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. . Ia q 

M. BRARTOIAI, A. BELULOVICI NI As BYIAN, A | 10: 

1. TEXTE. . 

  

Şedinţa dela 2 Decemorie 1905. 
x 

  

„PR E FAŢĂ 

Încep seria de Studii istroromâne. cu publicarea Testelor, pe. 
cari se întemeiază studiile următoare. Lucrarea întreagă se împar te 
în patru pănţi, cari vor apăreă pe rând, cuprinzând: 

Partea: II: Note și Glosar. În Note se vor da explicaţiile nece- 
sare pentru: traducerea părţilor mai grele din “Texte și se va atrage 
atenţiunea asupra influențelor străine. în construcția sintactică istro- 

română. În Glosar vor fi cuprinse toate cuvintele din texte, cu tra- 
ducere dacoromână și italiană ; afară de aceea se vor da şi alte GU- 

vinte istroromâne, culese de mine și de d-l Byhan. 
_ Partea IN: Gramatica dialectului istroromân. Gramatica, va fi 
istorică. și va cuprinde următoarele ce capitole: ; 1. Foneticu,-2. o- 
nologiu, 3. Morfologia, 4. Derivaţiunea, 5. Lezicologia. Sita 
va fi: tractată pe scurt la Morfologie. 

Partea IV: Studii. Va cuprinde o Întrodatcere etnografică și i Vi- 
'Vliografică, sevisă de d-l Bartoli, după care vor urmă, deducțiunile. 
cari se pot face din studiul dialectului istroromân asupra trecutului 
și nașterii lui și se va cercetă procesul de desnaţionalizare a acestei 
insule româneșii, încunjurată de popoare străine. 

„dnalele 4. R.-Tom. XXVII.— Memoriile Secţ. Literare. 

rol [* 

4 n Lig A 

- Bucurest 
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Teztele cuprinse în Partea -I sunt culese, la îndemnul meu, de 
d-l Alois Belulovici, Român din Istria. Intâmplarea a voit ca cel 
dintâiu Istroromân care a terminat studiile liceale să se înscrie la 
facultatea de litere a. Universităţii din Viena, tocmai în anul când 
începeam şi cu să ţin cursuri de limba română la această Univer- 
sitate. Îndată după ce l-am cunoscut, am căutat să-i dau, prin lecţii 
particulare, elementele fonetice necesare pentru a puteă adună un 
material dialectal, înainte chiar de a li învăţat dialectul dacoromân. 
Astiel pregătit, s'a întors peste două luni acasă și, după vacanţele 
Crăciunului 1904, s'a înapoiat. cu un. teanc întreg de manuscrise, 
la cari în curând se adăugă și culegerea făcută de fratele său, 
d-l Iosif Belulovici, elev în clasa VII liceală în Fine. Trebue deci 
să accentuez, că în Textele pe cari le dau nu poate li vorba nici 
de cea mai mică influență dacoromână. Ele reprezentă dialectul curat 
al comunei Susnievița și au fost adunate dela tatăl fraţilor B., d-l 
Iosit Belulovici, servitor la o bancă în Fiume. Numai bucata 4, cea 
mai lungă, e scrisă după povestirea marinarului (lavina, Susnie- 
viţan și acesta. E 

Conţinutul acestor Texte e destul de variat. O parte din ele sunt 
basme, cari au asemănare desăvârșită cu basmele noastre, Majori- 
tatea lor însă constă din snoave și :novelete populare, în cari lip- 
seşte miraculosul. Acestea nu sunt numai opere de artă pură, ci 
au și o tendință educativă: Istroromânii le povestesc cu predilecție 
copiilor lor, căci în ele se preamăreşte: istețimea:. Eroul lor e de 
obște un flăcău, — uneori o fată, — care prin agerimea: minții: sale 
pâcălește ca, slugă -pe slăpân, ca prizonier pe hoţii 
în mâna'cărora căzuse, care nu 5c lasă prins nici 
și grație deșteptăciunii sale âjunge la avere și] 
ca în bucata 5, eroul aceasta e înrudit de apr 
snoavelor „noastre. Afară de accea SC: găsesc la Sfânsil: câteva 
bucăţi mai scurte, în i descriu „superstiții, plicându-se ce 
sunt monstri numiți: Slrige, Strigon, “Vile, Ris, Morîne, Ucodluc 
(No. 32—37), urmează o glumă (No. 39), apoi descrierea obiceiu- 
rilor la nunți (No. 39) și la Crăciun (No: 40). La urmă de tot (No. 41) 
am dat și statistica locuitorilor din Susnieviţa la 11 
Lipsa de poezii populare se explică prin ace 
mai du cântece românești, ci numai croate. 
“Pentru a înlesni Românilor cetirea acestoi “Texte şi pentru a da 

străinilor posibilitatea de a face studii comparalive între cele două 
dialecte, am întovărășit “cele cinci bucăţi: dela început de o tradu- 

sau pe monstrii 
odată cu vorba 

a lericive. Uneori, 
oape cu Pâcală al 

anuarie 1905. 
ca, că Istroromânii nu 

o... “ 4
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cere, pe cât s'a putut de verbală, dacoromână, iar bucata 6 de o 
traducere -italionească. După cetirea acestor pagini dela început, ori 
cine va ajunge să cunoască particularităţile dialectului istroromân, 
atâta ca să poată ceti restul cu ajutorul glosarului. 

Transcrierea: textelor am căutat s'o apropiu -cât s'a „putut mai 
mult de cea românească, pentruca, cetirea lor să [ie cât mai les- 
nicioasă. Semne nouă am întrodus numai când aveam de a face cu 
sunete străine limbii noastre literare. Acestea sunt: 

a pentru « accentuat, care are sunetul unui « foarte deschis spre 0, aşă 
cum pronunță Ungurii pe € în pap, hat, ete. 

Q e un e foarte deschis. 
i, u sunt semivocalele i, a (ea în icu, bou). . | 
D e un 2 gutural și se naşte totdeauna din 2 urmat nemijlocit de c sau g. 

Aceeaș valoare o are n și în pronunţarea Dacoromânilor, când e urmat de 
€, 4, deci Istroromânnl inke, plăngu se pronunţă cu acelaș 7 ca al nostru 
încă, plâng. De remarcat e că c, g următor nu se absoarbe de m, ca la Nemţi, 
deci un cuvânt ca Ing, noi îl pronunţă: lung, pe când Nemţii pronunţă 
pe al lor Iang: lam (nu lang). 

Consonantele urmate imediat de o liniuţă deasupra, trebue cetite pariat! 
(palatalizat): E, g, d, T (==ital. el, n (ital. en, span. î). | 

ȘI sunetul m poate fi muiat: j, când c, g care îl urmează sunt muiate. 
Din alfabetul croat am adoptat semnul € pentru sunetul intermediar între 

t şi . Consonanta corespunzătoare sonoră d (între (şi g) n'am întrodus-o; 
“căci nam remarcat-o nicăiri: e _ 

Pentru ea să împiedec pe cetitor de a'ceti pe c€ înainte de e,î ca în ro- 
mânește (€), um scris în poziţia aceasta totdeauna f.. Pentru g num, avut 
un semn deosebit, așă că trebuie să accentuoz la acest loc că ele a se citi 
totdeuna cu valoarea de g nu deg. 

Descrierea sunetelor cari au fost transcrise cu alfabetul nostru se va 
face în partea III, în capitolul întitulat Fonelică. - . | 

Liniuţele leagă două sau: mai multe cuvinte cari stau sub acelaş ac- 
cent mar-ț fâc «nu-ţi fac», de-m «dă-mi» t-a vezit «te-a văzu» s-a dus «sa 
dus», cănd-a fost ete. sau desparte în părţile lor constitulive vorbe eon- 
crescute: vezul-a-v-o «a văzut-o» (o este un sunet care împiedică hiatul între 
« și o), țire-codăr-mi-țe «oare-ș-cine» (cf. past-mi-te). 

Accentul sa notat totdeauna, de câte ori nu zăceă, ca de regulă, pe șsi- 
laba penultimă: veziiț, zicodlacu, ete. Deoarece â e totdeauna accentuat, de 
asupra acestui semn nu sa mai pus accent: ătielu (proparoxiton), măre (pa- 
xiton) «să (oxiton). e a
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Cu acast alfabet, care mi s'a părut mai simplu, am transcris toate 
Textele următoare, întocmai precum ele au fost pronunţate de'd-l A. 
elulovici. Pentru a. înlesni 

Viena, în Noemvrie 1905. 

]. 

1. O vote-v-un ţăţe vut un iedini [iL. 

2. je mai amâgce furât-a ăcu, 
3. țâţe l-a zis: «bire-i, ne va'rabi 

za corpi». 

4. âte-zi furât-a ovu, 

5. ţăţe zis-a: «bire-i l-ren poid. 

. treja-zi furât-a pulu. 
„ «bire-i facut. l-ren poidi». 

$. ăla, ţa ţăţe slâbo lucrât-a zâ-se, 
ke n-ă je lu se fit dât criiânţiie. 

9. filu verit-a măre si mes-a pre 
lume. bivâi cu tâţi. 

10, je verit-a harambâsa de tâţ. 
1]. o zi se domisle de se ţâţe si 

ziţe, ke-l mere vede; si mes-a si 

vire-n campâne si âfle se betăr ţâţe 
juve pobirg rpi. 

A
S
 

12. ie-t ziţe: «ţe lucri stări?» 

13. e ie-t ziţe: «gospodine, sna- 
zese», 

1. ce ţe n-ări 
zuti ?» — «ne». 

nițir ţire ţ-re 

15. «sa ţe n-âi ni vut? 
IG. — cai âm un fil, ma fost-a făr- 

de crijânţiie, pac-a mes pre lume». 
17. «e ţe nu l-ai tu putut ăn crij- 

ânţiie ănmeţă ?» 

căutarea cuvintelor în 
pănrţit bucăţile în părţi mai mici, 

glosar, am îm- 
pe cari le-am numerotat. 

l. 

Traducere. . 

1. Odată un tată avea un fiu unic. 

2. EI înainte furase un ac. 

3. "Tatăl i-a zis: «Bine, ne va tre- 
bui la cârpit». 

