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"Cite-va' ziâre germane. aă dat rela- 
țiuni mal mult sai mar puţin adrvă-: 

„ rate asupra Țiganilor; in. ultimiy: ani ' 
ştirile amănunțite despre viaţa - lor 
vagabondă, de moravurile lor, de o-: 
biceiurile - lor ai aflat mul cititori, | 
iâr unii, savanţi ai aratat un deosebit 

  

% Titlul francez: Bequiese -sur Thistoire,. 
les moeurs etla langue des tcigains, con- 
nus en France sous le nom de Boh&mi- 

„ ens, Suivie d'un recueil de sept cents 
_mots' cigains, par .Michel de' Kogalnit- 
chan Berlin Librairie, de B. Bohr, . 13 

ă Obervalistrasse 1837, |
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interes. despre limba lor, născută din . 
 dialecțele Indostanului. Născut şi cres-. 
„cut în“ Moldova, unde sunt aproape 

100,000 Ţigani, cari ai conservat 0-. 
biceiurile lor primitive pină azi şi la 
cari am putut studia mal bine ca alţii 

- » moravurile acestui popor nomad; am 
voit dar să dai şi eu cite-va amă: 
nunte precise 'şi interesante asupra 
acestul trib originar din India. Ei 
hotărisem ca aceste pagini să fie ca 

„ apendice la vol. II din <IPhistoire de 
Moldavie et de Valachie». care e sub 
tipar; dar, de oare ce vol. IL. va apă- 

„rea abia la sfirşitul anului şi acolo va 
“trebui să pun zlte bucăţi: cu referință 
la legislaţia, comerțul şi literatura „ moldo-valahă, m'am hotărit să public 
aparte această schiță asupra Ţigani- 
lor, adăogind la fine un glosar: de. 
cuvintele ţigăneşti, cunoscute pină azi, "şi o schiță “de gramatică, luate după 
scrierea d-lui consilier Graffunder (Er. 
furt 1833): : E 

Pe lingă amănuntele enumerate. de . mine acum, precum şi legile din Mol- dova şi Valahia asupra țiganilor, ei am citat şi. principaliy. scriitori, cari



Să 

„“aă scris pînă azi asupra acestui po- : 
por, atit cit acele păreri nu erai în 

„“contrazicere -cu cele ce ştiam eii „des- 
“pre obiceiurile” țiganilor. | 

„ Dacă ici pe colea s'aii strecurat. u- 
nele greşeli fără voe, cer ertare citi-. 

" torilor. In: lipsă de alt merit, scrierea 
aceasta va sluji „pentru moment la a- - 

„„cele voci car! s'aii ridicat pentru “Ţi- .. 
_gani, de. şi, din nenorocire, acest In-. 
teres nu va fi de cit trecător, căci 
„aşa sunt Europenii. 
"Er formează” societăţi. : Alantropice 
pentru . abolirea sclavajului în _Ame- 
rica, în. timp ce uită că în Europa 
sunt 400,000 Tigani robi, iar 200,000 

„sunt înfundaţi în cea mai mare igno- . 
ranţă şi barbarie, Şi aimeni nu-și dă! 
grijă de a. civiliza un Popor. 

Berlin, 1 August 1837, 

CAP. I 

Istoria” şi moravurile Uganilor 

Un. mare număr de istorici şi călă- 
„tori aii- scris asupra acestul neam, 
„văspindit, ca şi ludeii, pe toată supra- 
faţa pămîntului vechii ; mulţi din el .
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au dat.. ştiri falșe asupra originel şi 
moravurilor lor. Unii sprijinindu-se pe: 
părerile ţiganilor şi pe un pasaj din 
Erodot, care zice că a aflat pe ma- 
lurile Pontului Euxin o colonie egip- 

„„teană, susțin că acest popor nu-l de 
"cit o -parte: din supuşii luy Sesostris,. 

care, după descoperirea conjuraţiunei 
„lui. Danaus, aii fugit pe: malurile. Mă. . .: 
rei negre. Alţi), luindu- tot de. egip- .: ten, aii dat altă explicare venirei lor 
în Europa ; i-ai privit ca creştini, cari, . 
siliţi de păgini, aii părăsit țara prin 
„secolul VIl-lea, numai să nu-şi lepede 
legea. In timpul din urmă, un englez, 
Samuel Roberts), . a publicat o carte ——— 

intitulată * <'The Gypsies : their origin, . : 
continuance and destination, as clearly .. 
forelold în the prophecies of. Isaiah,: 
Jeremiul 'and Ezeliiel». Autorul voa- şe a arăta, potrivit datelor biblice, că ţiganii sunt urmaşii vechilor «gip- . 
teni, a căror nenorociri ai fost proo- rocite. Ideia e originală, dâr nu e a. . devărată, a 

>, AL istorici ati dat alte explicări. 
Aşa, unii îi iau ca locuitori din oraşul .. Singara (Mesopotamia), alţii îi socot



de emigraţi din Cilicia şi Asiria ; alţii . 
îi iau de Nubieni, Etiopeni, Maur?, 
Manihei din Armenia şi chiar popor 
din Indostan. Părerea aceasta din 
urmă, care e cea:.mal admisă, a 'emi- 
s-o în 1783: Grellmann. El a publicat 
la Lipsca şi Dessau o schiţă .istorică. 
„asupra ţiganilor; Die: Zigeuner, ein 

“ hâstorischer Versuch iiber die Lebens- 
„art und Verfassung dieses . Volks. |. 

„A: Fessler, şi Malte-Brun' sunt de a- - 
ceiaşi părere. : n 
Iată cari sunt numele ţiganilor la: 

diferitele popoare: Francezii îl numesc 
Bohmiens, „pentru că ţigani! 'ai venit 
în Franţa din părţile Bohemiei *); En- 
glezii îi numesc Gypsies; Germanil . - 

„ Zigeuner, Italienii Zingari sai Zingrui, 
Spaniolii Gitlanos, Grecii moderni Ka- 

„_Ziveloi, Polonil Zigani,.Unguri! Farao- . 
Nemzetscg (rasa lui Faraon), Ruşii Ți- . 
ganes, Turci! Cinghene, Olandezii JHey- 

- deus (păgin!), Danezii şi Svedezii Zar- 
“tares, Maurii şi Arabii Harami (rătă- . 
citor)), Buharienii Geaiz, Rominii Ție 

*) Nota. De oare ce în Moldova şi Valahia 
el se numesc Țigani, am păstrat numele 
Cigaius în loc de Bohdmiens,
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gani. Se vede. V'aci că. cei mat mulți 
îi numesc.Cingani ; iar Tiganii el sin- - 
guri se numesc în limba lor Romnicel 
(fiul femeii) sai Rom (oameni): han 
du me Romnicel ? eşti tu ţigan? 

E imposibil a proba cînd aii venit 
“ţiganil în Europa.. Istoricii au crezut 
că au venit în secolul XV. şi nu îna- 
înte de 1417. Fessler, luindu-se după. 

" Grellmann,: zice ast-fel : «După ce Ta- 
merlan (Timerbeg) în 1399, sub pre- 
textul abolirii idolilor, a supus noua 
„Indie şi a săvirşit acele cruzimi mari, - 
“un popor Cinganii, locuind pela Gu-: 
zurat şi Tatta, au fugit din India în 
număr. de jumăta'e. de milion, bogaţii 
se numiaii în limba din Guzurat Rom 
(oameni), iar din cauza pielil lor smo-. * 

„lite Kola (negri), iar. din cauza vechii 
locuinţe pe malurile -Sindului Sinte, -. 
şi din cauză că ai trecut prin Persia 
s'aii numit Sisech Findu (indieni negri). - 

N'a fost insă lămurit cum s'aii întins 
ei în Africa de Nord, în Asia mică şi 
în sudul Europei, între 1399—1417. 
Ceea ce se ştie e căin 1417, anul al 
1-lea al domniei lui. Alexandru cel 
Bun, cite-va cete ai venit în Moldova,
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„în Ungaria 'şi în Germania, pe la Ma- 
rea Neagră. Putem dar pune anul 
1417, ca timpul venire! lor în Europa, * 
de şi. se probează că Tiganii erau şi” 
cu 2 secole mat inainte, -.  --. 

„LPP. Ludwig în <Reliq. manuscrip- 
torum XI, zor» a aflat o cronică ve- 
che care spune că la 1250, pe vremea 

-- lui Bela II, regele Ungariei, era o na- 
țiune care se chema Gingari sai Cin- 
gari. Acest pasaj ne dovedeşte că din 
timpuri vechi eraă în Europa 'triburi 

“de tip Indian şi deci epoca emigraţi- 
une! lor în Europa va răminea tot- 
deauna o enigmă, Limba şi moravu- 
rile “iganilor sint dovada cea mal vie 

"că sint de origină indiană; căci de şi - 
limba lor e: schimbată, dar păstrează 
încă multe elemente sanscrite, bengale, 

“ “Indostane şi malabarese. - -:. =, 
In sprijinul asemănării limbei ţigă- - 

-neşti -cu malabareza se citează de 
Grellmann întimplarea povestită de zia- 
rul! vienez: Die Wiener Anzeigen... 
„Pe la mijlocul secolului XVIII un preot 
din Ungaria, Ştefan Vali, fiind student 

„la Leiden, a făcut cunoştinţă. cu 3 ti- 
neri din. Malabar, cart işi urmaii stu-



ss. 

diile tât la Leiden. El a scris cite-va 
"mit de cuvinte malabareze, dus fiind 

de curiositatea asemănări! cu limba . - 
țigănească ce se vorbea in Ungaria. 
Reintors in ţară a aflat că ţiganii în- . 
țelegeaii aceste cuvinte. Tinerii mala- | 
barezi i-au mai spus lui Vali că în 
ţara lor e o provincie Ţigania (Ga- 
zette de Prusse, 20 April 1836). | 

| II | 

Şi limba ţiganilor ne probează că - 
ci sint de origină indiană; dar -oare 
“moravurile lor nu ne: va proba ace- 
laşi lucru? m 
_E grei de crezut că piraţii alungaţi 

de Tamerlan să fie strămoșii țiganilor 
de azi. Ar fi trebuit să fie curagioşi, : 
pe cind 'e ştiut că ţiganii sint foarte 
laşi. Richardson itaflă in casta Bazi- 
gurilor, jucăuşi şi .saltimbancr vaga- 
bonzi. lar dacă ar fi:să-i căutăm în- 
tre castele indiane, erar semăna. mal 
mult cu subdiviziunea Sudreşilor, Cor- 
Tea, nomazi, stâă sub corturi,. aii ca 
meşteşug impletirea panerelor saii căl- 
dărăritul, . pe cind. femeile lor ciştigă 
bani pe ghicit norocul. Aşa sunt.toți
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ţigani! (Valentyn< Old.and new Ost- 
indien»  citat.|de Malte-Brun VI, 271). 

Cronicile spun că: acest popor 'no- 
-mad s'a arătat intii in Moldova la 
1417, -trecind pe la Marea Nezgră, 

„_pină unde se intindea Moldova pe .a- 
- tuncă. Din Moldova et s'aii. întins în 
Valahia, Transilvania, Ungaria -Şi apoi 
in Europa *). DRE | 

Folosindu-se de ignoranţa timpuri- 
“lor, el şi-aii zis Egipteni pentru zră- 
jiloria lor, cum le zic Ungurii (Fara- 
ont), saii Egiptenr, Gypsies, Gitanos, - 
cum le zic Francezii, Englezil. şi Spa- 
niolit. - Neavind nici un: cult...anumit,. 

