori-quine 

5 

qualunque 

dre-quine  qualche « 

fie-gue — 

nusciugue nousoche 

cutare cotale . 

ambi,ambe ambi, ambe 

amendoi-6 ambi due,amendue 

Din aqueşiia, unii se declină cum: se vedu mai josu: 

quine-va gual si voglia 

que-va qualchecosa 

quâtu-va qualun 

N. alta altro 
G. aaltni, altuia di alto altrui 
D. altui, altuia ad alto altrui 
Ac. alta aitro 

A. dela altu da altro 

FEMININ 

N. altă altra 

G. a altei,alteia di atira 
D. altei, alteia adatira 
Ace. altâ alira 
A. dela altâ da altra | 

alți _altri 

a altoru, altora di altri 

altoru altora ad altri 

alți altri 

dela alţi | da altri 

alte altre 

a altoru, altora di altre 
altoru, altora ad alire. 
alte 

dela alte 

altre 

da altre 

Totu se ia adesea şi inlocu de substuntivu cum: 
unu toțu, Fotulu; ca ajjectivu, Ja singularu se! declină 
cu preposiţiile sau semnecadele cunoscute ;' iar la plu- 
ralu se declină după chipulu urmâtoru: 

N. tutti teți 

G. atutalora (*) di tuiti 

D. tutulorv „atultă 

Ac. toţi tuită 

A. dela toţi da tutti: 

  

tâte dutte 

a tutuloru(*) di tutte 

tutuloru a tulle 

tâte tutte 

- dela tâte da tulte 

Qnânda nu e însogitu cu substantivu se gice (utuloru,
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Nime, nimeni se declină numai la singularu după 
chipulu urmâtoru: ! 

N. ninme, nimeni 

G. animelui, vimalui 

» D. nimelai, nimului 

Ac. nime, nimeni 

A. dela nime, nimeui 

Unu, se declin după chipulu urmâtoru : 

MASCULINI | 
N. unu Un, UR , uni, nisce uni 
G. aunui, unuia  d'uno avaoru, uucra diuni 
D. aunuj, unuia ad uno unoru , unora ad uni 
Ac. unu, 40 uni. nișce uni 
A. delaavu da uno dela uni, nisce :  dauni 

| | FEMININI 

N, una, o una unele nisee une 
G, a unei,uneia diuna  auavru, unora di une 
D. unei, uneia ad una oucru ; unora ad une 
Ac. una, o URA uule, njsce ane 
A. delaana, delao dauna dela uneie, nisce da une 

Amândoi, amândoâ se declină numai la pluralu . 
MASCULINU FEMININU MASCULINU şi FEMININU, 

N. amândoi - amendo amendue 
G. aamţuduroru—a  aamenduroru—a di amendue 
D. amânduroru—a  amânduroru=a | ad amendue 
Ac. amenădoi amândot .  — dmendue 
A. dela amândoi amândo€ | , da amendue 

ÎNsEMyARE, Aguestu ajjectivu, precum: şi ambi, 
este forte definitu sau hotâritu, şi mai bine ar fi as 
pune între ajjectivii indicativi,



ogni italianu este pentru ambe genurile, şi se în-. 

trebuingeadă numai la. singularu înaintea unui substan- 

tivu, în locu de totu; cum: 09ni 4omo, ogni donna 

totu omulu, tâtă femeea. 

Aitro , la sigularu însemneadă: altu queva: parliamo 

daltro; să vorbimu de altu queva. 

iti. adessea ia însemnare de singularu: aliri € 

doito, altri & ignorante, unulu € învâgatu, altu e neîn- 

vEgatu, sau aquesta e învâcatu, aquela e neînvâcatu » 

Niuno + nessuno, miente, nulta, quânda suntu înaintea 

unui verbu, nu priimescu negativulu 202, ca la, noi; 

cuându însă e pe urmă, atunci îlpriimescu înaintea, 

verbului ; cum: 2iuno € pianamente felice , nimeni nu e 

întregu ferice ; non 2'€ nessuno ; nu e nimeni. 

Quâtu » daca în românesce are înainte op; şi dupo denşu- 

lu de, în îitalienesce se arată cu per tanto , sau per ur- 

matu apoi de che; cum: ori-quâtu de învâcatu va fi, 

multe lacruri nu scie. per guanto dotto egli sia ( sau 

per dotto ch: egli sia) , ignora molie cose; ori-quâtu de 

norocită, este , se vede îusă totu W'auna nenorocită ; 
per quanto fortunata ella sia ( sau per fortunata cl elia 

sia), si crede senipre înfelice . Daca guâtu se declin 
în românesce, adică daca se afilă inaintea unui sub- 

stantivu, urmatu de unu verbu în timpulu fiitoru, 
atunci gudulo se declină asemenea şi în italienesce, 
avendu dupo sine modulu sujjunetivu, în loculu fii- 

torului nostru ; cum: ori-quâte silince va face, nuva 

a)junge la scopulu sâu; ori-quâte bogâţii voruavea 

nu semai mulţumescu nici odată: perquanii sfor-
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zi egli faccia . non arriveră mui al suo fines per quauule- 
vicchezze eglino possedano, non saranno mai eontenti. 

  

“VIII, 

gi. 

Ajjectivii numerali suntu aqucia gue arată numâru- 
lu; cum: unu, doi, trei... ântGiu, allu doilea, allu trei- 
lea... 

Aqueştia. suntu de dot feluri: cardinali şi ordinali. 

Cardinali se dicu agueia cu quarii nunârâmu ; cum: 

unu, doi, trei... şi ordinali aqueia cu quare arâtâ” 
mu ordinulu saurindulu; cum: ântâiu,allu doilea, alla 
ireilea ... 

Chipulu de a numera în ambe dialectele, s'a arâta_ 
tu în partea ânteea. 

unu, quându este înaintea unui substantivu sau ajjec- 
tiva, adicâ quându însomneadă ore-quine, se scrie un 

iar nuunu quare tutu Vauna este singuru şi e nume- 

ralu. Un la femininu face 0; îm omu, ofemee, şi 
se declmă cum : sa vâdutu la ajjectivii nedefiniţi . 

Unu numârulu la femininu face una; doi face do 

trei; patru etc: nu se schimbă la genuri ; . trei însă 

quându are inainte guâ'e, que insemneagă tus, 'la fe- 
mininu face trele ; cun: qnâte trei, quâte trele, tus 

irei tus trsle. 

Ajjectivii numerali încependu dela doâ-deci în susu, 

daca au dupe denşii substantivi, mai adesea iau dupd 

sine preposiţia de; cum: dot deci, do€ deci si unu... 
trei deci... Gmeni, sau de dmeni. 

Ajiectivii numerali, priimindu înainte guâte, se fa- 

.
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eu distributivi sau de despâpțire; cum: quâte unulu u- 
nulu, quâte doi doi, quâte trei trei. Aqueştia în 
italienesce se arată cu: aduno aduno, adue adue... 
Amândoi, quâte trei (tus trei) quâte patru... se ara. 
tĂ cu: tuiti e due; tutti ete. 
Chipulu de a arâta ordinulu sau rândulu în ambe 

dialectele este quelu urmâtoru: 

primu, primaru ântâiu, ântâia primo - prima 
doi-lea doa secodo —a 
treilea treia terza —a 
patrulea patra quatro —a 
cinquilea cinquia  gquinto —a 
şeselea şâsca sesto —a 
a&ptelea ş&ptea settimo —a 
optulea opta ottavo —a 
noole moa  nono —a 
Qecelea decea decimo —a 
unspredecelea  —a undecimo —a 

doi, doâ spredecelea — a, " duodecimo —a 
trei spredecelea — a tredicesimo,decimo terze— a 
paispredecelea — a 
doâ-decilea -—a 

decimo quario... —aâ 
ventesimn —a 

doâ decilea şi unu— a 
trei decilea —a 
patru decilea —a 
sutâlea —a 
mielea —a 

după urmă (ultimu —â) 

ventesimo primo —a 

trentesimv —a 

quaratesimo...  —a 
centesimo —a 

millesimo a 

ultimo —a 

Qua să tacemu ajjectivii ordinali, n'avemu în româ-
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necce de quâtu, dupd cum sa vedutu pe lingă quei 
cardinali se adâogâmu particella: tea la masculini, şi q 
la feminini; în italienesce însă pind la 20 trebue săi în- 
vâcâma. pe din afarâ; de aci în susu lepădâmu vocală dela 
sfîrcitu a ajjectivului cardinalu , şi adâogâmu esimo ; 
cum: venii vent-esimo trenta trent-esimo etc. 

Ajjectivii ordinali în italienesce iau articolii: i,la, i, 
te; în românesce iau: quellu, quea, quci, quelle 
din preunâ, cu preposiţia de; cum: î/ primo, quellu 
d'ânttiu, la prima  quea d'ânttiu.  Dela doilea în 
susu în românesce cardinalii priimescuîn locu de quellu... 
pe: allu, a,ai, alle; sau quellu d'a allu, quea dia; 
quei dai, quelle Valle; cum: allu doilea , adoa; 
ai doilea slle doilea; sau qualu d'allu treilea quea 
d'a treilea, qnei d'a patrulea quelle d'a patrulea . 

N. B. Quându înainre de dal precede guellu ; at- 
tunci la genuri se schimbâ numai quellu, şi atu remâne 
neschimbatu ; pentru que se reduce la vorba rendu (de 
va fiallu) şi la vorbe treapta (de va fi a); cum: 
quellu d*llu doilea, quea d'llu doilea, quei d'llu 
doilea , quelle d'allu doilea (rendu) ; quelu da trei- 
lea, quea d'a treilea, quei d'a ireilea quelle d'a irei- 
le( treaptă). 

Numeralii italiani genPuno, trenuno; vent'una, tren» 

una etc. Quându sântu inaitea unui substantivu, aque- 

sta atunci se pune la singulara, concordânduse cu uno 

una ; cum: ventun anno, quarantuna ghinea 3 Quându 
însă numârulu va veni dupd substantivu, aquesta se 
pune la pluralu “concordânduse cu venii, trenlă etc: 

cun: dati venf'uno, ghinee quarant una. 

T
B
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Qaându inainte de numerali stau, în românesce, pre» 

posiţiile în. preste 'si arată unu timpa fiitoru, auneste 

preposiţii în italienesce se arată cu fra: cun: voiu | 

porni preste due luni; partiră fră due mesi, 

Qaându  dupo unu numeralu  urmeadă vor- 

ba ceasuri, în îtalienesce ca şi la românesce se sucote= 

sce de prisosu a se mai pune ; numârulu însâ ia articolu, 

în italienesce, cum: suntu dec ceaşuri, teasceptu la doâ; 
sono le due, vi aspeito alle due. 

Oidinaiii în dialectalu italiana quându iau aricoli 

se facu ajjectivi partitivi ; ilterzo. a treia parte, later 

za parte, a patra parte la quarta, parte etc.  Aguesti 

aj;ectivi în preună cu substantivulu parle, în române- 

sce se potu face substantivi, Qicânduse: unu treimu, 

unu patrimu unu cinquimi ae În șlocu de a treia, 

a patra, a cinquia parte, . 

Ajjectivii ordinali în românesce. suntu şi avverbi ,, 
în italienesce însă se facu avverbi după chipulu. urmâ- 
toru: cum: primieramenie, secondamente, în terzo luogo 
în guârto luogo, elc. 

Din numeralii cardinalii se face substantivi collec-: 
tivi : uninie, doime, treime, pâtrime,...  Dudină .... 
quârantinâ... .şi ajjectivii multiplicativi sau de îmmulţi- 
re: cum. îndoitu, întreita , împâtritu ....  Agueştia în 
italienesce se arată. cu: uname (unită) decina , duzzina 
centinăa, e migliajou. doppio, triplo, gquadruplo, 

+ 

Van: 
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CAPU ww, 
DECLINATIE. 

De substantivi cu ajjectivi şi articoli, 
1 

MA SCULINI 

Singularu, Pluralu 
Tată N. tatâslu îl padre taţi-i î padri“ 

G. atatâ-lui  detpadre ataţi-loru "dei padri 
_D. tatâ-lui al padre tati-lora ai padri 
Ac. tatâ-lu ul padre pe taţi-i î padri 
V. o tatâ-lu  opadre o taţi-loru o pai 
A. dela tatâ-lu datpadre dela taţi-i dai padri 

" Singularu 
N. bonu-lu tată, tetâ-lu quclla bunu O şi buon padre : 
G. a buna-lui tatâ, a tatâ-lui quellui banu del buon padre D. bunu-lui tată, tatâ-lui qaelui bunu at buon padre Ac. 'bunu-lu tată , tatâ-la quellu bunu îl buon padre V. o bonu-le tatâ, otatâ-lu quellu bunu o îl buon padre Adela bunu-lu tată, dela tatâ-lu quellu bunu dal buon padre 

Pluralu 

- bunici taţi, taţi-i quei buni î buoni padri a bunislora taţi,a taţi lcru queloru buni dei Buoni' padri „ babicloru taţi, taţiloru queloru buni ai buoni padri Ac, buni-i taţi, taţici quei buni i buoni padri V. o buni-loru taţi;o taţi-loru queloru buni o î buoni padri A. dela bunici taţi, dela taţi»i quei bani dai buoni padri 

Ss 
a
z
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ângeru NE 
N, âugeruclu C'angeio ângerisi . gti angeli 

G. aângeru-lui  delP'angelo aângeri-loru degli angeli 
D. ângeru-lui  alPangelo ângeri-loru agli angeli 

Ac.ângera-la Pangelo  - ângeri-i gli angeli 

V. oângeru-le  otangelo o ângeri-luru o gli angel; 

A, dela ângeru-lu daltangeto dela ângeri=! dagii angeli 

II, 
pâriute 

N. pârinte-le îl parente pârini-i î parenti 

G. apârinte-lui de/ parente a pâriuţi-lure dei parenti 
D. pârinte-lui” a/ parente pârinţi-lora ai parenţi 

„Ac. pârinte=le îl parente  pârinţi-i i parenti 
V. o pâriste-le oil purenie o» pârinţi-loru o i parente 
A, dela pârinte dal parente dela pârinţiei dai parenti 

Singularu 

N. dalee-le pâri-t=, pârinte-l2 qurlla dale= il dolce parente 
G. a dulce-lui pâri „te,a pâriati=lai qucllui del dolce parente 

dulce 
D, dulce-lui pâriute , pârinte»lui qusllui aL dolce pa ente 

dulce 
Ac.dulce-le pârinte,pârinte-le quellu dulce î/ dolce parente 
V. o dulce=le pârinte,o pârinte-le qucllu oil dolce parente 

dulce , 
A, dela dulcele pârinte, dela pârintele dal dolce purente 

quellu dulce
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Phualu 

N. dulei-i pârinţi, pârinţiei?quei dulei 

G. a daloieloru pârinţi, a pârinţi-loru 

queluru dulci , 
D. dulei-lore pârinţi, pârinţi-loru qu:= 

loru dulci. 
Ac.dulei-i pârinţi, pârinţi-i quei dulci 
V, o dulci:loru pârinţi, o pâriiţi-loru 

queloru dulci 
A. dela dalci-i pârinţi, dela pâriuţi-i 

quei dulci 

i dolcilparenii 
dei dolci parenti 

qi dolci parent 

î dotci pareuti 
o î dolci parenti 

dai dolci parenti 

1. 

. FEMININE | 

Singutaru N Piuralu 

Casa N. casâ-a,cas'a,casa la casa  “case-le le case * 

G. a case-i della casa a case-loru delle ease 
D. case-i alla casa case-lura alle case 
Ac.eas a la casa caseele le case 
A. dela cas!-a dalla casa dela case-le dalle case 

I. 

Singutaru 

N, antic'a casâ, cas” a queaanticâ ('antica casa 
G. a autice-i case,a case-i qușil:i 

antice 
| D. antice-i case, case-i qu-llei . 

autice 

del? antica cas: 

al? antica cas: 

Ac. antic” -a casâ; cas'-a quea anticâ i antica cas: 
A, dela antic'„a casă,dela, casa quea del? antica cas: 

anțică
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"Ptuvatu 

N, autice»le case, case-le quelle antice fe antiche case 

G, aanticezloru case;a case-loru quelloru delle antiche case 

antice 

D; antice-loru case, case-loru qu:llora alle antiche case 

autice 

Ac.anticesle case, case-le quclle antice (e aniiche case 

A, dela anticesle case,dela case-le quelle del/e antichecase 
antice 

m. 

Siugularu Piuralu 

Femee N. femee=a  fadonna  femei-le.  ledonne 

G. afemee=i della donna afemei-loru delle donne 

D. femee-i  alladonna femei-loru alle donne 

Ac. femee-a (a donna  femei-le le donfig 

A, dela femee=a dalta donna, dela femei-le dalle donne 

IV. 

Singularu, 

Albă N. alb'sâ femee,femee-a quea albâ a donna bianca 

G, a albeei femei,a femei quellei albe della donna bianca 

D, albe-i femei, femee-i quelleialbe al/a donna bianca, 

Ac.alip=a femee, femee-a quea albâ (a doana bianca 

A, delaalb”-a femee-a,dela femee-a dalla donna bianca 
qura albâ !
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- Pluratu, 
N. albe-le femei,femei-le quelle albe (e donne Bianche 
G. a albe-loru femei afemei-lora quel- delle donne bianche 
E 

lvra albe 
D. albe-loru femei, temei-loru qaellora alle donne biancke 

i , albe 
Ac.alhe-l» femei,feme:-le quelle albe te donne bianche 
A. dela albeole femei,dela femei-le quelie da//e donne bianche 

albe 

V, 

Stea,steao(*)N.steao-a(**) la stella:  stell»-la ' le stelle 
G. astelle-i dela stella stelelor Malle stelle 
D. stelle-i alia stella stelle-loru dle stelle 
A c.sţeao-a ta stella — stelle-le e stelle 
Adela steao-a da/ra stella dela stelleale dulle stelle. 

„C”) 

   
   

VI. 

NEUTAI 

carru 

„N, earru-lu  ilcarro carre-le le carra îcarri 
G. a carru-lui delcariro acarre-lori delle carradei carri 
D. carru-lui alcarro carre-luru ale carra ai carri 
Ac.carru-lu îl caro carre-le lecarra îi carri 
Adela carru-lu dat caro dela carre-l: date carra dai cară 

  

(“Sta disu Ia nota dela faca 1ș qu€ îu dialectulu Macedo- 
miei se gice steao, cureao » mantao, precum gicemu 
noi: qi şi gio, 

C**) Asfela se declină tâte quelle în î, &, ed.. 

GC) Se voru deprivde scolarii a declin: şi italienescu pe 
quelle terminate în &, în şi, cum: bontă, virtă, metropoli 
£ţc,
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CAPU V ! 

Despre numele accrescitive ŞI dimi- 
| nutive. 

Amu arâtatu qu€ substantivii şi ajjectivii nu sântu de: quâtu nisce nume de fiince, de lucruri şi de quali- tâţi.  Qua sâ arâtâmu unu ucr u sau o qualitate que se află mari sau mici, în ambe dialectele schimbă. mu finala substantiviluru şi ajjectiviloru , 
de a totu repeta vorbele: mare 
de adice: casă mare, 

şi scâpâmu 
» micu. adică în locu 

dicemu : câsoni, înlvcu de: casâ micâ, dicemu: câsuţă, râsciâră, Asemenea se întâm-: plă şi cu ajjectivii dicendu : alboiu, albuţu, albişoru, albuiu, albuleţu; roşaticu, gâlbuiu, verduliu.. Quelle quare arată lucru sau qualitate mare se dicu: Accresciţive ; iar quelle quare le micşoreadă se dicu : Dininutive . , 
Accresitivii terminaţi în românesce în oiu, 6ie şi italienesce în one, ona arată o idee de mârime sau de grosime ; cum: muiere; muieroiu, moierâie ; pârtă,
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portoiu, portoie : donna donnone donnona ; ; porta Doria 
tone portona (*). 

Acerescitivii terminaţi în andru andri românesce, 

şi în otto otta italienesce; arată o ideie de târie de 

virtute ; cum: copilandru,; ftâcâiandru  erpilandrâ, 

bttrânandru , tâurandru ; giovinotio » giovinoita ; vec- 

chioio , vecchiota . torotto etc. 

Deminutivii terminaţi în nau, ENA 3 SOFU, 

Ce'ţu, ellu ; icâ:. cellu, pelhu . românesce , şi în îno înd, 

etio elita, elto ella, cello cell, vello vell., arată 0 

minziietură , o graţie, o delicatecă, precum: 

sr, uici, 

_Severu Severinu | Severino 

Carolu Carolinu Carolina Carolino 

copila copilinu (**) = fanciullino 

puiu puişoru uceellino 

pasere pâsâruică | — 

carru cârrulețţu , carretto 

rîu rtuleţţv. „ riolletto (2) 
  

(*) Este cunoscutu que de multa ori românii îmmâie pe 2 
în î +a şi pe; pracumu gican: daia înlocu-d: falliu iepu- 
ve îinu în L.cu de tepure, linu; vrecun.u dicen:: vale, cal- 

te, vâi, câi în locu cevâlli, câli ; asemenea gicem şi puits 

7emâiu, viii, ţiiu.s. în | cu de punu, remânu vinu, tinates* 
as-meuca gie“m şi portoiu, câsoiu 3 Stigoiu 3 în lucu de 
Dortonu ; CÂSOnuI strigonu, schimbându sau îmmuiada pe 
2 în î. 

C*) Finalul îi “şi i inalulu  aquesta îs 202; deşi nu este desu întrebuin. 

gâtu,  însâ star putea adopta precumu  dicemu Severinu 
Marinu,,,
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bâtrânu bâtrânellu  betrânică - vecchierello 

—  brotâcellu. | boticello 

flâre floricellâ—le, floricea fioricella 

vint vînturellu venturello 

Ambe dialectele au şi îndoite diminutive, precum: 

flâre floricea  floricică, parte pârticea pârticică, 
nene neicâ, neiculiţță, puiu puicâ puiculiţţă ; aseme- 

nea suntu şi: leliyâ, fetiţă, Mariţţă. şi la italienesce 

carro carrelto carrettino , uccelto uccelletio uccelleitino, 

cosa, coseltu cosettina. 

Dialectulu românu face diminutive şi împuţinându 
, 

la silabe sau la litere, însă numai la numele proprii ; 

cum: Alecsandru Sandu, Anastese Tase, Mariuţţa 

Uţţa Uţuca , Ioniţţu Nittu. 

Se af[lă accrescitivi şi diminutivi în ambe dialecte- 
le quare mârescu şi micşoreadâ lucrurile spre batiocu- 
ră său disprecu; pentru aqueasta italienesce se dicu 
Peggiotativi. 