4, A doua zia furat un ou. | 
d. "Tatăl i-a zis: «E bine, îl vom 

mânecă», | 
G. A treia zi a furat un puiu. 
7. «Bine ai făcut, îl vom mâne». 
8. Hei, tatăl şi-a făcut șieşi rău, 

că nu i-a dat fiului său educaţie. 
9. Fiul sa făcut mare și a plecat 

în lume să trăcuscă cu hoţii. 
10. Se făci căpitan de hoţi. 
11. Întro zi îşi aduce aminte de 

tatăl său şi zice că merge să-l vadă: 
și a mers şi ajunge întrun câmp 
şi găsește pe bătrânul său tată adu- 
nând pietri. 

12. Îi zise: «Ce lucrezi moșule?» 
13. Si el îi răspunde — «Curăţ, 

domnuleb 
14. «Şi ce, nai pe nimeni să-ţi 

ajute 7 — eNw, 
15. «Ce, nici nai avut? 
16. -- «Ba am un fiu, dar a fost 

“necrescut și a plecat în lume». 
17. «Și ce, uw i-ai putut da creş- 

tere ?» -
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18. — că l-am, ă l-am dosta oa- 

nivâit, ma n-ă vrut scută 

19. «beri pâs la ţela hrăstsi stresâ-l!» 

20. je mere, ma nu-l pote ni măcni. 

21. e je! zite: c«pâs la țela mai 

micul 
„22. la zâlica stresit, 

23. «pâs la țela treile, inke mai mic, 
si uve-l si fe colâcu de ic 

24. e ie fâţe colâcu de țela hrâst. 

25. tunţe-l' ziţe filu: «eco cato, se 
rei tu fost mire ăn crijânţiie uimeţă, 

căn am fost mic, su nu res fost pre 

lume tepi si Gmiri tuţi; e mai apâi 
mi-se va zoodi ke va si ât mire, ma 

mârce voi tată io câpu ţiieb 

26. si lât-a sâbla si tâte cipu lu 
țâţe si mere nâzat ăn căla se. 

1..0 vote ur a-v-mes ţere frica. 

2. jo vâviea ganţit-a ke ţeii ţa 

Îrika. 
3. si mes-a prin boske si mnât-a 

tota ziia si n-ă nis vezut ni avzit, 

4. vire lao câse si vede lke omiri 

mergu că din iă, 

5. eje ziţe ke se- -I re lasă duri 

18. — căra! i-am vorbit destul 

dar n'a vrut să asculte». 

19. «Bine. Mergi la copacul cela 

și scutură-l». 
20. El merge, dar nu-l poate nici 

mişcă. 
21. Si el (ful) î îi zice: «Mergi la 

cel mai mich 
22. L-a scuturat puţin.. 

23. «Mergi la cel deal treilea, și 

mai mic, şi îndoaie-l și fă covrig 

din el! 
24. Si el (tatăl) face covrig din 

copacul acela. 
25. Atunci fiul îi zice: «Vezi tată, 

dacă mi-ai fi lost dat tu educaţie 

când eram mie, nu aș fi fost rătă- 

cit pe.lume și nu aș fi lost omorit 
oameni; mai apoi mi se va întâm- 

pla că mă va omori și pe mine al- 

tul, dar mai înainte îţi voiu. tăiă ţie 

capul». - 
26. Şi a luat sabia şi. taie capul 

tatălui său și merge mai departe în 

calea sa. 

9 - -e 

Traducere. 

i, Odată un om a mers să caute 

îrica. . 
„EI întrebă mereu că ce- i aceea 

mic 

3. Sia mers prin pădure ş şi a um- 

blat toată ziua și na văzut. nimic 

și nici n a auzit nimica. - 

4. Soseşte la o casă și vede. că 

oamenii ics afară din ea. 

5. Și el întres sabă dacă îl lasă. să 

doarmă.
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6. e iel-t zicu: «durmi? e ţe nu 
tu vezi ke noi mezen toţ că de lrike. 
ke ânța nu se pote stă de frike». 

7. — «ben, e io-v-o iusto ţeru; voi 

vede ţe-i ţa». 

8. sigospodariţa-T ziţe: «păs, cuhe-ţ 

țira se d-e fome». 
9. ie neloze focu-n cuihinie si pure 

cuhei țira | 

10. si-l ziţe- din dimiiac: ceâduo. 

11. je-l ziţe: — ccâzi» 

12. cădu piţorie de.om, negri». 
13. dupa ţă zăâlie ăt ziţe: «câdu». 

14. e ie-l ziţe: — «câzb 

- 15, cădetot omu, Samo câpu-l fale, 

16. ropoi dupa [a ziţe: «cădu»-— 
«e câzi» 

"17. câde si câpu. 
„18. ţa fost-a un măre om negru; 

si slăie la ie iuve ie cuhâ; și je tâţe. 

19. priprave ţira pre scând si dâie 

piăâtu si lui, ma-l pure nopac si-l ziţe: 

— «meri muncă?» 

20. e je tâţe. : 
21. ie-t zite: — «pravo ări. io-m 

samo ză-me cuhdit». Sai 
22. poide, si-l ziţe: — cmeri-m 

zută spelă ? - 
23. e je tâțe. 
24. e ie ziţe:—cpravo ări. ţir-a 

mugcât neka'si spele». 

25. si je laic un mâţ de hâite si-l 
zițe: — «meri igrâi? - : 

26. e ie tâțe. . 
27. e je igre ăns. 
28. când-a verit lui urc, ăr zite 

6. Şi ciii zic: «Să dormi? dar 

nu vezi lu că noi ieşim toţi afară 
din ea de frică, căci aici nu se poate 

sta de frică». 

7. «[Foarte| bine, căci cu chiar o 

caut; voiu vedcă ce e aceea». 
Ș. Si wăzdoaia îi zice: «Mergi 

de-ţi fierbe cina, dacă ţi-e foame». 

9. El face foc în bucătărie și pune 
cina să fiarbă. 

10. Si din coș 
«Cad». 

11. EI îi răspunde: — «Cazi W» 

12. Cad picioarele omului, negre. 

13. Puțin după aceea îi zice: «Cad». 
14. Și el.îi zice: — «Cazi. 

15. Cade omul întreg, numai cu 
pu-i lipsește. 

16. După aceea îi zice din nou: 
«Cad». — «Cazi breb " 

17. Cade și capul. 
18. Acesta eră un om mare ne- 

gru; și stă lângă el unde lierbe; şi 
tace. 

îi zice [cineva]: 

19. Pregăteşte cina pe masă și-i 
dă talerul și lui, dar îl pune pe dus 
ȘI zice: — «trei să mănânci?» 

20. Și el tace, 
21, Și el îi zice: — «ăi dreptate. 

Fu am fiert numai pentru mine.» 
2. Mâncă și-i zice —c«Vrei să-mi 

ajuti să spăl? 

23. Și el tace. 
24. Și el îi zice: — «Ai dreptate. 

Cine a mâncat să și spele». 
25. Și iea unrândde cărţi ş şi-i zice: 

— «Vrei să te joci?» 
26, Și el tace. 
21. Și el se joacă singur. .. 
28, Când i-a sosit vremea, îi zice
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țela mortu: «ăla, pira emo fost-a te 

ure, acm6-i me. 

29, e ic-? ziţe:—ccumai tu scutât 

mire, să voi si io tire.» 

30. «ala pâs ăntru mire si resclide 

ăsta use.» 

31. e ie-l ziţe: — «ţir-a-v-o zeclis 

neca-v-o si resctide.» | 
32. je-l ziţe: «câpte ke te voi 

poidi.» 

33. io-t ziţe: — «napea bur nu-sti 

de poidi-me 

34. trâze-l la âte. «ben, resctide 

țăsta». 

35. ije-t ziţe: — «ţir-a-v-o zeclis 

neca-v-o si resclide.» ! 
36. ie-T ziţe: «iusto n-er?» 

37. — ala, fui ănreţice la âte! 
38. si- ziţe: «ţăsta ista moresti 

resclide !» | 
39. e ie-l ziţe: — ciusto: n- oi b 

40. ie-T ziţe: «bei, căn-sti-tu iusto 

sâv ke n-âri lusto lrike, blazi do 

tire si de mire; ânța ți-s tute trei 

reselise; ăn prve c-e zlâte, ăn dova 

c-e 'srebro, ăn treju 6-e cotlovine. si 

ţă-i samo ţii.» . i: 

+1. ma vut-a ie Îrike.: 

42. damareța mere ie tăre. la use. 

43. vire gospodăru si ziţe: ccum-ii?» 

44. ie ziţe:: «bire, frike fost-a căt 

ver, ma-i platite». 

45. si je-l râte tot ţe L-a: ie dât. 

46. gospodâru-T uite: «eco sc-sti 

mortul: «Hei, până acum a lost 
vremea ta, acumari a mea.» 

29. Şi el îi zice:—«Cum miai as- 
cultat tu pe mine, aşă te-oi [ascultă] 

şi eu pe tine.» 
30. «Treci înaintea mea şi des- 

chide uşa asta.» 
31. Si el îi zice: — «Cine a închis-o 

so şi deschidă.» 
32: EI îi zice: «Păzeşte că te voiu 

mâncă , 

33. Şi el îi zice: — «Nici |de atât] 

nu eşti bun, să mă mănânci.» 

34. [Atunci] îl trage la altă [ușe]. 
«Bine, dechide [dară] asta.« | 

35. EI îi zice: — «Cine a închis-o -0 

s'o şi deschidă. » , 
36. EL îi zice: «nu vei [doschide- 0] 

dară ? 
37.—Hei, fugi băiete şi deschide- -0! 

58. Si-i zico : «aceasta însă trebue 

-so deschizi » 

39; Si el îi zice: — «săe, n'oi [des- 

chide- 0] 1 
40. EI îi zice: «Bine, dacă tu eşti 

așă că chiar nai frică, [atunci] fe- 

rice de tine şi de mine; aici ţi-s 

„toate trei [uşile] deschise: în . cea 

„dintâi ai aur, în a doua ai argint, în 

a treia ai aramă. Și [toate] astea-s 
numai ale tale.» | 

41. Dar [acum] i-au lost frică. 

"49. Dimineaţa iese alară la uşe. 

43. Vine gazda şi zice: «Cum îi 2 

44. EL zice: «Bine, Îrică mi-a lost 

câtă vrei, dar e plătită b 

45. Și el îi arată tot ce-i dăduse 

acela. - 

16. Gazda îi zice: Vezi, dacă eşti
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'cuntenăt, io-ţ dâvu fila si ţăsta câse 

si biveiţ scupa». 
4?. si iel's-a tunţe nsurat si na-. 