> „nic o biserică, er se făceaii că prac- 
tică cultul ţării unde se aflaii, casă 
fie toleraţi.. * a - 

În 1417 ei se arată şi în Germania 
spre Marea Nordului, iar în 1418, după 

sinodul din Constanţa, ei străbat în. 
Sviţera : <o ceată de oameni! necunos- - 
cuţi, cu pielea neagră, cu faţa străină, 
rău. îmbrăcați, avind paşportul auto- 
rităţilor, s'au arătat la Zurich» (Jea 
9) Imversul e aderarat. Ţigunii apar intiiă -- 

in Moesia, aport în Muntenia şi la urmă 
în' Moldova... , (N. Tr). .
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de Muller). Bulibaşa 'lor era Mihail, : 
—duce Egiptean.—In 1422, un alt duce 
- al lor, zicindu-şi că vine din Egipet, 

Andrel, . ajunge! la Bolonia, iar altul 
„la Bâle. Numărul ţiganilor din Elve- 

” ţia era la 1.000, cum spune cronica- 
rul Strumpi. .De şi ei ziceai că vin 
'din Egipet, ei veneaă din Ungaria. 
"Numărul lor mai mare era în Mol- | 
dova.-şi Valahia. "O altă ramură de 
țigani s'a dus în Germania, Franţa, 
Spania şi' Anglia. - a 
Luindu-ne după Pasquier (Recherches . . 

“de la France) ţigani s*aă arătat în. 
Franţa la 1427, cind ajung la' Paris 
la 17 August.: Ei ziceai că vin din . 
Egipetul de jos, de unde ai fost is- 

„ goniți de Sarasini, car! i-ai silit! să-şi 
lepede legea: a a 

: Supuşi apol de creştini, eX ati mers 
la Roma, unde Papa i-ai botezat 'şi 

“le-a dat canon să rătăcească' 7 ani şi 
să se culce pe pămint. Ei mal ziceaii 
că Papa şi impăratul Sigismund le-ai 
dat cărți de scuteală, prin care pot . 
fura oră ce de 'prin sate şi tirguri în 
cei 7 ani de pocăință. in Franţa erai 
numiţi pocăiții. Viaţa lor în Franţa
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“era nomadă, se aşezat pe lingă sate 
sub corturi sau in bordee, cintâi şi: - 

„. jucati călătorilor, lucraii ferul, vindeait 
- car şi alegeaii anr de pe văl: De şi 
Francisc Fa dat ordine de persecuție 
să-I .inchidă si să-i bată (1561 ca şi în 
1612), nici azi Franţa nu e scutită de - 
Tigani, cu toate -că poliția. îl urmă- 
reşte ca vagabonzi. Se .mal găsesc 

"Tigani în. Lorena şi Alsacia, iar la 
Nimes 'a apărut o ceată. de Ţigani 
in 1836. şi priveliştea . acestui sălaş - 

-a fost frumos descrisă de Nisard în * 
«Nimes», Librăria -Desenne). . ... 

Din Franţa Ţiganii. au -răsbătut în; 
Spania, unde se găsesc mulţi pe la 
Cordova, Cadix, Ronda şi Murcia, iar 
în Anglia îl găsim cu şefi numiţi Regi 

-aX Țiganilor. Sub' Henric VIIL. (1531) . 
şi sub Elisabeta (1563) “Tigani! au'fost 
persecutați, dar : se - găsesc şi azi în 
mare număr. Ultimul lor” Rege din 
Anglia a murit în 1835 Februarie. in 
cimpul -de Ja Bestwoodlane. la Rot- 
tingham şi. îngropat cu mare pompă . 
în cimitirul «No mau's heath» din: Nor- 

thamptoushire. . Ca urmaşi a lăsat o 

tinără princesă, unica lui fată.. -
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„In Scoţia ai fost recunoscuţi de un! 
rege.ca. popor deosebit și liber şi din 
cauza aceasta s'aii inmulțit foarte tare; 
aproape o sută de mil. Azi s'au im- 

„-puţinat' la vre-o '5o0.. In Danemarca 
aii fost totdeauna persectuitați «Tarta- 

rit» (Ţiganii) carl rătăcesc din los în 
loc şi pricinuesc perder! locuitorilor  - 
prin minciunile, tilhăriile şi vrăjile lor, - 

„să fie prinşi. de ori ce autoritate. - In 
Italia şi. în statele Papale ei sint foarte 

„numeroşi, dar nu sint lăsați de cit 3 
nopţi într'un loc.: : 

In. Ungaria - regele, Sigismund le-a 
"dat în 18 Aprilie 1423 nişte scutiri ŞI 
libertăţi, şi 73 ani mai apoi-ai înce- | 
put. a Juca un rol în ţară, în fie-care 
“comitat unde eraii şi aveai şefil lor 
Agiles, un fel de juzi. Voevodul lor 
se numea Eyregius. Szismay, un isto- 
ric, ne-a făcut cunoscut şi jurămintul 

„lor, «cun D-zeii a in=cat-pe regele Fa- 
raonilor în Marea Roşie, ast-fel să fie 
înghiţit Ţiganul în pintecele pămîntului, 
să fie afurisit, dacă nu_spune adevărul; 
tilhăritul şi 'vinzărea 'să nu-i meargă. 
Lă cel întiă trap calul să “i se schimbe 

în măgar şi să fie spinzurat de calăti. - 
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„__: Maria Tereza-a voit-să-i civilizeze,” 
i-a ajutat să stea sub corturi (1768—. 
1773) saii in bordee, *i a silit să-şi facă 
case, să nu se mai numiască ţigani, 
ci să se numiască țărani not (Uy Ma- 
gyar); să nu ma! vorbească țigăneşte, | 
ci ungureşte, "I-ai luat în armată, iar | 

- care se va iînsura, va arăta că are cu 
ce ţinea femeea şi copiir. Murind Ma- 
ria Tereza, ţiganii nai mat păzit po- 
runcile, Iosif II a voit. să. civilizeze 
țigani! din Transilvania prin circulara : 
de la 12. Septembrie 1782, Tiganiri 
trebuiau să-și dea: copiit la școală, să 
înveţe religia, să nu umble goi pe 
uliță,. nici: să doarmă la un loc gof, 

_băeţi şi fete. Tiganii nu vor. avea cal, 
afară. de aurari; prâprietaril să dea 
pămint ţiganilor de pe moşie, ca .să-i 

facă agricultori, şi nu-vor fi muzicanți: 
de cit.aceia cari n'aii ce face alt-ceva. 
“Ordinele. lu: Iosef II-a -avut urmări . 

„-bune;. ţigani! din; Transilvania. sînt 
mulţi -agricultori. N E | 

„In Moldova, Alexandru-cel-Bun le-a 
"dat voe să rătăcească. In Valahia 
“Sunt cu mult mai mulţi, urmaşii lor . . - 
aii ajuns. robi, cum sînt şi azi, aşa
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că cuvintul ţigan a ajuns tot una cu 
-„. rob. Regulamentul organic din Mol- 

dova, 1835, vorbeşte de ţigani in cap. 
I $ 27, cap. Il $ 158-—r62; 174—179. 
lată pe scurt intelesul şi cuprinsul a. .., 
celor articule: Robul nu e un: Om, ci 
o persoană care atirnă de altul cu a- 
verea şi familia sa ;! în caz de fugă 
Saii, stricăciuni, răspunde cu averea, 
care altfel trece la moştenitori. Deci 

„. legea civilă îi cuprinde; căsătoriile in- 
tre liberi şi robi sunt oprite; -liberul. 
care se însoară fără 'ştiință cu o ţi- 
gancă, poate 'rescumpăra libertatea 

„lui în 20 ani: tot'aşa şi rominca'mă-. .. 
ritată cu un ţigan; liberul care cu .. 

„Ştiinţă ia'o.țigancă, va vărsa la casa 
“ milelor preţul țigăncer: cini stăpinul 
nu dă voe, căsătoriile “se strică; iar. 
dacă .stăpinul vrea, primeşte preţul”. 
țigâncii; stăpinul, care dă voe robilor 
să se insoare cu liberi, va perde ro-: 
bul şi-va fi mustrat; copiil din aceste 

„căsătorii sunt liberi;. ţiganii străini 
sunt 'al statului, dar însurindu:se cu ... 

„liberi, se fac liberi; căsătoria le€ va- 
labilă ;- căsătoria între: sclavi se face. -.- 
cu învoirea stăpinuluy; preţul robilor 

x | 
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se. face de tribunal, după virstă, meş- 
"teşug şi talent; cei ce trăesc nelegi-:- 
tim cu ţigance, de şi nu le-aii .liberat,: 
vor deveni libere după:-moartea stă- - 
pinului; stăpinii pot cere sclavii fu-. 
giți, fără prescriere;.robir liberaţi. nu. 
se pot căsători cu fata, nepoata stă-. 

"pinului, nici “cu alte fete. de boerl...... 
- Yarprin cap, XVI 1020 din'codul po: 

litic, robul nu poate primi saii refuza o . . 
moştenire la liberarea sa, el poate să: 

„aibă casă, grădină, dar nu moşii mari. .. 
„Aceleaşi legT ii stăpinesc şi în Va- 

lahia. Tiganii sunt robi. domneşti saii: 
particulari ; cel dintii numară 3851... 

. familii în. Moldova şi 33.000 în. Vala-: - 
“his. Robii domneşti se împart în :.1) 

. Rudari sau Aurari,. cari au dreptul 
de a căuta aur în riurl şi în Virful | 

__ munţilor, şi plătesc: doamnet pentru: . 
“gătelile sale 3—4 drame, adică 3/100— 
 Ajyoo din oca, „ceea. ce vine. |: 2—3 

- livre. Pe vremea lui Cantemir, Doamna 
“primea :ca tribut 1.600 'drame de aur, 
cam 4 oca aur curat, şi 'Doamna. lui 
St.. Racoviţă din Valahia a .primit.in' 

“1764 de la cer 240 aurar! al săi 1.254- 
drame de aur. curat. :.....
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- 2) Ursariă joacă ursul, merg din oraş 
“în: oraş, din sat în sat cu urşii, pe. 

- carl-i-ai prins de .mici- în Carpaţi şi - 
pe cari. i-aii învăţat diferite jocuri. Ca - - 

„să nu se întimple vre-o primejdie, ţi- 
"ganii le pilesc dinţit şi unghiile, le ard 
puţin “ochii, ca să nu vadă bine. Ur- 

vechi, adică 7—10. franci. . - = 
3) Lingurarii fac linguri, coveţi, 

fuse. şi chiar. cărbuni ; e! plătesc dare 

Sari! plătesc Domniei cite 20—ao lei. 

ca şi ursarii şi sunt cel mal civilizaţi, 
mulţi din er ai locuinţe imbelşugate. - 

: 4) Lăeşii, oameni. fără meşteşug a-.. . 
„ nume; îl găsim pe unii petiari, ferari 

„toată ţara, plătesc go lei dare şi ai 
„.„ Voe de a-şi paşte caii pe lingă dru- 

m. 