Din aqueştia quei terminaţi românesce în aciu, tu 
Şi oiu quâte odată si italienesce în accio sau azz0 arată, 

o idee mârită spre disprecu; cum: cântecu cantecaciu 

fată fâtâl6u : corpo corpaccio (truppu scîrbosu) populo 

pupulaccio populazzo (uriciosu populu ). 
Qucei terminaţi românesce în Uau, astru, u,că, aticu, 

uiu > Şi italienesce în uccio sau uzzo, astro upola aglia 
icciatto icciola , arată o micşorare spre batjocura, de- 
gradare ; cum: omuţţu, muieruşcă, fiastru, roşaticu, 
slbuiu ; omuccio omuzzo (omu micu ticâlosu, râu, seâr- 
bosu) casupola (câsuşţă urtcidsâ) soldatagtia (ammes- 
cu tânalie de soldaţi ) omicciato ( bela dracului de 

LX* 1
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omuţţu ) donnicciola (muieruşcă pocită şi reutâciOsă. ) 

Numele italienesci terminate în€z. ga, co; go, 

guânda se facu diminutive terminate în îno elto ello, 

linsă c şi g. mai rau unu h3 cum: fresco freschelto» 

largo targheto.  ;Si quelle mai multe feminine termii- 

mate în 4 şi quare arată lucruri neînsufflețite, fecân- 

duse diminutive, devinu masculine; cum: lavola tavo- 

tino, camera camerino. 

ID SOD O 

CAPU VI. 

Ore-quare observaţii asupra. capete- 
loru precedente. 

Amu qisu qu€ vorbele que arrati o fiingă sau unu 
lucru suntu substantivi şi quelle quare arratâ o quali- 
tate suntu ajjectivi. _]n urmarea aguestoru definiţii 
vedemu adesea qut unu substantivu pâte a se lua 
dreptu ajjectivu, şi ajjectivulu în locu de substantivu, 
Spre esemplu; vorbele omu. dobitocu ete: suntu sub- 
stantivi ; în frasele însâ: Pelyu e omu, Cutare e dobitocu , 
amendo€ ugueste vorbe nu suntu întrebuingate spre a 
arrâta substanqa ci qualitatea lui Petru şi Cutare: prin 
urmare aci vorbele omu şi dobitocu se ia în locu de 
ajjectivi sau attribute. - Asemenea se scie qu€ vorbe.
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de bune, rumenu etc; suntu ajjectivi; guându însă dive- 
mu: Ginaulu pârintescu ; rumenulu din obrazi, attunci 

dunulu şi rumenulu nu mai arrată o qualitate ci unu 
lucru ; pentru! qu€ unulu însemneadă avere, stare, 
bogâţie şi altulu rumeneal; aşa ajjectivii în asemenea 
împregiurâri se îau în locu de substantivi ideali. a- 
sfelu suntu: şi ajjectivi: albulu şi alba diminascei 
dreptulu omului, recele din sânge, etc. Asfelu de aj- 
jectivi substantivi în dialectulu românu suntu de genu 
neutru; cum: bunu bunuri, dreptu drepturi ete. 

II: Cu tâte que n'amu tractatu pind acum despre 
verbi, însâ cititorii au luatu 6re-quare cunoscinqâ de- 
spre denşii ânch6 din partea întâia a aquestui tracta- 
tu. Totu verbulu dar, în privinţă que şi lucrarea 
său patima que arratâ ellu este unu lucru, se pâte 
socoti dreptu substantivu. Prin urmare în ambe dia- 

„ lectele toţi verbii în modulu infinitivu poiu lua arti- 
coli şi se facu Substantivi-verbiali, | 

in dialectula românu infinitivii iau articolu femini- 
nu şi se putu declina ca substantivii ; cum: Cantare-a 
cânlâri-le cântâri-a . cântari-loru, astelu suntu şi mâne 
care-a . dormire-a , vorbire-a, etc. 

In dialectuln italian infivitivulu îa articolu maseu- 
linu ; cum: îl cantare, il mangiare, il dormire, îl parlave 
etc. A v 

UL. Pentru prescurtare în ambe dialectele se lea- 
pedă adesea vocala finală dela substantivi, atiecrivi și 
verbi; cum: omu Şi om guellu allu şi guel al; rogu-te 
şi terogu sau te rog.  Astelu suntu şi în italienesce 
more amor , signore signar, ta mano la man, îl pesiere ,
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i pensieri, îl pensier i pensier, bello bet, buno buon, queilo 

guel, cantano cantan , cantare cantar; ete. Adesea st 

Jeapâdă şi mai multe. litere din asemenea vorbe; cum: 

gran san în lucu de grando santo - 
Substantivii verbiali sau infinitivii în dialectulu ro- 

mânu totu dauna potu lepeda pe re finalu; cumu în 

locu de a dice: tucrare-a e lucru folositoru , putemu di- 

ce: aglucra e lucru folosituru; asfelu suntu și a can- 

ta, adormi, a mânca... în locu de: cantare-a, dormi- 

ve-a, mâgcare-a... Italienii adesea dela infinitivi lea- 
A pâdă pe e finalu cumu sa vâdutu; Romanii însă sau 

locuitorii din preajma Romei leapâdă, întocmai ca noi 

şi pe 7; cum: voglio mangia, canta, dormi ... în locu de 

mangiare”cantare dormire . Aguestu obiceiu de a le- 
pâda pe re dela infinitivu a fostu vechiu, şi nu şa 

generalisatu între noi de quâtu de vre o do€ veacuri în- 

qua. ( Vedi Cantimiru şi ediţiile contimporane ). 

Românii din Macedonia nul l&apâdă nici de cum. 

Italienii leapâdâ şi pe O dela pronumele sau articolu- 

Tu lo quându se unesce cu alte vorbe, precumu le- 

pâdâmu noi pe î dela 11; cum: te (o dico ţi îl gicu; 

pe lo giuro vi îl juru: non lo so nu îl sciu; se facu: 

tel dico, vel giuro » ol so: jildicu, viljuru, nw'lsciu, 

IV. Amu disu qu€ superlativii în italienesce se fa- 

cu cuilpiă, şi molto la începutu, şi cu issimo la sfîr- 

şitu;”quei vecchi însă obicinuia a face superlativi şi cu 

pârticellele spa (prea al nostru ) şi trans: cum: (e tra- 

delle etranobile cose : 

V. Amu qisu quâ dialectulu românu aretrei genu- 

ri» Şi quellu italianu do&, deosebindu escepţiile (vedi
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f. 19 şi20). In vechime însă şi italieni avea caşi noia” 
queleaşi genuri ; 'şi terminaţie deosebită la pluralulu 

neutriloru: spre esemplu quei vechi dicea: agora. bor-- 

gora , corpora » palcora, lettora, tatora... în locu de 

agki, borghi, corpi, palcli, lelti, tati ..., din dioa de 
astâdi, Noi la terminulu pluralu al neutreloru latine 

şi italiene wamu schimbatu de quâtu pe a în ; dupd 

obiceiu : anima anello sa fâcutu: inimă, inellu şi aque- 
ste neutre s'au fâcutu: acuri, burguri, corpuri, palcuri, 
paturi, laturi... Tempora şi donora (timpuri şi da- 
ruri ) se pâstreadă de italieni şi în dioa de astâdi spre 
deosebire de tempi si doni . Tempora însemneadă quel- 

le patru posturi depeste anu, şi donora, daruri din 
nâintea nuntei . ! 

VI. Due, numeralu în vechime se dicea de italieni 
duci masculinu şi due femininu. Astâdi due este pen- 
tru ambe genurile . 

Numeralii cardinali dela unu în susu în itulienesee 
quându suntu ajjectivi nu se schimbă la pluralu;:cum: 
17e anni , quattro case: quându se iau în locu desub- 
stantivi şi arată erâmâdi, attunci se schimbă la plu- 
ralu, afarâ de tre, sei, dieci: cum: î/ due, î dui, it 
quattro î guattrii , il cingue î cingui..., un tre; unsei, 
un dieci, due tre 

VII. Substantivii italienesci aere, arbore, fine, fon- 
te, fune, genesi, ordine , oste, tema, suntu şi mascu. 
lini şi feminini ; asfelu suntu şi vorbele: fronte , mnenfe, carcere . : 

Margine quându insemneadă margine sau hotaxu, 
e de ambe genurile ; î/ margine, la margine; „quându în- 
să însemneadă semnu de rană sau dungă, attuuci e de 
genu femininu la margine . 

———— 29 SC Gita



76; 

CAPU VII 

Despre Verbu şi Parficipiu. 

De vomu bâga de seamă, vedemu qu în natură se 
afilă numai fiince şi qualitâţi . Nuyeste fiingă sau lu- 

cru. quare se nu'şi aibâ forma, însuşirile sau qualitâ- 

ţile sale. Quându luâmu o fiingâ. Ore-quare precum: 

sâre şi dre-quare qualitâţi precum: luminâtoru. otan- 
du etc. şi dicemu sârele este (uminatoru  s&rele este ră- . 

tundu, nu facemu alta de quâtu arâtâmu qu€ qualita- 

tea luminării şi a rotungimei se cuvine .sorelui, sau / 

unimu ori legâmu aqueste do€ vorbe săre şi Duanintttă 

7u prin vorba este, şi facemu unu cuvintu sau o vor- - 

bire întreagă, quare nu este de,quâtu 'espresia jndi- 

câţii nostre”. Judicata este sug sau dreaptă  quându ” 

legâmu cu o substancă qualitâți que le are saujquare 
i se cuvinu: quându însă lasubstanqa sâre vomu lega 
cu este qualitatea negru şi vomu dice: sorele este ne- 
ŞTu, attunci judicata este nejustă sau neadeverată,, 

Să legâmu mai multe substange cu qualitâţi quare 
li se cuvinu, şi sâ qicemu:
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Dumnedeu este dreptu 

omulu este cuvîntâtoru 

animalu este vieţuitoru 

In aqucste trei vorbiri sau cuvinte yedemu quâvor- 
ba este închieie vorbirea, fâră de quare namu avea 
nici o legătură în cuvintele nostre. De aqueca aguea- 
stă vorbă este şa şi numitu Venzu sau vorbă cu ade- 
vâratu , 

Pind aci vorbele, din quelle de susu trei judicâţi 
sau cuvinte, dumnedeu, omu, animalu Sau numitu 
substantivi, şi vorbele: dreptu, cintat ora » vie, uitoru 
S'au numitu ajjectivi . In privincă insă câtre vertulu | 
este quelle dântâiu “se dica Sussere, sau persâne şi quel- 
le d'adoilea Paznicarr sau dise assupra  persâneloru . 
Aşa în cuvintulu spele este luminătora , vorba soarele 
este sujjetu, şi vorba dumin toru -este predicatu. Suj- 
jetulu arrată persâna sau duine? predicatulu arată cum 
este persona, şi verbulu întâresce sau aftirmâ, judicata,. 

De vomu pâşi mai multu în vorbire, vedemu qu6 
vorba ese se schimbă după timpulu în quare vremu 
sâ arâtâmu quâ este unu lucru, şi după persona guare 
este, Aşa putemu dice:. | 

Eu suntu, tuesci, ellu. este; noi suntemu... 
Eu fuiu, tu fuşi, ellu fu; noi furomu... 
Eu voiu fi, tu vei fi, ellu va fi; noi vomu fi... 

Putemu 'dice asemenea: 

tu esci, tu fii, tu ai fi, tu vei să fii... 
Prin urmare avemu trebuincă qua aqueste chipuri 

de schimbare să le arrâtâmu cu o singurâ vorbă, şi în 

loca de a dice verbulu suntu, esci este, eramu, fuiu
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soiu fi... Qicemu verbulu fire sau verbulu a fi. 

De vomu pâşi şi mai multu în vorbire, vedemu fârte 

desu qu€ aquestu verbu fire nu se arată totu d'auna 

în forma su quea simplă quându ne închiemu judicâţi- 

le nâstre; pentru qu€ în locu dea dice: soarele este 

luminătoru ; putemu dice soarele lumineagâ. şi iarăși 

în locu de dice: 

Copilu este dormindu  dicemu copilu dârme 

Muma este legenându  — , muma leagână 

Scolarulu este sciiindu  —  seolaruluscrieetc. 

Aşa dara quându verbulu fire este desvoltu şi deo- 

sebi de predicatu se dice Arrramarrvu 5 jar quându este 

întrunitu cu predicatulu, dup cum se vede mai susu; 

se: dice verbu Qu ALIFICATIVU . 

De vomu întrebuiiga: în vorbir& verbi qualificativi 

a scrie, a se înveca, a se dice» şi vomu. dice: : 
Scolarulu scrie leţia 

Scolarulu se învacă de profesoru 

Scolarulu se duce la scolă . 

Vedemu: quâ verbulu scriere arată o activitate sau 

lucrare, vedemu  adicâ qaâ scolaru face quevâ adică 

serie, şi aqueastă lucrare dela densulu merge sau se 

strâmută assupra leţiei.  Vedemu iarâ în al doilea 

cuvîntu qu€ verbulu a se învăca arată patima; pentru 

qu€ scolaru nu trimite lucrarea dela sine pe altu ob-— 

jetu sau lucru, ci priimesce lucrarea sau învâcâtura 

dela profesoru ; în sfirşitu vedemu în al treilea cu- 

vîntu qu€ verbulu seduce, de şi arată o lucrare na 

se strâmută pe altu objetu ci se întornă sau se resfrân- 

ge îhapoi iar assupra personei sau sujjetului que lu- 0 —
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pe altu objetu sau lucru, cipriimesce lucrarea sau 

învecâtura dela profesoru ; şi quel d'al doilea 

a se duce, de şi arrată o lucrare , nu se strâmută 

însă ea pe altu ohjetu., ci se întâină sau se resfrân- 
ge înapoi iar assupra personei sau sujjetului que lu” —— 
creadă: adică quându dicu scotarulu se duce» arrâtu quâ 
ellu face queva adică duce pe sine, şi lucrarea duce. 

rii şe întOrnă iar assupra sa. 

Din ageastă bâgare de seamă închiemu a dice qu& 
" verbii qualificativi se subtimpartu în doâ: Acer şi 
PnonomINaLi ; qu activii stintu de doâ feluri: Transitivă 
şi Netransitivi ; şi quâ pronominalii suntu iară de doâ 
feluri: Pasii şi Restransitivi sau Reciproci. 

Activi suntu aqueia que arratâ  quâ sujjetulu sau 
persâna loru lucreadă sau face queva; cum: tatăl în- 
vază pe fiiu, tatâtu merge. | 

Transitivi suntu aqueia a quârora lucrare se strâ-— 
mută pe unu altu obietu. cum: tatilu invaşă pe fiiu- 

Netransitivii suntu aqueia a quârora lucrare nu se 

strâmută; cum: țatâlu merge . | 
Pronominali suntu aqueia que au înainte sau pefurmâ 

pronumele ne, te, se, ne, ve, se lormându o singurâ vorbâ» 

Pasivi suntu 'aqueia que arrată quc sujjetulu sau 

persona nu trimite lucrarea ci o! priimesce dela altu 

objetu ; cum: scolarulu se învagă de profesoru, înţelep- 

tulu estel udătu de lume. 

Restransitivi suntu aqueia .que arrată quâ sujjetulu 

îşi face lucrarea  iaru assupra sa; cum: "6 ducu” 

(ducu pe mine) m& lau (lau pe mine) le duci, „e lai, 

se duce, se i. 
x:
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După quercetarea que fâcuromu verbiloru , şi după 
înpârțirea que le amu datu, putemu dice qut: verbul 

este o vorbi que arrată que facem, que ne facu noa alţii 

sau în quare stare ne afflâmu ; udică venimu iar la de 

fiiniţia Vântâiu:  Verbulu este o vorbă que arratâ o af- 

firmaţie ; sau verbulu arrată que se face denoi sau de 

altii. | 
Daca verbulu arrată qut se face quevu, şi daca vomu 

querceta, să vedemu guine face, atunci vedemu quâ 

verbulu are persone şi numere ca pronumele ; scriu 

scrima, este de persâna ântâiu pentru quâ şe înţelege 

eu, noi; scrii, scriti este de persâna a dâa, pentru 

quâ se înţelege 4, boi; scrie, scriu este de persâna 

a treia, pentru quâ se înțelege eu, ea, ei, elle. „Si 

iaru scriu serii scrie este de numâru singularu; şi 

scrimu scriti scriu este de numcru pluralu. 

Verbii quari au numai persânu a treia precumu 

suntu: lună, ploă, fulgeră, trebue, se cutine , se dicu 

UNIpERSONELI . Asemenea verbi nu se potu dice la 

persâna ântâiu : fun plou, fulgeru, trebuiu , ME cuvintul, 

Unii însă se întreguingeadă şila persona a doa; cum: 

ai ploatu manâ, Dumnedeule, etc. 

Daca vomu querceta quându se face queva; attunci 

verbulu are timpi; cum: ar în timpula de acum 

sau de facă; amu arati în timpu pasatu sau trecutu; 

şi ara-voiu în timpulu fiitorti, 

Vedemu _daru qut verbulu mai are şi trei timpi, 

quarii suntu : Peesenzru sau quellu de facă, Pasarr 

sau quellu trecutu, şi Fiironv «
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Insă quâudu dicu: guându ai venitu eu aramnu , yoiu 

să dicu que nu sâvirşisâmu de aratu ; Gram dar ar- 

pată unu timpu pasatu dar nesâvirşitu, pentru quare 

se numesce ÎNPERFECTU , | 

Quându dicu: araiu, voiu să dicu qul amu sâvirşi 

tu de aratu; araiu dar arrată iar unu timpu pasatu, 

însâ sâvirşitu, pentru quare se numesce Penrecru sau” 

sevirsitu . 

Quându dicu: quându ai venitu eu grasemu, voiu 

să dicu qut sâvirşisemn de aratu, arretu adică unu 

asemenea timpu pasatu însă. mai din nainte, pentru 

quare se numesce 'ÎaapAsaTu, sau prea-treculu sau 

preste-sâvirşitu . Insă şi amu fostu aratu este de opu- 

tere cu Grasemnu ; şi de aqueea avemu doâ feluri de 

tr apasaţi , - 

Quându dicu: anu araiu; arrâtu asemenea unu tim- 

pu pasatu, dar nu hotărascu quându; pentru quare se nu- 

mesce Neoereinizru sau zeholiritu . 

Veduromu daru quâ verbulu are quinci timpi pasaţi: 

Inperfectulu , Perfectulu, Trapasatulu Î, Trapasatulu Il 

şi Nedefinitulu . 

Asemenea verbulu are şitrei timpi fiitori; unulu 

în vremea fiilâre, precum este zoix ara:  altulu fii- 

toru în vremea de acumu; cum: 0i% fiarându » şi altulu 

fiitoru în vremea pasată, precum : voiu ți aralu. 

- Quându dicu: aru, aramu, araiu, amu araiu 

arasemu, amu fostu aralu, voiu ara» voiu fi aratu 

verbulu este întrun modu sau chipu prin quare Wri- 

lu qut facu, qu€ fâceam qus fâcuiu, qu€ fâcusemu .. 

queva. Modulu sau chipulu aquesta se namesce Lavica- 

TIVU, sau Grritâtorăi ,
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Quându dicu: arâ,are să arâmu „arati, aie, verbulu 
este într'un modu de a porunci să se facă queva ; şi mo- 
dulu aquesta se numesce ÎNPERATIW, sau de porun- 
cire . + a 

Quându dicu: anu disu să are, amu disu să fi arutu, 
verbulu este într'un modu dea se supune sau a se lega de 
altu verbu amu disu; modulu aquesta se numesce 
SvBsvarivu , sau de suppunere . 

Quându dicu:aşu ara, demar lasa, aşu fi aratu de 

aşu fi avutu țarină, verbu este într'un modu de condiţie, 
adică cu un daca la mijlocu. Modulu agquesta se 
mnumesce ConnrrroNAru, 

lar quându dicu: arare, verbulu este într'un modu 
cum nu arratâ nici quine arâ, nici gquându arâ; adi- 
câ nu arrată nici modu, nici timpu, nici persânâj 

nici numâru . Modulu aquesta se dice Înernizvv sau 
nearretâtoru . Cu mudulu infinitivu ne întrebuincâmu 

Şi quându vremu sâ adducemu înaite un verbu şi dice- 
mu verbulu: arare, scriere, cântare, etc. 

Veduromu dar qu€ verbulu mii are şi quinei moduri: 
Indicativulu, , Imperativutu, Subjunciivulu  Condi:ionalu 
şi Infinitiuutu . 

A dice sau a scrie unu verbu în quâte gquinci mo- 
durile , în toţi timpii, persânele şi numerele , se chiumâ 
Conjugare sau Coueane . 

Insă la unii verbi se vede mai prin toţi timpii litera 
a, la alţii î şi la alţii e; şi de aqueasta în ambe dia- 
lectele avemu trei conjugaţii; quea d'ântâea are înfi. 
nitivulu terminatu în qe; precum: arare, cântare, 

Îucureaa+; quca de a doa are inlinitivulu în îre; cum:
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dormive, fugire , mugire; şi quea de a treia în ere ; 
cun: zedere, parere , temere, nascere . 

Din quelle dise închieemu: 

1. Quâ verbulu este o vorbă que arratâ o aftirmaţie; 

2. Qu& verbulu fire este afirmativu, şi quei lalţi 

suntu qualificativi ; 

3. Qu€ verbii qualificativi se impartu în activi, 

şi pronominali ; şi qu€ verbi activi se subtimpar- 
tu în transitivi şi netransitivi, iar quei pronominali în 

pasivi şi restransitivi ş 

4. Quâ verbii în seneralu se mai impurtu în triperso- 

nali şi unipersonali ; ; si 

5. Qu€ verbulu are gquinci moduri, mai mulţi tim- 

pi , trei persâne ; do& numere, şi trei conjugâţii . 

IL. 

Quându analisâmu verbii qualificativi, vedemu qu€ 

trebue sâavemu într'ânşii verbulu af şi attributu- 

lu sau unu felu de ajjectivu, adicâ, la quelle de susu 

- trei esemple : 

copilulu este dormindu, 

muma este legânându, 

scolarulu este scriindu, 

Copilu dârme 

Muma leagână 

Scolarulu scrie 

avemu trei attribute sau feluri de ajjectivi: dormin- 

du, legenându , scriindu ; dar aqueşti ajjectivi vedemu 

gut au şi timpi, pentru que putemu dice dormindu 

acum , şi dormitu mai din nainte; legehându şi leg & 

alu scriindu şi scrisu; vedemu iară quâ legânându | 

“arrată o activitate şi legenatu o patimă, şi prin urma-
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ze unulu este activu şi altulu pasivu însuşiri que 

nu le vedemu la ajjectivii adevâraţi: albu , dulce » vo. 

iundu etc, Aşu uhoru asemenea vorbă, a le da numi- 

re de verbi nu putemu, peniru qu€ acrată gualitate 

şi au genuri ca ajjectivii ; ale da iară numire de aj- 

jectivi nn putemu, pentru quâ au timpi şi arrată oac-. 

tivitate sau patimă ca verbii. Prin învoire |dar ge- 

nerală grâmaticii le au numitu Panzicreii, peniru que iâu 

parte şi dela verbi şi dela ajjectivi . 