“miru zivit, 

3. 

1. O vote un hlapăţ sluzit: -a gos- 

podâru tota lui zivlena... 

„2. cănd-a vut gospodâru za muri, ie 
zis-a lu hlapăţu : «tu-mii-ai fost bur, 
ma io te rogu viro me vegtă ţa 

nopte ţe me zecopâiru.». | 

3. ţela hlapăţa mes si se imbatg 
pre un om: ela fost-a ânelu.: 

4. si ie ziţe: ciuve meri? na-ţ ţăsta 

băt de liske si pâs-n ţimiter si fe 
columbâru cu ţesta băt, perk6 vor 

veri trei de ic si “vor rescopâi te 

gospodâr si oderi-l-or e pocle l-or 
năzat zecopţi. e tu le coza fure si 

netegnâ-v-o ăn te columbăâr. je! vor-o 
țare si t-or zegledi si frilie ţ-or lucră. 
ma n-âri frike nis.cătra tire n-or pute 

veri. ie ţ-or coza ntrebă e tu-t ntrebe 

ke ţe vor ic! cu jâ; ke se ţ-or dă 

trei muli de pinez, sa ke l-er o dă. 
si tunţe ie? ţ-or dă si ţ-or spure ț-or 
“de coze fâțe.» 

5. si țeli trei draţ a zis ke s-or 
ănmesti. ăn ţa coze si c-or mere 

priga. cunfine juve L-a ie pomiţțit. 

6, țeli draţ zicu c-or miri vedg 
„si c-or ganţi: »vezi ţa-i ie» ; e in- 
veţe ren fi noi: 

mulţumit, cu iţi dau pe fic-mea şi 

casa asta și trăiţi împreună». 
47. Şi ci sau însurat atunci şi au 

trăit. în pace. 

IN a d 

o. 

Traducere. 

1. Odată o slugă a slujit la un 
stăpân toată viaţa lui. 

2. Când a fost stăpânul pe moarte, 

„i-a zis slugii: «Tu mi-ai fost bun, 

“dar te rog vino şi ţine-mi vegheu 

în noaptea când mă vor îngropă.» 
3. Sluga a mers şi sa întâlnit cu 

un om: acela eră îngerul. 

4. Şi el zice: «Unde mergi? Na-ţi 
nuiaua asta de alun :și mergi în ci- 

mitir şi fă un cerc din nuiaua asta, 

căci vor veni trei draci şi vor des- 
gropă pe stăpânul tău şi-l vor beli şi 
apoi îl vor astrucă din nou. Si tu 
fură-le pielea şi trage-o pe cercul tău. 
îi o vor căută şi te vor privi şi-ţi 
vor face frică. Dar n'ai nici o frică. 
La tine nu vor puteă veni. Ei îţi 
vor cere pielea şi tu întreabiăi că 
ce vreau cu ca,; [şi spune-le] că dacă-i 
vor da trei catâri [încărcaţi] de bani, 
atunci le-o vei da. Si atunci ei îţi 
vor da [banii] şi-ţi vor spune ce vor 
face cu pielea.» 

5. Și acei trei draci au zis că se 
vor imbriică în pielea accea şi că 
vor merge pe lângă hotare, pe unde 
el le mutase. 

6. Dracii. aceia zic: oamenii vor 
vedea și or zice: «vezi, acesta e cl; 
şi când colo vom fi noi
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1. O vote fost-a trei sor siromâslie, 
zhidariţe. . 

2. si jâle sera s-a-v pogorarcit 

ure cu île si ntrebât-a urţ ale e re 

iă zeli. 

3.-ţa mai tirara ziţe “ke jă re vre 
marită-se dupa ţesâru; ţa dova ziţe 

lke-t re fi dosti. lui iardiir; treia 

ziţe ke-T re li dosti [itu lu jardineru. 

4. ţesâru l-a scutăt si avzitra-y tot 

ț-a-v fâle gandit. 

5. pocle ie mere că. 
6. damareţa le fâţe clemă tote trei 

câtra sire si cleme urc po ure ăn- 

tru sirec-n câmarg. . 

7. e jâle, siromâslele, vut-a frike 

“si rusire ke ţe va [i cu iâle. 

8. ţa mai betăra cleme prve si- 
v-o-ntrebe . le ţe s-a-v pogovarţit 

serg cu sele sor, ţa ure. 

9. iă n-a vrut ziţe; L-a fost rusire. 

si zițe: «nis». 

10. ţesâru-l ziţe:—«moresti spure.» 

11. iă n-âvrut,c jel ziţe: «—spure 

“moresti, perk6 se ne, ţ-va mere za 
olâvu. se nu-ţ fiie rusire, spure!» 

12. iă ziţe: «noi am ganţit cu so- 

rârle si jo-m zis ke res vre maritâ- 

me dupa fitu lu jardiieru». 
13. ţesâru ziţe:—«beii, bire-i. zâ-to 

nu-i potriba ve frike'si țăsta va fi». 

14. emoţe cleme dova-n câmare 

j. 

Traducere. 

1. Odată au lust trei surori sâr- 

mane, croitorese. 
2. Si într'o seară povestiau una cu 

alta şi sau întrebat una pe alta ce 

ar dori. . 
3. Cea mai tânără zice că ea ar 

vrea să se mărite după împăratul; cca 

„de a doua zice, că i-ar ajunge gră- 

dinarul lui; a treia zice că i-ar [i de 

ajuns fiul grădinarului. 

4. Împăratul a ascultat și a auzit 

tot ce au vorbit ele.. 

5. După aceea el pleacă. 
6. Dimineaţa porunceşte să le 

cheme pe toate trele la sine şi le. 

cheamă una după alta înaintea sa în 

odaie. 
7. Și strmanelor le eră frică şi ru- 

şine [neștiind] ce va, [i cu ele. . 
8. Pe cea mai bătrână o cheamă 

"cea dintâi şi o întreabă că ce au 
-povestit acasă cu surorile sale, în 
ceasul acela. 

9. Ea n'a vrut să spună; i-a fost 

ruşine. Şi zice: «Nimic». 
10. Împăratul îi zice: -— «Trebue 

să spui». 
11. Ea n'a vrut şi el îi zice: — 

«Trebue să spui, dacă nu, îţi va, fi 

de cap. Nu-ţi fie ruşine, spune!» 

12. Ea zice: «Noi am vorbit cu 

surorile şi eu am zis că aș vrea să 

mă mărit cu fiul grădinarului».! 

13. Împăratul zice:— «Foarte bine. 

-De aceea nu trebue să ai frică; 

aceasta se va întâmplă. 
14. Acum cheamă pe a douu în



10 SEXTIL PUŞCARIU 120 
  

ntru sire si v-o-ntrebe ke ţa-v jă 

ganţit sere cu sele sor, ţa ure. 

15. Tei a lost rusire spure si frike 

ke ţe pote îi; si uu vrose ziţe nis. 

16. ţesâru ziţe le morg spure, se 
ne-l va za glâvu ii. 

1?. lei a fost rusire. 
18. ţesâru-T ziţe ke so nu-l fiice ru- 

sire spure, ke nu va [i nis de slâbo. 

19. ontrat iă ziţe ke n-â nis âto 
gandit, nego ke s-a-v pogavarţit cu 
sorărle si k-a zis le Tei re fi dosti 
maritâ-se dupa iardineru 

20. ontrat ăl ie ziţe: — «ţăsta nu-i 
nis de slâbo; fi-va, si tu te poți ma- 
rită dupa ie. 

21. acmoţe cleme ja mai. tirara 
nuntru, . ” 

22. ăntrebe si iă ț-a-v iă , gancit 
sere, ţa ure. 

23. lei a lost lrike spure si rusire” 

l-a fost ipke mai mund ziţe să ț-a-v 
iâ gangit. 

24. ţesâru-l ziţe:—cumoresti spure, 

se nu-ţ va ii za olâvul 
25. poele iă morţit-a spure si ziţe 

lu ţesăru: «căn s-a mele sorăr. pogu- 
varâit si io cu iăle, ţa mai betăra 
zis-u-v ke-T re fi dosti maritâ-se dupa 
lilu lu iardineru, ţa dova zis-a-v ke 
Tei re fi dosti agke dupa iardineru, 
e io-m zis ke io res vre țesâru, 
ali nis», 

26. ontrat fesâru ziţe: «ben, ţăsta 
nu-i slâbo, ăsta pote. li, si tu t-er 

odaie înaintea sa şi o întreabă că ce 
a vorbit aseară cu surorile sale, în 

ceasul acela. 

15. Ei i-a fost ruşine să spună şi 

frică |neştiind] că ce poate fi; și nu 
vrea să spună nimic. 

16. Împăratul zice că trebue să 

spună, dacă nu, îi va Ii de cap. 
17. Ei i-a fost rușine. 

18. Împăratul îi zice că să nui 

lie ruşine a spune, căci nu i se va 

întâmplă nimica rău. 
19. Atunci ea zice că nu vorbit 

altă decât că a povestit.cu surorile, 

că ei i-ar [i de ujuns să se mărite 
cu grădinarul. 

20. Atunci el îi zice: «Asta nuri 

nimica rău; se va întâmplă şi tu te 

poţi mărită cu cl. 

21. Acum chiamă pe ceu mai tă- 
nără înăuntru. 

„22. O întreabă şi pe ca cea vor: 
bit aseară, în ceasul acela. 

23. Ei i-a lost frică să spună şi 
i-a fost şi mai tare ruşine să spună 
ceeace a vorbit. 

24. Împăratul îi zice: — er rebue 
să spui; dacă nu, îţi va fi de cap 

25. Atunci ea, trebui să spună şi 
zice împăratului: «Când au povestit 

“surorile mele şi eu cu ele, cea mai 
“bătrână a zis că i-ar [i de ajuns să 
se mărite cu fiul grădinarului, cea 
de a doua a zis că ei i-ar [i de ajuns 
să se mărite și cu grădinarul, iar eu 
am zis că cu aș vrea pe împăratul, 

“sau nimic». 