şi peptănari. Lăeşiz sint cei mai stri- - 
caţi: oameni; el aii voe de a -rătăci în 

muri «i sate. Cei mal mulţi trăesc din 
tilhăriy, de şi nu-s pricepuţi ; lucrează 
puţin, dorm toată ziua, iar nopţile fură. 
Unii sunt căldărari şi ferari şi obick-' 
„nuesc a face : 'pirostil, cleşte, balamale, 
„chei, lăcăţi,: broaşte, pluguri, cercei, 
inele pentru ţărance; eiumblă cu foale. 

„ ““în' spinare, Aceşti țigani făceaii mal'de 
a "mult sineţe, puşti, lănci, săbit şi securi.. : 

Ca 

.
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Femeile lor. aleargă: pe drumuri şi 
'"caută în ghioc de noroc, spun viitorul 
“şi ghicesc visurile. . -.  . 

„ Duminicile şi serbătorile se pun la -: 
uşa bisericilor şi cer. de pomană, a-: 
rătîind copiil. lor goi saii nişte păpuşi 

_ îmbrăcate . şi: puse la-sîn, bocindu-se 
“că-s bolnavi, orl chiar morți; apoi se - 

duc prin ogrăzile oamenilor, dai: busna.-. 
în casă şi dacă nu găsesc pe nimeni, 
fură ce găsesc şi se fac nevăzuţi. .. 

"Acestea. par a fi adevaratele licuste- 
ale Egiptului, cum le cîntă V. Hugo. 
in <Tour Roland». i 

„. Nimenea din cele 4 triburi de ţigani 
“ mai locuinţe aşezate; ei stai vara - 

- sub. corturi, iar iarna în bordee, ce le: 

fac în pădure sai la marginea tirgu- 
a rilor, 1o la 15 familii (un sălaş) stai. 
SS sub ascultarea unul mai mare ales de 
>> dinşii, numit jude ; aceşti juztatirnă de 

C-un bulibaşa, numit în. Ardeal Voevod. : 

3 Pentru a fi ales, trebue să te scobori. i 
.dintr'o familie: care a dat mai mulţi -| 

bulibaşi ; să fii bine îmbrăcat, în virstă ; 

“şi să. al ţinută mindră, 
„„: Alegerea se. face in aer lj Ene: . 

ales «e de 3 ori ridicat pe Sat daci 

2, ei 

r
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„ cellalți cu strigăte de bucurie, ca odi- 
" nioară. Regii-Franţei. După alegere, 
“Țiganii se imprăştie, mindri ca' mari! - 

„ electori cari ar alege un impărat.. Juzii 
"- şi bulibaşii sint întăriți de vel armas, 

cărui îi plătesc: dări strinse d& ei de 
la cetele ţigăneşti; el îi judecă în ul- 
tima. instanță, de aceea il şi tem pe 
armaş maj dehail de cit pe Vodă. Juzii 
Şi bulibaşii merg călăry,. poartă barbă, 
haină lungă (antereii), ciobote roşii sai 

„.. galbene, căciulă şi un biciii cu 3 jerbii, 
pe care îl poartă in tureatcă şi cu. 
dinsul. pedepseşte pe “Ţiganil răi şi 
tilhari. Bulibaşii aii mari arepturi faţă 
cu “Ţiganii lor:. îl judecă în întăia şi - 
a .doua instanţă, primesc 2 lei la sută 

din darea: ce-o adună, pedepsesc pe 
vinovaţi şi daii seamă. Domnului de: 
supuşii lor. E 

Robil particulari ţin de mănăstiri şi 
de boeri.: Se impart în doua clase: 
Lăeşi şi Vătraşi. Lăeşii boereşti sint 

" ca:şi Lăeşii gospod—iar darea 'o plă- 
tesc boerului ori mănăstirei, de care: 
a'irnă. Dacă stăpinii îşi fac curți, el 
lucrează ca zidari .şi primesc pe zi 

„cite“ leii vechii” de hrană (33 ban)). - 
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Vătraşi! ai lozuinţe. aşezate ŞI. nu 
scamănă cu cel-l-alţi ţiganT; el şi-aii, 

„vitat limbă, ai perdut obiceiurile” lor, 
. aşa că se deosebesc. „de cel-l- alţi Mol. . 

doveni. 
„ Vătraşii, “cară trăesc “prin. sate, “Iu- 

„-<rează . pâmintul, sint bărbieri, croi- 
tură, ciobotari, fierari; cel.mai mulți 

„stati prin tirguri pe la curţile boereşti, 
„unde le slujesc de croitori, pitari, zi-, 
“dară, viziti!, bucă'ari, iar, temeile lor” 
fac slujbe în casă, spală, coase, bro-. 
dează, etc. 

Mal ales boernaşii îşi fac tot. ser- 
viciul cu. dinşii, de şi sint foarte ne... . 
spalați. In ori ce curte boerească e 
'un cod penal pentru cei ce greşesc; 

„altă dată se băteaii la falangă, adică 
„- se băteait.cu, biciul ud la talpa picio- 

rului, ţinută în sus'pe un drug, iar 
doi oameni îl ţineau pe umere; cel 
bătut -se' sprijinea de pămint numai. 

„cu capul şi cu umărul. Pedeapsa la 
filangă e oprită prin Regl. organic. 
Azi se bate cu biciul saii se inchide ' 
Ja beciă ;: iar cînd se prinde vre-un 
țigan fugit, i, se leagă de git coarne 
de fier, in cari nu poate dormi.
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Între vătraşi găsim cel mal buni 
muzicanți, fără să: “cunoască notele ; 
e de“ăjuns a auzi o dată o melodie, 
o-sonstă: de Mozart sait o simfonie 
de Beethowen, ca s'o cinte pe derost 
cu mal mult talent de cit cel de la 
care”a auzit:o. Mi sa întimplat să . 
văd un țigan intrind cu vioara sub-' 
suoară la Teatrul francez din laşi, 

„urmărind cu urechea uvertura şi alte 
bucăți. din Dame blanche şi după is- 

" prăvitul operei el eşia şi: cinta toată 
muzica ce o auzise, cu mail multă artă 
de cit primul virtuos din orchestră. 

„. Instrumentele lor muzicale sint vioara 
sai scripea (diblu, chitara), cobza cu 

„9 corzi, se aseamănă cu mandolina, 
„naiul sai fluerul lui Pan, doba și. 
moscalu sai vechiul sirinz, pentru 
cari ai un talent special, In 1810, 
cind fratele Şahului Persiel, fost am-. 
basador la Napoleon l, sa intors din 
Franţn prin Bucureşti, sa mirat de 
gustul muzical: al Țiganilor, mai ales 
pentru sirîna, Şi a zis că el ar intrece. 
chiar pe Perşi, cari sint specialişti în 
acest instrument. Er compun fel de 
fel de cintece; aşa, cine n'a auzit de
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„ Angheluţă, de Suceavă, de Barbu sau . | 
de “Cihari, care,trăeşte la Pesta. -Ţi- 

 -_ ganil cîntă şi din gură, mai. ales cin- 
tece populare; ei ati o voce frumoasă, - 
că adese ori boerii meseni se scoală. 

-de la masă şi lpesc cite un. galben:. 
_de fruntea lăutarului. In nopţile de 
“vară huesc mahalalele Iaşilor de Mu- 
_zica ţiganilor. 

De o parte boerii se plimbă cu. prie-. 
tenii lor. întovărăşiţi de o muzică: €u- 
ropenească, căci despreţuesc tot ce e 
indigen, iar micii negustori şi ţărani, 
după ce şi-ai vindut carul cu fin sai 
cu lemne, petrec în crişme, unde, după 
ce beaii pină la ro seara, apol es pe 
uliţi însoţiţi de 2 lăutari, cari le cîntă . 
la -ureche cintecele ce le plac, iar ţă- 
ranul, vesel, -cu peptul deschis, cu: . 
miinile la spate, mai sprijinindu-se pe 
'cumătru-s&ii, uită de necazuri în aceste 
momente. Aceste petreceri de noapte 

aii ceva poetic în ele, 
Pentru joc, taraful de lăutari e mai 

bun.. de cit muzica europenească ; ŞI 
țin mai bună măsură şi îţi place mai . 
“mult de cit muzica cea-l-altă; şi chiar - 
militarilor” ruşi din: ultimul resboiă cu 

7
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Turcia. le plăcea mar mult lăutarii 
de cit muzica. lor. militară; Tiganii. . 
sint. şi. actori, :mai ales: în cişlegile de .. 
iarnă, cînd se aud noaptea strigind 
pe uliţe păpuşi, păpuşi! Dacă ii che- 
maţi în casă, vedeţi 2 inşi cari poartă 

“un teatru luminat, lung pină la 8 pi. . 
» cioare, şi inah de 3—4; şi aşează tea- 

trul lor pe 2 scaune şi îndată vin, în 
scenă ppuşa, care joacă pe cioban 
şi oaie; apoi vine un ţigan cu ursul, 
alungați apoi. de Vasilachi, care face 
curte la 2 fete, în timp ce femeea lui 
il caută prin toate mahalalele şi criş- 
mele ; apoi vine Turcul şi Cazacul; - 
ei se iau la ceartă şi cind erau Ruşii | 
în principate, Cazacul tăia capul Tur- 

"ului, iar .cind erai Turcii, Turcul 
tăia pe Cazac. Azi nu ştii cine-i în- 
vingătorul? “Ţiganul, care joacă pă- . 
puşele, vorbeşte, cind ca “Turcul; cind 
ca Cazacul.: - a 

„ Vătraşii sint oameni bine făcuți, de 
| statură înaltă, ai înfăţişare nobilă; 

i. fetele lor sint şi mat frumoase; smo- 
„lite, ele unesc trăsăturile grecului şi 
! focul. strămoşilor lor; “ochi mari ne- 

- gri, sprincene stufoase, aşa că sint
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răpitoare. Indată ce: ajung mame, ele 
"se sluțesc. 

Vaătraşii sint . cel mal. civilizați şi 
merită :toată libertatea. Numărul ţiga- 
nilor în toată Rominia se sue la 33.000. 
familii. Afară de Vătraşi şi -ciți-va 

„ ingurari, cei-l-alţi sint nomazi. 
Moravuirile şi deprinderile lor. In- 

' făţişarea ţiganilor e plină de expre- 
siune şi. pe fruntea lor acoperită de 

: lungi plete se, citeşte melancolia ; :0- 
chiul lor, negru străluceşte ca o scin: 
teie sub 'sprincenile lor mari şi pare - 
că toată soarta lor tristă se citeşte în 
faţă. Profilul suferă ceva şi totuşi în- 
făţişarea sa exprimă un spirit vioii 
ŞI. întreprinzător. (dr. Fedor Possard - 
în Aussland, 30 Sept. 1836). Văzin-. -: 

„i du, se poate studia bine plastica. 
- Peptul lor. e.proporţionat,. braţele ca 
"ŞI picioarele, „păstrează regulele cele 
mai severe ale frumuseţel.: Cînd îi 
vezi: goi, crezi că al:'cele ma! fru-. 
moase statui greceşti, la. cari contri- 
bue mult coloarea lor bronzată. Viaţa 
lor nomadă, aerul curat de munte .saii 
de vă! imbalsamate cu flori,: îl ajută 
să îndure toate mizeriile vreme! şi a
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vieţii ; sînt tari 'de fire şi ajung la a- 
„dincă 'bătrineţe, aşa că se găsesc în 
tre ei mulţi centenari. 