In dialectulu rumânu mai putemu face şi aqueastă 

bâgare de seamă pentru . participii: Quându vremu 

să tâgâduimu lucrarea sau patima que arrată unu ver- 

bu, ne întrebuincâmu cu particola negativă 2% cum: 

dormu, nu dormu, scriu, nu scriu; quându vremu sâ t€- 

gâduimu qualitutea unui ajjectivu, ne intrebuincâmu 

cu particola negatiyă ne; cum: bunu nebunu, dreptu 

-medreptu ş limpede nelimpede ; participiulu iară, pentru 

qu€ este unu felu de ajjectivu ia totu dauna negati- 

vulu 26; cum: scriindu nescriindu, SCrisu RESCriSU+ dor- 

anindu dormitu  nedormindu nedlor” mitu etc. (*) 
—— — 

(*) Vorbindu despre pârticellele negative 24. şi he, 

voiu arrâta queva şi despre ideile sau preposiţile numite nega 

tive, Mulţi din pricina aquestoru pârticellele au gisu qu 

  

în vorbire avemu preposiţii affirmative , şi negative, şi prin 

urmare verbalu . nu arratâ tutu dauna o affirmaţie: îasâ 

quânda dica pebunu , nedreptu » nelimpede... eu vu tegâ= 

duesca, citutu affirmu, pentru qu€ înţelegu: 7âu sau 

smintitu , strâmbu, turbures. Asemenea şi quându dicu: 

nu vorbescu eu totu affi irma qut tacu sau făcu altu queva; 
şi prin urinare fu aaturâ mavemu altu fela de p repusi= 
ţii de quâtu affirmative,
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Arretându que este verbulu şi que este participiulu ; 
acumu, he vomu occupă despre conjugarea verbiloru ; 
însă a qonjuga unu verbu veduromu qaâ va sâ dicâ 
al trece prin tâte mudurile şi toţi timpii. 'Timpii ia- 

ră vâduromu quă unii suntu simpli; cum: 074, aramu 
ATaiuaae şi alţi compuşi ; cum: amu arâtu, voiu ara; 

voiu fi aralu ; şi qua sA putemu totu d'auna face cuîn- 
lesnire timpii compuşi, avemu trebuincă. să cunâscemu 
mai ânt6iu bine vorbele sau verhii de Susu: GNU, V0iu4 
şi fi s şi pino sâ intrâmu în quelle trei conjugatii, e 

trebuingă a sci cum se conjugă verbii fire , 'avere si 

voire, quarii se gicu şi ausiliari sau ajjutâtori, pentru 
qut cu ei ne ajjutâmu qua să facemu timpii compuşi , 

Românii au trei verbi ausiliari, pe. quei de susu, şi 
italienii numai doi: pe esere şi volere. 

Issemrane.  Quându dicu: Gnu gueva, aveam stare, 
verbulu avere este activu; pentru quâ ideea lui domi- 

neadă ; quându însâ dicu: amu scrisu şi scrisamu, ai 

dormi şi dormir'ai, ar" canta şi cantanar*; verbulu a- 

vere aci nu este activu ci ausiliaru, pentru que ajjută 

a se face nisce timpi ai verbiloru scriere dormire , 

cantare ; a quâroru idee şi vremu a înfâcişa în frasele 

de susu. Asemenea şi quându dicu: voia pace, voi 

mârie, oră un nume, verbulu 2oire este activu; iar 

quându dicu: zoiu srie sau scrie-voiu, verbulu ore 
este ausiliaru, qutci ajjută a se face timpulu fliitoru 

al verbului scriere . | ” 

Sâ începemu daru dela conjugarea verbiloru ausi” 

liari .
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erau, era erano 

Perfectu 

fuiu fui 
fuşi Fusti, fosti 
fu fu 
furomu  fammo 
furoţi uste, foste 
furd Yvao, furono 
o 
7 * Vorbele que începu cu lite 
râ mare precum: Este, Ero, 
Fusti ete: suntu vechi :talia- 
me antiquate; quelle cu litere 
mari;cumF'vRo,..suntu poetice   

VERDZULU Finr ESSERE. 

PARTICIPIU PRESENIU Fiitoru 
. - i 2 i € 

flindu essendo fi Vou Sar, 
Pasat fi-vei sarai 

4 u fi-va sară, 

ostu stato fi-vomu  saremo 
fi-veţi sarete 

Monucu Înnicarrvu. $ - 
fi-voru  saranno, 

Presentu FIANO FIEXO? 

-suntu;sum şi îşu sono | Nedefinitu 
esci sei amu fostu3sunu stato,stata* 

- este şi e Este, & |at  —  seistato — 
sâhtemu siamo a.  — estato O — 
Siinteţi siete ammu — siamo stati,state 

suntu sono aţi —  Siete stati — 

au . —  sonostati — 
Inperfectu 

eramu Ero, era Trapsatu 1. 
erai eri fusesemu ero stato, stata? 
era era ' fuseseşi, eri stato — 
eramu  Eramo,eravamo | fusese,fuse era stato  — 
eraţi Erate, eravate || fuseseromu eravamo. stati, 

state 
fuseseroţi, eravete stati — 
Îusesero;,  erano stati — 

  

x se dice 'obiciunit şi: voiu | 
fi, vei fi, va fi, vomu i, veţi fi, 
voru fi. 

2 fiano şi fieno poeticu, 
* „Si fostucama ,  fustu-ai, 

fostu-a, fostu-ammu, fostu=aţi, 
fustu=au , 

a Essulo antiquatu . 
E şi fusemu . fuseşi, fuse, fusee 

rumu ; fuseroţi, tusero,



Trapasatu II. 

ammu fostu fui stato 

fostu statat 
ai fostu— fosti stato— 
a fostu— ' fu stato — 
ammu fostu— fumino stati, 

state 

aţi fostu  — foste stati—: 
aujfostu  — furono stati 

Fiiloru presentu 

oiu fi fiindu sară essendo(?) 
ci fifiindu  sarai essendo 
a fi findu sară essendo 
omu fi fiinda saremo essen- 

do 

eţi fi fiindu  sarete essendo 
oru fi fiindu saranno essen- 

do 

Fiitoru Pasatu, 
voiu fi fostu saro stato—a, 

vei fi fostu saraistato — 

va îi fostu: sară stato — 

vomu fi fostu saremo stati-e 

veţi fi fostu sarete stati— 

  

voru fi fostu saranno stati--- 

Movuu ÎNPERATIvU, 

Fiitoru 

fi sii 

he sia 

să fimu siamo 

fiţi siete 

fie siano SIENOl 

a Poeticu, 

1 

Si 

Monvru SuBsunrivu 

Fiiloru, 

să fiu  chesia 
fii . sia , Sii 
fie sia 

fîimu siamo 

fiţi siate 

fie siano, sIENO 

Imperfectu 

să che 
fiu, îi fostu sia stato! —a 

fii, fi —  siastato — 

fi _ — sia stato — 
fimu,fi—.  siamostati—e 

fiţi, fi—  siete stati— 
hi —  siano stati— 

Monuu Connirronarv, 

Fiitoru. 

fivaşu?  sarei 
fivai saresti 
firar „sarebbe 
firammu  saremmo 

firaţi sareste 
fir aru sarebbero 

  

* Segice şi: fossi, fossi » 
fosse, fossinio, foste, fossero. 

2 Se dice obicinuitu şi: aşi 
fi, ai fi, arfi, ammu fi, aţi fi, 
aru fi. |   

XI
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aşu fi fostu sareistato—a! 
ai fi fostu saresti stato 
ar fi fostu sarebbe  stato 
ammu fifostusaremmo  sta- 

ti—e 
aţi fi fostn  sareste stati 
ara fi fostu sarebbero stati 

Monuzu INFirivu 

fire și a fi  essere 

Pasatu 

a fi fostu essere stalo 

VERBULU Avene, AVERE. 
Parciu PaesENTU 

avendu avendo 

Pasatu 

avulu avuto 

Monuv  Înpicarrvv. 

Preseutu 

amu, aşu  ho2Abbo ! 
ai hai 

are, a . ha 
avemu,ammuSabbiamo, 

Avemo 
aveţi, aţi  avete 

hanno au, aru 

  

= Segiceşi: fossi, fossi, 
Posse ... cala subiunctivu, 

„2 Qaei noi scria şi: 6, di, 
d, ânmo. | 

5 Din avemu, leptdându 
silaba te, se îndoiesce m şi 
rEmâne ammu, 

ÎMPERFECTU 

aveamu  Avevo,aveva 
„aveai avevi 

- avea aveva AvEA 
aveamu avevamo 

aveaţi avevate 

aveau avevano, AvEAno 

Perfectu 
avuiu ebbi, avei(prosta 
avuşi avesti 
ava "ebbe 
avuromu avemimno 

avuroţi  aveste 
avurd ebbero 

Nedefinitu 

amu-avatu! ho avuto 

ai-avutu hai avuto 
a-avutu ha uvuto 
ammu-avutu abbiamo avuto 
aţi-avutu  avete avuto 
au-avutu  hanno avuto 

  

* Segice şi: avutu-amu, a- 
vutu=ai, avutu-a,., :      



Trapasalu 1, 

avusemu avevo avuto 

avuseşi avei — 

avusese aveva  — 
avuseromu avevamo— 

avuserdţi  avevate — 

avuserd avevano — 

Trapasatu Il, 

amu fostu  ebbi avuto 

avutu 

ai fostu — avesti 

a fostu —bbe 

ammu fostu avemmo 

aţi fostu — aveste 
au fostu — ebbero I

I
 

Fiitoru 

avea-voiu! avrb 

avea-vei.  avrai 

avea-va  avră 

avea-vomu avremo 

avea-veţi  avrete 

avea-voru avranno 

fiitoru  presentu. 

oiu fi avră avendo(?) 
_avendu 

ei fi —  avrai  — 

a fi — : avră — 

omu fi— avremo — 

ei îi —  avrete — 

oru îi — avranno — 

> „Și: voiu avea. 

  

fiitoru pasalu, 

voiu fi avutu avrd avute 

vei îi  — avrai 

va Îi  — avră 

vomu î— avreno 

veţi fi — avrete 
voru fi — avranuo 

Monuu ÎmeeRATIvu: 

fiitoru 

aibi abbi 

aibă „abbia 

să avemu abbiamo 

aveţi abbiate 

aibă abbiano 

Monurv SuBuncrivu, 

făitoru 

să amu, aibu che abbia 

ai, aibi abbi.abbia 
aibă abhia 
avemu abbiamo 

aveţi abbiate 

aibă abbiano 

pasatu | 

să fiu fi avu- che abbia avu- 
tu to! 

fi, fi _—  abbi,abbia 

fi — abbia — 

fimu, îi —  abbiamo 

fiţi, fi — abbiate 

- fi —  abbiano 
7 . "a 

7 Este şi timpulu: qvesst». 

avessi, avesse, avessimo, d-   veste, GVesser0.



$4 

Movurv ' ConbiriANALU ÎInperfectu" * 

fiitoru aşu fiavutu avrei avuto! 
ai fi  —  avresti — 

aşu avea!  avrei ar fi —  avrebhe — 
ai avea avresti ammu fi—  avremmo — 
ar'avea  avrebbe aţi fi —  avreste  — 
ammu avea avremmo ara fi —  avrebbero — 
aţi avea  avreste | 
aru avea  avrebbero MocuLu. Înprmrrsv 

'avere,'şi a avea avere. 

Pasatu - 

, a fi avutu aver atuto 

VERBULU Vornz?2, VOLERE 

Panzicreru: Pnesenrv împerfectu 

voindu volendo voiamu  . Volevo voleva 
, pasatu voiai volevi 

voitu veluto voia, xvoleva, 

Monuru ÎnpicATIvu voiamu volevamo 
presentu voiaţi volevate 

voiu, şi oiu3 voglio, vo” voiau, voia volevano 
vei şi ei vuoi 

F erfectu 
va şia vuele perf 
vomu şi omu vosliamo, Vo- || voiiu volli 

lemo || voişi vollesti 

veţi şi eţi  volete Voi _volle 
voru şi oru : vogliono voiromu volemmo 
SI ” voiroţi ste 

* Se dice şii avear'aşu, a- ro voleste 
vear 'ai,avear” aru,avear” ammu Yoiro vollero 

avear'aţi , avear?aru. DIR , 
2 Face şi orere, însâ atun- 1 Este şi timpulu. avessi 3. 

ci este activu; noi aci conjugâ= (vessz, avesse, (Ves S1m0; O- 

mu ausiliarulu , veste, avessero ca lasubjun- 
“Face şi vreu şi voiescu actiii |] tiva. 

    

  
 



Nedefinitu 
amu voitu ho  voluto 

ai — hai — 

a — ha — 

'ammu — abbiano— 

aţi  —  avete — 

au „—  hanno — 

Trapasatu 
voisemu avevo voluto 

voiseşi avevi  — 
voise aveva — 

voiseromu  avevamo— 
voiseroți avevate — 
voisero aveyano — 

Trapasatu II. 

amu fostu voitu ebbi voluto 
ai fostu — - avesti — 

-a fostu — ebbe  — 

ammu fostu—  avemmo— 
aţi fostu  — aveste: — 
au fostu  — ebhero — 

 fiitoru 

voi-voiu vorr0 

voi-vei vorrâi 
voi-va vorră 

voi-vomu vorremo 

voi-veţi vorrete 

voi-voru vorrano 

fiiloru presentu 

oiu fi voindu avră volendo? 
ei îi — avrai  — 

a fi — ivră  — 
omu fi — avremo — 
ej fi — avrete — 
oru fi — avranno —   

fitoru pasatu 
voiu fi voitu  avro voluto 

vei fi —  avrai  — 

va fi — avra, — 

vomu fi— avremo — 

veţi fi — avrete — 
voru fi — avranno — 

Monuu  ÎMPERATItL 

fiitoru e 

voiesce vogli 
voiască voglia, 
să voimu  vogliamo 
voiţi vogliate 
voiască vogliano 

Movuru  SuBrunrrvu 

/ fiitoru 

să voiescu che voglia 
voiesci voglia 
voiască, „vogliu 
voimu vogliamo 
voiţi vogliate 
voiascâ vogliano 

imperfectu 

să fi voitu che abbia voluto! 

fii, îi— abbia  — 

fi — abbia  — 

fimu, fi—  abbiamo— 
fiţi, fi—  abbiate — 

fi — abbiano — 

  

1 Se dice şi: volessi. vo- 
lessi, volesse; volessiino, vo- 
teste, volessero .



Monuru ConsprrroNaLu 

fiitoru 

aşu voit: vorrei 

ai voi vorresti 

ar” voi vorebbe. 
ammu voi  vorremno 

aţi voi vorreste 
“aru voi “vorrebbero 

împerfectu 

aşu fi voitu  avrei voluto? 

s6 

  

avresti ai fi — — 

ar fi _ — avrebbe — 

ammu fi — avremmo=——= 

aţi fi —  avreste — 
arufi — avrebbero— 

Movuu  ÎNFINITIvU 

presentu 

voire volere 

pasatu - 
a fi voitu aver voluto 

CONIUGATIA L 

  

în are 

AR-ARE - AR-ARE 2 Movuru ÎNvicarivu 
7esent 

Panmicipru  PRESENIU 2 u 
a d ar-u ar-0 

ar-ându ar-ando ar-i ar-i 

pasatu | ar-ă ar-a 

ar-atu ar-ato ar-âmu  ar-iamol, Amo 

ar-aţi?  ar-ate 
T Se qice şi vor'aşa, voir' | + p-ă ar-ano3 

ai; voir'ar”. etc, 

2 ;Si volessi... ca la sabj, 
* "Totu verbulu, ca şi quel. 

le Jalte pârţi ale cuvîstalui 
arrâtate, are râdâcinâ, quare 
arrată ideea, şi finala, quara 
arratâ. împregiurarea ideei. 
Qua sâ afflâmu râdâcina unui | 
verbu n'avemu de quâtu a tra= 
ge afară finala infinitivului 
are, ire, ere, şi rEmâşiea | 
este redâcina , după cum se 
vede în esemplu de susu şi în 
vorbele urmâtâre: cânt-are, 
dorm-ire, ved-ere. ete. 

    
  

Se se bage deseamâ qul 
mai în toţi timpii se pâdesce 
vocala infiuitivului 4. Aques- 

ti d lungâ a s'a îutrudusula 

italiani mai în urmâ: iar quei 
vechi dicea a7-amo mai pc- 

trivitu cu ar-âmu al nostru 

: şi mai regula!u. 

2 Sa schimbata eînt cala 

bene bine şi altele . 
3 Amu disu que italianii 

au unu fiuala de pluralu no, 

quare este provincialu a) 
loru, precuma avremu şi noi



impenfectu 
ar-amu Ar-avol ar-ava 
ar-ai ar-avi 
ar-a ar-ava, 
ar-ammu  ar-avamo 
ar-aţi ar-ate 

ar-au ar-avamo 

perfectu 

ar-aiu ar-ai 

ar-aşi ar-asti 

ar-d ar-d 
ar-aromu2 ar-ammo 

ar-ardţi  ar-aste | 

ar-aro ar-arono,Ân-ARo 
AR3 

  

unu 70 volgaru, la Qu fâcută- 

70, în locn de au fâcutu etc. 

egli eglino, elle elleno. A- 
questu no îl adaogâ la per- 
sâna a treia dela singularu 

ara, şi tacu arano. 

1 Curatu se vede qut este 

mai provincială” aravo ori 

arava, dequâtu aramu al 
nostru, que este miltu mai 

apprâpe de ARapAan,; lat. 

şi pâte şi mai dulce 
2 Din dialectulu nostru se 

vede pentra' que italianii au 
îndoitu pe m dela arammo ; 

pentru qut au disu odată 
araromo, cum dicemu noi 
ararâmu şi lepedându silaba 
7O', au îndoitu pe 7. 

3De se deosibesce arard al 

nostru de ararono italianu, 

este quă al nostru e pveticu. 

„__ nedefinătu 
amu aratu ho arato 
ai — hai — 

a — ha  — 

ammu — abbiamo— 

aţi  —— avete — 
au — hanmno — 

Trapasatu 1. 

ar-asemu avevo arato 

ar-aseşi avevi  — 
ar-ase aveva _ — 
ar-aserămu  avevamo = 
ar-aseroţi avevate — 
ar-aserd avevuno == 

Trapasatu Il. 

amu fostu aratu ebbi arato 

ai fostu  —  avesti — 
a fostu O — ebbe — 

ammu fostu—  avemmo— 

aţi fostu  —  aveste — 

au fostu —  ebbero — 

fiitoru 

ara-voiul — arer-olarar-d - 
ara-vei arer-ai 

ara-va arer-ă 

ara-vomu arer-emo 
ara-veţi arer-ete 
ara-voru arer-anno 

  

1 Ţiitorulu uosiru se vede 
compusu din infinitivu şi din 
presentulu verbului zoire: 
arasvoiu , Vuiu ara. Quellu i- 
talianu se arratâ simplu ; în- 
sâ infinitivalu arare se scie  



s8 , 

fiitoru -presentu 

voiu fi urându avrbarando? 

avrai vei fi _ — — 

va îi — avră _-— 

vomu fi cae avremo — 

veţifi —. avrete — 

Voru fi — avranno— 

fiitoru  pasatu 

Yoiu fi aratu avro arato 

vei fi  — avrai — 

va fi — av — 

vomu fi —  avremo— 

veţi fi _ —  avrete— 

voru fi ——  avrano— 

qut se gice italienesce şi ara” 
şi ara. La vechime fiitorulu 
arero se gicea arerabbo, şi 
areraggio. abbo insâ, aggio şi 
0, dupt cum s'avâdulu, vasâ: 
gicâ amu. Aşa arar-abbo , 
ara'-aggio şi arar=ă vasâ 
dicâ anu a ara; ama sâ aru 
de aci înaiute; şi aquestu fe= 
lu ce fiitoru 'lavemu şi noi. 
Aşa dar arăr-) sau are 6, 
dormin-5, temer=d, voru să 
dică amu a ara,a dormi, a feme; 

şi prin urmare şi fiitorulu 
italianu este compusu. din infi- 
nitiva şi din presentulu verbu» 
lui avere, 

Movuru Îmoenarivu 

fiitoru 
ar-âl ar-al 
ar-e ar-i 

sâ arâmu  ar-iamo 
ar-âţi ar-ate 
ar-e ar-ino 

Monuzu  SuBsunerisu 

fiitoru 

să ar-u chear-i 
ar-i ar-i 

ar-e ar-i 

ar-âmu ar-iamo 
ar-aţi ar-iate 
ar-e ar-1nQ 

imperfectu 

să fiu, fi ara- che abbia ara- 
tu to2 

fi — — — 

fa 
să fimu, fi—  abbiamo__ 

Aţi, fi—  abbiate— 
fi —— abbiano— 

  

* Imperativulu quându ia 
negativulu 24, face ca inf.- 
nitivulu în ambe dialectele ş 

nu ara, ua dormi ; nu vedea; | 

non rare, hoh dormire, 
non vedere . 

> Este şi drassi, arassi, 
arasse, GQrasstmo, areste,     "Q7QSSerQ.



% 
imperfect |. Monuru Înerauravu 

aşu fiaratu avrei arato!! presenta 

ai fi — avresti — ar-are ar-are 
ar fi — uvrebbe— pasat 
ammu — avremo — a fi aratu aver tarato 
aţi fi — avreste — : 
uu — avrebhbero — 

INSEMNARE. 

Despârţindu râdâcina verbului de'finalulu infinitivu- 

Vui, îi putemu face toţi timpii, de va fi regulatu, unin- 

du lingă aqueastă râdâcină finalele arrâtate, la aquea-— 

stă conjugaţie; spre esemplu: sâ luâmu verbulu cânte 

are ; de aci scoțendu afarâ finalulu are remâne râdâ- 

cina cânt; lingă aqueasta adâogându 4 , face cântu, 

adâogându amu , aîa, asemn, ându, alu; e, face cânt- 

amu, cânt-aiu , cânt-asemu, cânt-ândn , cânt-atu , cânt-e. 

Bătrânii noştri însă n'au pâgitu la toţi verbii de conjuga- 

via ântâea aqueastă regulă, întrebuinqându unii verbi ân- 

che dela descâlicatâre, neregulaţi, şi agueştia se voru 

arrâta. la loculu loru ; iar la unii verbii; que suntu. 