26. Atunci împăratul zice: «Bine, 
asta nu-i rău, aceasta se poate în-
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marită dupa „mire; ţale âtele curri 

ăs-a-v. zberit». 
27. ontrat s-a iile tute îrci ma- 

ritât: jă dupa ţesâru,; Lei sorăr dupa 
“ţeTi âfţi doi: iardineru si filu lu iar- 
dineru. | | 

28. zălie vreme stât-a-v jă cu ţe- 

sâru, pocle L-a verit lu ţesăru un te- 

legrâm, za mere-n 'voislke. 

20. ontrat jâ ramâs-a-v câsc plăn- 
xăânda si s-a poidâit ke T-or ăn voiske 

omu uţide. | 
30 ic falit-a-v țude vreme de câse 

e jâ-v rodit a fete cu o zlătne ste 

pre frunte. 
31. e sorărle Tei fost-a-v la jă căn 

a-v îă rodit si l-a-v scuns țăsta fete, 

le mâia nu-v-o vede. | 

32. ontrat sorărle fost-a-v pre iă 

nenavidne ke iăi dupa ţesâru ma- 

rităte si c-a-v rodit o musâte fete 

cu o ste pre frunte. 

33. si iăle țăsta fate P-a-v-o lât că 

si pusa-v-o-n 0 casete si hitit-a-v-o-n 

o fiumere. 

34. un betăr erstiiân mes-a ribe 

lovi cu bârca si vede ţăsta casete 

ke plive. o 
35. e je mere cuntro si câvte țe-i 

nuntru si veziit-a- vţăsta fete si lât- 

a-v-o câse cu sire si-v-o zrnţit-a lu 
se 'mutere si ziţe: «ţăsta-m flât ăn 

fiumerc, ăsno siromâs, ma: Domnu 
stie de ţe familiie ăi si se nu ăto, 

ne pote Domnu plati. doele zivirno, 
ren-o ţir& cu noi». 

36. poele sorărle lu ţăsta țesariţe 

piscit-a-v lu țesâru le- -i țesariţa Caro 

grumbe si k-a-v nascut v simiie. 

"37. e ţesâru s-a-v câro dispercit, 

tâmplă, şi tu te vei mărită cu mine; 

celelalte care cum şi-a ales». 

21. După accea sau măritat toate 
trei: ea cu împăratul, surorile ei cu 

ceilalţi doi: grădinarul şi fiul arădi- 
narului. 

28. A trăit cu împăratul câtăva 
vreme, apoi i-a venit împăratului o 

ielegramă să meargă în răsboiu. 

29. Atunci ca rămase acasă plân- 

gând şi se văicăriă că i-or ucide băr- 
batul în răsboiu. 

30. Ela lipsit multă vreme de a- 

casă şi ea a născut o fată cu o stea 
de aur pe frunte. 

31. Si surorile ci au fost lu'ea 
când a născut şi i-au ascuns fata, ca 

să n'o vadă mamă-sa. 

32. Surorile ei au fost pizmașe pe 

ca, că e măritată cu împăratul ș și că 

î născut o fâtă cu stea pe frunte. 

33. Si ele i-au luat fata şi au pus-o 
într'o lădiţă și au aruncat-o în râu. 

34. Un om bătrâi a mers să prindă 
peştecu barea și vedelădiţa că înnioată. 

-35.-Si merge 'către ca și se uită 
ce-i înăuntru și a văzut fata șia 

luat-o acasă cu sine și a predat-o 

muierii sale zicând: «Am aflat-o în 
râu. Suntem. săraci, dar Dumnezeu 

știe din ce neam ce, şi dacă nu alt 

ceva, ne va răsplăti Domnul. Cât 

vom trăi, o vom ţincă cu -noi». 

36. După aceea surorile împără 

tesci au scris împăratului că împă- 
răteasa e foarte hâdă și căa născut 

o maimuţă. 

37. Împiwatul sa mâhnit foarte
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ke ie-i un ţesâr și lui mutere să mu: 
sâte si k-a-v nascut o simiie. 

38. ie-v bire mislit, n-â piscit ţude 

vreme de mâre zâlost, ni n-â vrut 
căta crede. 

39. steptât-a-v o vote le va [ini 

vojsca si le va veri câse, za sti ăns 

cum pote ţa stvâr fi. 
40. „pocle fost-a-v câse nuscăt 

vreme si vire nâzat un telegrâm, 

ke ie morâ nâzat în voisle mere. 
41. poele ie mes-a-n voiske, 
42. a lui mulere năzat a rodit si 

Tei sorăr a năzat piscit lu ţesâru, 
c-a-v lui mulere rodit un brec; e 
țăsta-v fost inveţe un musât fet cu 
o ste pre frunte, 

43. tunțe cum-a-v iile fost nena- 
vidne pre se sor, le-i ij dupa ţe- 
săru marităte, piscit-a-v lu ţesâru, 
lke-i iă câro erumbe si c-a-v nasetit 

-un brec. 
44. ma je căta bire ţe Pa vrut, 

toturo n-â crezut lu listurle ţe-! vi- 
raveja, Strpit-s-a nâzat si n-â vrut 
nis pisţi, nego steptât-a-v docle ie 
năzat din voiske vire. 

45, cănd-a ie nâzat din voiske verit, 
flât-a-v se mulere vâvie musâte cum- 
a-v si mânce fost. 

46. treia vote morţit-a năzat ăn 
voislie mere si lui mulere-v nâzat 
rodit.. 

47. Tej sori ra piscit c-a-v un ma- 
țăc rodit, ma ţă n-ă fost istina, nego 
ță fost-a un musât let cu o ste pre 
frunte. | : 

48. ontrat ie s-a-v câro reziadit 
pre țăsta, ke jăle-l pisescu ke lui 
mulere-v un maţăe rodit si piseit-a 

că el e împărat și nevastă-sa cea 
frumoasă a născut o maimuţă. 

38. Sa răsoândit bine, na scris 

nimic multă vreme, desupărare mare, 
nici n'a vrut să creadă nimic. 

39. A așteptat să sfârșească odată 

ăsboiul şi să vie acasă, ca să ştie 

însuș cum poate [i lucrul acela. 
40. A stat acasă cătva timp și vine 

iară o telegramă,că tr ebuie si să meargă 
iar în răsboiu. 

41. Și a mers în răsboiu. 
„42. Nevastă-sa a născut iar și su- 

rorile ci au scris din nou împăra- 
tului, că nevastă-sa a născut un câne; 

şi când colo acesta era un Făt-frumos 
cu v stea în frunte. 

43. Atunci, cum crau pizmaşe pe 

sora lor, că-i măritată cu împăratul, 

au scris împăratului că-i tare bâdă 
și ca născut un câne. 

44. Dar el de mult ce o iubiă, n'a 
vrut să scrie nimic, ei a așteptat, până 
ce sc va întoarce iară din răsboiu. 

45. Când a venit din nou din Tăs- 
boiu, a aflat. pe nevastă-sa tot fru- 
moasă, cum fusese și mai nainte. 

46. A treia oară trebui să meargă 
iară la răsboiu, și nevastă-sa a năs- 
cut iară, 

4, Surorile ci au scris c'a născut 
un cotoiu, dar aceasta nu eră ade- 
vărat, ci eră un Făt-frumos cu o stea 
în frunte. 

48. Atunci cl sa mâniat foarte, că 
ele i l-au scris că nevastă-sa a născut 
un cotoiu și a scris că, dacă aceasta-i
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ke, căn-ăi ţa să, neca-v-o puru viie 

la un loc, iuve âpa vâvic pre i cap!â,. 
49. ie verit-a din voiske si vâvic-a 

fost zâlostăn si mislit-a dupa se mu- 

lere si vâvic-a mislit se ţa pote is- 
tina fi, lk-a-v jă asâ rodit. 

50. si s-a pus în câmare, nigdar 

nu verija fâre, uime-de-ţa le je vâvic 

mislit-a. 
51. ţesci feţor pena cân-a fost nas- 

cuţ ie! a virit hitiţ ăn âpe, ca si 
ţa prva fete, si ţesta, ribâr-a-v tus- 

tri polovit si dus acâse si V-a lu se 

mulere dât. : 

52. si ie fost-a ca si lot țâţe e i 
ca si lor mâie. 

53..pocle ie! fost-a betăr si obo- 
lit-a-v si musât l-a nmeţaveit pâ- 
minta si cum se ie! morescu lubi 

ur cu ât. si l-a-v spus ke ie! nu'li-s 
lor rodite! si iuve I-a îel flât si cum 

I-a iel po siromăski goiit, si l-a lasât 
câsa si vrtu, ț-a ie! vut. 

o
 

54. — 59. pocle is! murit-a-v, je 
a-v zivit scupa si-n vrt lucravdit mai 
musât ţa putut. aaa 

56. e o zi dupa ţă vire o betăre 
bâbe si-l ntrebe un cus de păre. 

"57 ief L-a-v dât si jă l-a-v musât 
zehvalit. na zâdnin jă le ziţe: «vostru 
vrt-ăi tot musât, samo 0 stvâr ve 

fal6 nuntru». 

58. ie posriescu misli ţe pote lor 
fali nuntru si rugă-v-o neca le' spure 
țe lor pote fali nuntru. 

59. jă l-a zis: «si, io ve voi spure 

aşa, so pună întrun loc unde să pi- 

cure mereu apa pe ea. 
49. EI se întoarse din răsboiu. și 

a fost mereu trist şi se găndiă la 
nevastă-sa şi mereu își bătea capul 
dacă poate fi adevărat, că ea a născut 

astfel. 
"50. Şi s'a pus în odaie, nu ieșiă 

niciodată afară, din pricină că: se 

gândiă mereu. 
51. Feciorii aceştia, abiă sau năs- 

cut şi au fost aruncaţi în apă, ca şi 

fata cea dintâi, şi pescarul acela i-a 

prins pe .toţi trei șii-a dus acasă şi 

i-a dat nevestei sale. 
52. Şi el a fost ca şi tatăl lor, iar 

ea ca şi mama, lor. 
53. Apoi ei au îmbătrânit și sau 

înbolnăvit și izau crescut frumos cu 

pricepere şi i-au învăţat cum trebue 

să se iubească unul pe altul. Şi le-au 

spus că ci nu sunt părinţii lor și 
unde i-au găsit şi cum i-au crescut ca 

pe oamenii săraci. Şi le-au lăsat casa 

și grădina pe. care o aveau. 

54, — 55. După ce au murit, ei au 
trăit împreună și au lucrat în gră- 
dină pecât au putut mai frumos. 