__ Tiganii n'ait'nici o credinţă ; şi cred 
încă în fetişism,; se inchină la tot ce 
e folositor, la corturi, la vint şi la for; 

| cred în destin. In. Europa ei se dati 
ca. următori al creştinismului ; în Tur... - 

cia sînt mahometani, şi dacă ar fi un 
regat jidovesc, ei S'ar face mozaici. 

„An Moldova el îşi botează copiil, dar. 
nu din cauza credinţei, ci, ca şi don 
Basilio, din cauza ciştigulul : ce-l iau: 
de la cumătrur, Nu-e rar a vedea Co- 

V 

pii botezați de zece ori; şi chiar ţi- : 
gani. de 20 ani vin şi cer să fie bo: - 
tezaţi şi să-l fii naş. 

Neavind religie, ei n'aii nici căsă- 
torie legală,. şi.m'aii nici o ceremonie -- - 

- pentru acest act, Cind un băiat a a: 
"juns lâ 14—15 ani, găseşte că-i lip- 
seşte ceva pe lingă pilne şi: apă. El 
ia ceâ d'intir fată ce-o intilneşte, fie 
chiar neam, şi 'şI-o face nevastă! Cind 

„se insoară cer «doi tineri, iaii o' oală 
nouă şi o sparg şi aşa sint insuraţi, 
Ei nu îngrijesc de loc de creşterea 
copiilor; „cum încep a merge, il lasă
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să se ducă pe drumuri şi prin pâdure 
după cerut piine sui după furat. Goi, 
sgribuliți de frig, abia seara găsesc 
de mincare şi puțin foc ca să-se în- 
călzeașcă în cort sau in bordee. Pină. 
-la 16 ani ei merg goi iarna şi vara, 

şi ca dovadă de “starea lor cea proa- 
stă, voii aminti o. anecdotă :. în toiul 
ernel, un dănciuc scincia că-i e frig: 

«Ţine, îl zise mă-sa, ia astă funie 
şi încinge-te şi-ţI va A cald>. “Mulţi 
țigani. sint nebuni şi stropşiţi, din ca: . 

"uză că pe cind eraii mici au slujit ca 
armă: de bătae părinţilor, cari, cind 
ajung la ceartă, iai copiii de cap şi 
de picioare şi se bat ca chiorii. Alte 
pricini ale stropşirei lor e .că siliți 

„fiind a cere de pomană, işi fac fel de 
„fel de răni, cari se cojesc şi cangre. . 
 nisesc, aşa că: vatămă tot organul. 

Cind boerii es 'la plimbare, le es 
inainte” cete de băeţi şi fete, goi ca: 
Adam, şi alergind după trăsuri, se. 
daă de-a tumba,. strigind :- * 

Dă-ne:o para, dă-ne-o para, 
Să-ţi jucăm o tanana. 

Tananaua e jocul naţional. al ţiga- 
nilor, fandango. Cel ce joacă tananaua
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sare, face mişcări cu braţele şi picioa- 
rele, şi-şi loveşe dosul cu talpa pi- 
cioarelor. Cind ţiganii cer pomană, 

“nu: doresc sănătate celui ce dă mila, 
„ci cailor; el nu zic: să dea Dizeti să 

fiți fericiţi, ci să dea D-zeii ca să lră- . 
îască caii ani mulţi. Tiganii sufer - 
foarte mult de nostalgie, Şi nu. ar lăsa 
cortul părintesc pe nimica: în lume. 
Adesea boeril aii cercat să civilizeze 
pe uniiţigani; i-ai luat în curte, le-ai 
pus dascăli să-i înveţe, dar degeaba; 
la, cea dinti ocaziune er ati lugit -la 
părinţi... Vieţa nomadă e necesară ţi- 
ganului ca peştelui apa şi ca paserii 
aerul; viața în trib e sufletul vieţii 

; lor. EL e leneş şi preferă pe dolce far! 
"miente şi sărăcia lucie. El nu face ni: 
mic mare, fură, de şi nu lucruri mari, ' 
ci numa! haine şi hrană. , 

oţi ţiganii sint murdari ; murdăria 
pare a fi născută cu dinşii; cămaşa 
li e necunoscută; ei n'aii de cit sdrențe; 
totuşi se cunoaşte că şi ei gustă gă- 
telile de dantele și impletituri pestriţe 
şi cărpite. Le plac colorile vir Şi în 
special hainele roşir sai albastre ŞI 
ciobotele galbene, -
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Castitatea' li e. necunoscută. De şi 
“femeile .nu fac: profesiune de prosti- - 
tuate, ele se dai ori şi cut, numai să 
le dea ceva parale; altă meserie mal 
au .de a gici de noroc şi a spune vii- 
torul, uitindu: :se in palmă saii trăgind 

! „cărţile şi consultind spirituşul în oglinda. 
-ce-o poartă într'o cutie de tinichea. 

| „Foarte curioase sînt cetele ţigăneşti : 
copiii staii : amestecați în. căruţe cu 
căldările,. scaunele, foile şi alte ţoale 
ale lor; căruțele lor find inalte, că. 
„pot trece apele. fără să se ude; băr: 

' batul. şi femeea merg pe jos, iar că- 
ruţa adesea 'este trasă de o singură 

* mirţoagă. De o parte şi de alta merg: 
călări Tiganii, ducind în desag! ciţi-va 
copii, de la.cari nu se văd de cit ca- 
petele. . | 

Tiganii minincă carne de animale 
- moarte, afară de a cailor. Cind îi în- 
„trebi de ce minincă- o aşa carne, er 

ne respună: „«carnea pe care a tăiat-o 
„D-zeu e mai bună de cit ceea pe-care 

o taie oamenii».. Din această cauză ai, 
fost „acuzaţi de antropofagi, căci, în 
adever, în certe caziri ei au mincat - 
şi carne de om. In Ungaria s'aii tăiat
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peste 200 ţigani, din cauză că ai fost 
„acuzaţi ca antropofagi.. Ziarele ger- 
mane pin “Aust si Scptembre 1782 
sint pline de asemenea amănunte a-. 
supra decapitării acestor sceleraţi.. 

Azi insă minincă mămăliga (polenta) 
cu terciii ori cu brinză ; may minincă 
de furat curci, rațe, găini şi puicel. 
Beai apă; dar nu daii la o parte ra-. 
chiul şi-ţi s&rută tălpile dacă îi dai o 
boaşcă. . Şi' copiii de ţigani fumează 
cu pipa. Toată ziulica ţin luleaua în. 
gură şi cind n'au tutun, (umează frunze 
uscate de nuc, Pot răbda de foame . 
zile în'regi, dar nu şi de fumat: 

i- Tiganii, în genere, sint laşi şi til- - 
hari la drumul mare, dar fricoşi. Ro- 
minil ii.urăsc, căci îl cred periculoși 

! din cauză : că cheamă duhurile necu- 
- rate, De şi iubesc puţin agticultura, 
totuşi ail- început a se deda la cultura. 

pămintului. În Ungaria, Serbia şi la . 
„Nol sint” mulți țigani agricultori, La 

- Ripile, sat în jud. Fălciu, sint 6 familii 
de țigani agricultori, Vătraşii-sint cel 

“mai stabili. şi se pot civiliza şi pot 
„ deveni meşteri în fabrici. *Guvernele. 

să-şi dea silință a-1 civiliza.
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lată -populaţia. țiganilor în Europa: 

Tările Romineşti 200.000 suflete 
Turcia .. , . . 200.000 « 
Ungaria -:. . . 100.000  « 
Spania „a. + 40.000 suflete: 
Anglia . . . . 10.000 « - 
Rusia , 10.000  « 
Germania, Franţa, 

Talia , . . 40.000 € 
Total 600.000 

„CAP. II. 

-- Limba țigăânilor . 

S'a pretins că limba țiganilor nu 
“era de cit un graiii. Grellman a fost 

cel d'intiiii care a arătat falşitatea a- 
cestei păreri. În încercarea sa asupra 
Țiganilor a dat cite-va amănunte asu- 
ora limbe! lor şi o listă de. cuvinte. 
Dar greşelile ce a făcut -şi dinsul a-: 

„rată că autorul n'a verificat prin sine | 
insuşi cunoştinţele de această limbă. . - 
In 1835: Graflunder a. publicat la Er- 

“furt o Schită de gramatică a limbel 
_ ţigăneşti. Scrierea „sa, de şi necom- 

plectă, dar e foarte interesantă pentru
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cei ce se aplică la: studiul acester limbi. 
Limba țigănească e tot aşa de curi-. 
'oasă 'ca şi moravurile lor. Geniul lim- 
bei păstrează vechimea er, origina sa 
indostană, şi nu e lipsită de interes 
de a studia o limbă indiană în mijlo- | 
cul Europei. Prin limba lor, Ţiganii 

"se cred imîndri, dispreţuesc pe cele- . 
"alte popoare și trăesc. în' caste de- 
-osebite, păstrindu-și obiceiurile şi viăţa - 
lor nomadă.  .: LL 

„ Poate popoarele sînt pentru ei gudşi 
=ghiauri=păgini, şi numai el e Rom- 
micel=—fiul femeil. Han du_me Rom- 
nicel==eşti tu țigan ?.sint vorbele sfinte 
“ce 2 ţigani şi le spun şi le inț&leg, 
fie din oră ce, ţară şi continent. Cu 
aceste cuvinte ei se recunosc şi se | 

- umplu de bucurie. Ei singuri sint oa- j 
- mMeni şi numa! lor îşi daii âcest nume, 
'Celor.i-alţi le .refuză chiar titlul de oa- 
menă! Limba "I-a făcut să respingă 
cultura şi prin ca aii putut indura la 
n0I în țară viaţa de robie în timp de 

"400 ani, . a N 
Limba țigănească are o construcţie, 

o, sintaxă. diferită de a limbelor din 
Europa, căci nu e născută pe pămin-
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„tul Europei. Origina sa-e departe, în 
India ; acolo'e născută; de. acolo ne . 
vine. . ia 
"De şi liniba lor, săracă la: început, 

„s'a îmbogăţit apoi cu: cuvinte: din de- | - 
„ osebite limbi, a rămas neatinsă. în gra- 

„ matica -sa. Ea e plină de cuvinte san- 
scrite;, bengale, indostane 'şi malaba- . 
reze. : ia i a 

Istoricul - Tessler a . publicat acest 

Cap, Şero, er (multan), şira (sanscrit), 
“sir (bengal). -: 

* Păr, bal, wal (m.) bal (malabarez).: 
Ochii, tak, aki(mt), akşi (s.). aank(b).! 

„bas, nek,:- nek (indon), : nak (mt), | 
_naak (b). 

Gură, tnui, mu (ind), mu, mun (b). | 
“ Tâmbă, cip, şibu (ind), - dşuban. (d), 

_dşibb (b)..: 
Dinte, dant, dant (ind), diiant (înd), 

„ danda (s).-dant (b),: -- 
Ureche, kan, kan, karnam, kon, kadu. 