îndestulu de mulţi, adâozându unu ej între râdecină 

şi între finalulu singularului presentului indicativu ; al 

persânei adoa şi a treia a imperătivului, la singula- 

ru, şi al persânei atreia dela pluralu, cum şi al 

singularului subjunctivalui şi al persânei a treiu a 

plusalului aqueluiaşi modu şi timpu.  Asfelu santu 

toţi verbii derivați dela vre unu nume dela 1, Ii, UI, 

şi a IV declinaţie» spre esemplu dela lumini se face 

uminare ; aci, scoţânda pe are, remâne râdecina Mina, 

    

şi — arasse, arassimo araste qiassc?0, 

XU* 
3 Se dice şi- a7as
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si qua să facemu timpii arrâtaţi mai susu adâogâma 
ed şi dicemu:  - 

lumin-edu, lumin-edi, lumin-eadă, 

lumin-eadâ tu, lumin-ede ellu, lumin-ede ei, 

„să lumin-edu, lumin-edi, lumin-ede, lumin-ede, 

Asfelu suntn şi verbii urmâtori quarii toţi suntu 

derivați . 

coronare 

copiare 

fâimare (de) 

flâcârare 

iernare 

micşorare 

serare | 

“-umbrare (ad) 

undare (în > 

argintare 

pâlsâmare 

cruntare 

dreptare. 

frânare (în) 

guvernare 

încetare 

lucrare 

negoţiare 

scurtare 

semnare 

seninare 

spâimîntare 

AA
A 

A
A
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
 

A
A
A
 

eorună 

copie 

faimă 

flacârâ 

iarna 

micşoru , micsâră 

"seară 

umbră 

undă 

argintu 

kalsamu: 

"eruntu 

dreptu 

frâna, frâu 

gavernu: 

încetu 

lucru 

Regocu: 

Scurtu: 

semnu 

seninu 

spâimâîntu



91 

şi suspinure < Suspinu 

irunchiare < truchiu 

vecinare <  vecinu 

” veninare < veninu. 

viare (în) < viu 

vintare < vîntu, 

şi alte asemena 

Fie-quine pâte.vedea pricina pentru que bâirânii 

nostri, sau mai bine aquestu dialectu'que nu suflere equi- 

vote , 3u simţitu nevoiea a adâosa aqgnellu e], la tim- 

pii arretaţi. Pentru quâ, daca verbulu vige dela unu 

nume femininu, 3 treiu personă a presentului îndica- 

tivului ur” semâna cu râdâcina de unde se face; iaru 

daca verbulu vine dela unu nume masculinu sau neu_ 

tru , attunci ar semâna cu aqueasta ntâea persona 

cum spre esemplu: Flacâră < flaciră ellu , Suspinu < 

suspinu eu.  Aquestu €u repeditu în vorbire. şi aspira. 

tu sa fâcutu, ed (7): prin urmare firesce au luatu 

aquelaşu fiinalu şi quei lalţi timpi sau persâne quare se 

facu din presentulu: indicativului . 

Inchiemu dar a dice qut toţi verbii primitiyi se con- 

jugă allâturându lângă râdâcină finalulu cuviinciosu 

alu modului, timpiloru şi persâneloru, îiaru la quei de-: 

rivaţi dela nume a leguitu usulu a priimi între râd6- 

cină şi finalu şi pârticella e], la singularulu presentu- 

lui indicativu şi la timpii que se facu dintr'Ensulu .— 

Voru putea însă scriitorii după voie şi dupo irebninqă 

a adduce şi pe mulţi din verbii derivați a se conjuga 

ca quei primitivi, cum Lacu fraţii noştri ransilvă=
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ni; dicendu cucru în locu de ducru-ea sau lucr-edu, 

Nu trebue însâ auita asemenea scriitorii de a se sfâtui 

şi cu audulu. | 

De unde urmeadă qu€ verbii derivați potu priimi 

un ed, la timpii jarrâtaţi, iaru quei primitivi nicio dat 

CONJUGATIA |. 

ş 
â. 

în zre 

Paamcieru Paesenru Imperfectu 

dorm-indu,-ă dorm-indo dorm-iamu Dorm-ive ; 
dorm-iva 

pasatu dorm-ial  dorm-ivi 
dorm-ia  Dorm-ia,dorm-iva 

dorm-iama dorm-ivamo 
dorm-iaţi dorm-ivate 

dorm-iau dorm-ivano 

Perjfectu 

dormiitu,-A  dorme-ito,-a 

Monuru: ÎNpicarrvu 

presentu 

dorm-u  dorm-o 

dorm-i  dorm-i dorm-iu dorm-ii 

dârm-e  dorme! dorm-işi  dorm-isti 

dorm-imu dorm-iamo , dorm-i dormei 
Dorm-imo || dorm-iromu dorin-immo 

dorm-iţi dorm-ite dorm-iroţi  dorm-iste 
dorm-u  dorm-ono2 dorm-ird  dorm-irono, 

Dorm-iro 
1 dorme în italienesce are 

pe 0 lu.gu şi noiîlu pronune Nedefinitu 
giâmu oa (6). 

* La conjugarea aqusasta, || amu dormitu ho dormito     atreia persânâ a pluralului | a; — hai — 
preseutalui indicativu se fa» a Pa ha 2 
ce din persâna ântea a sina . 
gul»rului. allâturându 10 ; ammu — abbiamo — dormo, dormono , şi dormu || ali  — avete — 

lau -— hanno — eu, dormu ei, U



Trapsatu 1. 

dormn-isenu  avevo dorm 

ito 

dorm-iseşi uvevi  — 
dorm-ise aveva 

dorm-iseromu avevamo— 

dorm-iseroți avevate — 

dorm-iserb avevano — 

“Trapasatu II. 

amu fostu ebbi dormito 

dormitu 

ai fostu — avesti 

a fostu — ebbe 

ammufostu— avemmo— 
aţi fostu — aveste — 
au fostu „— ebhbero — 

— 

— 

Fiitoru 

dormir-d 

dormir-ai ! 
dormir-a 

dormir-emo 

dormir-ete 

dormir-anno 

dormi-voiu 

dormi-vei 

dormi-va 

dormi-vomu 

dormi-veţi 
dormi-voru 

fiitoru  presentu. 

oiu fi dormindu avro dur- 

mindo (?) 

ci fi 

a fi 

ommu îi 

eţi fi 
oru fi 

— 

T
I
   

fiitoru pasalu, 

voiu fi dormitu avro dormito 
vei fi —  avrai — 

va. fi —  avra — 

vomu fi —  avremo — 
veţi fi  — avrete — 
voru Â —  avranno — 

. 

MonuLu ÎmpeRATIvv» 

" fiătoru 

dormi! dormi 

dârmă dorm-a 

să dorm-ima dorm-iamo 

dorm-iţi dorm-ite 

dârmă dorm-ano 

MovuLv SuBsunrivu 

Fiitoru„ 

să dorm-u che dorm-a 

dorm-i — 

_ dârm-ă — 

să dorm-imu dorm-iamo 

dorm-iţi dorm-iate 

dârm-â dorm-ana 

  

1 Unii verbi se termină şi în 

e la imperativ; cum; siml-e
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pasatu Imperfectu 
să fi dormitu che abbia dor- 

mito! aşu fi dormitu avrei dormito! 
ai fi —  avresti — 
ar fi —  avrebbe — 
ammu fi —  avremmo— 

aţi fi —  avresie — 
aru_ fi —  avrebbero— 

— 2—abbiamo dormito 
— —abbiale  — 
-- —abbiano _ — 
Movuru Connrriox ALU 

fiitoru | Monuru Îneinerivv 
aşu dormi,  dormir-ei 

dormir'aşu |. p Pyeseuc u 
ai —  dormir-esti 
ar” —  dormir-ebbe -|| darm-ire dorm-ire 
ammu -— dormir-emo A , Pasatai aţi — dormir-este 
aru  — dormir-ebbero |i a fi dormitu aver dormito 

EMNARI. 
I. „Sila aqueastă conjugaţie, despârtii du, la ver: 

bii regnlaţi, râdâcină de finalulu înfinitivului ire, 
şi alâturăudu hmgă aqusasta finalulu cuviinciosu al 
morilor timpiloru şi persâneloru, facemu cou- 
ugaţia întreagă a verbului; ; cum: dela simtire, audire, 

fugire, MirOsires.  scoţendu ire, r&mâne simt, aud, fug, 
2iiros ,.. . lingă 'quare allâturându indu , îtu, a, damu, 
ziu, -isemu,i sau es avemu:. <> 

simţindu,  aud-indu,  fug-indu,  miros-indu, 
Simţ-itu,  aud-itu, fug-itu, miros-itu, 
simţ-u, aud-u ; fug-u, miros-u ; 
Simț-iamu, aud-iamu, fug-iamu,  miros-iamu , 
Simţ-iiu, aud-iiu, fug-iiu, miros-iiu , 
Simţ-isemu, aud-isemu, fag-isemu,  miros-isemu , 

„Simte audi, e fugii, miros-e, 

* S> qice şi: : dormissi — dormisse; dormissimo , dormi- ste , dormissero, 
=
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Însă nu suntu toţi verbii asfelu: ânch& din vechime 

în sînulu Italiei conjugaţia aqueasta, la presentula in. 

dicativalui a avutu şi altă finală provincială în îsco, (eseu 

al nostru.) spre esemplu verbulu ozire, (arîre alu no. 

stru) luându preposiţia ab face aborire, scoțându fi- 

nalulu re râmâne abop, şi presentulu indicativalui 
aboro ; însâ totu dauna . s'a auditu în Italia dicânduse 
aboriseo şi alte mulţime asenienea ; Asfelu dicemu 
şi noi provintialu urîre, urâscu în locu dei. Qua sâ 

se vadă aquestu provincialismu, sâ luâmu verbii de su- 

su arrâtaţi simtire , audire, fugive , mirosire şi să allâ 
turâmu lungă râdâcină finalulu escu pentru presentu- 

la indicativului. Dar cum sar pârea urechei româ- 

nului deprinsu cu clasicitatea lui simlu, audu, fagu, mie 

7OSU 3 quându ar' audi provinţialismii simiescă, au- 

descu ; fugescu , mirosescu ?  Precumu daru ni se pa- 

re noâ urite gudeseu , fugescu.., pe limgă audu, fugise 

trebue ada dreptate şi queloru que Îi se par urîţi 

verbii mugire, lucire, pajire şi alţii quându facu la 

indicativu, presentu 7nugescu mugesce ; lucesen lucegce:z 

pâtescu pâtesce etc: şi nu mugu muge, Luciu luce,-palit 

zale . Aşa au fâcutu autorii Italiani la mulţi verbi le- 

pâdându pe provincialulu îseoe afară ; aşa putemw 

face şi noi acolo unde vedemu “qu€ regula se po- 

trivesce cu clasicitatea.  Vomu arrâta la loculu loru 

pe verbii italiani qu& totu se mai termină în îsco Ja 
presentulu indicativului. 

Il. Verbii terminaţi in românesce în eseu, se termină 
în € la imperativu. 

Lil, Aci se conjugâ şi verbii terminaţi la infinitivu îp;: 
dre- cum; urîre,. coborire,
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-  CONJUGATIA III. 

în ere 

Panzrciu PRESENTU perfecta 

tem-ându, -A tem-endo tem-uiu  tem-ei, tem-etti 

Pasatu' tem-uşi  tem-esti 
tem-i tem-e , tem-ette 

tem-utu,-A  tem-uto , -a 
Monuru  ÎNDICATIvU» 

Preseutu 

tem-u tem-o 

tein-i tem-i 

tem-e tem-e 

tem-emu tem-iamo , 

"Pem-emo 

tem-eţi tem-ete 
tem-u tem-ono 

împerfectu - 
tem-eamu tem-eyo 

tem-eai tem-evi, Temei 

tem-ea tem-eva, TEM-EA 

tem-eamu tem-evamo, | 

'Tem-eamo. 
tem-eaţi  tem-evate 

tem-eau . tem-evano; | 
TEMeEANO* | 

  

ţ 

2 Amu disu qat italienii 
leapâdâ adesea vucala finală ! 
a numeloru şi verbiloru , în - 

tre quare sesvontesce, şi o 
dela no finalu. Prin urmare 
iemeano, se face temean. 
Amu gisu iarâ qu€ 7 adesea 
s6 îmmâie în românesce, şi 
prea lesnr (emean, s'a fâcue 
tu temeau . 

      

tem-uromu tem-emmo 

tem-uroţi  teme-este 

tem-uro tem-erono 

tem-ettero, Lem-ero 

Nedefinitu 

amutemutu ho  temuto 

ai — hai — 

a — ha — 

animu — abbiamo — 

aţi — avete  — 
au — hanno  _ — 

Trapasatu IL. 

țem-usemu avevotemuto 

tem-useşi . avevi 
tem-use aveva 
tem-useromu avevamo — 
tem-userâţi  avevate — 

tem-usero avevauo — 

— 

Trapasatu II. 

amufustu te- ebbi temuto 

mutu 

aifostu —  avesti  — 
a fostu —  ebbe — 
ammu fostu  avemmo — 

aţi fostu —  avete ADE 

au fostu — ehhbero —



fiitoru 

temer-o 

temer-ai 

temer-ă 

temer-emo 

temer-ete 

temer-anno 

teme-voiu 
teme-vei 

teme-vă 

teme-vomu 

teme-veţi 

teme-voru 

Fiitoru presentu 

voiu, fi temân- avrod temen- 

du do (?) 

vei îi — avral  — 

va fi _ — avră — 

vomu fi— avremo — 

veţi îi — avrete  — 

voru fi — uVranno = 

Fiitoru Pasatu, 

voiu fi temutu avrb temutu 

vei îi  _ — avrai  — 

va îi _ — avră — 

vomu îi — avremo — 

veţi fi _— avrete  — 

voru fi — avranno — 

Monuru  ÎNPERATIVU. 

Fiitorue 

tem-e tem-i 

team-ă tem-a 

să tem-emu  tem-iamo 

tem-eţi tem-ete 

team-ă tem-ano 
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Monuu  Sunzunritu 

fiitoru 
che tem-a 

tem-a 

tem-a 

tem-iamo 

să tem-u 

tem-i 

team-ă 

tem-emu 
tem-eţi tem-iate 
team-ă tem-ano 

Imperfeciu 
să fi temutu che abbia temu- 

to ! 
î— | fi, î — 

â _— 

fimu , fi— 

fiţi, fi— 
& _— 

Manuru Connrrionarv. 

Fiitoru 

temer-ei 

— CC — 

abbiamo — 

ubbiate — 

abiano  — 

aşu teme, 
temeraşu 

ai teme temer-esti 

ar teme temer-ebbe 

amnmu teme temer-emno 

aţi teme temer-este 

aru teme temer-ebbero 

imperfectu 
aşu fi temutu avrei temuto 

ai: fi — avresti  — 

an fi  —  avrebbe — 

ammu fi— âvremmo— 

aţi fi  — ăvreste — 

aru fi —  ăvrebbero— 

a 
- 

= Se dice şi femesst — 

temesse ; temessimo , teme-   ste, temessero « 

SUI:
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Monuru Înrrnrivu . :Pasata 
presentu 

ieiii-eră tem-ere a fitemutu  aver temuto 

INSEMNARI. 
]. ere dela aqueastă conjugaţie în ambe dialectele quâ- 

te odată este lungu adică appâsatu, cum: vedere, tactre, 
şi quâte odată este scurtu, cum: ndscere „"ficere Quându 
este lungu în românesce, daca leapedă pe re, rmâindu 
finalulu e lungu , firesce qus se face ea; cum; vedere 
a vedea, tâcere aticea . 

Quâte suntu lungi la italienesce sa arrâtatu la fa- 
câ 5. 

II. „Si aqueastă conjugaţie are do& chipuri de con- 
jugare ; însă nu în presentulu indicativului ..; ca quea 
dânteiu şi a doa, ci în participiu pasutu; . în perfectu 
Şi trapasatu 1. în românesce, iaru în italienesce numai 
În participiu pasatu şi în perfectu.  Chipulu aquesta 
de conjugare schimbâ' la participiulu pasatu consona 
finală a râdecinei în s;. dlleg-ere, prind-ere ; alles-u , 
prins-t, şi din participiulu pasatu face periectulu şi 
trapasatulu. indicativului , dupd cum se vede ; adicâ în 
românesce allâturându finalulu eu , esemu , şi urmât6- 
tele , şi în italienesce ; şi 'urmâtorele. 

„ARD-ERE ARD-ERE 

Panricieru  Parsenru 

ard:ndu ard-endo 
“ pasabi 

ars-u Ia ars-o



ars-eiu 

ars-eşi 

ars-e 

ers-eromu 

ars-erdţi 

“ars-ero . 

ars-esemu 

ars-eseşi 

ars-ese 

Perfeciu 

Trapasatu 

ars-eseromu 

ars-eseroţi 

ars-esero 

arsi. 

ard-esti! 

ars-e 

ard-emmo 

ard-este ! 

ars-ero: 

LA 
ard-essi 

ard-essi 

ard-esse 

ard-essimo. 

ard-este 

ard-essero 

Spre înleșnire vomu arrâta quâte schimbă consona 
pâdicalâ în ş. 

1. Verbii de conjugarea aqueasta a quâroru râdâcină 
se termină în g precesu de o vocală, sau în doi 99 i- 
talienesce ; cum: 

alles=u , întelles-u | 

si, eletto.., 

trag-ere, alleg-ere, întelleg-ere; tras-u, 

Quelle italienesci urmeadă aquestei 

regule numai în perfectu ; iaru la participiu se schim- 

pâ în £; cum: draggere, trassi, trailo , elleggere , elles- 

Asfelu suntu şi quei quari înainte deg au? şi 7 

în românesce, iaru în îtulienesce î, 2 şi 7; cum: 

slingere stinsu , nergere mersuş volgere , volsi « 

  

  

= persâna a doa la toţi verbii de felulu aquesta îşi re= 

"priimesce consona radicală cum: feggere lessi tegesti, ro- 

dere rosi rodesti ..
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2. Verbii a quâroru râdâcinâ se terminâ în dprecesu 

de o vocală sau de 2, quare în italienesce se leapâdâ cun: 

chid-ere ckiudere chis-u Chius-0 
rod-ere ros-u 7os-o 

rid-ere ris-u ris-o 

cid-ere Cuc) cis-u cis-o 
ced-ere (pur) ces-u ces-0 

Cindere  cend cins-u „Ces-0 
tind-ere end | | tins-a tes-0 

prind-ere prend prins-u  pres-o 

Quâţi verbi na se suppunu aquestoru regule se ar- 
rătă între guei neregulaţi . 

IIL.  Verbii italiâni de conjugaţia a treia în: erelun- 

gu, a quâroru râdecinâ este terminată în consona e, 

la perfectu în prima, atreia persânâ dela singularu 

şi în a treia dela pluralu priimescu gu, şi se formeadă 

după timpulu de aqueastă conjugaţie a verbiloru ro- 

mâni, quare se dovedesce qu€ a fostu comunu şi cuno- 

în ambe dialectele.  Asfelu suntu verbii: nosculu 

tacere ; giacere, piacere . 

tacqui tâcuiu 
tacque tacă 
tacquero tâcuro 
giacqui dâcuiu . 
piacqui plâcuiu 

OBSERVATII. 

La gquâte trele conjugaţiile. 
1.  Verbii a quâroru râdâcină se termină în d,s,; ţ, 

În românesce schimbă aqueste consone în d, ş, ş, un- 

de finalulu este £; şi viceversa înainte de e; cum:



101 

laud-i şi aud-ire âud-e 

aud-i | 

ved-i 

laşi şi eg-ire es-e 

baţ-i simţ-ire simt-e,etc. 

lau-du  laud-i 

aud-u  aud-i 

vâd-u  vâd-i 

las-u las-ă 

bat-u baţi I
I
I
 

HI, Verbii aquâroru râdâcină se termină în €, 9, se 

în românesce nu patu în conjugare nici o schimbare la 

scrisu, iar la pronunție urmeacâ reszulei cunoscute în 

ainte de e şii.  Initalienesce £ şi g, la conjugaţia ân- 

t6ea, iau unu A înainte de e şi: iaru |sc se pronunţiă 
33 cum; 

impac-u  impac-i impac-e 

rog-u rog-i râg-e 

- fug-a fug-i — fug-e 
nasc-u nasc-i  |nasc-e 

. Manco manchă  nanckhero 
- pago -  paghi pagheră 

NUSco nască nasce 

NI. Vocalele schimbate la verbi, în dialectulu ro: 

manu la pesâna a doa a presentului indicativu îşi vi- 

mu la adevârata loru pronunție; cum: âtve î, învă are... 

appe;î appâsare... taci tâcere... faci facere... mori Mu 

vire... vindi vindulu . 

IV. e deschisu,quându în conjugare vine dupo dân- 

sulu a, se face lungu sau devine ea; cun: iemt teamă 

iegu leagi , verdescu verdeuscă : iar € inchisu se schimbă 

în & înainte de şie cum învâcu înva;, institu înşaltă ; 

arretu arrată, appesu appasi » urâscu urasci Urasce,.,
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V, 0, în conjugare, de pâstreadă tonulu sr face 

lungu sau 6 (oa) inainte de aşi e; iar de nwlpă- 

streagă se schimbă în w adică devine scurtu ; cum: 

sboru sbârâ, sbâre 3 sburare, sburâmu ... 

VI. ş, la adoa .persână totu d'auna este mutu în 

românesce ; 1 asemenea totu d'auna e mutu la prima 

şi a treia persână, afarâ de â, perfectului quându şi ia 
un accentu; cum: ari=—ari, arati arati, faci = 

faci, tacu = tic, şi iar tacu, perfectu. 

u şi i, este întregu la prima şi a doa persânâ quân, 
du râdâcina verbului e terminată în 7 şi Z, înaintea quâ- 

roru stăo consonă; cum: lucru tucri , âmblu âmbli, 

VII.  Quându prima persnâ a presentului indicati- | 

vu este terminată în î4 românesce, şiio italienesce, 

adică quându râdâcina e terminată în. ş; adoa persânâ 

nu se termin în doi î cum sar cuveni, ci leapâdă pe 

unulu ; sau lepâdându pe dela prima, avemu persâ- 
na a doa; cum: puiu pui, remâiu remâi, viiu vii ; lucio 
Luci ete, 

Despre formarea umpiloru. 

Timpii, unii suntu simpli şi alţi compuşi.  Simpli 

suntu: în umbe dialectele, infinitivulu, participiulu 
Presentu şi pasatu, presentulu indicativului, fiitorulu 
imperativului , si subjuntivului, imperfectulu indicati- 

vului, şi perfectulu, cum şi trapasatulu ântțiu numai 

în românesce quare correspunde cu trapasatulu sau 

pasatulu simplu alu subjunctivului şi condiţionalului 
italianu, 'Tipii sau finalele aquestoru timpi suntu:
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INFINITIvU | 

are de “ere 
Panzicreru PnesRAru. - 

ându ando indu __dndo €nda .  endo 
P ASATU 

atu ato ita ito utu,esu zl0,es0,elo! 

Invicarivu PnesEnru 

o o 1 o a o. i â i i ind 
â a e. e e e 
amu î4m0, amo im ÎQm0, îm0 emu : îam0, emo aţi ate i „dle eţi ele 
â,ânz ano a; un?. ORQ _u,un2 . ono 

Y 

ÎMPERFECTU , 

amu? avo0,ava iamu îv0,îva eamu evo, eva ai avi iai - vi eai ei 
a ava ia. da, ia ea eva 
amu QVamo iama - ivamo eamu ' €EDam0 eao: 
aţi avaie.  iaţi ivale eaţi „evate 
a, au? Gvano ia, iau doano,iangza, eau evano, eano 
  

* Se înţelege qus suntu şi cu doi di; elto. 
2 În vechime se gicea: cântân, arân, dormun, temun, în 

loca de cântă, arâ, dormu, temu din Qiva de adi, 
2 abam lat, s'a fâcutu avam, quare a devenita auam* pe urmă salepâdatn 4 şiaremasa am, . 