'56. Şi după aceea, întro zi, vine 

o babă bătrână şi le cere 6 bucată 

de pâne.. | 
57. Ei i-au dat şi ea le-a mulțumit 

frumos. La' urmă, ea le zice: «gră- 

dina voastră-i foarte frumoasă, nu- 
mai un lucru vă lipseşte în ea.» 

58. Ei încep să se gândească ce le 
poate lipsi în ea și s'o roage să le 
spună ce le poate lipsi în ea... 

59. Ea le-a zis: «da, vă voiu spune
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țe vo fals, ma va fi tesco' za dobndi 
ţa stvâr.» - 

60. ţela mai betăru ziţe : «io-i mere 

țere, magari pre tota luma, doclie] 

aflâr.» i N 

61. iâ-t - odgovorg, lke mors trei 
vote lu câlu potcovele gambiţi, 

mâjce''nego cold verire. si l-a.spus 

ţe lor falg: ke lor fale o deble si 

pre deble un pu! cârle: cănte vâvik. 

si jă l-a spus'iuve vor țăsta fl. on- 
trat iâ. mere câ. i 

62. ţesta mai betăru îrâte ziţe lu 
sore-s neca-l pripravg ţevă za cu sire 
lă, ke ie va mere ere țăsta ţe lor-n 
vrt fale. - | 

63. sora l-a-v rugât si plăns-a 6coli 
de ie,ke neca nu mere ke. se va 
perde, ma ie per forță ke mere. 

61. si iă l-a-v lasât si -facut-ăl-a 
ță ţ-a-v-ie vrut. o 

65. ie mere câ si-niurebe un stârăţ. 

G6. ţesta stârăț-I-ntrebe iuve mere 
e ie-l zițe le mere-n ela si ţela 
loc, e ţela stârăț-! odgovorâ: cănine 
ănrejce cu câlu docle poți, pac ver 
veri prin boske si codri mâr, pocle 
vă fi previse-n zdolu si va fi pole- 

„dito, ke cu câlu n-er pute-nreii e ; 
ontrat ver mere-mnănda si col6 tire 
vor clemă de tote bânzile si ţi-se 
va vede ke: plăngu si te rogu ke 
neca'nu.meri reijte; toț vor te clemă, 
si vor gang: «nu mdre-nreg ce, perle 
trer perde!» ţi-se va vede ke-s te? 
îrâţ si te sor'si țâțe si mâia, ma tu 

ce vă lipsește vouă, dar lucrul acela 
va fi greu de dobândit.». 

60. Cel mai bătrân zice: «eu voiu 
merge să caut, măcar prin toată lu- 
mea, până voiu' află.» 

61. Ea-i răspunse, că va trebui de 
trei ori să schimbe potcoavele ca- 
lului, până va sosi acolo, și le-a spus 
ce le lipseşte: că le lipseşte un co- 
pac şi pe copac o pasăre?care cântă 
pururea. Și ea le-a spus unde le vor 
găsi. Apoi pleacă. 

62. Fratele cel mai mare zice so- 
ru-si să-i "pregătească ceva ce să iea 
cu sine, că el va merge să caute 
aceea, ce le lipsește lor în grădină., 

63. Sora l-a rugat și a plâns pe 
lângă 'el, să nu meargă că se va 
pierde, . dar: el [zicea] cu tot dina- 
dinsul. că merge. e 

64, Şi ea, l-a lăsat şi i-a făcut a- 
ceea, ce voiă el. . i 
"65. EI pleacă și se întâlneşte cu 

un Moș a 
66. Moşul ăsta îl întreabă unde 

merge și el îi zice că merge în 10- 
cul cela şi câla.. Iar moșul acela îi 
răspunde: «mergi inainte cu calul 
până unde poţi, apoi vei ajunge în 
pădure și în munţi mari, apoi va 
merge [calea] prea tare lu vale, şi 
va (i îngheţ, aşă că cu calul nu vei 
putea [merge] înainte; atunci vei 
merge pe jos şi acolo te-or chemă 

„din toate părţile şi ţi se va păreă 
că plâng şi că te roagă să nu mergi 
înainte; toți” te-vor chemă şi vor 
grăi: «nu merge înainte căci te vei 
pierde!» 'Ți-se va păreă, că-s fraţii 
tăi și surorile tale și tata şi mama,
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nu te cutezi obrni, perle ver vâle 

ocameni». 
67. si ie de milinc e Li s-a vezut 

ke-s lui rodite? vutât-a-v ţe I-a-v ţela 
stârăţ zis si obrnit-s-a ie nâzat si vâle 
ocamenit-a-v. 

68. dupa ţă lui sor si lui frâte s-a-v 

ude poidțit dupa ie, ke nu-i-l si ke. 

s-a plerzuit ie. 
69. ontrat lui frâte s-a-v spravit 

țere-l si mes-a-v. ăniurbe un stârăţ. 

cârle 1 a-v ăntrebât iuve ie mere. ie 

spus-a-v cum-ăs-a-v lui frâte pterzut, 

ke-l mere ţere;. docle-l aflâre. 

170. ie I-a-v zis: cămne» si-l ziţe 

iuve-l va fl, ă! ziţe tot ţe-l va tu- 
ei pre kâle, cum va îe veri prin 

boske si prin codri,-pocle va: veri 
pre led, ke nu va pute. vec cu câlu 
nreijce; ontrat neca scoţg zos si neca 

mere-mnănda; ke va avzi ke-l va 

clemă lui frâte, lui sor, lui ţâţe, și 

mâia, ma le nu se cuteze obrni, ke 

țăsta vor fi jel, se 'se obrnire ke va 
vâle ocameni, ke nu va sti nis vec. 

71. cănd-a ie verit col6, Li-s-a ve- 

zut ko-l ctemu de tote bânzile si-l 

ganescu: «nu mere-nrejce le t-er 
plerde!» ie. mislit-a-v lke-i ţa istina, 

ke ăs ţa ie! si s-a-v obrnit si oca- 
menit-a văle. | 

72. dupa căta zile lor sor posrig 
misli si plănze iuvcis Lei frâţ si ju- 

ve-s-a-v ie! pterzut. si. iă mislit-a-v 
iuve-l re pute flă si zis-a-v: «za, 

"n-âm nego ţeti doi vut ăn țăsta lume, 
meg- tere; ali I-oj oslobodi,ali voi 
si io muri cu iel». 

dar tu să nu te întorci, căci tevei 
preface îndată în stâncă.» 

67. Și el de mila ce isa fiicut, 

crezând că-s părinţii lui, a uitat ce 
îi spusese moșul acela și sa întors 

și îndață a împietrit. 

68. După aceea, frate-său și soru-sa 

Sau văicărat mult după,.el, că nu-i 

şi că sa pierdut. 
69. Atunci fratele său s'a gătit să-l 

caute și a plecat. Se întâlnește cu un . 

moșneag care-l întreabă unde merge. : 

El a spus cum sa pierdut frate-său 

şi că merge să-l caute, până-l va găsi. 

70. EI îi zice: «mergi !» şi-i spune. 
unde-i va găsi, îi spune tot ce-i se. 
va întâmplă pe cale, cum va ajunge 

în pădure și în munți, apoi va ajunge 
pe gheţuș, aşă că nu va mai puteă,. 

merge cu calul înainte; atunci să sară 

jos şi să meargă pe jos, că va auzi 

că-l va chemă frate-său, soru-sa și 

taica şi maica, dar să nu se întoarcă 

[crezând] că vor fi ei, căci de se va 

întoarce, se va preface îndată în 
stâncă, aşă că nu va mai ști nimica.. 

71. Când a venit acolo i, Sa părut 
că-l cheamă din toate părțile şi-i spun: 
«nu merge înainte „căci te vei pier:. 

de w EI a crezut că-i adevărat, că-s 
ci şi sa întors'şi a împietrit îndată. 

72. După câteva zile sora lor, în- 
cepe să se gândească și să: plângă 
că. unde vor fi fraţii ei și unde s'au, 
pierdut. Şi ea se gândiă că unde-i. 

va puteă găsi și zise: «nam. avut 
decât pe ei doi pe.lumea așta, merg 

să-i caut; sau îi voiu slobozi sau 

voiu muri și eu cu ei!»
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73. jă l-a mes ere si â vire ăm- 

nănda pre o câle si vede ur de un 
stup legât cu a lui per, si ie-v-o- 
ntrebe juve mere ; iâ T-a spus cum- 

a-v jâ doi frâț pterzut, căta vreme 
falescu ke nu ni stije de ie! si ziţe: 
«meg-l țere, săm cuntente magari 

si jo muri cu jel. -. | 

74. ie-I ziţe: cămnş, si tu l-er fă, 

ma căn veriri-n țela loc nu utâ mele 
besede ţe-ţ io zic: tu ver avzi ke 
t-or clemă si rugâ-te si plânze ocoli 
de. tire, neca te fermosti ke ier-s te? 
frâţ, e tu nu te cutezi fermâi, ni 

obrni-te năzat, ca, si cum a:v te frâţ 
obrnit-se si s-a-v pterzut; tu ămne 
nrefide docle veriri la o deblg, ke 
ver, vedg sus un pul juve cânte. 
ontrat ămne sus pre ţa deble si câțe 
țela pul». 

75. cănd-a iâ cols verit, avzit-a-v 
de tote bânzile ke-v-o ctemu si k-a-v 
plăns coli de iâ, neca se fermâ 
ke iel s Tei frâţ. | | 

76. jă bire-n câp ţirita ţe T-a-v 
țela ţ-a fost legât zis, ke iâ nu se 
cuteze fermţi, ni obrni năzat, doele ' 
nu verire la ţa deble, iuve-i putu 
sus, cârle vâvic cânte. | 

77. când-a fă verit la ţa deble, 
mqs-a(-v) sus si more za caţă ela 
pul, ma pulu s-a zâlic strasit si sca- 
pât-a, câ. a 

78. iâ mere dupa ie; pac .i-s-a 
lasăt caţă si iă ontrat câțg ţesta pul 
si misle cum rgiă pute inke ţa deble 
cu sire lă; e putu-t odgovorâ: «ţiie 
nu-i trebe nego trei fot lă si din 

13. Ka a mers să-i caute şi a mers 

pe jos pe o cale şi vede pe unul 
legat de un par de părul său. Siel 
o întreabă unde merge; ea i-a spus 
cum aavut doi fraţi, de câtă vreme 
lipsesc, că nare știre despre ei şi 

zice: «merg să-i caut, şi-s mulţu- 

mită măcar să pot muri cu ei». 
14. El îi zice: «mergi şi îi vei găsi, 

dar când vei sosi în locul acela nu 
uită de vorbele mele pe cari ţi le 

spun: tu vei auzi că to vor chemă 

și rugă și vor plânge în jurul tău, 

ca să te oprești că ei sunt fraţii tăi, 

dar tu să nu te opreșşti, nici să te 

întorei, precum s'au întors fraţii tăi 

Şi s'au pierdut; tu mergi înainte până 
vei ajunge la un copac, pe care vei 
vedeă cântând sus o pasăre. Atunci 
urcă-te pe copacul acdla și prinde 
pasărea». 