„Ziuă,  dives, : dya, degow, devasi, 
- din, dio.. 

Aoaplte, rătti (rattgin),. rat, rat, ratri, 
raat, rate, : 
„Soare, kam, Kam,-kham,, kham. .
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„Latnă, şon, şand, sciandorma, cianda, | 
şand, ciand. 

Pământ. pup, puma, buma, -. .. 
Apă, pani panni, pany, panir, paani, 

nir, pan. 
Aur, sonnai, sona, sona, suna, suna. 
Argint, rup, rupa, ruppa, rupa, 

ruppa. 
Sare, lon (lun), nun, lon, nun. 

O limbă nu: poate r&mine stator- 
nică la 2 ramuri ale aceluiaşi popor, 

“dar cari ai trăit în locuri deosebite 
peste oo de ani. Ast-fel s'a întim- 
plat ca limba țigănească să se schimbe, 
după, ţări, mai ales că ei numai âu 
vorbit-o, Limba țigănească are mar. 
multe dialecte şi nu e.rar a vedea un 
țigan spaniol că nu înțelege cuvintele 
țiganilor. din Moldova. Tiganii din 
Germania zic Koia sterua (der Stern)= 
stea; Koba mondo (der Mond)=luna, 
Koba, stuhlo (der Stuhlj=scaun ; Koiu 
tişa (der Tisch)=masa ; aceste cuvinte 
nu sint înţălese de ţiganii din Mol: 
dova, după. cum cei din Germania nu . 
vor şti ce înseamnă cuvinte de. aces- : 
tea : drumu, _beveriţe, reța, mei, 'fero, 
molioro, c că, pe, parcă, etc,



  

„33. 
- Greutatea învăţării limbei" ţigăneşti IE 

stă în faptul că poporul fin şi. viclean i; 
” crede că -e periculos a învăţa pe str&- ! 

ini. în tăknile limbet lor. Pentru țigani !. 
“ limba e un azil de scăpare şi sete 
me de a: deschide acest azil la acei. 
-ce nu Sint romnicel.. Ca să înşele dar 

- str&inul, el îl daii vorbe greşite; limba. : 
"e chiar croită pentru şmicherie,. căci, 
„ai cite 4. cuvinte pentru a numi! ace- - 
laşi: lucru, cum e cite un cuvint pen: 

tru 4—5 idei. Aşa, bani însemnează . 
"lac, rîăă, fluvii, mare, ocean ; „naşebea 
însemnează a curge şi a alerga ; ciacio 
inseamnă adevăr şi drept. 

Limba țigănească, ca şi sanscrita, 
are două genuri, dar pentru fie-care 
"gen are ma! multe.articole.: 

„N. Koba, 'f. Koia 
G. Kola. : - 

_D.Kola. -... 
A. Kola . : St 

;: Pentru plural e tot xKola pentru 
roate genurile şi cazurile. 
"Alte articole sint pentru masculin, : 

N.oşiu: 
G.o'şiu;işie; :



34 

Dativul şi. acuzativul seamănă cu . 
genetivul.  - 
„Pentru masculin: plural :. .. 
Neişie: i 
G.oşiu;işie . . 

„_Yot aşa pentru Dat. şi Acuz. 
„Pentru femenin singular. .. 

Ge şi eri e Ș : iar la singular; Dat; şi Acuz.:cum şi 
pentru plural: toate cazurile 'sint tot 
îşi. -: ui e N aa 

. 

"De oare ce' 'articulele seamănă la 
G. D. Acuz,, ele. nu se pot deosebi 
de cit cind se: pune lingă sustantive 
cari la Gen. şi:Dat. sint unite cu prep. 
de şi der, sc 

Toate -subst. 'terminate - în ' o: sint 
masculine; la plural. schimbă pe.o. în 
e; la acuz. subst. masc. primesc es; 
iar. fem. a ; la -acuz. plural. găsim pe 
en penlru amindou& cazurile : - 
„Rom (om), ac. romes, plur. 'romen. 
Romii (femee), .ac. romnia, plur. .: 

“romnien. si i 
Subst. masc. şi adj. terminate cu o 

se declin ca piro=pirior,



Singilar .: 

în N. Koba piro=piciorul 
„A. Koba pires=pe. piciorul 
":D. 'Koba piresde=piciorului -;-... ., 
G. Koba, . Biresder—a Piciorulut 

“Plural 

N. Kola. 'pire picioarele, 
"A. Rola piren==pe eee 
:D. Rola: pirende=picioarelor . * 
G. „Rola pirender==a „picioarelor 

Subst. şi adj. femenine: "se: ” declin 
ast-fel : i iata 

Singular pie 

“N. Koia romni=femeiai Ma 
„A. Rola romniu=-pe femeia. 
+ D.. Rola roiniade=femeel 
IG „Fola roiniiader= a, „femeei - 

“Plural -: 

. N Kola rommnia=feineile 
A. : Rola romniien=pe. ferme: a 
D..Aola romniende=(femeilor : 
G. „Kola romiiender=a. femeilor. 

- Cum se vede, G, şi D.'se formează de 
a Acuzativ, primind propoziţiile de, der A



| D. Graffunder. n'a aflat cum se: dec-.- 
lin -subst. ne terminate în o şi i... î 

Adj. se termină la -sing. masc: în 
o; iar la fem, în i şi la plural: în e 
pentru ambele genuri. : 

Adiectivele se pot. forma” şi "de: la: 
Acus. sing. şi plur.: primind :terminaţia - 
gro pentru masc., gri pentru fem. şi 
gre pentru' plural, - 

Rom. acus. „Romes, adj. Romăs-y gro : 
'Ommenesc. i E 

Rom. pl. acus, Romen. adj. Romeni- 
gro=—omeneşte.. . 

- Romni,. pl. 'acus. Romnia, adj. Ro- 
mnia-gro=feneesc. BE 

Romni, pl. acus. Romnien, adj. Ro- 
unien-gro femeeşi.. . - 

__ Cind zicem Koba dițio romes- gro 
.însemnează «pinză ' care. vine de la 
un 0», iar în Koba diklo romengro= 
«pinza care vine de.la mulţi oameni.» 

Gradele... de : comparaţiune-sunt fe 
simple. Comparativul se formează pu- 
ind terminaţiunea der: 

puro—puroder==mai bătrin. 
„“puri —purider =—may: bătrină.. 
pure—pureder=mal bătrine.
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“Superlativul se face adogând ld com-. 
- parativ pe baba=incă Baba. puroder. 
"=(incă şi mar: bătrin), se mail zice: şi 

„ Kono puroder: şi chiar 'Kono, - Kono 
+ puroder= cel mai în vîrstă de « cit tOțĂ. 

Pr onatmele * personale: sunt i. . 
- “me “(et), man (pe mine), mande. (nic), N 
„“anander (al mei);=du' (tu), dud (pe 
tine), dudde' (ţie); dudder (al tăi) ;= 
„„-iob' (el), les (il), lesde (lui), 'lesder (a. 

lui) ;==ioi (ea), la (0), lade (el), lades 
(a el);=—me (noi) men (pe. N0I), mende 

- (nouă), mei:der (a nostru) ;==dumme (voi), 
diumen,; dumende, dumender =ion,, le... 

„(ei ele), en, lende, lender.: 
| „Pronume” "posesive 

. miro, £ mări, pl. mire==al. micu. 
_diro, î.:diri, pl- dire=al tai . 
aro, .f. mari, Pl, mare=al.: nostru,. 
du maro, du mari, du nare=al vostru. 

Kolesgro, Kolesgri, Kolesgre=—al seii 
:Kolagro, Kolagri, Kolagre=:a, sa. . , 

„ Roleng ro, Rolengri, Rolengre=a lor 

. Pronune domonstrative . 

gaba, acesta, gaia, acela, „gală, a- 
„cestia, , acelea. Ia
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- Pronume, „reflexiv e pes (ac. sin) pen . : 
(ac. plu.) 
Ext grei. nadei. pes: 5: pre-—calul! se 

: poticneşte,. ion şarena pen= el. șe la- | 
udă. . | 

N uumeralele : iek (unu), dui (doi), drin : 
(trei), ştar. (patru), bang (cinci), . şob 
(şease), efta (şeapte), ohto (opt), ennia... . - 

* (nouă), deş. (zece),. deş : del, deş dui, 
biş (20). Viş del; (21), trianda, trande. 
on. drin kope des (30), saranta, ştar 

- ter des (40),. panda, “pondsandis. oră. - 
panci nter-deş (50), şonerdeş, şoandis 
(60), efionerdes (70), ohtomerdeş (80). .. 
cel (100), sero, ehkerz zeros,deşiterşel (1000) | 
“Cardinale: o duito, o 'drilo, o ştatto.. . 

Verbele. Tot ce e mai deficil Şi mai 
neregulat în limba “țigănească e :ver- 

“bul. Unele teme 'nu se găsesc "nici 
într”o : limbă;- altele - sunt foarte .rarj, 

| şi sint. loarte. multe .perifrase. 
„La drept * vorbind limba: țiganilor 

pare. de cit 2. „vorbe. auxiliarele - me... 
home sunt, şi Waben=—a deveni, 
„care formează conjugarea. tuturor ce-"” : 
„lor Palte verbe active şi.pasive.: | 

Verbul, a fi nare infinitiv: o... 
- EI -



Indicativ. present . 

me hom==sunt:, 
du hal=eşti .- 
iob hi==este : 
me ham=stintem 

- du me han= „sunteţi .. 
io hi=sunt | 

Da irecul 

“me homes=fui 
du hales=fuşi: 

„"iob his==fu + | 
= me hames=furăm 

du-me hanes= furăţi 
ion: his==fură 

„Toate cele. Palte. timpuri lipsesc. 
„Verbul 1WVaben. (a deveni)... 

| Indicativ presinte. 

me “waba==devin 
du weha:-" 
iob .wela 

„me waha 
du'me wena 

ion Wena 

39.
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„perfect 

me. e weom-devenili 
du weial .. 

„Yob weias . 
„me, wetam 
du me weian 
ion welem 

Con juetiv present 

me wabes=—să devin 
du wehes. : -. 
iob weles .. 
me wahes. 

" du'me wenes 
ion wenes | 

perfec 
„me weiomes=—să fi devenit 
“du weiales: - 
iob weiahes 
me weiames' 
-du me weianes,, 
ion weienes . 