* în vechime se dicea:; aravan, lâudavan etc.
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Panreezu. 

aiui ai iiux î uiu:  ui,ei,elli 
aşi astă işi isti uşi esti, 
$ o 3 3 u ue, €, elte 
aroma  Gromo,ammino iromu îromo,immo uromu emo 
urdţi aste ivoţi  îste urcţi este 
ară GrOarono ir îro,irono  urb,erd ueroerong 

eilera: 

TRAPASATU 

asemu assi isemu isst esemu essi 
aseşi assi iseşi îssi eseşi essi 
ase asse ise isse ese esse 
aseromu  GSsemn0o  iseromu ÎSSimO  eseromu  essimn0 
aserdţi aste iserâţi îste eserâţi este 
aser UsSsero  isero îssero  esero essero 

ÎMRERATIrU 

â a i! 2 e 2 
e 3 a a â a 
âmu O dam0,am0ima iamo, mo emu iano 
aţi - ate ti îte eţi ele 
e îno â ano â „000 

Sunauncrivu  Furronu 
u î u a u a 

i CĂ ă a i a 
e 7 â & â a 
amu iamo imu iamo emu iamo 
aţi iate iţi iate eţi îate 
e in0 â ano â ano 

  

  

1 S'a legiuitu cu obieceiulu qua numinativala masculinu şi 
neutra mai adesea sâ se termine în 2%, asemenea şi prima 
persânâ a verbiloru în toţi tinpii, que correspunde cu 
eu de unde se leapâdâ e şi române 4. 'lote cârţile bise- 
xicesci , şi însuşi pronunția de obsce româneascâ are îu la 
prima persânâ a p rfectului, Pentru equeasta ama şi lâa 
satu finale! aiu, îiu, aiu, eiu. şi nnamu depârtatu la scri- 
su iar nu la pro: unţie d- qi, îi, ui» ei lat: şi italiani. Pe 
Jangâ aqueasta cintai eu perfeciu se confundâ cu cîntat tu 
imperfectu , şi de aqueasta pâte s'a aduptatu de quei vechi 
cintaiu «
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'Pimpii compuşi suntu quei urmâtori : 

1.  Pasatulu nedefinitu, din presentulu îndicativu a 

verbului ausiliaru ăvere şi participiulu pasatu: 

amu aratu ho arato, ai dormiti hai dormito, a 

iemutu ka temuto, - 

lar daca verbulu este netransitivu ; în italienesce se 

compune mai desu din verbulu ausilizru esere; cum amu 

venitu sono venulo; m'amu dusu sono andato. Participiulu 

pasatu în românesce nu schimbă genu , iar în italienesce 

se concârdă totu Vauna cu substantivulu daca verbu- 

lu ausiliaru este &ssere ; şi adesea daca e avere: cum; 

sono andato, elia & venuta, siamo andati, elleno sono ve. 

nule ; şi iară ho scrito sau scrila la carta, şi la carta 

che ho scrita, adică quându objetulu pe quare se strâ- 

mută acţia este înaintea verbului, participialu totu 

MWauna se concârdă cu dânsulu ; iar quându este pe ur- 

mâ , attunci pâte şiase concorda şi nu. 

II. 'Trapasatulu I, italienescu se compune din îm- 

perfectulu verbiloru aoere şi essere şi din participiulu 

pasatu ; avevo arato ».€r0 venuio (arasemu ; venisemu) 

padinduse aqueleaşi regule la compunere, atâtu pen- 

tru verbii ausiliari quâtu şi pentru participii . 

IIi.  'Teapasatulu II, guellu românescu se compune 

din nedefinitulu verbului fire, şi din participiulu pa- 

satu ; îaru guellu italianu; din perfectulu verbiloru 

avere şi essere şi din participiulu, pasatu: amu fostu 

aratu, amu fostu venitu; ebbi arato, fui venulo . 

IV. Fiitorulu, quellu românescu din infinitivu şi 

XIv*
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presentulu verbului voire ; iaru quellu italiana din în: finitivu şi presentulu verbului azere; ara-voiu, dormi- Vei, teme-va ; arar=5 arers, dormir-ai ; temer-ă . 
V.  Fiitorulu Presentu, din fiitorulu verbului fire, şi participiulu Presentu , oiu fi arându. Lia timpulu a- 

questa se leapâdă din obiceiu o dela voi 
tica priimesce; qutci almintrelea se amestecâ ci ana- 

re, şi grama- 

lisulu fiitorului propriu . 'Timpulu aquesta este nu- niai românescu . 
Ă VI. Fiitorulu pasatu, quellu românescu,. din fito- rulu verbului fire, şi participiulu pasatu; iar quellu italiânu din fiitorulu verbiloru avere şi essere, şi par- ticipinlu pasatu: voiu fi atatu ; voiu fi Venitu ; dură ara= to, Sar venuto. 

VII.  Imperfectulu subjuntivului,; ain Participiulu pasatu şi fiitorulu  subjuntivului verbului fire în ro- mânesce , şi verbiloru âvere Şi essere în italienesce: să, îi aratu, să fi venitu ; che abbia araio, chi sia venu'0s VIII;  Fiitorulu condiţionalu ; din infinitivu, şi pre- sentulu indicativu a] ausiliarului avere, în ambe dia- lectele ; dormir'aşu, dormir'ai, dormir'ar” ; Dornir-ei, dormir-esti, dormir-ebbe, dormir-ebbamo , = dormâr-em= 70, dormir-este , dormir-ebbono — dormir-iano= dormiy ebbero. 
1X. Imperfectulu condiţionalu , din Pârticipiulu pa- sâtu şi fiitorulu condiţiorialu , al verbului fire în ro- mânesce „Si al verbiloru avere şi essere îh itălien see; aşu fi aratu, aşu fi Vebitu : avrei drato, sarei venuto: ÎsseuxAne, Verbii avere şi fire sau essere mai facu şi altu felu de fiitori mai analisaţi, din preună cu in-
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finitivu, şi preposiţia, d'a=—da: amu d'a scrie, sau de 

scrisu ; ko da scrivere ; suntu d'a vorbi, sono da para 

lare. Stare şi essere quându au după sine preposiţia 

per în italienesce şi pe în românesce compunu unu altu 

felu de fiitoru: sio per pariire; stau pe pornitu, 

suntu gata a porni; 

& 

TABLA 
De verbii italiani de a doa conjuga: 

ţie que se termină în presentulu IN 

dicativu în isco. 

Verbii aqueştia suntu de doă feluri: uni se termi 

nă şi îng şiînisco; cum: abboro şi abborisco, înghiota 

to şi înghiotlisco şi alţii se termină numai în îsco 3 

quarii suntu quei. urmâtori şi pe quarii îi însemnâmu, 

aci spre sciinga italienistiloru a nui termina nici odată 

în 0. 

Abbellire  - accalorire affralire amarire . 

abbonire accolorire — aggentilire  ambire 

abbronzire  accudirey aggradire  ammannire 

abbrostire acetire aggrandire  ammausire 

abbrostolire  addoleire  - agguerrire  ammattire 

abbruttire aderire alleggerire ummollire 

abolire affievolire allenire ammonire, 

abortire __affortire allestire ammorbidire
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ammortire 
ammutire 

ammutolire 

anneghittire 
annerire 

annichilire 

appassire 
appetire 
appiecinire 
appigrire 
arriechire 

arrossire 

arrostire 

arrozzire 

arrugginire 
assenre 

assordire 

assortire 

assossettire 
atterrire 

altribuire 

atiristire 

attutire 

avvilire 

avvizzire 

bandire 

blandire 

brandire 

brunire 

caudire 

chiarire 

circuire 

colorire 

colpire 
concepire 
Condire 

conferire 
construire 

contribuire 

contrire 
coştituire 

costruire 

custodire 

deferire 

definire 

demolire 

difterire 
diftinire 

digerire 
disasprire 
diseppellire 
disfavorire 

disânire 

disfornire 
disghioitire 
dissradire 
disimpedire 
dispartire 
disruvidire 

distribuire 

disubbidire 
disvigorire 
disunire 

erudire 

esaurire 

esibire 

esinanire 

espedire 
fallire 

fastidire 

favorire 

fiuire 

fiorire 
fluire 

fornire 
garantire 
gestire 
ghermire 

gioire 
gradire 
grancire 

granire 
gremire 
grugnire 
guaire 
Sualcire 
guarire 
guarnire 
illaidire 
illanguidire 
illiquidire 

imbaldanzire 

imbaldire 

imbandire 

imbarberire 

imbarbogire 
imbastardire 

imbastire 

imbellire 

imbestialire 

imbianchire 

imbiondire * 
imbizzarrire 
imibolsire 
i 

imbottire 

imbozzacchi- 
re 

  

  

bonire +. 

im bricconire 
imbrunire 

imbruschire 
imbrauttire 

immagrire 
immalvagire 
immarcire 
impadronire 
impallidire 
impaurire. 
impazientire 

impedire 
impervertire 
impiecollire 

_impidocchire 
impigrire 
impoltronire 
imporrire 
impostemire 
impoverire 

improsperire “ 
imputridire 
impuzzolire 
ina cerbire 
inacetire 
inacutire 
inalidire 
inanimire 
inaridire 
inasinire 
inasprire 
inavarire 
incagnire 

- incallire 
incalvire 

inca ncherire



incânutire 

incaparbire 
incapucchire 
incaponire 
incapriccire 

incatarrire 
incatorzolire 

incatiivire 

_incenerire 

incerconire - 

inciprignire 
incivilire 

incollorire 

incrudelire 

incrudire 

indebolire 

indolcire 

îndolentire 

indolenzire . 
indrudire 

infarcire 

in fustidire 

infellonire 

infemminire 

inferire 

inferocire 

infervorire 

infiacchire 

in fievolire 

infingardire 

înfistolire 

infollire 

infortire 

infracidire 
in fralire 

infrigidire 

ingasliardire 
ingelosire 
ingentilire 
ingerire 
ingiallire 
ingiovanire 
ingrandire 
immalinconi- 

re 
immarcire 

innacerbire 

innagrestire 
innanimire 

innaridire 

innasprire 
innuzzolire 

inorgoglire 
inorridire 
îmquisire 
irretire 

irrigidire 

irrugginire 
insalvatichi- 

re 

insanire 

inschiavire 

inserire 

insignire 
insignorire 

in sipidire 

insolentire 

insollire 
insordire 
insospettire 

insozzire 

isterilire 

istituire 

instruire 

instupidire 

insuperbire 

intenebrire 

intenerire 

intiepidire 
intignosire 
întimid ire 

intimorire 

întirizzire 

întisichire 

intorbidire 

intormentire 

intorpidire 
intristire 

invashire 
invânire 

inveire 
imvelenire 

inverminire 

invigorire 
invilire 

invincidire 

inviperire 
inviscidire 

invizzire 

inumidire 

involpire 
inuzzolire 
inzotichire 

irretire 

irricchire 
irrigidire 
irritrosire 

irrugginire 
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largire 
lasciyire 
lenire 
nitrire 

obbedire 

olire 

ostruire 

partorire 

patire 

pattuire 
piatire 
polire 
poltrire 
preferire 
presasire 
preterire 
proferire 
progredire ; 
proibire 
rabbellire 
rabbonire 

raddolcirv 
rasgentillire 
rammollire 
rammor bidi- 

re 
rapire 
rattepidire 

ravvillire 

ravvincidire 
redarguire 
riferire 

restituire 
riverire 

riabbellire 
riagire
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piarricchire 

ribadire 

ribandire. 

richiarire 

ricolorire 

riconcepire 
ricondire: 

ricostituire 

riferire 

rifiorire 

rinfronzire 

ringentilire 

ringioire 
ringiovanire 
ringiovialire 
ringrandire 

rinsavire 
xinserenire 

rinsignorire 
rinterenire 

rintiepidire 
rinverzire 

rinvigorire 
rinvilire 

ripartorire 
ripulire 
risareire 

risbaldire 

risquitire 

ristecchire 

restituire 

retribuire 

retrosire 

riunire 

sbaldanzire 
sbalordire 

sbandire 

sbigottire 

sbizzarrire 

scalfire 

scarnire 
schermire 
schernire 

schiarire 

schiattire 

schiencire 

sciapidire 
scipidire 

scipire 
scolorire 

secmenzire 

sfavorire 

sfurnire 
ssarire 

sgermire 

sgomentire 
sgradire 
smaltire 

smarrire 

sminuire 

smunire 

sopire 
seppellire 
sostituire 

spaurire 
spervertire 
spessire 

srugginire 
stabilire 
starnutire 
statuire” 
stecchire 

  

sterilire 

slizzire 

stordire 

stormire 

stramortire 

stremenzire 

stupidire 
stupire 
svanire 

svelenire 

svilire 

supplire 
tradire 

traferire 

tramortire 

trasferire 

trasgredire 
trasricchire 
vVagire 
ubbidire 

usucapire
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CONJUGATIE 

De verbii pronominali . 

    

CHIEMARE CHIAMARE | 

Panncipiu PnesEnru 

chiemândumâ chiamandomi 

te, -se, -ne, ti, -ci,-vi, -si 
-ve, -se 

pasa'u 

chiematu chiamato 

Monuru Innrcarivu 

presentu 

me chiemu mi ehiamo 

te chiemi ti chiami 

se chiamă si chiâma 

ne chiemâmu ci chiamiamo 
ve chiemaţi vi chiamate 

se chiamă si chiamano 

imperfectu 

mâ chiemamu mi chiamavo 
te chiemai ti chiamavi 

se chiema si chiamava 

ne chiemâmu ci chiamava- 

| mo 
v€ chiemaţi vi chiamavate 
se chiema si chiamavano   

Perfectu 

me chiamaiu - mi chiamai 
te chiemaşi ti chiemasti 
se chiamo si chiamd 
ne chiemaromu ci chiamam 

mo 
| ve chiemarâţi vi chiamaste 

se chiemaro si chiamaro- 

no 

Nedefinitu 

m'amu chie- mi sono chia- 
matu! 

Trapasatu I. 
me chiema- mi ero chiamato 

semu 

mato 

Trapasatu II. 

m'amu fostu —miebbi — 

Fii Ovule 

mâ voiu chie- mi chiamero 
ma2 

fiitoru  presen'u. 
noiu fi che- mi sard chia- 

mându  mando(?) 

  

7 Se dice şi chiematum'amu, 

* Se gice şi: chemamtsvoiu
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- fii 0ru PASA împenfechi 

me yoiu fi chie- misard chia- || să me fi chie- che mi sia 
matu mato matu chiemato 

Monuru ÎMPERATIvU. - Mo vurv „ConorrionaLu 
, fiitoru 

fii oru , - PRE: . m'aşuchiema ml chiu merei 
chiamâte  chiamati „| teai — ti chiameresti 
chiamese  chiamisi || sar” —  sichiamerebbe 
sâ ne chiemă- chiamiamoti | ntamu— ci chiamerem- 

i mu , mo 
chiemauivâ  chiamatevi Waţi —  vichiamereste 
chiamese chiaminosi Saru —  sichiamerebbe 

: | 0. 
MonuLu Suasunr , Fo. S Iv imperfectu 

Fii:oru + m'aşu fi chie- misarei chia- 
matu mato sâ me chiemu che mi chiami 

gâ te chiemi — ti — Monuru IÎnrrnirivu 

sâse chieme —s1 — presentu 
să ne chiemâmu ci chiamia | amâ, te, se, ne, chiamarmi, 

sa vă chiemaţi-—vi chiamia | ve, se chiema =ti,-si,-ci-vi,-si 

te | Dasalu 
i . _ . 

a fi chiematu eserehiemato 
* 

Fă se chieme —-si chiamino 
Lu
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CAPU VII. 

Despre verbii neregulaţi. 

Verbii que nu pâdescu regulele arrâtate, sau în fina 

Ja conjugaţiei, sau în râdâcina loru, se numeseu 

neresulaţi, ori anomali; cum: d-are fiindu de âni6ea, 

conjusaţie este regulatu fâcându trapasatulu d-asemu 

şi neregulatu, fâcându: did-esemu, quâci schimbă şi râ 

dâcina şi finala. | 

Suntu unii verbi quarii nu se întrebuingeadă, în 

tote modurile , persânele, şi în toţi numerii şi timpi, 

cum : spre esemplu: verbulu aidare, andare] nu se în- 

trebuinceadă de quâtu la imperativu; aide, aidemu 

aideţi ; verbulu cesare (încetare) nu se aude de quâtu 
iaru la imperativu ceasâ, (la vaci) verbii pâsare, ire 

(mergere) ; asemenea numai pasă şi (la cai). Aseme- 

nea verbi se numescu defectivi, adică cu lipsă. 

Verbi neregulaţi de conjugaţia 1. 

La aqueastă conjugaţie suntu neregulaţi toţi verbii 

terminaţi în iare , pe quarii noi quei nuoi râu îi termi- 

nâmu în ere; cum: preveghiare, tiiare» înviareaa. 

aqueşiia în tote cârţile bisericesci, singura nâstră litera- 

tură se xâdu asfelu, şi pe quarii iterații noştri, şi 

Moldavi iau fâcutu priveghiere, tciere, înviere... Ver-
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bii aqueştia numai 

sentului îndicativu , şi în particiulu presentu potu fi 

neregulaţi terminânduse în em ca lu atreia conjuga- 

ţie, şi în îndu'ca la adoa conjugaiie: preveghiemu 

preveghindu » t.iemu t îndu  înviemu înviindu + De vo- 

mu lua seama insâ, vedemu quâ la participiu nau al- 
tă meregulare, de quâtu a lepâda pe a quare vine du- 

po vocala ş a râdecinei, pentru întempinulu, a doâ 
vocale ; adicâ în locu de adice: priveghiandu, taiandu, 
înviandu.++ lepâdâmu pe q cum se vede mai susu. 

în prima personâ plurală la pre. 

Moldavii însâ, înmai mulţi timpi conjugă, neregu- 

latu , verbii agqueştia: 

Bi | înfiniticu 
aappropi-a  appropi-are  appropi-ere. 

participiu presentu 
appropi-ându appropi-indu. 

pasatu 

appropi-atu appropi-etu 

Modulu indicativu presentu 
" appropi-Amu | appropi-emu 
appropi-aţi appropi-eţi 

perjectu 
appropi-aiu appropi-eiu 
uppropi-uşi appropi-eşi 
appropi-b  appropi-ă | 
appropi-aromu Ea | _ „appropi-eromu | 
appropi-arăţi appropi-erdţi 
appropi-ară | appropi-ero 

| trapasalu Z 
appropi-asemau etc; appropi- escmu ete:
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cu adevâratu neregulaţi quari suntu: bă 
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în românesce patru verbi 

aidare, dare, 

luare , şi stare, îaru în italienesce asemenea patru: 

andare, dare. fare* . stare. 

AIDARE ANDARE 

Indicat: pres: vado şi vo, 
vai, va, andiamo, andate, 

vanno ; fiitoru anderd an- 
derai anderă,  anderemo 

underete anderanno. Impt: 
va, vada, andiamo an- 

date, vadano.  Aide, me- 

arsă, aidemu, aideţi » me- 
ar ză, Subj: fiit: ch'io vada 
che tu vadi, ch'egli vada, 
che noi andiamo, andâte, 

      
vadano . 

DARE ' D4RE 

presentu indicativ 

dau do 

dai dai 

câ da 

dâma diame 

daţi date 

dau danno 
ON 

: Fare a fostu în vechime 

facere de a treia conjugaţie 
cum 71 avemu şi noi, şia 

quârui neregulare stâ que 

pe unii timpi îi are de con» 

jugaţia ântâea precum impe-   rativvlu: fă, 

perfeciu 

dideiu, : — diedi detti. 
dideşi desti 
dette diede deite 

didersmu. demmo | 
dideroţi  - deste 

detterd diedero dettero 

Imperfectu 

didesemu  dessi 

dideseşi dessi 

didese desse 

dideseromu dessimo 

dideserăţi  deste 

dideserb dessero 

| imperativ 

dă da 

dea, dee dia, Dea 

să dâmu diamo 

daţi date | 

dea diano,d ieno,Deano 

Subjunetivu — fiitoru 

să dea, dee che dia; Dea 

să dea,dee che diano, dieno 

Deano 

Fiitoru 

dar, darai; "dară, dareno 

darete,; daranno 3
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Conditionalu 

darci, daresti, darebbe, da- 
remmo, dareste, darebbero. 

FARE facere 

îndicativu presentu 

facciv, fo, fai, fa, fac- 
ciamo, fate, fanno . 

împerfectu, 
facevo, facevi, faceva; fa- 
cevamo, fucevate, facevano 

perfectu 
feci, facesti, fecel, fa” 
cemmo , faceste, fecero. 

Făitoru. 

faro, farai, fară ; faremo, 
farete, faranno. 

împerativu 

fă fa 
facă facia 
să facemu facciumo 
faceţi fate 
facă faccianu 

Subjunctivu fiitoru 
ch! io faccia, che tu faci 
ch'egli faccia, __facciate, 
facciano. * 

—— 

fece şi feceră se gicea 
sa vechime românesce în lo» 
cu de fâci, fâcuro,   

îimperfectu 
facessi, facessi, fucesse;fa. 
cessimo, faceste, facessero- 

participiu 

facendo, fatto 

STARE STARE 

îndicativu  perfectu 

stâttuiu stetii 
stâttuşi stesti 
stâttu , stette stette 
stâturomu,stettero- stemmo 

mu; 
stâituroţi,stetteroţi steste 
stâtturo, stetteră  stettero 

Trapsatu 1, 

stâttusemu stessi 

stâttuseşi stessi 
stâttuse stesse 

stâttuseromu  stessimo 

stâttuserăţi steste 
stâttusero stessero 

imperativu 

stâi stia 
stea stee stia Stea 
sâstâmu. stiamo 

staţi state 
stea stee stiano, stieno 

Steano
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Subjunctivu LUARE:! 
să stau che stia, Stea 

stai stii iai 
stea stee stia Stea indicativu  presentu 

stâmu stiamo , na , 
staţi stiate iau, iei, ia, luâmu, — iau 

stea stee stiano, stieno , , 
Steano împerativu 

Fiiloru SR : A ia, iee, luâmu — iee 
siaro, starai, stara; sta- 

remmo, starete, staranno. 

Conditionalu 

starei, staresti, starebbe: || sâ iau, iei,ia, iee — —ia,iee 

staremmo, stareste, sta- 

rebbero 

INSEMNARI. 
Verbii italiani andare şi stare fâcânduse compuşi, 

cum: domandare, soprastare, accostare , devinu regu- 

Jaţi ; îar verbulu fare remâne totu neregulatu; cum: 

șifare , contrafare. 

De conjugaţia aqueasta seamână a fi şi verbu lare, 

Z.uiu, liulu etc. „Si trece de neregulatu; însâ în sine 

nu e (are de conjugsaţia l-a ci laere de a treia, şiat-. 

tunci este forte regulatu. — laere este lavere,lavare. 

Adesea stare în italienesce quându are după sine 

Subjunctivu 

  

unu participiu presentu san unu infinitivu însemneadă, 

verbulu 2 fi şi prin urmare participiulu nu arrată de 

quătu verbulu sfu analisatu, cum : state leggendo e 

state a leggere stavo scrivendo , stavo GG scrivere»se. 