75. Când a sosit acolo auzi diniza 
toate părţile că o cheamă şi că plân: 
geau în jurul ci, ca să se oprească 
că ei sunt fraţii ei. 

76. Ea a ţinut bine minte ce i-a 
spus cela ce eră legat, ca să nu se 
oprească, nici să se întoarcă, până 
nu va sosi la copacul cela, în care 
e sus puiul care cântă mereu. 

77. Când a sosit la copacul cela, 
s'a urcat și merse să prindă pasărea, 
dar pasărea sa speriat puțin și a 
scăpat. 

| 78. Ea merge după ea; pe urmă 
i s'a lăsaţ prinsă și atunci ea, prinde . 
pasărea și se gândeşte cum ar puteă 
luă cu sine Şi copacul cela; iar pa- 
Sarea Ii zice: «nu-ți trebue să ini 
decât trei foi şi din aceste trei foi
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țăste trei fot ăţ va zrasti la un hip 
o deble (ajsâve». 

19. ontrat mere ijă cu țesta pul 

nâzat prende verit-a-v si âfle sel 

frâţ ocameniţ si mere cătra iel. on- 
trat-a-v pomislit ke se re iă put a 

se! frâț oslobodi; ontrat Lei frâț-a-v 
vâle ozivit nâzat si toț ţeli ţ-a-v 
fost ocameniţ țiia mergu cătra câse 
si saki pre câle ţe vedgia, ăl oslo- 

bodiia. 
80. verit-a la ţela ț-a fost legât de 

stup si devet câțke 6coli de ie fost-a. 

81. si ie-v-o cleme, ziţe: «ţe, mire 

sirota, ver lasă, ienţa, io-sm ţela ţ-am 
tire oslobodit si toț ţesci âlţi; smil- 

vârte, nu ni mire lasă ânţa, trupâ-me 

cu o fole de ţa deble ţi-ai tu lât». 

32. si ontrat mes-a jă cătra ie si 

_trupitel-a-v cu ţa fole si je s-a zâiino 

"rezlegât e din ţale câţe ţ-a-v 6coli 
de ie fost, verit-a-v dvaniist crâ- 

ture fâre. 

83. ontrat re fost toţ vre si ntre: 

bavâit-a-v-o se se va iă marită dupa, 

vrur. 
81. iâ n-a vrut; zis-a ke va cu sel 

frâţ siromâski zivi. 

85. ontrat mes-a.iel că si mes-a-v 

in. se vrt.. 

86. col6 zivit-a-v nuscăt vreme. 

ontrat cănd-a-v ie câse verit, fa- 

cut-a-v debla nerasti si lasât-a-v ţesta, 

pul pre iă. e 

87. ţesta pul a vâvie.căntavâit. 

"88. pac vire ur cătra ie! si le ziţe 

îţi va crește îndată un asemenea 
copac». | 

79. Atunci ea se întoarce cu pa- 
sărea, aceasta pe unde a venit şi gă- 

seşte pe fraţii săi împietriţi şi merge 

la ei. Atunci se gândi că dacă ar 

puteă să-şi slobozească fraţii; atunci 

fraţii săi îndată au reînviat şi toţi 

cei ce erau îÎmpietriţi acolo merg 
către casă şi pe fiecare, pe care-l 

vedeă pe cale, îl sloboziă. 
80. A venit la celce eră legat de 

„par şi erau nouă şerpi în jurul lui. 
81. Șiel o chiamă și zice: «Ce, pe 

săracul de mine mă vei lăsă aici, 

eu sunt.acela .care te-am slobozit 

pe tine şi pe toţi ceștialalţi; .milu- 

eşte-te şi nu mă lăsă nici pe mine 
aici, atinge-mă cu o foaie pe care 

ai luat-o din copacul acela. 

82. Şi îndată a mers ea la el şi 
l-a atins cu foaia aceea și el s'a des- 

legat îndată şi din șerpii ce au fost 

în jurul lui au ieșit doisprezece crai. 

83. Atunci ar fi vrut so aibă toți 
şi o întrebară dacă vrea să se mă- 
rite cu vreunul. po 

84. Ea na vrut; a-zis că vrea să 

trăească cu fraţii săi ca oamenii săraci. 

85. Atunci au plecat și au mers 

în grădina, lor. 

86. Acolo au trăit câtva timp. Când 

au venit acasă, au făcut să crească 

copacul și au lăsat pasărea ceea 
pe el.  -.- 

87. Pasărea cântă mereu. 

88. Odată vine un om la ei și 

le spune că ei trebuie să cheme 
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ke jel morescu ţela, țesâr din esta 
loc o zi na obed clemă. 

89. iel-I odgovorescu lie iel-s si- 
româs si grumbo ke âru, ke n-âru 
nis cu ţe posluzi-I, ni le n-âru scând 

si nicacove stvâr. 

90. ţesta-! ziţe: «samoc nemislc 
pre ţela pul, ţiie se va scându fâţe, 
piiâtele ver află, pasădele, tavâile, 
viru si tot ţe-ţ fure trebe za pre 

„scând tu ver află su pemint ăn ela 
loc, pocle lu un ât loc ver află trei 
zirure si ţela mai mârle ţe fure, 
ver-l dă căn tot fure finito pre scând 

ăntru ţesâru si je-l va'tală; cănd-l ie 

talâre, se va tot pooblati.» 
91. 'cănd-a fost, ije-v lât ţesta zir 

si l-a-v talât si s-a tot oblatit. ie pos- 
Bit-a-v iadi-se si vilei pre ţesci feţor. 

92. putu posng ontrat căntă si zițe 

lu ţesâru: «veselâ-te, nu te iadi, le 
țăsta-s ţeli de te sănze, ţe c-a-v pi- 
s6it l-a te mutere nascut o simiie 
si o mâţle si un brec; țăsta-s tet 

fil si te file. 

93. ontrat s-a-v câro rezveselit cu 
iel si lât-I-a câsc si mes-a țere a se 

mulere ţ-a-v lor mâje fost, se-i îă 
inke viile; si Ilât-a-v-o ine viie, lât- 

a-v-0 căse si pocle zălic vreme mu- 
rit-a-v iă, . 

94. si vâle dupa, (â « clemât-a-v scle 
cunăde si-ntrebât-l-a se iâle conoscu 

țesci feţor. iâle se pristrasescu si 
zicu: «ne.» 

95. ie le-ntrebe ke borbit va fi 
țăsta ţeli ţe iile pisiveit-a ke lui 

într'o zi la prânz pe împăratul din 

părţile acelea. 

89. Ei îi răspund că ei sunt sâr- 
mani și că stau rău, că nau nici cu 
ce să-l slujească, că n'au nici masă, 

nici alte lucruri. 

90. Cela le zice: «Gândeşte-te numai 

la pasărea ceea și (i se va face masă, 

vei află talere, cuțite, fețe de masă, 

vin şi tot ce-ţi va trebui pe masă, 
vei află sub pământ în locul acela, 
apoi. la un alt loc vei găsi trei fructe 
şi pe cel mai mare îl vei da pe masă, 
când tot va fi isprăvit, înaintea îm- 

păratului şi el îl va tăiă; când îl va 
tăiă se va murdări de tot.» 

91.: Când i-a venit rândul, el a luat 

fructul acela şi l-a tăiat și sa mur- 

dărit întreg. El a început a se nc- 
căji și a strigă spre [iciorii aceştia. 

92. Pasărea, începu atunci să cânte 
şi zise împăratului: «bucură-te, nu 
te supără, că aceștia-s sânge din sân- 
'gele tău, despre care ţi-au scris că 

nevastă-ta a născut o maimuţă şi un - 
cotoiu și un câne; aceştia-s fii tăi 
şi fiica ta.» 

93. Atunci sa bucurat tare cuei 
[impreună] şi i-a luat acasă şi a mers 
să caute pe nevastă-sa, care a fost 
mama, lor, dacă-i încă vie: şi au gă- 
sit-o vie încă, au luat-o acasă și după 
puţină vreme ca a murit. 

94. Și îndată după aceea a chemat 
pe cumnatele sale şi le-a întrebat 
dacă cunosc pe. feciorii aceștia. Ele 
se sperie şi zic: «nu.» 

"95. El le întrebă că poate aceştia 
“Sunt cei despre cari cele au scris că 
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mulere nascut-a-v o simiie si o 

mâțke si un brek? 
96. si ontrat-ăl-a-v vii 'zgorit. 

- 
9... 

1. O vote mes-a un mladic sluzi, 

la un gospodâr za boii pâste. si s-a 
pogodit usă: căn prilinire biţu, neca 

mere acâse din ât. 

2. ie stivut-a ke un provt virave 

cătra lui mulere. - a 

3. ie prikinit-a biţu si ziţe lu gos- 
podâru lo mere din ât.. 

4. gospodariţa vezut-a ke ic vire 

si iă, ziţe lu prevtu neca se scunde 

su pât. 

5. hlapăţu ziţe lu gospodariţe ke 

l-a gospodâru tremes neca căsa po- 

met. iiă-T ziţe: «ma ţe-sti bedast?» 

G. ma ie lât-a mâtura si zdroţg pri 

su pât cu mâtura. de cân l-a zgrebit 

lât-a biţu si mes-a cătra gospodăru. 

7. âtq-zi zițe lu gospodâru, “ke 

mere din ât biţ. 
8.. e gospodarița vede ke ie vire 

si zițe lu prevtu: «ţela drac vire; 

scunde-te-n-rmâr !» 
9. o ie ziţe: «gospodăru mi-a dât 

urdin ke neca tot din câse puig 

pre baladur.» ie câţe. casunele si le 

hit6 pre baladur si prevtu cu- rmâru ; 

si tunţe ţa lăje. si mere cătra g0s- 

podâru. 