„Inperativ 

we (ab)=—devină , 
en (aven)=deviniţi



M 

Particip 

E wabasgro=—devenit, 
„ wabasgri=—devenită: . 
wabasgre==deveniţi-te. : 

- Verbe active IN e: 

Cea mai mare, parte "din Infinitive 
se termină in ben şi en; sint şi altele 

„care se termină în.a. Imperativul: în. 
” ţigăneşte represintă rădăcina verbului 

Şi serveşte la formarea altor timpuri 
ca şi verbele auxiliare. ' 

Multe împerative : sint monosilabe : 
pen (vorbeşte), 'sob ' (dormi), -gur (lo-. . 
veşte). de (dă), dșa (du-te); unele sînt 
bisilabe : rakker (vorbeşte); șaşe (minţi). - 
„A doua “ persoană | plur. Imperativ 
se formează din pers. 2 pl. Present,. 
omiţind litera a. - 

" Presentul. se formează de la Impe-! . 
“rativ şi mvaba pres. verb. seaben=de- 
veni. . 
Ex, Imperativul” rakker-tiwaba :” Ul 

me. rakkerwaba=vorbese 
“ du. rakkerwrha==vorbesti : 
iob rakkerwela==vorbeşte.
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Cind 2 consoane se intilnesc în for- 
marea timpurilor, se elide 1 din 
Wabn; şi se-zice: me'rakkeraba, du 

"ta ; me: dşaba=eii merg; me şaba 
» măninc,: Odată reuniunea tăcută, res:  . 

tul se conjugă -la--Ind.: şi Conj. pres.: ! 
ca verbul Waba. , 
Perfectul .se formează prin reunirea 

Imperativuliii şi a verbului me hon= 
ei. sint, numa! că h se schimbă în d: 

- rakkereha.: Altă dată- dispare silaba . 

pen, vorbers, “me pendom=eii am vor. 
bit.: 
Dacă Imperat. se termină cu voca- * 

“1ă, h se schimbă, în : le-tăi ; me le- 
ion==am, luat; de, dă; me 'deiom= - 
dădu, 

„ Sunt! cite-va verbe neregulate -iîn ” 
formarea . perfectului ; verbul dşaben : 
(merg), face la: imper. dşa, iar la. perf. 

„ar fi trebuit să facă me dşaiom,.pe 
cind: în. realităte face me gheioii, mer- 
sei. Dşaiom € perfectul verbului dşa.. - 

„. iaba=tremur, îngheţ. Şaben=—măninc, 
are.2 perfecte : 
atom şi şaden, .. 
Verbul. mmeraben=—mor,-e :cel. mai : 

neregulat; Imperativ mer, pres. me-
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. raba, -peri. -merdom şi. „marii, part. 
trecut anulo, - 

Participiul perfect s se formează. de ...- 
la trecutul : Indicativului, elidind-m de 

"la pers. I sing. me dşibdom=trăit; ÎN 
part. dşibdo=— trăit, 

Niciodată î. nu se'află la. part. trecut. 
Din. şoiom-==mincăi, „part, nu e e şaio 
ci şado. 
„Cele-Valte timpuri lipsesc! în. 1, ţi 

„ gănească. Perfectul ţine loc şi de Im- 
perfect ca în |. germană. "Viitorul. se 

- face prin circumlocuţiuni. Aşa ; ei voii. 
-zenă mîine, se zice ine 1vaba. deisa 
koi, literal: eii sunt miine acolo, saii 
vin mine acolo, „căci. abea nu .în-. 

“seamnă a deveni ci a veni. | 
Cu adverbele hunte, set, naşde, mel, 

"care arată „capacitatea puterii, . a tre- 
buinţei,. se. exprimă. în |. țigănească 

ideia verbelor a trebui, a putea, se. 
cuvine: „debel haute: hi—D-zeii trebue - 
să fie, saii- D-zeii va fi. Me naşte pi- 

"- aba, eii pot bea, Aceate: adverbe se. 
pun tot-d'a-una intre pronume şi verb. 

„.. Presu pasivulur se formează cu ver- 
A bul Waba. şi part. trecutal verbului: 

1ne 1vaba gurdo, .eu sunt bătut.
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Perfectul pasiv se formează cu' me 
hom şi-part. trecut; me hom girdo, 
sunt saii am: fost! bătut. Se mat for- 
mează şi cu "participiul verbului a fi: 
me homes gurdo, ful:bătut,: - - 

Ceea-ce am. dat despre |. ţigăneas- 
„că nu este o gramatică 'complectă, -: 
căci.n'am nici mijloacele nici cunoş-. . 
tinţele necesare despre această ma-. 
terie.: Eu n'am avut. alt gind de cit 
a da o schiţă simplă şi clară de con-. 
strucţia gramaticală: a : acestei limbi 

„ca 'întroducere la vocabularul Fr=: 
ţigănesc, care' e pus la'urma acestei. 
scrieri ' (Cogălniceanu a adunat 700: 
cuvinte ţigăneşti). Cunoştinţi mai pe 
larg de |. țigănească se pot citi în : 
lucrarea lui lui Graflunder, de la'care . 
am imprumutat acest capitul.. : 
„L. țigănească e în genere f. armo- 

„nioasă şi aplicată la cint. Dar 'popo- . 
rul âre. foarte puţine cintece din care: 
dăm două după scrierea lui Graffunder. 

- Î. puri romni.balo pop priestewela : . 

”  „“bătrina femee în: |. 
o UrMăui . 
_se'roagă. :
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I tarni romni har i rosa 
“I.puri romni har i dşamba; 
"I tarni. romni weli tarno rom 

-.-I puri romni weli puro rom. 
Tinăra femee. ca o.rosă' | 
Bătrina femee ca o broască. . j* 

|  Gader Wela=—de' unde vine ? 
Grader stela ?==de, unde. sare ? 

Ab, miro siabo stomhei ! fiul meii sare. 
Il tarni romni dşala, mangel==tinăra 

femee merge şi cerşeşte! . - 
Tinăra femee Ya un bărbat tinăr 
Bătrina lemee ia un. bărbat bătrin. 

Tiganii n'aii_ incă alfabet şi proba- 

1 

otet = pa 

_bil că nu vor 'ăvea; căci civilisindu. . 
se, ei vor avea multe nevoi mar: 
„multe şi nu vor. putea conserva. o 

- limbă aşa de săracă,



„le Be Da ab 

PP 
i



GLosaR. 
_ “Pigănesc-Rominese e 

(506 cuv inte) - 
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" ab=preste. 
- aduito=—dublu. 
ateclo=simplu.. 
alra=câmp. 
allullo=roş. 
alo=—cuvint. 
alo= țipar (german. 

"aal), - 
"an=in, 

andririk = lature, 
'margină. 

'- androssasterkardo= 
-încătuşat, 

angar=cărbune. 
aok=cap. -. 
apono=alb.   

arai= bocr, genti- 
lom. .-.- | 

aratunah=d6mnă.: 
arincino=plăcut. - 
arpa==orz. 
arti. = artă (chip, 

meşterşug). | 
aşpin = piatră de 

_ ascuţit.. 
|auriggu=a € desbră- | 

ca. | 

bakero. = berbece, 
“miel, oâe.. * 
bachico==oae. 

'-lbako=obosit.- *
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bakringhero == 
tor. . | 

bakro=—oae. 
- bal=păr, 
bala=păr, . 
balal=în urmă. 
balano mako=—ste- 

jar, . 
bali—scroafă,. 
balici=purcică. 
-balo=in urmă. 
balo=porc. 
valora: —purcel. 
balu=în urma.. 

* balu=nisip. 
balval=—vint. 

păs- 

bandoben= a lega. 
bandul=pistol, 
bango = == încovolat, 

„_ Şchiop. 
bangoben=—a şchio- 

păta. : 
bani = lac, fluviu, 

mare, ocean, rii, 
„ pirăi, gârlă, 
Vanş=cinci, 
bar == piatră, gră- 

dină, .. 
baraga esheri—mă- 

N 

gar; literal: ani- 
mal 'cu urechile 
lungă. | 

baresi;rolen=a stră- - 
iuci. 

bier, matroz: 
baro= mare. 
bars=corabie. 
baritello=—bogat. 
baş, prep.=—a) la; ei 
rămîn. la masă= | 
me beşaba baş i 
hamasgri. | 
b) lângă. aprâpe, : 
ine cewaba langs 
i chamasgri=mE 
pun lângă masă 
i chamasgri. hi 

_laş o pop==masa 
e lângă sobă; me 
dşaba baş dude= 
mă duc la tine. 

koba başaben=—mu.- 
- Sică. 

| başaben=a: cânta. 
başno=cucoş. . 
baua=—clădire. 
buzi=—fericire.   

baringhero = coră-. ..



bear=vent. 
. Bechari = sticlă, 

germ. becker).. 
- beciucher=încet. 
behiir==mulţimea. 

__ dDelbich==sară. 
_ benk= drac, .şerpe, 

_ balaur,- | 
„besso=gros. . 
„Veş=stau,. - 
beş=an. 
beverița = 

(rom). . 
oharadohilo= miel 

(bakero), 
-: bharahilo=greiă. 
bibbi=—babă. 
diggherit=a căra. 
dilariş=—mistreţ. 
-bilken=a ' vinde. 
birdo=greutate. 
dirlin=albină, 

-. diş=—20. 
- Dig tek=—21, 

bişa=—ploae. 
bişothilo=—vultur. 
dillo=mic. 
bobori:a= crastave- 

te, pepene. . - 

veveriţă 
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| bol= foame. : 
-Ibolka=scoarţă. 

bolepen =ceriul, lu- 
- mea, 

volo=pore (v. balo) . 
„|bar=colină,; costişă 
borumn= larg. 
boşimangri-=scrip- 

că, 

- boşri=a .« cânta din 
vioară. 

bouro=culbec, melc, Na 
bral=pe, peste.. 
brai=—lipsă. 

| breşindo=pluae. 
briia=fertură, 
brişuben=a: ploua. 
brişint=ploae. 

-] brohi=pară. . 
bucaloben = a Na | 

mândi. . 
'Duchlipen==loc. 
buchas=carte germ. 

duch). 
buhl== dosul. 
buklo=—cetate. 

“|buko=maiii, ficat. . 
bulhailo=—larg. | 

burruco=— prâvalie, 
4
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Vurmvin=—a plânge. 
but=gloata. 
butin=lucru, mun- 

că. 

butsi=lucru. 

e 

calha=—casă. 
. cam==ureche. 
- canauto==nap. 
caningaru=şuviţă. 
canni=găină. 
caningo==epure de 

casă. 
capiu= gâscă. 

. cass=fin. | 
cedilo=a frige. 
cek;=virgină. 
cel=—o Sută. 
cemul=lună. 
cerosz==cerlu. 

cerru=—a ferbe, 
celogaş=ținut. 
chaca=papuci. 
chado=mâncare. 
chadşabasgro ==ar- 

zător; soarele ar- 
„de = hola kam   

clhadşabasgro. .. 
chadşaben=a stră- .. 
lui, - 

chadşido=ars, fript. 
chadşole=arde.. 
chadum=sabie. 
chalu==pantaloni.. - 
chamaven, a mînca. 
chamasgri = masă. 

“| chânnamang gri=se- 
cure, 

chinnamasngri = 
scrisvare,. 

chinel=a lovi. 
chinglet=a sfăşia.. 
chochebeu=—a minţi. 
chonteresgro=pâne. 
churi=cuţit, 
claben==a rămînea._ 
clabo=fiu, băet, CO-.! 

pil. | 
ctacio=adevăr, 

drept. 
kola claciaben=—ade- 
vărul = a spune. 
adevărul, : 

clai=—fată. 
claiagro rom = gi- 

nere.



cam = buca obra- 
zulul. - 

cdamnedini lovire 
me clana=ei ştii, 

a şti, 
| clanga= genunchi 

ciar, cenuşă, perlă. 
claraben= a linge. 
-cialer=şatră, cort. 
„ciben=pat. 
cidoz=culcuş, aşter- 

nut. . 

cilateben = a stră- 
nuta, .... 