în locu de leggete, scrivevo: citiţi, scriiamu , 

T Levare, a ardica alua, S'a fâcutu (euare, pe urmâ Iăre, şi. 

s*a muiatu L la pres: indic: şi la timpii que se facu dintr'Enealu,
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Verbii neregulaţi 

APPARIRE se arrâtasse ivi 

Indicativu Presentu | 

appariseo Appajo Apparo 

perfectu 

apparii apparvi âpparisti, 
appari apparve  APPARSE 

participiu 

apparso, apparitoi Apparto 

APRIRE deschidere | 

îndicativu  perfectu 
aprii apersi, apristi, apri 

—  aprirono aperse — 
apersero . 

participiu 

"aperto, 

Asemenea se conjugă şi 
comparire, coprire, offe- 
vire, profferire , sofferire. 

ZONCEPIRE pricepere 

Partic: concetto şi concepito 

câsere CUCIRE 

îndicativu: presentu 
Cucio — — — — cuciono. 

imperativu   cuci, cucia, — — cieiano 

de conjugaţia ÎI. 
Snbjunctivu 

cucia, — — — cuciate— 

DIRE, dicere 

Indic: pres: șdico, dici, 
dice, diciamo, şi dichiamo 
dite, dicono . 

Imperf: dicevo, dicevi, 

diceva, dicevamo , diceva- 
te, dicevano. 

Perf: dissi, dicesti , dis- 
“se, dicemmo, diceste, dis- 
sero , 

_imperativu 

qi di 
dică 'diea, 
dicemu diciamo 
diceţi dite 
qică dicano” 

tsubjunctivu. 

Fiitoru, dica, dichijşi di- 
ca, — diciamo, diciate, 

„dicano. 

Imperf: dicessi, dicessi, 
dicesse, dicessimo, dice- 
ste, dicessero. .. 

Part: pres: dicendo; pas: 
detto . ” 

  

* în vechime s'a disu di. 
cere .



.
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INSPFRIRE.  bâgare 

Part: pas: inserito, în- 
serto. 

INS'TRURE 

Perf; instrussi, întrusti 
etc. 

Part, pas: înstrutto şi 
instruito . 

MORIRE murire 

Indic: pres: mojo şi muoro   muori muore Mor&;” mu- 

jamo, — muojono . 
Fiit:; morro şi moriro 

a ÎRperativu 

Muori, şi Mori, muora, Mora 

muoja — — Muorano, muo- 

jono . 

subjunctivu  preseniu, 

muora, muoja, tu muori 

şi muoiegli muora şi muoja 

Ă moriamu şi muojano; mM9- 

riate” şi muojate , muorano; 

morono şi muojano. 

participiu 

morto mauritu şi mortu. 

SALIRE - sârire 

indication present 
saiu saru salgo. Saglio 

sai sari sali Sagli, Sai   

419 

sare sale Sasli, Sae 
sârimu  saliamo. Salimo 
sâriţă salite 

Saru. salgono Saglicno 

perfeciu 

sălii, sarsi salisti sali sasa 

salimmo, saliste. salirono 
Salsono, sALsERO şi SALIRO 

subjunctivu şi împeralivu : 

saiu sala SAGLIA 
sai sâri  salghi Sagli 
saie sară salga 
sâriţi sagliate 

saie sară salgano Sagliano 

Aşa se conjugă şi assalire 

SCALFIRE sgiriiere 

Part: Scalfitto 

SEPPELLIRE sâpare în- 
gropare 

Part: sepulto şi seppelillito. 

SUFFERIRE SOFFERIR E 

Perf: soflrii şi soflersi 

Paxt: softerto 
Imperat: sufteră , suitere 

SPARIRE  perire 

Se conjugă ca apparire
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| UDIRE audire 

Indic: pres: odo, ovdi; 

ode — — odono. 

Imperat: odi, oda — — 
odano, 

USCIRE: eşire 

Indic: pres: esco, esci, 
esce — — escong . 

Iinperat: esci , esca , — 

— eseano. 
Sub): fiit: esca, eschi, 

— — escuno, 

VENIRE VENIRE 

îndicativu  presentu 
vinu, viiu vengo, Vesno 
vini, vii  vieni 

vine viene, Vene 
venimu  veniamo; 

vegniamo 
veniţi venite 
vinu YENGONO 

Verbii neregulaţi de conjugaţia | 

  

Perf: venni , venisti , 
venne, venimmo, veniste, 

Vennero, VENIRO, 

Fiit: verro ete. 

imperativu 

vino vieni, Vie 
viie venga 
viie vengano 

subjunctivu 

să viiu venga Vegna 
vii  venga Vesni 
viee Vesna   

  
—  veniate Vegnate 

vip vensano Vegnano 
i venendo Vegnen- 

do; pas: venuto. 
Asemenea se conjugă şi 

toţi verbii que vinu din 
aqueşția ; cum: assalire, 

assorbire, avvenire, benedi- 
re, : circonvenire, contra 

dire; convenire, diseucire, 

interdire, risalire, scuci- 
re etc. 

“pi : 

III. 

în cre lungu 

CADERE câdere 

Indic: pres: cado şi caggio 
Peri: caddi, cadesti, cadde 

* _* Sedice şi essire, 

şi CApE — — — câddero, 
CADERO; CADEIIEROy CADE- 
RONO.+ | 

Fiit: cadero şi cadro ete.



Sub fiu 
etc. 

CALERE 

Aquestu verbu este u 
nipersonalu, şi însemneaqă: 
se cuvine , este de neapâ- 
rată trebuină . 

Perf: — —  calse 

Fiii — — carră 

Suby:— —  caglia 

DOLERE durere 

Aquestu verbu în româ- 
mesce este unipersonalu ; 
în italienesce se conjugă în- 

tus trele personele . 

Ind: pres: dolgo şi no&ur0; 

duoli, duole; dolghiamo Şi |. 
dogliamo,— dolgono si do- 
gliono . 
Peri: dolsi — dolse —— 

dolsero ; 
Viit: dorră etc, 

dolghiamo şi dogliamo, — 
dolgano şi dogliano. 

Subi: dupe imperativu . . 

DOVERE tribuire a fi da: 
toru 

Ind: pres: debbo, devo; 

DEO şi ve66io, devi PE, 

debbe, deve pre, dobbia- 
Mo, doviamo, DEvEMO ; do- 

cada, ŞICAGGIA! 

| 
i 
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vete, debbono,  devono, 
DENNO ş DEGGIONO. 

Perf: dovei. şi dovetti — 
dovă şi dovette — —— do- 
verono , dovettero. 
Fiit: dovid etc. | 
Impert:  debbi , debba, 

. 

| debbiamo ; debbiate, deb- 
bano . 
Subij: debba şi deggia. 

GIACERE. . âcere 

Ind: pres: giaccio, giaci 
giace, giacciamo, giacete 
giacciono. 
Perf. giacqui — giacque 

— — giacquero. 

Imperat:— giaccia — — 

Subi: giaccia şi giaci, — 
giacciate, giacciano. 

Astfelu se conjugă şi 
- placere. tacere. 

|! PARERE PARERE 
Impert: duoli; dolsă;, —' 

indic. pres, 
- paru pajo 
pari, pai . pari pai 
pare, par, pare “PAR 
pâremu pariamo, .. 

, pajamo 
pâreţi parete, 
paru parono, paă- 

Jono :'   peri. parvi, pansr——parve 

XVI*
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si parse,, — — parvero, 

parseru: 
“fiit, parro şi eARERno ect, 

Imperat, 

pai . pari 
paie “pară paja 

paie parâ pajano, - 
subj. paja, — şi paji— 

pajate, pajanv. 

PUTERE .potere 

Îndic, pres. 

pociu şipotu  posso 
poţi Puoi, Puoti 
pâte Pud pvore, pore 
putemu  possiamo Poremo. 

puteţi  potete - 
potu Posson0, PONNO, 

fiit. potro ect, 
Împert. pussa possa, pos-' 

Siz,mo possiate, possano. 
Subj. possa,— şi possi 

possiamo possiate possano.: 

REMANERE RIMANERE 

Indic, pres. 

Remâiu, remânu rimango 
remâi rimani 
remâne rimane 
remânemu rimaniamo 

Rimanemo 
remâneţi rimanete 
remânu rimangono 

Perf. 

remâseiu rimasj 

remâneiu rimanei 

remâseşi rimanesti 
remase rimase 
remâseromu rimanemmo 

remaseroţi  rimaneste 
remaserâ rimasero 

fiit. rimarră ec. 

Imperat, 

remâi ximani 

remâie etc. rimanga ec. 

Sabj. 
să remâiu “che rimanga 

REMAGNA,. 

| 'şi rimanghi 

remâneţi rimaniate 
remâie rimangano. 

part. pas. 
remasu  imasto :nimaso, 

SAPERE sciere, şi sire 

Ind. pres. so, sai, sas 
şi SAPE, Sappiamo sapete; 

Îl sanno. 
perf. scppi,  sapesti» 

seppe — — seprero. 
fiit. sapro ec. 
Imperat. şi subj. sappi,     [|sappia , sapiamo, sappia: 

te, sappiano.



SSDERE: şideres 

ind. pres, siedo, şi seg- 
go, siedi, siede, sediamo, 
seggiamo, şi Sedemo, se- 
dete, siedono, sessono. 

Imperat, siedi, sieda şi seg- 

ga sediamo, seggiamv; şi 

sesshiamo . 

Sub. sieda, şi segga, — 

segghi, sediamo, şi seg- 
siamo, sediate şi seggiate 
siedano şi segsuno. 

SOLERE: obiciuuire. 

Ind. pres soglio, suosli, 
suole, sogliamo — sogltono 

Subj. soglia,—sogli --- 

TACERE tâcere se con- 

jugă ca piucere. 

FINERE TENERE 

Ind. pres. 

ţiu. tengo,  Legno 

ţii tieni. 'Tegni 

ține tiene "Tene 

jinemu  teniamo, Tenero 

tineţi tenete 

jinu  tengono, Tegnono. 

Perf. tenni, tenei, tene- 

sti, tenne „şi ten&, tenem- 
mo, teneste, tennero.   
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fiit. terro etc. 
Imperât. tieni, tengă, şi 

TEGNA, 

Subj, tenga, şi 'Tegna, 

— tenghi — — tenganv şi. 
Y| Tegnane. 

VALERE. preşuire.. 

Ind. pres. valgo şi va- 
glio — — vagliamo -—val- 
gono si vagliono. 

Pe+f. vali, valesti, vale. 

se — — valsero. 
fiit: varro etc, 

- Imperat, şi tubj. vali, val: 

sa, si vaglia — — valga- 

no şi vagliano. 

VEDERE: vedere. 

Ind. pres. vedo, vegso 

Şi vegsio, —. — vediamno 

şi veggiamo, Vedemo— 

vedono, veggony, şi veg- 

giuho. 

Perf. vidi şi Vedei, ve- 

desti, vide, Vedde şi Ve-. 

de — — 

fit. vedeă. etc.. 

Imperat. şi subi, vedi ș. 

veda şi vesga — — veda- 

no, veggano şi veggiaiio. 

VOLERE  voire.- 

Ind. pres: voglio şi vo'»



124 

vuoi, vuole şi Vole, vo- 

gliamo şi Volemo. 
Perf. volli, volesti, vol- 

le — — vollero. 
fiit. vorro etc. 
Imperat. şi subj: vogli, 

voglia , vosliamo » voglia. 
te, vogliano. 

Verbi neregulaţi 
în ere scurtu, 

S'au scosu aci din rîndu- 
lu queloru neregulaţi ver- 
bi despre gquari s'a vorbitu 
quâ schimbă la participiu 
şi perfectu consona de râ- 
dâcină în s şi urmeada fi- 
naleloru priimite pastrân- 
du'şi râdecina. 

ACCORGERE zârire. 

Perf. accorsi, part. accorto. 

ADURRE  ADDUCERI:. 

Indic. pres. adduco, ad- 
duci, adduce, adduciamo, 
şt adduchiamo, Adducemo, 

adducete, addacono. 

perf. 
ad duseiu addussi 

adduseşi adducesti 
adduse add usse 
adduseră addussero, 

fiit. addurro Adducero 

etc 

Trap. 1. 

addusesemu --  addueessi. 

Imperat, 

addu şi addo 
adducâ 

adduci 

adduca 

Subj, 

să adducu adduca 

addaci adduchi şi 
adduca 

adduca, 

adduciate. 

adducă 

adduceţi 
part. 

adducendu adducendo. 

addusu addutto, 

Asfelu se conjugă şi: 
ducere, iraducere, con- 
ducere... dure, tradurre, 
condurre... 

ALLUDERE a tace allusie 

Part. 

APPENDERE  appânde= 
ve, atirnare 

alluso. 

Perf. appesi, 
Part. appeso. 
Asfelu se congugă şi toli 

verbii compuşi din pende- 

re: impendere, sospendere , 
dipendere, spendere. 

„ASSOLVERE deslegare 

Perf.  assolsi   Part. assoluto, şi assolto



ASSUMENE  Iare prin- 
dere 

Perf.  assunsi 

Part.  assunto. 

BERE Bere şi BEVERE: 

Ind. pres. 

beau bevo şi beo. 
bei bevi bei. 

bea beva bee 

Perf. bevvi şi bevetti, 
Fiit. berrd. 

imperat, 

Bea, bee bevi, beva. 

CEDERE  Cedere 

Verbulu aquesta şi quei 

compuşi dintr'6nsulu pre- 

cum: concedere; procedere, 

succedere în italienesce ur- 

meadă tipiloru conjugaţi- 

ei, şi quâte odată lu perf. 

se termină essi în locu de 

ei şi etti. iar în românesce 

se termină numai dupe re- 

sula a do€ în s: purcesu, 

precesu ,„ etc. 

* Mai adessea la infinitivu 

italienii se sluj'scu ca şi noi 

de bere. 
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CHIEDERE querere 

Ind. pres. chiedo şi chieg- 
gio. 
Pref.  chiesi. 

Part.  chiesto. 

CONOSCERE  cunoscere 

Perf. conobbi. 

Part.  conosciuto. 

CORRERE curgere, curare. 

Perf. corsi, part. Corso. 

CRESCERE  crescere. 

Perf. crebbi 

Part. cresciuto, 

COCERE cuocere 

Perf.  copseiu  cossi 
Trap. |. 

copsesemu 
Parti.  coptu 

DEPRIMERE  coborire 

Perf.  depressi 
Part.  depresso. 

Asfelu se conjusă toţi 

verbii compuşi din verbu- 

lu primere: esprimere.... 

DISCUTERE  quercetare. 

cotto, 

Perf. discussi, part, dis-   Cus5o, 
cocessi. .
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DIS'IINGUERE deosebire. ! 

Perf. distinsi 
tinto. 

ERGERE ardicare, sculare 

Perf. ersi 

part. dis- 

part. erto. 

ESIGERE, pretindere 

Part. esatto. 

ESPELLERE  smulgere 

Perf. espulsi part. espulso. 

ESTINGUERE stingere | 
Perf. estinsi part. estinto. 

FENDERE  despicare | 

Perf. fendei şi fessi | 

,Perf: munsi, part. 

„ Perf. mossi,,   Part. fenduto şi fessu. 

FINGERE prefacere | 

Perf. finsi, 

FIEPTERE încovoiare 

mlădiere 

par. finto 

GIUNGERE ajjungere 

Perf. giunsi, part giunto. 

INFLUERE, influire 

Perf. influssi part. influso 

METTERE. miterek 

Perf, misi part, messo 

Asemeiea se conjugă şi 
compuşii: pDromettere, CON- 

" promettere,.. 

MUNGERE  mulgere 

munto 

MIJOVERE mişcare 

part, moss0. 

NASCERE nascere 

„Perf, nascqui, part. nato 

În ASCONDERE ascundere 

Part. nascoso şi nascoto. 

_Perf. flessi, part flesso | NUGCERE, pâgubira 

FONDERE topire. 

Perf. fusi, part. fuso 
Asfelu 

_Perf. nocqui. 

| PERCUOTERE, isbire 
se coniagă şi Perf. percos , . 

confondere ; vinfondere... cosso percossi, part, Per 
FRANGERE  Frangere , şi Fragucre | PLANGERE plângere 

Perf. frânseiu îtransi Perf. piansi, part pianto: 
Part. fântu franto. | 

FRIGERE PINGERE 

Part. friptu, perf. frip-. 
| seu 
Trap. |. fripsesemu. i 

Perf. pinsi, part pinto. 

* Trimitere.



PORGEIE presentare 

Perf. porsi part, porto 

PUNERE porre, ve- 
chiu Ponere 

Ind pres. 

puiu şi punu pongo, Pono 

pui puoni şi poni 
pune puone şi pone 

punu pongono, Ponono. 

imperf. 
punea  poneva, PONEA. 

per. 

:puseiu posi 
puse pose 

puserd posero 
trap. Lb 

'pusesemu ponessi 

fiit. porro 

imperat. poni ponga 
part. pres. 

puindu, punându: ponendo 

pas. 

pusu posto. 

Aşa se conjugă şi quei | 

compuşi: compunere pro- 

punere... 'comporre pro- 

porre... 

- PRESUMERE chipsuire 

Perf. presunsi, part. pre- 
sunto 

- PUNGERE  pungere 
Perf. punsi part. punto 
RECERE  versare din 

stomachu. 

Ind. pres. recio, 

12 

Imperat . şi cubj. reci 
recia , 

Aquestu verbu nu are al- 
tă neregulare de quâtu la 
ind. pres. imperat. şi sub. 
ia un £ înaintea lui go 

şi a. 
REDIMERE rescumperare 

Part,  redento. 
RENDERE dare înapoi 

Perf. rendei şi resi 
Part. .renduto şi reso. 

RISPUNDERE  vespundere 

Perf. risposi; 
Part. risposto.   

      

RUMPERE  7ompere 

perf. 

“rupseiu ruppi, Rom- 

| pei 

“rupseşi rompesti 

!rupse ruppe 

rupseromu rompennmo 

rupseroţi rompeste 

rupserd ruppero. 

Trap. 1. 

rupsesemu rompessi 

part. 

ruptu rotto. 

SCEGLIERE şi SCERRE 

allegere 

Ind. pres. scelgo, sce- 

gli sceglie, scegliamo, »ce-   'gliete, scelgono şi scegli- 

li ono.
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Perf. scelsi, scegliesti, 

scelse 
imperat. scegli , scelga 

Subi. scelga.—— — 

scelgano şi scegliano. 
Part. scelto. 
Asfel se conjugă şi scio- 

gtiere ( deslegare ) şi îo- 
gliere> ( ardicare ) 

SCENDERE 

Perf. scesi, part. sceso. 

SCORGERE zârire 

Perif. scorsi, part. scorto 

coborîre 

SPANDERE respândire 

Perf. spasi şi spandei 
Part, spanso şi spânto şi 
spanduto. 

SPARGERE reversare, 

Vomu conjuga înpreună 

şi pe spargere al nostru. 

perf, 
spârseiu 

"rap. 
spârsesemu 

part, 
sparso sparto 

sparsi 
I, 
spargessi 

spartu; 

SPINGERE şi SPEN- 
GERE  pingere. 

Ind. pres spingo, spl- 
sni şi spingi, spisne şi   SCRIERE  scrivere 

pertf. 

scriseiu scrissi 
part. | 

scrisu scritto 

SCUOTERE scuturare 

Aci vom conjuga şi pe 
stOtere românescu. 

spinge spigniamo şi spin: 
giamo; spignete şi spin- 
gete, spingono. | 

Perf. spinsi, spisnesti 
şi spingesti, spinse; spi- 
gnemmo şi spingemmo, 
spingneste Şi spingeste, 
spinsero. 
Imperat. şi subj. spinga 
Part. spinto.       perf. 

scoseiu scuossi 
“part. 

Sscosu SCOSso 

SOLVERE deslegare 

Part.  soluto. 
Asfel se conjugă şi quei 

compuşi sisolvere, assol- 
bere. 

SORGERE sculare 

    Perf. sorsi. part, sorto, 

STRINGERE strîngere 

Se conjugă ca spingere. 

SVEGLIERE, SVELILERE 
şi SVERRE smulgere. 

Perf. svelsi 

Part. svelto.



TERGERE poleire 

Perf. tergetti şi tersi 
Part. terso. 

TINGERE tingere! 

vâpsire 

Se conjugă ca spingere. 

VORCERE  Zorcere 

Perf. 

"Torseiu torsi 

Part. 

Torsu, tortu _tarto, 

TRAERE, TRARRE 

şi TRAGERE, tragere, 

Ind. pres. traggo, trai, 
trae şi tragge;  traghia- 
mo, şi trasstiamo traete,» 

tragono, 

129, 

Part, 
unsu untu uato. . 

VINCERE vingere 

Perf, vinsi part, vinio 

VIVERE vieţuire 

Perf. vissi 
Part. vissuto, şi vivuto, 

VOLGERE şi VOLVERE 
întorcere 

Ind. pres. volgo, vilsi 
|şi volvi, volgse şi volve, 
l . 

“| volgiamo; volgete;, volgono. 

Perf, volsi, 

Imperat. volgi volga, 
Subj. volga — — volgia= 

te, volgano. 
Part. volto.   

Perf. trassi 
fit. trarro 
Imperat, trai traga 
Subi. traga ; traghiamo, 

traghiate, 

Part. traiio. 

UNGERE  Ungere 
Perf. 

unseiu unsi | 
     

  

+ Pingere ailingere, în- 
iingere! se confundâ cu tin 

dere, attindere intindere... 
la part. „şi peri? intindere 
întinsu, întingere  înlinsu ; 

trebue firesce ase face în- 

| 
sau o vocală sau consone= 

INSEMNARE 

Ale grâmâtici punu in= 
tre verbii neregulati, şi 

'pe aquecia que au la sfir- 
şitulu rădâcinei consonele 

d şi s inainte quârora stă 
o 

le 7, 2» şi 7. Aqueştia în- 
sa pădescu regula dată şi 
spre sciingă fi şi denume- 
râmu aci: . 

ardere cendere, chiudere, 
cidere cingere cludere, 
deludere , difendere, divi- 
dere, mergere, negligere, 
pendere , pergere, prende-   tingere întintu, re, radere, rendere, rode= 

XVIL
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re, rogere, sidere, spen- 

dere, spergere; tendere ; 

şi quei compuşi din uque- 

ştia, 

VERBI DEFECTIVI 

Verbii defectivi amu di- 
su qut suntu aqueia quâru- 
ra le lipsescu sau din mo- 
duri sana din timpi san 
din persoane, sau quarii 
se întrebuinceada numai 

compuşi cu vreo preposi- 
ţie ; precum: 

AIDARE. aide, aide- 
| mu aideţi. 

CESARE ceasa şi ceas, 

IRE 3. eşire perire, ve- 
nire, 

FLARE, afflare, suftla- 

re, iînflare, etc. 

MITERE, trimitere, com- 

promitere, demitere, com- 

mitere, etc. 

şi alţi asemenea. 
Verbii defectivi îtalia- 

ni suntu: 

GIRE, mergere, se în- 
trebuinceada numai: ind, 
pres. voi gite. 
Imperf. siva şi gia, gi- 

> giva şi gia, givamo; 
Sivano şi giano, 

egii si şi 
irono, 

Perf. tu gisti, 
gid, gimmo, giste, g 

fiit. giro etc. 