10. âte-zi mere din biţ. jă vede 

ke! vire si-l: ziţe: «păs-n gumne 

si zearnâ-te cu .slâmc, iur. je nu va 

stii kâ-sti-tu ţiia:» 

nevastă-sa a născut o maimuţă, ua 

cotoiu și un câne? 

-96. Și atunci el le-a, ars. de vii. 

5. 

5. Tr aducere, 

l. Odată a mers un tânăr să. se 

bage slugă la un stăpân, ca să-i 

pască boii. Şi sa tocmit aşă: când 

i se va frânge biciul, să meargă acasă 
după altul. . 

2. El ştiă ca un preot obişnui și să 

umble pe la muierea lui. -: 

3. A frânt biciul și zice stăpânu- 
lui că merge după altul. 

4. Stăpâna a văzut că vine și-zice 

preotului să se ascundă sub pat. 

5. Sluga zice stăpânei că l-a trimis 

stăpânul să măture casa. Ea-i-zice: 

«ce, eşti nebun?» îi 

6. Dar el a luat mătura și împinge 

cu mătura sub pat. După ce l-a sgă- 
riat, a luat biciul şi s-a dus la stăpân. 

7. A doua zi zice stapânului « că 

merge după alt biciu. 
8. Şi stăpâna vede că.vine şi zice 

preotului:: «Dracul - cela: vine; as- 

cunde-te în dulap.» 
9. Şi el zice: «stăpânul mi-a dat 

poruncă să pun tot din casă pe pri- 

dvor.» Apucă lada și o aruncă pe 

pridvor şi pe preot cu dulapul; și 

“apoi le lasă şi merge la stăpân. 

10. A doua zi merge după biciu. 
Ea vede că vine şi-i zice [preotului]: 
«mergi în arie şi acopere-te cu paie, 
de bună samă că nu va şti că ești aci.»
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11. ic zis-a lu gospodariţe le l-a 
gospodăru tremâs neca ţa slâme zâlic 

stuțe, ke-i zrne-n-t-ă ipke de grăv. 

12. je lât-a ţipu si tuţg priste ţa 
slâme si ie se uviis printru slâme, 

ma hlapățu tâţe si se ărde. 
13. «a infati» ziţe prevtu a Iei, 

«nu-i âto, nego tu ver mori cătra 
mire veri, jo-i măre ve aratâj, ţe m-or 

pemintu ară, e tu âdo merinda si ne 

ren pogovori noi doi. 

-14. jă-l-atrebe: ciuve vor [i tela- 
ratâi?» | 

15. ie-l ziţe: «iuve furu boii ocru- 

ni cu r6zele.» 

16. e hlapăţu avzit-a e ie musât 
mere âte-zi cu gospodăru ară si-n- 

crunit-a sel boi cu râziţe 6coli de 
corne. 

17. e gospodăru-T ziţe: .«ţe-sti be- 

dast ke boii ncrunesti?» ie-T ziţe, 
ke-s mai musâţ. 

18 coli de podne vire. gospoda- 

rița si porte pre câp o mâre sprle 
si ziţe: «Bog dai sricu.» 

19. e omu-! ziţe: «sa ță-i verit? 

e iă-l ziţe: «dus v-am ţevă mai buro 
za merindu.» 

20. de saco ţ-a muncât îâ zis-a: 

«omu me, ctimatru prevtu m-a ru- 

gât ke se res si lui duţe ţevă za 
mugcă, c-are .si ie tezâţ za arâ e 
decla I-e bolne.» 

21. e ie-l zițe: «sa, du, bora-ăi 
de ţe.» 

22. e i ziţe: cdu- tub ie-I ziţe: 
«io nu meg». e hlapăţu fosta segav 
si ziţe: «ţe, nu re mai bire fi se ve 

[Slusa] zise stăpânei că l-a 
trimis stăpânul să îmblătească puţin 
ale paie, că sânt încă grăunțe de 
grâu în ele. 

12. Luă băţul şi îmblăteşte paiele 
și [preotul] să svârcoleşte prin paie; 

dar sluga tace și râde. 

13. «A, întradevăr,» zice preotul 
[stăpânei], «nu ne rămâne alta decât 

că va trebui să vii tu la mine! Eu 

voiu avea mâne plugari, cari îmi vor 

ară pământul, și tu adu-mi prânzul 
şi ne vom înțelege amândoi.» 

14. Ea-l întreabă: cunde vor fi plu- 
garii tăi?» 

15. EI îi. zice: «[acolo] unde vor 
fi boii încununaţi cu trandafiri.» 

16. Dar sluga a auzit. A doua zi 
merge frumușel cu stăpânul la arat 
și încunună boii săi cu trandafiri în 
jurul coarnelor. 
17. Stăpânul î ii zice: «ce oști ne- 

bun. de încununi boii?» E] îi zice, 
«că-s mai frumoși [așâ].» 

18. Pe la ameazi vine stăpâna pur- 
tând pe cap un coş mare Şi-i zice: 
«noroc să dea Dumnezeul“ 

19. Şi omu-său îi zice: <ai venit?» 
și ca îi zice: «vam adus ceva 
mai bun de prânz.» 

20. După ce au mâncat ca zise: 
„ «bărbate, cumătru preotul m'a rugat 
să-i duc și lui ceva de mâncare că 
are şi el muncitori ca să-i are, iar 
bucătăreasa îi e bolnavă.» 

21. El îi zice: «du-i dară, căci e 
de unde.» 

22. Ea îi zice:. «du-ii tub Eli 
zice: «Eu. nu raerg.» Dar sluga eră 
isteață și zice: «ce, n 'ar fi mai bine,
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voi doi ţevă pogovoriţ, e jo se res 
duţe, res acaţă si plâda.» 

23. gospodăru-l ziţe:: ca pâsh 
24. e je mere si hit6 ţa păre 6- 

coli de ţeste si ţale bure butil si 

ţa cârne copte, si vire la prevtu si-Y 

zițe: «câpterte bire cum ver fuzi, 

perke va veri me gospodâr cu: secura 

su desne măr. si ie va rezilgi de 

tire ţevă fâţe, perke ie verit-a doz- 
nâi ke-! tu cătra mulere ămni.» 

25. je mere că si vire la gospo- 
dâru si-l ziţe: cie t-a rugât ke neca 
duţi secura su desne : mâr ke l-er 

nepravi plugu, zâsto lui tezâc ke nu 
stiie.» : ! 

26. prevtu vede le ie vire si fuze, 

„e ie-l cleme: «cume, stepte 1» e ie 

trle ipke ma câro de frike. 

27. e pospodâru se obrn€ si mere 
năzat cătra hlapăţ si cătra mulere 

si vede ţa păre si ţa cârne si țale 

butil, e ie ţa pobire. 
28. e mutera-ntrebe hlapăţu: aţe- m 

ţa omu pobir6?» e ie-l zițe: «rpi, 

cu ţe te va uţide, c-a ie cătra tire- 

mnât.» 

29. e iă fuze. 

30. vire gospodâru: la hlapăţ si-! 
zițe: «e ţe-m 'mulera fuze?» e ie 

ziţe: munite verit-a.» | 

31. e je ziţe: «te rogu, zute-m 
trli, ke ren-o caţâ.» | 

32. omu tel dupa iâ. e căn iă 
n-â putut ves trli, iă s-a fermâit si 
clecnit-a si. zis-a: «omu me, 0pro- 
stâ-m, ie n-ă fost nego trei vote cu 
mire,» 

dacă voi aţi sta: puţin de “vorbă, 
căci eu dacă aș duce [prânzul], aș 

căpătă şi bacșis.» 

23. Stăpânul îi zice amergi, dart 

24. Şi el merge şi aruncă jur îm- 

prejurul drumului pânea, sticlele 

acelea bune şi carnea aceea, friptă și 

vine la preot şi-i zice: cai grije bine 

cum vei fugi, căci vine stăpânu-meu 

cu securea sub mâna dreaptă şi pa- 

rămi-se că are să-ţi facă ceva, căci 

a băgat de seamă că umbli pe la 
muierea lui.» 

25. El pleacă şi vine la stăpân şi-i 
zice: «te-a rugat să-i duci securea, 
sub mâna dreaptă să-i dregi plugul, 

căci muncitorul lui nu știe.. 

26. Preotul îl vede venind şi fuge 

și el îl chiamă: -«cumetre, aşteaptă 

Dar el fugiă şi mai tare, de frică. 
27. Stăpânul se întoarce şi merge 

înapoi la slugă și la, nevastă şi vede 

pânea şi carnea aceea şi sticlele a- 

celea şi le culege. 
28. lar muierea întreabă pe slugă: 

«ce-mi culege bărbatul?» și el zice: 
«pietri, cu cari te va omori, pentru- 

că a umblat [preotul] la tine.» 
29. Si ea o iea la fugă. 
30. Vine stăpânul la slugă și-i zice: 

«de ce-mi fuge nevasta.»El răspunde: 

«a înnebunit!» 
31. Si el zice: «te rog ajută- mi să 

fugim, ca so prindem.» 
32. Bărbatul fuge după ea. Şi când 

ea nu mai puteă fugi, sa oprit, a în- 
genunchiat şi a zis:. «bărbate, iartă- 
mă; n'a fost decât detrei ori cu mine.»
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33. e je-l ziţe:uic«ţire?» ce sa de 

tu stiii», ziţe gospodariţa lu gospo- 
dâru. 

34. e ziţe gospodâru lu hlapăţu: 

«scode ke te cu mire preizi, cân-sti 

asâ segav. tu-sti mai segav de mire 

si de me mulere si de prevtu, ke 

t-âi facut neca se e țăsta dozns, fâr-de 
nis ganci». 

6. 

“1. O 'vote un feţor pasolta se 
blâge- -n lug. 

"2. vila verit-a la je si l-a zis: „«ţe 
lucri tu'iențab 

“3. ţesta feţor fost-a mic si mrsav, 

grumbo-nmestit si câro blâtn. 
4. vila zis-a-ntru .sire: «ie morg 

fi siromâh si câro debul; io l-oi lâ 

cu mire, l-oi fâțe veri mâre, târe 
musât si m-oi nsură dupa ie:» 

5. dopke L-a factit veri cum-a po- 
mislit si țesta feţâr mes-a cu iă, ne 
la “lui. stârţi, ma ăn ţela loc, iuve 
vila zivit-a cu sele sor. 