-cil=a palpita. 
cilhiman= chitară. 
"cimaster=veşnic. 
cineben=—rănire, ra- 

. coppa = cuvertură, mă 
cindas=a. scrie.: 

„„cinnaben=a „feres- 

„| craton= trui. 

cino=—costor.: 

„cloa=a fura.. 
“ctor=barbă, gură. 

“ olor==tălhar,. >. 
„ tor=şatră, .. 

„ clordaş=furt, 
cloren=a fura, 

    

5 

cloro=mizerabil. 
clo;ero=urit. 
ciorori=—sărăcie. ... 
Cloşoi=epure.; .'... 
cip=limbă. 
circlo=pasere, E 
ciricloro=păsăruică 
ciro=timp, vreme. 
ciucca==haină. 
ctuckini=biciii, cnut 
ciumaben=—a săruta 
ctupini=biciă, 
cinaben=a pune, 
citana=viaţă, 
clidin=chee (n. gr. 

205), a 
clisn==a închide. 
coc=bunel, unchii. 

prostire. 
coşti== băț, baston.” 

bumb, bu- | 
ton. 

cua=a scoate ar- 
ma. 

cuciahu=hleiă, hu- . 
„mă, argilă. 

currio— oală. 
cultla=ban, para.



Ce
 

W9
 

D 

daben=a da. . 
dud=tată. | 
dadesgri peu= bu- 

“1. nică, 

dadesgro pral=un- 
- chiu. 
dai=—mamă, : 
dala=—atunci. 
dant==dinte. - 

_ Qaraben=a teme. 
_dardo=in picioare, 

„în sus; me ho 
dardo=sint în pi- 
cioare. 

darya=dinte. 
daşni=găină. 
dal=şi. 
debanli=—pâne nea- 

| gră. 
dedlanc=pâne albă 

- deblo=—zei,. 
deisa=—mâne, erl. 

deisa me homes 
loi=am fost eri; 
deisa me abo 

" kot=voiii fi mine, 
deisale=mine. 

    

"| daişel=—200.. 
dela. lovi, 
delecedoman==pat. 

| dehman=a întreba. | 
derai=stăpin. 

| deş=—zece. 
deş dui=r2. - 
deşuverşel=o mie. | E 
deuv=idol. 
dee 
denel 
deuol 
di=—dacă, . 
diamba=—broatec.. 
dic=—a vedea,.. 
diic=—durere.. 
diiplo=—cenusă, : - 
dillo=—văl. 

diro, diri, dire==at 
tăi, a ta, al. tăi, 
tale, - 

dines, divus=ziuă. 
1vaiter-dives = pok- 

mine. 
dolo=—duh. 
doga=lucru. 
drin=—3. 
drin kope deş=a0. 
o drito=—al 3. lea. 

Dumnezeii.



dromna=greşală, 
drum=>cale, drum, 

„-. călătorie (rom). : 
: “ dşaben=—a merge. 
dşado=ingheţată. 
„dşaiben=a îngheţa. 
dşaido == răcituri, 
„piftie, - 
| dșamba==broască. 

- dşi=inimă, 
_ dşinaben=a vieţui. 

: .dşukhlo=câne, 
dşulo=păduche. . 
dşurie=lovire, înţe- 

pătură; me daba 
dşurie = ei dai 
o inţepătură=eiă 
pişc. 

du=tu, 
duber=îndoit.. - 
dud=lumină, 

_ duddramangru = 
lampă. 

dudum = dovleac, 
- tidvă ; tărtăcuţă, 
dui=dot, 2, 
duişel=200. 

- 0 duilo=al doilea, 
du ine=vor. 
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daumino nebun, 
germ. dum). 

daununo=— dosul, 
dur=departe. 
durkeben= a proo- 

roci. i 

“| efta-=7, 
efta cehde= 70. 
eiiasverdeş=g9o0. 

lekezeros—o mie. 
ennia=9 (gr. So 
enniandis=go. - 
erio=—răii, 

feizrile=—mâne. 
| felheşine=zăcătore. 
felhoeşnodi=nour. 
fi nitringhero = = ste- 

clar. 
fammus=—flacără. 

|foliasi==izvor. 
|far=pană, peniță. 
frill=unt.
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“guaba= acesta. 
gaben=— mâncăruri. 
gad=cămeşă. 
gade==aici. 
gader=de la, unde, 

de unde; gader 
- chămasgri=de la 
masă; gader we- 
la 2 de unde vine? 

- mela gader, vine 
de acolo; 

_ gadni=foarfeci. 
" gadşi=—muere, 
 “gadşo=păgân (ebr. 

go:; turc. giatvur). 
gaia=acela. : * 
gal=—sat. 

" galvay=fată. 
gamaben=a iubi. 
hola gamaben = a 
__iubi, dragoste, 
gambaii ghero=cea- | g 

sornicar. 
gaue=sat. 
gazhdo= degetul cel 

mare. : 
ghas=tusă. 

ghasen=a tuşi. 
gheb=bortă. 

” ghere=gr6pă, şanţ.. 
gherela = cretă, t- . 

bişir,. 
ghev=—oraş. 
gherw=dosul. 
ghib=orz. 
ghiu==a numi, 
ghiri=furnică. - 
ghiromni=femee, |. 
ghiv==cântec, . 
Jhivaben=a cânta. . 
glan=inainte. Ra 
gohene=a înşela. 
goiemen = a incre- . 

dinţa. | 
goii=cârnaţ de pore 
goni=—cotul, mânei ; 

(sanscr. :ganu = - 
genunche ; n. gr. 
'(0%5), 

gono=desagi. - 
gor=adinc. 
goro=sabie. 
gorum=ochiu. 
gostring=inel. . 
gosuro=manieră.   goşoben=a minţi.



” rasi==harmasar, 
“ Qreni=iapă. 
“tarno greş =mânz. 

“ gudli=vuet, sgomot 

'guren=a bate, | 

- gurai=boi. 
" Qurub=boii. 

goşt=lemnul. 
Joller==bucată. . 
Jowr=mormint, 
graci=armăsar. - 
grai=cal.: 
granza = hambar, 

pătul. 

Jruomni=vacă, 

Jruvni=animal. 
gudlam=zăhar. 

gudlo=—dulce, - 
gullub=pantaloni, 
Junno==sac,   Jurdo==bătut, 

gurghe=Duminică, 
s&ptămină,. Tiga- 

_nil nu. ai nume 
pentru zilele. SEp- 

'“tămiînel, 
gurişti=şeling, ban,   Justo=deget. 
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giviu=miăel. 
giiltrolo==tunet. 

HI - . 

hai=rac. 
hani=fântână, put, 

" isvor, 
hapristi ciro=vre- 

me de masă. 
har = ca, de cât; 

kota ceat hi tarni. 
“der hai hota dai 
=fata .este mai 
tinără ca mama, 

harmi=platoşă.. 
hav=a veni. 
hasw=a - uri, . . 
hecco= a! se grăbi. 
hedio==munte.: 
herbuzo=harbuz, |. 
herro=picior, .. 
hiciaua=—a purta. 
hirhil=—mazere, . 
hinitaleya= —a abate 
me hom=sint; nare 

infinitiv. 
„|homokoro= piatră. 
huffo==bonetă. 

hunte==trebuincios.
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tagai o=pădure. 
iak==ochiul. 
ialk=foc. 
iammadar = gene- 

ral, hatman. 
iangustri=inel. 
1aok=cap. 
iaringhero=—şepcar 

bonetier. -: 
iuro=făină, mălaiu. 
iaros=—oii. 

„degag=sat, 
ieghekoro băr=cre- 

mene. 
iek=unul, 
deş îek=11. 
iel:o=ghiaţă. 
iemiu==o milă (mă- 

sură). 
_den=a cunoaşte,. 

" derni=ceară, 
ieşinghingri=capră 
jiv=grâă, 
iive=omăt, zapadă, 
-neauă, 

iob=el. 
iodra=a intra. 

ioi=ea. | 
ion=ei, ele. 
isema = odae, 'ca- 

meră. 

I 

jua=purice. 

XR 

kalk=neam, gen. 
lalo=văr. 
kalo=negru. .. 
kalşis=pantalont, 
kam=soare. 
Rammana=atorie 
kambana = clopot, 

(n. gr: vapzăa).: 
lan=ureche. 
Landini= a suferi, 
kangri=—biserică, 
tani=cot. 
kari=a împuşca. 
karro=scaliă. 
karodi=rac. | 
kecica=capră. 
nani hkek = nime   nea.



Si el = plăcere, :dis-| 
- tracţie, joc. 
kelaben= a juca, a 

„dansa, 
kelin=piept. ! 
hellilapra = a aco- 

peri. : 
“kelloben= a atinge. 
ker=casă, zidire, 
keraben=a face, - 

“ Biil=unt. 
„ kilin==joc, dans, 
„hin=a cumpăra. - 
hindir= a se des-|: 

Părți, 
kindo=gol. 

- firal | o: 
pia | brînză, 

  

kirchinghero = cis-: 
. mar, ciubotar, 

tirghissagro ruk= 
cireşiu. : 

- Birghissin= cireşă, 
Rirmo=verme. | 
kisla=a încăleca,. 

- Bişinumo==crişmă, 
bango clidin=cârlig 

-- Xlusturi.=mânăstire 
. (germ. closter). 
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loba, o, u=el; Hoia . 
î=—ca; hola, î, e,=: 
ei, ele. a 

koctavicta=ariciu. 
.|koeddo==negreaţă.: 
hoi==a lui, aceasta. . 
koia, i=—ea. 
kola-=ele. - 
kolengro, pl. kolen- 
gre=a lor. 

"|holesgro = al săi; 
_kolagro==a sa; pl, 
_holesgre=ai săi; 
kolagre=ale sale 

Rovolardas= a în- : 
cânta... - 

|krohilo=mistreţ. 
kugriben=războii, 

luptă, e 
kunara=ţerm, mal 
Runi=cot, măsură. 
kuroben=a căsăpi. . 
koba Ruroben=răz- 

boid,. 
kuroben=a întâlni. . 
kuromanghero=do- 

robanţ. 
kubenaskero=Soldat...... 

Puzhilo=deget,



lab= cuvint. 
lacilo=falş, 
lacii=a afla, 
langs=lângă. 
laşdo=bun (pentru 

oameni şi anim). 

latsakeril=—a vinde. 
lave=nume. . 
le=ele. 
leben=a lua. | 
leiauna=—a purta. 
letum=pâne. 
libra=funt, libră, 
liel= scrisoare, ră- 

vaş, - a: 

lill=—scrisoare 
Limmautghi=a .pro- 

duce. 

livin=—raclă, sicriă. 
_lo=el. , 

- loevu= argint (mo- 
netă). | 

lol:es=incet, incetă. 

„lolipurum= ceapă. 
lon=—sare. 
louleren=sihtră. 

lubelirdaspas = a 
hotri, adulter. .. 

lun==sare, . 
luho=a însura. 
lurdo=soldat. 

sa 

macica = miţă, pi. 
sică. 

macinghero = pes-.. 
car. - 

macio=peşte. 
- Îmadiho=— muscă. : 
mahla=tovarăş, 
mami=bunică.. 
man=a tăia.! - 

manel= o lună de 
zile, . 

mangaben=—a cerşi 
mangal=—mangal. 
manganua = rugă- -* 
__ciune, 
mannişi=—femee. . - 
manuş=plural: oa- 

meni. 

maren=a . bate.   maricli = plăcintă, 
fagure, .



maro=pâne. 
maro= al nostru ; 
mari=a nâstră; 
mare plural. 