Condiţ. girei etc. 
pasatu io gissi etc. 
Part. gito; 
IRE iar miscare merge- 

re; are: 

Ind. voi îte,- 

Imperf. egli iva eglino 

ivano, 

fiit. noi iremo etc. 

Part. îto, 

RIEDERE, inturnare ina- 

poi are: 

ind. tu riedi, egli, riede: 

Subi. io, tu, esgli, rie- 
da, eglino, riedano. 

CALERE, pâsare (îmi 
pasâ ) are: 
Ind. pres. egli cale. 
Imperat. egli caleva 
Perf. egli “calse 
Condiţ. egli calerebbe şi 

carebbe. 
Part. ealuto. 

AROGERE, potrivire, are: 

Ind. p. -arroge 
Perf. arrose 
Part. arrogendo, 

OLIRE, mirosire: are: 

“Imperf. oliva, olivi, o:   
livano.
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SOLERE. obicinuire are: | Subj. soglia etc. 
) , . 

Ind. p. soglio, suoli, suo”|i Pas. solessi etc. 
le; sogliamo, solete, so- | Part. solendo, solito.. 

gliono. | IICERE, a fi ertat; are 

Imperat, soleva şi solea numai îndic. pres: lice gi 

pte. |, lece » 

a IO PO Da 

CAPU IX. 

Despre Prepositii 

Preposiţia, dupe numirea ei este o vorbă invaria- 

pilă que se pune înaintea altoru vorbe sau în deosebi, 

ori în complinire: cum: în casă, acasă, de casă; său 

înpreunâ ori în compunere ; cum: învâlire, altută, de- 

prindere. 

Preposiţiile; unele suntu simple cum: a, în, de, spre, 

şi altele compuse cum: de in=—din, des pre=—despre 

assupră » înliu. 

Preposiţiile suntu: quel- || es şi $. es şi s: 

je urmâtâare: con, co şicu COR şi co 

in şi în în pe şi pre su, Sopră 

la şia a. re zi 

de di res ris 

des dis pre pre 

di _ | pro- pro 

dis — ab ab
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ad ad 

ob ob 
sub şi subt, solto 

de sub di sotto 
strâ stra 
ante, ainte ante 

după dopo 
dupe seconda 
din, dela, da da 
pela da 
prin per 
spre câtre... verso 
apprope lungo  icino 

preso 
appresso 

contra încontra  conira 
Contro; 

întru intra nel, nella, 
net, nelle, 

între ira 
pintre fra 
peutru per 

preste, assupa  soprd 

super super 
despre 7ispelto 
pînd, pin fino, fin 

Sino, Sin : 
fin a 
senza 

pind a, pînă la 
fâră 

Aquestea suntu adevera- 

te preposiţii. Din aque- 
stea insă, allaturându cu 
densele are-quare sub- 
stantivi, 'ajjectivi şi av- 
verbi,  facemu frase de 
preposiţii, pre cum: 
în lâtură a lato, acanto 

înpregiuru  3nforno 
inderâptu indielro 
îndreptu dirimpello 
înainte inaintea îpnanzi 
dinainte —a  dinanză 
de parte (lontano ) 
da lungu da lungi 
în mijlocu în mezzo 

în locu de in vece 
a niutivo 

, . a cagione 
din pricină a causa 

per causa 
quâtu pentru  rispettoa 
prin mijlocu per mezzo 
din preună, insieme 
din quă di quă 
din colo di lă 
daqui di qui 
în neuntru dentro 
şi altele 
Suntu iară unii substan- 

tivi ajjectivi, Şi avverbi 
que se iau şi ca preposi- 
ţii, avendu dupb sine vre 
un cadu; cumu: 

vicino 
tungo 

aprope la, ca la circa 
aftarâ, — de fuori eccelo 
(mijlocindu ) ediante   mediauli 
pelungd | rasente 
mai nainte prima 
(dupe) | secondo. 
quâtu qaanto,
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Preposiţiile unele se întrebuingeaqă numai în com- 

punere, altele numai în complinire, şi altele şi în com- 

punere şi în complinire. 

Quelle în compunere suntu: ub, ad, di, des, şi, dis 

pro, re, res, cun; co, stră, es ori s, ante şi super; cum: 

abusu, adunare,  ommorire, occidere şi uccidere,; 

oppositie, desfacere, distanţă, diferincă, difticilu, 

provedere, revedere, contenire, coprindere, străbate- 

re, espunere, spunere, antecamâra ; superlabivu , su- 

perfacă ect. 

Qucile şi în compunere şi în complinire, sunt: a, 

în, de, cu, sub, pre; contră ; cum: acasă arama; a- 

questa; în casâ, învâgare; de lume, depârtare; ca mine, 

culegere; sub pomu, suppunere ; pre masă, prefacere ; 

contra lui, contrafacere. 

lar quellelalte preposiţii se întrebuinţeadă numai în 

complinire. | 

Preposiţiile quându. se întrebuinceadă în complinire 

arrată relaţiile que au vorbele între sine; cum spre 

esemplu să luamu vorbele carte şi masă şi întrebuin- 

ţindu între elle preposiţii arrâtâmu relaţia cum se a. 

re una câtre alta; câtre pe masă, carte în musa, 

carte sub masă, carte după masa etc. 

Quând se intrebuingeadă în compunere» atunci de 

si arrată totu relaţii, spre deosebire însă vom întrebu- 

înca vorba însemnare ori semnificaţie: preposiţiile dar 

în compunere schimbă semnificaţia vorbeloru; cun: fa- 

cere, desfacere» prefacere» dificilu ; prindere, aprin- 

dere, deprindere; coprindere; ire» perire; coperire?
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descoperire ; flare, afliare, iuflare, suitlare, resufla- 

re; etc. (vei partea I, faga 56.) 

Semnificațiile. ori însemnârile mai principale que 

arrată preposiţiile ori în compunere ori în complinire 

sunt: 

10. 'Fimpu; cum în domnia lui Mihaiu quel mare. 

20. Locu: cum: în curte), în casa, la Biserica, pe 
masă. 

35, Din preunâ: cu mine 

40. Sedtere ultară, despârțire: din Omeni 

30. Mijlocire: prin prooroci 

60. Causâă: pentru aqueasta. 

70. Folosu, favor: peniru noi Gmenii, 

70. Improtivire: Sa sculatu assupra'mi, în ceată. 

Se. Cugetu sau scopu: ne silimu spre mai bine; 

privim la un sfirşitu. 

Tie quare preposiţie guvernă sau are după sine un 

cadu din quelle oblice!  quare sunt: genetivelu, da- 

tivulu, accusativulu şi ablativulu. 

Mai tote preposiţiile adeverate românesci gevernă 

cadulu accusativu, numai: nainte, indreptu, înderâpiu, 

inpregiuru, in laturi, apprâpe, din quă, dincolo, şu- 

vernă genetivu: în dreptulu, înd€reptulu, înpregiurulu 

casei; înlaturi de drumu; apprope de casâ; din qua, 

din colo deriu. inainte inprolivi guvernă şi gentivu- 

Şi dativu: îmaintea înprotiva omului, înainte'mi înproti- 

vâ'mi; fâri, guvernă şi genetivu şi accusativu: fâră 

e 
| Nominativulu şi vocativulu se gicu drepte;  gunetie 

vulu, şi quelle lalte se Jdicu oblice:
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ge argintu şi fârâ argintu; pină guvernă dativu: pînă 

a casă, pînd] la tine, şi quâte o dată, preposiţia în: pi- 

nd în curte; a/farâ guvermă gentivu cu de şi ablativu 

cu din. 

Preposiţiilezitaliane suntu mai variate la guvernare. 

In; jper, con, [ra tra, înfra, intra, suvernă ac- 

cusativu ; asemenea guvernă şi di, a» şi da; facu în- 

să frase de genetivu, deidativu, şi ablativu. i 

Dentr+o . entro, sopra, solto , presso, verso, ÎnVe7'S03 

avanti, dietro» mai adesea guvernă genetivu;, dativu 

şi ablativu sau mai bine suntu urmate de preposiţiile 

di, a şi da. 

Fuora, fuori, prima; dopo, contro, de preposiiia di. 

Lungi, lonlano de preposiţiile di, da și quâte oda- 

d a, | 

Fino , infino , sino » insino, de preposiţiile da sau a. 

Vicino, dacanti Adinauzi » circa, întorno , dintorno ; 

atlorno, oltre, bingo,; vasente, quanto > de prepomţia d. 

Semnificatiile fie-quâria preposiţii italiane se mai 

potrivescu cu alle quelloru românesci, şi se pulu de- 

prinde scolarii cu dinsele în analisulu gramaticalu 

Preposiţia da are nisce italienismi cu totulu deo- 

sebiţi. Pe quari trebue ânch€ de aqui ai cunâsce. 

Da românescu [Sa pâstratu numai la dre-quare fra- 

se de jocuri; cum: se joc da mingea, da petreculu ; 

şi în alte quâte-va întemplâri que îusemneaţă asemâ- 

nare cum: da berbeleaculu, da rostogolu» ( ca rostogo- 

lulu ) putem dar a0 întrebuinca şi în frasele; vorbe:ce 

de omu cinstitu, se pârtă da pringu,
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Semnifiicaţiile lui da în italienesce sunt quelle ut 

mâtore: 

10. Correspunde cu de al nostru în frasu de abla= 

tivu şi vine dupe verbii pasivi, cum: Bucuresci son7 

fabricati da Bucuro, e Campo-lungo da Rodolfo îl nero. 

20. Correspunde cu dela şi din şi însemneaqă origină, 

începutu, deductie, pornire, depârtare dela un locu: 

Radu dela Afumaţi: Rodolfo da Affumazi ; da ire si: 

fa esire, perire, dela sau din ire se face...; vengo 

dalla chiesa; cu verbii însă aiscire; partire la aseme- 

nea însemnare se întrebuingeaqă di, ca şi la romane- 

sce, în locu de da; cum: parti di Roma, usci di casa, 

3, Corespunde cu la şi însemneadă venire la un 

locu: cum: tengo da voi, viiu la dumneata; vado dal 

piincipe mâ ducu la pringulu. 

+, Correspunde cu particola assemânâtre ca sau 

cu preposiţia frangodeasca en; cum: testito da contadi- 

RO, îmbrâcatu 'ca un sâteanu; 

Do. Corespunde cu prepoşitia de quându însemneadă 

pentru, cum: u0m0 da ciă, omu bunu de queva; barret- 

ia a nolte, 

*. Correspunde cu apprâpe, cala; cum: ea da 
veati persone; era ca la doâ-deci de Gmeni. 

70. Correspunde cu pela; cum: sono passato da vo- 
stra casa, 

So, lusemneagă caracteru, cinste: cum: pala da 

onesio, ti giuro da galantuomo. 

9. Correspunde ânch6 în poeţi cu 'preposiţia cu; 
cum: dale bionde chiome , dagli ocehi neri; cu cosiţele 
blonde, cu occhii negri, 

|
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100. Insemneagă ânch€ şi timpu corsespundendu 

cu prepusiţiile din şi de: da giovine, de gune, din su- 

nege, | 

= IDe8 Bz 

CAPU X. 

  

Pezpre Avverbu. 

Intrebicarea pincipală “a avverbului este qua să se 

subdică la un verbu, spre ai arrâta timpulu, loculu 

sau qualitatea. Queea que este ajjectivulu pentru sub- 

stantivu, uqueea este şi avverbuiu pentru verbu; cum: 

omu bunu, vorbesce bine; omu mâle, scrie încetu. 

Avverbulu dar este o vorbă invariabilă que se sub- 

Qice la verbu. 

Felurile avverbului suntu: 

  

12, DE TIMPU: apoi poi 

ieri jeri.. târdiu „ tardi 

| ŞI giă 

acumu, amu adesso, mo. = 

aşi | ossi, adi 2o, pe LOCU 

mâne domane aqui, aici! qui: quă, co- 

poi mâne dopo domane | sti. costă L) 

mâne dimi-  domatiina în qua m due | 

neacă, „acolo „colăs la, l 

quându . quando 7 Aqui, Qi» quă> arată 

atunci ., allora loca  apprâpe de persâna 

currâridu presto. quarae - vorbesce şi aici, CO= 

îndată subito. i, costă, apprâpe de per 

adesea __sovente sâna cu quare 'vorbesce. 

Van
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ici şi colo qui e l 
unde ove 

de unde onde, d'onde 
aiurea alliu- 

rea  altrove 

departe lontane 
susu Suso, Su 
josu giuso, giu 

etc. ecc. : 

30. DE QUALITATE 

bine bene 
râu male 
cumu come 
ag si 
încetu. piano 
tare, fârte forte 

A0. DE QUANTITATE 

atâtu tanto 
„Quâtu quanto 
maultu molto 
ânch& anche, ancora 
Pucinu pocco 
prea troppo 

mai mai, piu 
numai solamente 
mai pugina meno. 
încai, quel- 

puţinu 

5e, 

da, dar, ag si 
sisuru sicuro sicu. 

ramente- 
6, a necarze, 

nu non, no; 

almeno, 

DE ÎNTÂRIRE   

nici . “ne 
numai “non piu , non 

mai 

70, DE ÎNDOIALĂ 

pâte, forse : forse 

S*, DE COMPARATIE 

cumu cume 

asă, cosi . 
asemenea al paridi, pa 

rimente, si- 

milmente 
mai aş, quasi 
abia a pena 

INSEMNARI 

[. Mai tote vorbele aque= 
stea se potu socoti între av- 
verbii adevâraţi; suntu 
însă frase compuse din sub- 
stantivi, aJjectivi, verbi şi 
preposiţii, que arrată, tin- 
pu, locu; qualitate ect. şi 
quare se potu numi: frase 

de avverti, cum: 

din di îndi di giorno in 
giorno 

quâte odată qualche volte; 
delle volte;, 

tal volta 
de multe ori parecchie vol- 

| P te. 
rare ori rare volte 
în grabâ în fretta
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di şi nâpte giornoe notte] dequâte ori? quante volte? 

în veci in eterno 
de currendu poco fa 
după amiadi dopo mezzo di! în adevâru 

dupe prân- 

| — 
jeredu qu'aşa credo di si 

| davvro, di 
| fatto 

du... dopo pranzo... | fârâ îndoială senza dubbio 

în laturi al luto 

la adâposta al coperto 

în parte in particolare 

în silă per forza 

pe jos a piedi 

în batjocură per scherzo 

cu cuvîntu con ragione 

întratâtu «2 intanto 

în quâtu alquanto 

altu atâtu  alire tanto 

fârcă mâsură senza mesura 

peste mâsură, oltre mesura 

quei pugin  al-meno 

— 

mai ântâiu per îl primo 

al doilea... per îl secon- 

| do... 

din nuou di nuovo 

pe jumâtate a mezzo 

mai nainte — avanti ogni 

de tâte cosa 

în sfîrşitu alla fine 

cu susul în jos sotto sopra 

— 

per che? pentru que? 
da quando? de quându? 

'nimicu mai 

sisuru 

= 

nici decum hiente afiatto. 

niente di piu 
sicuro 

i nici încai ne meno 

pici întrun În nessun 

chipu modo, 

WI. Suntu mulţi ajjectivi 

que subdişi la verbi se fa- 

cu avverbi, cum: scrie fru- 

mosu, merge iute, vorbe- 

sce râpede ; asfel suntu şi 

quei urmâtori:   
incetu lento 

atâtu tanto 

quâtu guanto 

multu molto 

puginu paco 

apprâpe vicino 

câlare (a cavallo >) 

adeveratu certo 

siguru etc. sicuro ec. 

III. Mulţi avverbi de qua- 

litate que se facu din aj- 

jectivi se termină ron: în   esce, cum: înţeleptu înţe- 

lepţesce; nebun nebunesce, 

românesce, turcesce etc. 

Asemenea avverbi în ital:  
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se tosmină în meate ; qaa- 
re se pune după 'ajjecti- 
vulu 'femininu: certa cer- 
tamente,  rieca riccamen- 

te, grande, grandemente 
etc. îar daca ajjectivulu se 
termina în (e şi re, -av- 
verbulu lcapeda, pe e fina-|l* 

CAPU îi. 

Despre conjugativu. 

"Conjugativulu este o vorbă quare închiei2 vorbele, 

frasele, judicâţile şi periâdele între sine sau pzia uni- 

rea loru una cu alta, sau prin desunirea ori tegâdai- 

li; cum: fedele, fedel- 
mente, particolare pasti- 
colarmente. 
Asemenea avverbi am pu- 

tea face şi noi: precam şi 
dicem, oflicialmente, cava- 

| liermente, etc. 
„E 

  

rea unia şi întârirea altia. Asfelu suntu: 

  

, CONLEGÂTORI CODITIONALI 
cau 

EI € saui e, ed | de, daca, . se 

i 
DESUNITORI : CAUSALI 

sau, au, ori o od, ora A c: 
: que che 

NEG ATIVI i quâci (perche 

nu, non, | 
2 A ' qua che 

NICI ne să che 

nu numai no solamente 
BSPLICATIVI 

OPPOSITIVI , . 
de şi || adică Ccioă, cioe 
însa _ a dire ) 

ci ILLATIYI. SAU DE URMARE» 

dar ma deci dungue 
iar. ” , 

ma 1 Sâ, mi se pare qut vine 
dela lasâ, :qaare querânda 
subjuntivu, nu mai Priimesce 

! si; cum; lasâ tacă,



aşa dar, adunque 
dar — 

de unde onde donde, 

DE ÎNDOIALA 

dacă, de se 

au 0. 

Suntu multe frase com- 
puse de mai multe vorbe 
quari se potu numi frase 
de conjugativi , cum: 
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fiindu qu€ poich& 
pentru que perche 
din pricină per causa 

qu& che 
pentru quare per îl che 
de un urmeadă 
pentru caare per la qual 

iucru cosa 
A Aa . 

în qucta di mode que 
quare va să - cid val adi- 

dică re   — 

DOE De 

CAPU XI, 

despre interjecţie. 

Intezjecţia este o strigare que arrată o simţire ori 

o mişcare a sufletului, precum bucurie, întristare, - 

mirare şi altele. Ea este 

lui. 

Interjecţiile suntu: 

DE BUCURIE, 

bravo bravo 

vivat! vivat. 

DE DURERE 

ah ah 

oh ok 

hai, vai ahi 
hei - oi 

avleo - ahime, ohiine 

quea dWântâiu vorbă a omu- 

DZ URĂ AU DISPRE(U 

i aide, via _ 
| u? puf, uhs fi, 

naiba oibo 
DE CURAGIU 

deh deh 
de de; via! 

Da MIRARE 

al ah! =



  

o! : 6h! Sunt şi alte interjecţii 
DB CRIEMARB compuse. cum: | 

hei! OO O. eh! o Dâmne o Dio! 

hui! ok! vai demine  ohime 
uit hei bine _ebbene 

o! oh! ia seama avvertite 

Ă vedi bine badate be- 
DE TăCERE | ne 

sî! zi, zilto || vai de noi suai anoi 
DE ĂRRÂTARE la naiba cospeto 

eaccă, eatâ ecdco şi altele. 

——— 5 EDD m 

CAPU XIII. 

despre ortografie. 

Ortografia unei limbi” este întemeiată pe materia 

sa pe râdecina fie-quâsia vorbe, şi pe forma sau fi 

nalele priimite - de quea mai mare parte sânâtăsă a 

unei naţii, 

Ortografiia este dreupta scriere a aneiflimbi după 

nisce principe potrivite cu natura ei şi cu dreptulu 

cuvintu, înjquâtu să putemifi înţeleşi în totu d'a una 
de aqueia que nu suntu deifacâ cu noi: adicâ sâ cor- 

respundemu întru tote scopului pentru quare sa in- 

ventatu scrierea, 

Noi aqui vorbimu câtre quei scriitori Îşi e de pri- 

sosu a denumiâra literele , şi ajle mai împârţi şi subt- 

Împârţi dupo ielulu loru.  Vomu ărdica numai Ore”
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quare pârute greutăţi assupră unoru vocale şi conso- 

ne pe quare natura limbei nostre le quere şi de quare 
nu ne putem depârta fâr€ ane împrotivi scopului or- 
tografiei sau mai bine al scrierii, şi fârâ a nedreptă- 
ţi Ore-cum Ensâşi limba. 

Aqueste greutâţi mai tâie suntu ardicate cu de am. 

mâruntulu în capitolele trecute, şi aqui nu facemu 

de quâtu o recapitulaţie sau închieiare a quelloru gise. 

A. 

Avemu dv& feluri de a: unulu deschisu quare este 

şi lungu adesea, cum: facere, batere, şi altulu închi . 

su quare adese este şi scurtu, pentru quare ise şia. 

daoga d'asupra circonflesulu que este un felu de apo- 

strofu spre ai închide sonulu; cum: pârere, tâcere. 

Facere thimbă pe a în ă quandu perde deschiderea 

sau appesarea în quelle que vinu dela dânsulu; cum: 

fâcutu, fâcemu, fâceumu, fâcuiu, fâcusemu, fâcâ- 

tora, fâpturâ etc. Asemenea tăcere face pe 4 des- 

chisu qguandu dobândesce assupra lui o appâsare; pre- 

cum la: tacu, taci, tace, tacitu. Adesea 2 lungu se 

închide şi seamâna cu î quându este înaintea litereloru 

nasale 72 şi 2 cun la: âmblu, cântându, mâna românu, 

LX 

Ayemu trei feluri de e: unulu deschisu cum la pes 

destru, perire> pere» mere etc; altulu închisu que sa 

asseamână la pronunție cu â; cum la pe&ru, mâru, numâru 

etc; şi altuliu îmmyiatu :que Se asseamână cu difton- 

gulu ie; cum: la perdere, pelle, petre, etc.
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_ REGULE e 

Se scrie cu a şi e deschisu totu dauna unde pro- 

nunţia vorbei o cuere. 

_8e scrie cu 4 îzciisu: 

16. Finala tutulora substantiviloru şi ajjectiviloru 

de prima deelinaţie fâr€ articolu; cum: tată, casâ, lună, 

earbâ, bună, aqueastă, etc. 

30, Finala verbiloru ee prima conjugaţie în atreia 

persâna singulara şi în prima plura!ă a presentuiui în- 

dicativu ; în a doa persână “a imperativului, şi în par" 

ticipiulu presentu ; cum: arâ'ellu, zrâmu noi, arâ tus 

arându. | 

30, Finala verbiloru de adca şi atreia conjugaţie 
în a treia persână a imperativului şi subjuntivului, cum: 

dormâ, teamă ellu, qua sâ dârmâ, qua sâ teamâ, 

40. Pretutindenea unde vorba în origina sa quere 

un a deschisu. ar qua să cunscemu adevârata serie- 

re a unei vorbe, daca e nume allergâm la pluralu, 

sau daca e verbu, la-'adoa persână a presentniui înd:- 

cativu. cum spre esempiu, tâcere, fâcendu la a doa 
persânâ a presentului indicativu îaci, este bine scri- 

su; iar mâru, fâcendu la pruralu meri, trebue ase 

serie mru. 