“ du maro=al vostru 
du mari (lem.); 
du mare (pl.) 

mass=carne, mân- 
care, 

maseshero =casap, 
_- măcelar, | 
 aaşkre prep.=intre 

massob==treaz, 
mațlin=—muscă. 
1ne=eii, pe mine, 

NOI. - ia 
mello=—negru,. 
men=gât. . . 
meraben=a muri, 

“Koba meraben 
moartea. 

anericla=—salbă. 
meşo=—iel. 
mictach=aspru. 

“ anigamea=milă (mă- 
sură.: 

miro=al mei; mări 
=a mea; mire= 
al mei, ale mele,   
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mişdo=bun' (la lu- 
cruri). 

molibo=plumb  (n.. 
gr. pod), 

îmondo=lună. 
mongna=a: căuta. 
mareskero=pitar, 
mossin=braţ. . 
amol=vin. 
mraşa=rouă, 
mraşa=lună. 
mui=gură,: | 
mul=—a lăsa. 
mulo==mort, 
mulo=peşte. 
mulro=duh, spirit.. 
maumeli=— lumină. 

| mumi=a suferi. -. 
mumnli=—candelă: 
murga=pisică.. 
muri=mură. 
muscalela=—balsam. 
muş=braţ. 
mutşi capelă. _ 
muterben=a se pişa 
muttremangri=ciat 

nafjli==sînt supărat:
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nai=unghies. 
ndh=nas, 
nakkeben=a sughiţa 
naneleshelrso=—îndă- 

rătnic. 
nango=singur, nu- 

mal, | | 

nanilaş=r&ii 
nao=nume. 

- naşeben= a curge, 
a alerga. 

" nei=nu. 
nevo=noiă. 
nieli=—vară. 

O 

ochto, ochdo=8, opt 
ochlomerdeş=—8o. 
_odel=D- dei. 
oroşlano=lei. 
0oş=—rouă. 

- pabui=măr, . 
paggherben=a rupe 
paho=ghiaţă. 
palka=aripă.     

pal=/rate. 
pal=scandură. . 
palmande=urmare 
palțo = degetul. cel 

- mare. 
pancinerdeş = 50, 

cincizeci. . 
panda=5o. 
pani=apă | 
baro pauni = mare, 

apă mare. 
pano=floare. | 
papinoci= momiţă. 

lparra=mal, 
parrac=a mulțumi, 
parno=alb. ., 
paro=greutate. 
puş=)jumătate. 
paşan=păduche,. ... 
patrin=loae. 
pelk-gum==a frige, a 

coace. | a 
pen=soră. 
penaben=—a zice. - 
baro peng=— lei, 
peors=plept.. - 
peperi=piper. 
per==pântece, . 

peraben= a cădea,



perdo=plin. 
"“penli=—văduvă. 
Dibblerauni=curcan 
pido=—băut, băuţi. 
pien=a bea; grec. 

Zivaty; pien tuuli 
=—a bea tutun, a 

- fuma. 
piro==liber, slobod. 

- piro=picior. 
pirronil==a deschi- 

de. ă 
pisla=puţin, 
pişa=miel. 
plaşla=suman. 

- pleisserdumnu 
 compensă, 
pleme=val. 
po=cap. . . 
podo==plin. 
pofe=câmp. , 

" Dohenda=nucă, 
pomya=măr, 
pondsandis:=50. 
pop=sobă, tigae. 

re- 

por=pană, 
pori==pană, 
Pori==coadă. 
Pos=paii,.     

E? 

poşi=smâre, glod, 
noroi. - 

prabal=aer. 
pral=sus, înalt. 
pratness=iîntunecat 
pretterdum=a ame-. 

rinţa, . i : 
priesierben=a ruga: 
prinaerdo =.cunos- 

cut. 
provingra=cartofe 
pul=paiă. 
pup=pămint, 
pura= =usturoiiă (tzi- 

ria, . . 
purana=vristă. 
puro=bătrin. ...! 
puruolaii—nepot>= 

copil de ani... 
purum==ceapă.. 
pusramangara == 

furculiță 
| puşca=puşcă. 
put=mult. | 
puțiuin=chestie, ce- .. 

rere, 
pet —păduche. 
purzluun—lană,



'rachlio= flăcăii, hol- 
tei, 
rachsii:=domnişoră 
raişa=noapte. 
rag=principat. 
rai=prinţ. - 
rackerben=a vorbi, 
koba rackerben = 

- limbă, grai. - 
koba rackriben 

vorbă, 
rakli= slugă. 
rani=prinţesă. 
ral=sânge. 

„ ratli=—noapte. 
" ratigin=noapte, - 

raili=noapte. 
renade=—vulpe. 
repani—gulie (n. gr. 
pen) 

- refa=raţa. 
" vezh=—mătasă, 
rihkenelu=—memorie 
rincano=frumos. 
ittero=inzăuat, sol- 

dat: cu platoşă. 
roi= lingură.   

x 

room. 
rommni=femee. 
romino=ţigan.. 
romnicel=ţigan. . 
ropen=miserabil.- 
rosa=trandafir. . 
rozho=furcă. 
ru=lup. 
ruddi=a îmbrăca. 
rul=—arbore. . - 
rundo= cerc, ţarc. 

” rup=argint. 
cindo rup= argint. 

viii, mercur, 
ruzha—floare, 

IS: 

sa=—risul. RE 
saien=—a ride. -- 
sano=—subţire. 
sap=şerpe.- 
sappin=săpun. 

sapuni=săpun. 
| saranda=—40. 
saro=făină. 

-lsasdo=sănălos, 
saster=fer, gheaţă. 
sastringhero=ferar, 

meşter.



- “Scdurnin=scaun, 
- scenio=auzul. 
sel=a lua, 

“sellitapraa=a ridica 
sellifaria=—a tăia, a 

- scoate. 
sennelovisa=a în-[ 

furia. 
“senutinella=sentinelă 
sero=o mie. 
sie—suflet: 
sil;=sirguinţă. 

„sih=gust. 
sikeraben=a invăţa 
Simaughi=a crea, 

a naşte, 
sivil=a coase, 

"Sinvalen= a coase. 
„shil=rece, frig. 
smentino= smântâ- 

„nă, slifcă, gros- 
cior, sămachiş, 

soben==a dormi. 
sofa=pat, culcuş. 
sola=—mâne * 

- Sonnai==aur, 

sonnikey=aur, 
S01tanta=somn. 
sorlo=puternic, 

  

| spinga=bold. Şi 
staben=—a sălta. 
stachlinghero=arici 
staddi=—capelă. pă- 

lărie. 
staddinghero = pă» 

lărier. 
stahr==4. 
staklerben=—a calca 

în picioare. - 
-starrapan = închi- 

soare, . 
ste pre==scoală-te. 
Sternu=—stea. 
stigga=uliţă 
stildum=a apuca. 
stirna=pisică, miţă 
sub=ac, - | 
sung=mirosul, * 
sung=â mirosi. 
sulli=—somn. 
stu=lacrimi, -- -. 

ȘŞ._ 

şa=buruiană,: 
şach=curech. i, var- 

ză. 

| şaducia— pestelcă.
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şamander=a se des- 
___părţi, asedivorsa 
şammit=lanţ.” 
şuşo=epure,. .: 
şegari=vânat. 
şelenghero=fringhi- 

er, | 
şello=izvor, 
şero=cap. .. 
şelru=—vioară. 
şick=tărină. 
şik=—glod, noroiii. 
şin= culoare. | 
şingher=—a se certa 
şiveu =—a sui, a pu- 

ne pe... 
„ şicitradaa=a viri, 

- şivya=cleşte. 
şnablus=plisc, cioc 
şoandis=60. 
şob=şese, 6. 
şoc=varză, curechiă 
şoker=cinstit. 
sokerben=—a preţui. 
şomiakai=aur. ” 
son=—lună, şi o lu- 

nă (timp). 
şoste=ismene. 

e 

ştar=—q. 
o ştarto=al q-lea. 
ştariverdeş=40..-. . 
şubbus=rochie. 
şucco+-a usca. . -- 
şul:her=frumos. 

| şulkerben =frumu- 
„_seţă, 

şul;rohilo==sec. : 
şunaben= a înţelege 
şul==otet, 
şvelo==ceriu.. 

IT 

tabul:=tobă. . | 
tallo=baltă, tăă. 
tamlo=intunerec, - 
tanya=cort. =: 
tarnepen==copil ;— 
kola 1tela î tar- 
nepen == dinsa ia 

- un copil mic. 
larno=tinăr. 
tatto=cald. | 
tallopani=rachiă. * 
lav= ghem pe aţă. 
telel=ănimal:   şonerdeş=—60. lenm=câmpie.



teşta=corp, trup. 
_Jefniakero=peşte. 
thub=fum. 
ticcino=copil,plod. 
tigno=scurt. | 
țiria==usturoiiă, 

- tober=topor, 
. tofe=a fuma. 
tombun=tobă. . 
tovadei=hulub, po- 

rumbel. 
toner=topor, bardă 

„Jranda=30. 
triunda==30. 
truppat=ustă. 
trupo=corp, trup. 
truzhilo=sete. 

„ tsacioben=a se certa 
isilla==scoarţă. 
fua=purice, 
lud=lapte. 

| tuggonso== supărat, 
tulo—grăsime, 

DU.   
| upritudlilom==ber- 

bec, 
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sar 

uaben=— a deveni; : 
a veni; verb au- 
xiliar. ca “la Itali- 
eni venire, . 

puro vaben=a în- 
bătrini. 

vaggaulug=iarma, 
roc. 

malliii==garafă, sti- 
clă, 

"tardo=—car, căruţă 
narinhilo=—viţel. 

| 1vass=—mână, 

nast=—mână.. , 
nallogudli==a stri- 

ga, a ţipa. 
-jtazh=a vina. 
„| velelo=—şerb. vălet. 
serda=—han. 
1termo== şanţ, hin- 

dichiiă. 
1teş=pădure. 
1veş=insulă, ostrov - 
pas meş=insulă....! . 
1veşiskiro=pădurar - 
u ezheshero=vinător i 
mias=a ajunge. . -
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- aviknia=$Şoim,. 
vtind=iarnă, timp 

urit; țiganii n' au 
cuvinte petru pri 
măvară şi toam- 
nă. 

ingro=falş. 
zcirthus = crișmar, 

(germ. IVirth). 
"codi=—suflet. 
svudda=—poartă.. 
svuddres= pat, cri- 

vat. | 
svuddrusti ciro = 

vreme de culcat. |3 
vusra = a abate. 

Vezi hiwitaleya. 
nusrit=a arunca, 
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zelo= intreg; 
zhach=plantă. 
zhasivaner=a se di- 

vorţa.. 
zhedum=eroare. . 
zhînaben=a scoate. -. 
zhingher= a ocări. 
zud=— lapte. 

Da 

yam=—primblare. - 
Yoggramangri=pu- 

şcă,; sineață. 
yoro=ochiul. 

    

  