5*. Quându uvemu doâ vocale închise una după al- 
ta, adicâ quându avemu doe â sau doe &, quea d'ânifiu 
se scrie cu A şi adoa cu e; cum: sânâtate, râdâcină !, PI IN 

* După agqueastă regulă, fâr€ afi silitu românulu a al- 
lerga la latina pâgdesce origina vorbei. pentru que q re- 
mâne intactu > şi e se vede que este ş cala degilu şi alte= 
le ( vegi partea ântea, )
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fâr6, etc. 

60. Substantivii şi ajjectivii terminaţi în 24 pre- 
cesu deo vocală închisă, quare dupo tipulu limbei 
trebue ase scrie cu GQ sau ea; cum: africanu, transil- 
vanu, juncanu etc. prin urmare: românu ; pâsânu , 
bâtrânu şi alte asemenea trebue ase scrie cuă iar 
nu î. Sinu, se pronuţă pe a locurea sinu, şi este de 
altă ramificaţie, precum; linu, seninu, chinu etc. 

INSEMNARE, q devine â, 1». quându se face scurtu 
sau perde appâsarea, cum fâcere fâcttu; 20. inaintea 
litereloru nasale m şi 2 cum sa vedutu, şi 30, la plu- 
ralulu femininiloru guându se termina în î; cum: par-- 
te pârţi. 

Se scrie cu £ închisu: 

1. Tâte vorbele que în aloru origină au un e; cum: 
peru peri, numeru numeri, învegare înveţi; apptsare 
appeşi, me, te, se, ne, ve; meu, tâu sâu, ete, 

20. Quându dupo 6 vine una, şi quându aliergân- 

du la mijlocele date nu putem afla origina nici în plu- 

ralulu substantivului nici în a doa personă, a verbului; 

cum: înfrânare, arrâtare; se deosibesce însă fâşare 

şi alte asemenea quare vinu dela vorbe cunoscute que 

au un a deschisu, 

INSEMNARE 6 şi A închisu seamână adesea cu 2 înain- 
tea, litereloru nasale m şi n, şi a lui î, quându sc face 
din 2 cum: âmblare, întâmplare, mergendu, facându, 
ântâiu, remâie etc. 

Se serie cu diftongu îe 

1*. Quându vorba; este derivată din alta que are în 
XIX"



146 

sine un îi cum: dela doi, indoiescu; dela şiroiu, şirdie; 

dela preveghia, preveghi€. | 

Quându e a avutu înainte;uh i; un sau 

"um lepure. iepu: 

„viie, remânere 

    un 2% que îmmuinduse au devenitu î; 

re, vole, voie; venite, vinu, viiu, 

remânu, remâiu, remâie, ţinere, ţinu, țiie; ovis, Gie. 

Quându se aude je şi nu este vreuna din aqueste 

du înpregiurâri, se scrie cu e; dupo cum ar'şi trebtii 

îmv&ţâtorii a deprinde pe scolari a nwl mai pronunţa ie? 

cum: este, perde, eu, ete. 

Il. 

Avemu îarâ trei feluri de î: deschisu, închisu G) 

şi scurtu său mutu (i) 

Se scrie cu î deschisa. ori “unde o quere pronunția; 

Se scrie cu î: 

10. Finalulu verbiloru de a doa conjugsaţie que la 
îndicativu presentu se termină la prima persână în Esti 

şi atreia în asce; în perfectu, trapasatu, partici- 

piu, infinitivu şi în quelle que vinu din asemenea ver- 

bi; cum: urîre, uriîiu..., urîsemu..., urîndu, uritu; 

urîtoru, uriţie;, urîturâ etc. 

20, Finalulu întar al substantiviloru neutri, que la 

pluralu se termină în înte; cum: cuvintu cuvinte, ju- 

râmîntu Jurâminte, 

30. Finalu înâ al substantiviloru feminini que la 
pluraru se termină în îne, cum vînâ vine;, dină dine, 
Mâna, fontână, lâna şi altele facu: mâni, fontâne, lâ- 
ne, şi de aqueea nici nu se scriu cu î.
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40. Substantivii şi ajjectivii terminaţi în în unii se 

scriu cu î şi alţii cu â cum: sînu, stâpinu, fînu, pă- 

sânu, bâtrânu, etc. Ori unii, ii aliii, în nefiindu 

mulţi se potu învâţa pe din aftară, | 

Este scurtu sau mutu £ 10: la fiinala plurală a sub- 

stantivloru şi ajjectiviloru; cum: boi, vespi, buni; 

aguesti, noi, voi, ei, etc. 90. la adoa persână a ver- 

biloru; cum: ari, araţi, arai, araşi, ararbţi, ara- 

seşi, araserdţi etc. şi 90 ădesea pela mijloculu vor- 

pei qua sâ facă ori un diftosu cum faima, câine, ori 

pe c ase pronunția ci cum: pacinicu. | 

O 

Trei feluri de 2 pâte asemenea ayea limba românii: 

unul deschisu 0, altulu închisu $ que se citesee ca â, 

şi quel d'altpeilea lungu 0 que se citesce ca difton- 

sulu 84: 

Se serie 0; pretutindeni unde pronunția este întrea- 

gă şi rotundă; 

Se scrie 8 

10. In prima: conjugaţie a treia persână singulara a 

perfectului; şi tustrelle persânele plurale ale perfec- 

tului şi trapasatului Î. cum: cânt6, cantaromu tanta- 

poţi, cântard; cântaseromu , cântaserdţi, cântasere: 

26, Adesea înainte de 2 şi dup 7 quându urechiea, 

-somânească este mai împâcată a audi 0 de quâtu ori- 

quare alta vocală ; precum fontânâ, este mai prefera- 

bilu de quâtu fantână,. fentână şi fintâna ; asemenea 

potundu. este mai preferăbilu de quâtu ratundu, retun- 

du, si-ritundu. ”
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30, „Si la quâte va preposiţii, auvverbi, şi conjugati- 

vi. cum: dupo, pîno, ling, eaco. 

“Se serie cu 6, totu d'a una quându vorba venindu dela 

6 altă vorbă que are 0, se mai îmmulţesce- cu o sila- 

pă, si'şi pâstreaqă lungimea sau appâsarea; cum: fru- 

moşu, frumâsâ, doru dâre, omu Omeni etc. Nuse 

suppunu aquestei regule foame şi altele asemene que 

suntu primitive; precum şi substantivii de declinaţia V, 

quându iau asticolu; cum: Qio dioa, steao steaoa, etc. 
U | 

Totu Vauna 4 este mutu la finala singulară asub- 

stantiviloru şi ajjectiviloru; la genetivulu şi dativulu 

pluralu al articoliloru ; la prima şi a treia personă a 

due potu lua articolu şi ase 

upu, buni, bou, viu, loru—    
verviloru şi la avverbii 
face substantivi; cum: 

cânta, scriu, scrimu, cântamu ; — quandu, cumu etc. 

INSEMNARE» Quându în fiinala râdâcinei se afila con- 

sonele cr, în, d, fi, vls aitunci 4 este întregu ; cum: 

socru, lucra, âmblu, înflu, lustru, navlu. 

Adesea u inainte de literele nasale m şi 2 se închi- 

de şi seamânâ cu î; cum socrumeu — socrîmeu, veru- 

meu== vârimeu ; prin urmare lungă, suntu... — ling0; 

sintu, şi vice-versa înflu — umflu. 

Cc 

Se scie cum se pronunţă aguastă literâ inaintea 

vocaleloru.  Dupe pârerea mai multora se mai quere 
şi un g quare să pronuţă ca ţ, şi cu quare sâse scrie 

quâte va vorbe qua în origina loru se scriu cu c şi u- 
Sulu în limba românească lăa fâcutu ase pronunța
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par'quâ ăr fi scrise cu 4; cum: princu, ocetu, brau; 

facă şi altele.  Aqueastă pârere, de şi etimologică, 

însă îngreuiaqă pe scriitoru, ne fiindui destule ajjuto- 

xele guei întesnesce însâ'şi limbasa; şi alergându şi 

la dicţionurulu latinu. Adoptarea însă a do& feluri de 

1, se va hotâri dupo usulu quelloru mai mulți. 

D 

Inainte de î la pluralulu substântiviloru cum si la 

a doa persână a verbiloru, d ce pronunţa cad cun: 

bardu bardi=— bardi; blându blândi = blandi; laudu 

landi = landi etc. 

Cu d se scriu tote vorbele românesci, cu Z. se scriu 

quelle strâine; cum: dicu, dille, dina... zodiucu, ZO 

roastru, Nova-zembla, Zopiru, zaduru, zavistie et. 

Qu 

Aqueste litere înainte de: 4, 0;% 8, î» se pronunţă: ca, 

co, cu» înainte de e şi â se pronunţa: ce c. 

Vorbele que se scriu cu aquastă literă sunt forte 

puţin; dupo cum sa vedutu în denumeraţia pârţiloru 

cuvîntului, şi ammâruntarea loru: spre înlesnire le a- 

dunâmu aqui, spre adducere aminte: 

Quare, qualitate, quâtu, quându, qua» quîntarus. 

que . 
Questa, quella, quine, que, aqui querere; şi quells 

derivate din aquestea. 

S 

[nainte de b, |, m Na F> V> SG pronunţa ca d sau
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Z cum: desbrâcare, deslegare, smintitu, snopu.,, Israilus 

desvelire. etc. 

La pluralulu substantiviloru şi ajjectiviloru şi la a- 

doa/-personă a verbiloru inainte de: se:pronunţa ca ş 

câm: pasi paşi, frumosi rumoşi, lasi —laşi, cân- 

| tasi = cântaşi . 

T 

Totu la aqueste întâmplâri t se pronunţa ca ş în- 

ainte de £, Cum poeti==poeţi; lâudati=lâudaţi; pati= 

pâţi, arati=araţi etc, 

sc 

Aqueste doâ litere înainte de c, o, 4, €, î, se pro- 

nunţă seca, SC0, scu, scâ; sci=ska, sko, Shu ske ski; 

cum scara, scopu, scuturare, nhascându, scirbâ; în- 

ainte de e şi j se pronunţa şt; cum: nasce, pasce, na- 

sei, pastei.  Trebue însâ ase hâga de seamă que nu 

întrebuiţâmu. pe sc de quâtu numai acolo unde vorba 
în începutulu stu are aqueste dos litere; cum spre 

esemplu nasce este nascu, romanesci este romanescu: 
iar unde începutulu este cu st, acolo ne ferimu a schim- 
ba literele sau semnele prin quare se arrată ideea; cum 

pe aquestu la pluralu nu'l putem scrie aguesci, ci a- 

queşti. Asemenea suntu şi cretin, Stiefanu şi altele;
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PENTRU CONSONE INDOITE. 

Tote vorbele compuse din preposiţiile ab, şi ad, 

sau mai lesne tOte vorbele que, compuse începu cu a, 

îndoiescu consona que urmeadă dupt aquestu a; cum 
abbattere, accepere, adducere, aflare, aggirare, al- 

legere, ammoiare, annulare, apprindere, arrâtare, as- 

semenea, atingere, aţţintare, avvenire, etc. 

Assemenea îndoiescu consonele şi qaelle compuse 

din prepusiţiile ob şi sub; cum: ommorîre, opposiţies 
uccidere, sufilare , sufierire, sudditu, suppusu, sutte- 

ranu, surridere. 

intrunu cuvintu literele b şi d ale preposiţiiloru ab, 
ob, sub, ad, se schimbă în composiţie, în literele ur- 

„mâtore, afar€ de quâte-va vorbe quare usulu lea con- 

sfinţitu cu 3 şi d cum: administraţie, admittere, ab- 

solutu, abstractu, substantivu... gue Sar putea scrie 

amministraţie, ammitere, assolutu, susstantivu, as- 

stractu, . 

Preposiţiile în şi con înainte de 2 şi p; schimbă pe 

2 în %; prin urmare întâmpinulu loru înainte de 2 şi 2 

ne îndatoreadă a scrie vorba cu doi 22 şi 2 cum com- 

municare ; commitere; connumire ; îmmulţire, înnegri- 

re, innoptare, -, Ă 

(Totu aqueste preposiţii înainte dc î, schimbă pe 2 

în î, şi prin urmare se îndviesce Î3 cum: collecţie, 1l-. 

lustru, illuminare. a 

Se: scriu cu doi. îl toţi substantitii şi ajjectivii que, 

sau la sinsularu sau Ja pluralu se îmmâie cum: valle
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vâi, calle câi, ellu ei, ea elle, quea quelle, allu ai, 
quellu quei 1. : 

La perfectulu verbiloru nerregulaţi de conjugaţia 

a treia, se îndoiesce în atreia persână singulară t şi s. 
Timpulu aquesta totu d'a una este accentatu în a treia 

persână: ard, dormi, făcu, preveghi€; şi qua sâ arre- 

te grâmmaticii la-unii verbi neregulaji quâ e finalu 

nu e lungu, îndoiescu consona que precede; cum: det- 

te, stette, disse, qua sâ nu dicemu: det€, stetă, disc. 

Ausiliaru pluralu amnu, fiindu din avemnu, se scrie 

cu doi 27 pentru lipsa silabei ze, şi spre deosebirea 

singularului az. 

Carru carre, se scrie cu doi 77 şi dupo quererea 

pronunţiei, şi spre deosebirea vermelui cazu şi ajjecti- 

valui relativu quare, que se scriă bare sau care. 

Indoimu asemenea consânele 10. spre deosebirea o- 

monimeloru; cum copillu, coppilu; perrii capului, 

perii suntu roditori. — 90, spre a lungi vocalele que 

trebuescu appâsate; cum. baitere, trimittere, spre a 

nu se citi batâre, trimitere, 

"In sfirşitu se potu îndoi şi întrei consonele spre de- 

clamarea vorbeloru, quându vremu sa le dâmu un gra- 

du de covirşire; cum: verrrde, roşşşu, sallbenu, ar- 
rde etc. 

  

* Ell, guellu;, allu quându se scriu cu 4 mutu îndo= 
iescu pe (; se pâte însâ face şi ellisie remâiudut €£; quel 

al. ,



DESPRE: PROSODIE SAU ACCENTE. 

Semnele prosodiei românesci, suntu accentulu ascu- 

zitu (7), accentulu gravu ('), circonflesulu (*). Accen- 

tulu ascuţitu se pune la ultima vorbeloru pe vocala 

assupra quâria trebuie să appâsâmu; cum: vorbi, învi6 

vorbiă, cântă etc. 

Accentulu gravu se pune assuprâ lui O quându se pro- 

nuţa ca â, cum: cânto, cântaromu, cântaseromu , du- 

po, limgd, eacd etc. 

Circonflesulu se pune assupra vocaleloru qua sâ le 

astupe sau sâle închiqă glasulu; este un felu de apo- 

strofu que arrâtă o împuţinare a vocalei; cum: facu 

fâcutu, meu, tu; întru, întru, socru, socri-meu » 

suntu sâmtu; se pune assemenea assupra lui 6, arrâtându 

quc lipsesce o jumâtate de vocală din diftongulu oa. 

Intre aqueste semne adevâratu prosodice allâturâmu 

şi sedila (,) şi apostrofulu. QC). 

Sedila se pune subit consânele d, ş, ţ, spre ase 

pronuţa ca z şrecu, că che franc. ca z italian. In quâ- 

te trele aqueste sonuri se aude litera s  şi:pentru a- 

queea semnulu aquesta Sa numitu. sedilâ, 

Apostrofulu se pune înaintea consâneloru d'assupra 

quându lipsesce o vocală întreagă ; cum: de a face Wa 

face, pe aquesta p'aquesta, la appusu Pappusu, îl 

fâcu 71 fâcu. Apostrofulu ori aunulă de toiu voca- 

JA que lipsesce» ori o face un diftongu cu quea ur- 

mâtore, fâcânduo ase pronunţa pe jumâtate; citinduse: 

da face—de a face, p'aquesta = pe aquesta ; prin ur- 

vac”, limb”, stâng” == vacă, limbă, stângă. 

2. 
mare şi:



ACCENTUATIE. 

Toate vorbele que se termină întro vocală lungă, 
sau quare au appâsare la ultima » priimescu accentula 
ascuţitu; que totu d'auna se pune assupra substanti- 
viloru de desclinaţia V, la atreia persânâ singulara a 
imperfectului, şi perfectului, şi pâte şi assupra infini- 
tivului; cum şi assupra unoru avverbi, cum: Qi, să 
mântă, steă, cântă, ară, cânt, ard, dormi, făcu, în- 
vi6, a cântă, a dormi, a vedeă, aqui. 

Se mai pune ânche assupra articeleloru d, di spre 
deosebire de preposiţia a, şi de verbulu; az, & Avver= 
bulu de timpu şi, priimesce iaru accentu spre deosebi- 
rea conjugativului unitoru : şi; cum amu şi scrisu, 
amu venitu şi amu scrisu. 

Despre puntuaţie, amu vorbitu în grâmatica publica- 
tă în anulu 1828, 

INSEMNARE. 

Regulele date pentru întrebuinţarea vocaleloru suntu 
mai multu pentru strâini. Pentru quâ sâ punemu quâ 
ar” lipsi aquellu circonilesu que închide glasulu vova- 
leloru, şi sar pronunţa, literele deschise, quare Ro- 
mânu w'ar preferi a scrie şi a pronunţa cantare que 
se pare mai familiaru de quâtu strâinele: Kintare; con 
tare, cuntare?' 

Assemenea spre esemplu adducemu şi vorbele ur: 
mâtore.



paghenu 
paghinu 
pagonu 
pazun 

“ rumenu 

n mm u 

paganu 

rumounu 

umun 

rasu 
, resu 

ISU Vrosu 
rusu 

rau 

, reu 
riu ou 

ruu 

rapa 
repa, 
ropa 
rupa 

ripa 

numaru 

numiru 
- Nunleru numoru 

numuru 

valire 

, ilre 
învelire 

- volire 
vulire 

tamplare 
înt i timplare 
întemplare o mplare 

tumplare 

„lena 
lina 
lona 

luna 

Jana 

Tena 

mina 

mona 

muna 

mana 

fantana 

fentena 

fintina 

funtuna 

kend 

kind 

cond 

cund 

fontana 

quand 

ratundu 

lu retundn 
rotund *ritundu 

rutundu 

santu 

sentu 
suntu | sintu 

 sontu 

langa 
lenshe 
linga 
longa 

lungo 

cantă 
” 

can'6 cante 

„CR 0$ canti? 
cantu etc. 

15.
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Scrierea cu literele cuviincioase a vorbeloru române. 

sci, şi pronunţarea loru quea adevârată atâtu este de 

familiară , firească şi cunoscută Românului, în quâtu 

lui literele cuviinviose nu ise paru o înveţare nucă, ci 

curat o adducere a minte. Par'gu& ar” vedea quine-va 
Suffletulu sau Geniulu guellu vechiu al Romei strâ- 

mutatu din generaţie în generaţie, şi, ca un ângeru 

tutelaru,  nepâr€sindu pe Românu nici în quelle mai 

după armă dille alle întunecimei lui, nici attunci 

quându ellu, orbu de totu, par'qu'ar voi de șine să pâ- 

vesească totu que a fostu strâmoşescu şi sâse arrun- 

ce în abisulu uitării, spre ase stinge cu totulu din 

egistrulu natiiloru! E destulu, Române, deschide 

ocuii, caută înpregiurulu tâu, întreabâ”ţi inima, quer- 

ceteadă costumele tale”, audi limba ta, întreabâte que 

esci, şi Geniulu pe quare pînd acum wai vrutu sil 

mai cunosti, si "lai împinsu, Genialu aquesta que a 

fostu nedeslipitu de tine; aquesta quare întrupatu şi 

personificatu în limba ta, te învaţă a dice: mascene şi 

mMoRIRE, a numi aqueste dof margini alle viezei în lim- 
ba pârinţiloru t6i; quare stându pe aqueste do€ însein- 

_mâtore hotare te învaţă a articula quea d'antâiu vorbă 

şi quellu dupo urmă suspinu;  quare hrana ta quea 

d'antâiu te învaţă uo uumi LaPre, şi masa quea €âl- 

durosă srv; PEPTUș Şi mâncarea sucene; quare legânân- 

dute îţi cântă quea-«d'anteiu melodie a dragostii ceresci: 

coborite în sîinulu mamei tale,  4nvonmINDUTE CU PACE; 

quare îţi deschide ochii la Lumix; la CERU; la NATURA; 

la Dumneneu; quare îţi spune numele PARINTILORU tei
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trebuinţeloru tale, a fiinţei tale, quare pune pe budele 

tale numele quelle mai drage; quare pe tovaroşulu 

vieţii tale i'la numesce muitaE; pe tine şi pe ea omu; 

şi pe rodulu dragostii vostre rnuş aquestu Geniu, îţi 

va Spune que SUFFLETULUg INIMA BâNGELE teu suntu 

RoMANE; Îţi va arrâta qu€ esci Nreoru şi al Bruţilor, 

al Catoniloru, şi al Marciluru Aurelii, al lui . Pavetu 

Apostolulu şi al 'Trajaniloru, şi te va învâţa ajerifi tot 

pentru înteresulu şi binele publicu, a fi virtuosu, blându 

şi filosofu, a cunâsce pe Dumnedeu,; şi a împinse din 

hotarele patriei tale pe totu vrâjmaşulu que va cuse- 

ta ai lua quelle strâmoşesci, şi a te face strâinu 

la câminulu teu; întrun cuvîntu a fi cetâțeanu şi cre- 

ştinu,  dândn Cesarului que este a Cesarului, şi lui 

Dumnedeu que este a lui Dumnegeu, adică Univer- 

sulu întregu, Patria şi inima ta, pe quare de veacuri 

le ai lâsatu în prada vrâjmaşului omenirii,  Aquestu 

Geniu îţi va spune însfîrşitu quâ cu elementele limbei 

tale sau slujitu quei mai mari Apostoli şi Mucenici; 

cu aqueste litere scria Apostolulu  Pavezu epistolele 

sale quându pe aripele christianismului se râpia pînv 

la al treilea ceru; limba lui attunci nu era încultă şi 

pârâsită ca ata; ellu uvea nație, şi îşi adoptase 'de 

patrie Roma; şi se fâlea întru elle quându dicea: «sunt 

cetâţeanu roman:> şi tu acum strigi, pote, quandu îţi 

arrata quine-va literele şi limba moşiloru t6i quâ nu 

suntu ale tale, şi te fâlesci în srâsă nesciinţă, que 

veacurile blestemului a grâmâdity "pe mintea şi cuge- 

tarea ta. -
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Prin “limbă -dâmu şi luâmu :cunoscințele, şi prin 

limbă lâmurită dâmu şi luâmu ccunoscinţile lâmarite, 

“Eu îţi 'dau aqueastă gramatică, şi tu, în curâţia ini” 

“mei întreabâţi -sufiletulu tâu, şi ellu îţiva spune şi 

*gue să priimesui şi que sâ lepedi; şi guâtu amu veg- 

hiatu şi umu 'ostenitu şi amu sufieritu pentru "Line. 

Sfirşitu 

„Si lui DUMNEDEU mârire. 
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I