6. esta loc fost-a lârgo, lârgo, ma 
iel-a, verit ăn mike vreme si S-a-n- 
surât scupa. 

7. iel a zivit Câro Dire, docle je 
Sa: pomislit le re mere la țâţe si 
la mâia; nu l-a vezut țude vreme, 
m-ă stivut cum stâvu, se-s vii ali 
mor. : | 

8. vila, mulera-l, l-a lasât mere 
vede, ma l-a zis: «câpte- -te tu, neca 
nu te vrur busnâ, ke se te busnire e, 

'33. Şi el îi zice: «eine?» «stai, 
ştii tu!» zice stăpâna stăpânului. 

34. Iar stăpânul zice slugii: «Păcat 

să-ți pierzi vremea la mine, când 

ești aşă de isteț. Tu ești mai isteţ 

decât mine și decât muicrea mea 

și decât preotul, căci tu m'ai făcut 
să bag asta de seamă, fără să spui 

o vorbă.» 

6. Traducere italiană. 

-1. Una volta un fanciullo pasco- 

lava la sua mandra in un prato. 

2. La vila venne da lui e gli disse : 
«cosa fai qui?» 

3. Questo ragazzo era piccolo e 
magro, male vestito ed assai sporeco. 

4. La vila disse fra se: «egli deve 
essere povero ed assai debole; io 
lo-prenderă con me, lo fară diven- 
tare grande, robusto e bello e mi 
spaserd con lui. | 

5. Dunque lo fece diventare come 
avova pensato ed il ragazzo andă con 
essa, non presso i suoi vecchi, ma 
nel luogo dove la vila, viveva colle 
sue sorelle. | 

6. Questo paese era lontano, lon- 
tano, ma essi arrivarono in „poco. 
tempo e si sposarano. 

1. Essi vissero assai benc, finch& 
egli pensd di andar trovare îl padre 
e la madre; non li vide da molto 
tempo, non sapeva come stavano, 
se erano vivi o morti. . 

8. Vila, sua moglie, lo lascid an- 
dare a vederii, ma gli disse : «guar 
dati, che nessuno ti baci, ch& se
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tu me ver ută si io ţa vote t-oi veri 

țere si t-oi castigâi. na-ţ țăsta mosie; 
(ă ţe pomisliri ver ve.» 

- 9. dople ie mes-a câ si cuma 

vrut veri la un hip câsc, asă verit-a. 

10. mâia si țăţe-l verit-a dupa 
căta ân câro betăr. si fost-a dâro 
cuntenţ căn l-a vezut. 

11. si ie zis-a lu mâie-s: «fe de 

„Mire de ver, ma nu me samo busni.» 

12. si cum la vile fost-a ăn un 

mâre palâţ, asă je vrut-a neca [iie 
si lui câse. si câsa l-a verit un 

mâre si musât palâţ. 
13. a lui susâz nu l-a captât bire, 

cum a ie vut ţela niâre palâţsi ie 
miţ câs; si iol-a vrut ave asâv palâţ. 

14. ie factât-a veri lu sali un palâţ. 

15. o vote de nopte lui mâie, cum 

l-a vut râda, l-a busnit, si ie.de ţa 
vote-mpâi utât-a vila. 

16. ăn ţela loc-a fost o musâte, 
musâte. fete, ăn câre ie s-a asâ-namu- 
râit, k-a deţideit de lâ-v-o za mulere. 

17. si asâ facut-a ma cănd-a-v: ie! 

mes ăn baserike za zaconi-se, tunţe 

si: vila mes-a ăn baserike si s-a fa- 

cut ved$ samo lui. 

"18. ie-v-o zegTedit-a si jă l-a zis: 
«va bire, samo tu-m de năzata mos- 

qualcuno ti baciasse, tu mi dimen- 
ticheresti ed io. quella volta ti verrd 

cercare e ti gastigherd. »  Eecoti 

'questa scatola; cid' che penserai, 
avrai.» 

9. Egli dunque se mando e sic- 

come voleva venire a casa subito, 
cosi venne. 

10. Sua, madre e suo paăre dopo 
tanti anni invecchiarono molto. Ed 

erano contentissimi  quando lo vi- 
dero. 

11. Egli disse alla madre: «fa di 
me cid che vuoi,'-ma solo non ba- 
ciarmi.» 

12. E siccome presso la vila stava 

in un grande palazzo, cosi egli volle 
che sia anche la sua casa. La sua 

casa divenne un grande e bel palazzo. 

13. 1 suoi vicini lo guardavano 
di mal occhio, perche& egli aveva 

quel grande palazzo, ed essi piccole 

case ; volevano anche cssi avere si- 

mili palazzi. | 
14. Esso fece ad ognuno i suo 

palazzo. 
15. Una volta, di notte sua madre, 

siccome gli 'voleva bene, lo bacid 

ed egli da quella notte in avanti di- 

menticd la, vila. 

16. In 'quel villaggio vi era una 

bella, bella ragazza, nella quale s'inna- 

mord tanto, che decise di sposarla. 

17. E cosi fece. Ma quando anda- 
rono in chiesa per sposarsi, anche 

la vila vi ando, e si fece vedere solo 

“a lui. 

18. Egli la vide cd essa gli disse: 
«va bene, solo ritornami la scatola.»



“ 

ha.» je T-a-v-o dât, si ţa vote s-a 
domislit de vile. 

19. a lui palâţ si tot a lui verit-a 
acm6 cum a-si fost mârce nego co- 

noscut-a vila. * 
20. ie tunţe, tot dispergit, mes-a 

prin boske ke va află vila, ămnăt-a 

zia si nopta prin mâr si scur bosle 

si. o vote verit-a la o pustine, iuve o 

bâbe negre ca si corbu cuhţit-a ăn 

un mâre maste.scrob. 

21. ţăsta bâbe fost-a o strige. 

22. ije-v-o-ntrebe: «lu cui cuhesti 
tu căta, scrob?» 

„23. iă I-a respondit: «io cuhâse 
testa, serob lu mele trei file si tot 
țăsta nu le va fi dosta.» 

24. je-v-o-ntrebât-a ine s-a veziit 

a lui mulgre, vila. îă l-a zis: cămne 
ănrerice si ver veri la sâse fete; bor- 

bit ţ-or jâle spure» 
25. ie tunțe mes-a ănrejce si ve- 

rit-a la un loc, iuve s-a cuhâit do 
mastele de scrob. 

26. verit-a si țâle sâse si jâle l-a 
Zis: neca mere-nrejjce, va veri la un 

loc, iuve vor fi devet de iile si țăste 
l-or spure. 
„27. ie mere, mere prin boskg si 
o vote verit-a la devet fete. 

28. ie l-a-v rugât neca-! zicu s-a 
vezut treţe lui mulgre.. 

29. iâle I-a zis. ke l-or fâţe mere 
col;; ănfati factit-a veri un. mâre 
vint. țesta vint l-a lât cu sire si ie s-a 
aflât ăn un loc, iuve s-a uscât roba, 

30. ienţa fost-a vila, mulera-, 
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Egli gliela diede, ed allora si ricordo 

della vila. 
19. Il suo palazzo e tutto il suo 

ora divenne come prima che conobbe 

la vila. | 
20. Egli allora tutto disperato va- 

gava pei boschi per trovare la vila. 

Camminava giorno e notte attra- 

verso grandi ed oscuri boschi, ed una, 

volta capito in un deserto, dove una 
vecchia nera come il corvo cucinava 

in una grande pentola slirob. 

21. Questa vecchia cra una strega. 

22. Egli le domanda: «per chi cu- 

cini tu tanto slirob ?». 

23. Essa gli rispose: «cucino questo 

skrob per le mic tre figlie e tutto 

questo non basteră loro.» 
24; La interroga ancora se vide 

sua moglie, la vila. Essa gli disse: 

«va avanti e vedrai 6 fanciulle; forse 
esse te lo diranno.» | | 

29. Egli allora sincammind cd 
arrivo în un luogo dove in due ma- 
stelle si cucinava skrob. 

26. Vennero le sei cd esse gli dis- 
sero di andare avanti, che verră in 
una regione dove saranno 9 di queste 
ed esse glielo diranno. 
27. Egli va, va, attraverso boschi 

e venne da queste 9 ragazze. 
28. Le pregd di dirgli se videro 

passare sua moglie. 
29. Esse gli risposero che lo fa- 

ranno andare presso la vila; diftat- 
ti fecero suscitare un gran vento. 
Questo lo prese. seco, ed il bifolco 
si trovă in un luogo, dove si asciu- 
gava della roba. 

30. Qui era la vila, sua moglie.
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31. o zenske l-a-ntrebât ke ţe re 

ânța? «câptete, se te re ved vila, 

ke te re restărgni.» si cum jâ sti- 

vut-a ke ţere vila l-a ipke zis: «scun- 

de-te su pâtu lu îă, si când ă! decla 
dusere mumcâtu pre scând, tu poi- 

d6-l tot.» 

32. ic factt-a cum I-a zis ţa zen- 
sle uri trei zile. 

33. vila mislit-a lke-v-o castige 

Domnu din zâ-ţ-a facut slâbo lu o- 

mu-s, si zis-a: «o Domnu, Î€- m vede 

omu, jo l-oi oprosti W» 

31. tunţe ic L-a zis di su pât: ezorle), 

zorle] ke nu-r Iei fâţe nisb 

35. si cum aiiâ zis ke nu-r le 

fâţe nis, je scoţit-a fâre di su pât 

si-li s-a ratât. 
-36. iet mes-a nâzata scupa zivi si 

stât-a inke câro bire. 

31. Una donna gli domandă cosa 

cereasse qui ? «guardati, che se ti ve- 

desse la vila ti sbranerebbe.» E sic- 

come codesta sapera che. egli cer- 

cava la vila, gli disse: «nasconditi 
sotto il suo letto; e ogeni volta che 

la cameriera le porteră il mangiare 

sulla tavola, tu mangialo tutto». 
32. Egli fece siccome gli disse 

quella donna, un tre giorni. 
33. La vila credeva che Dio la 

castiga, perche fece del male a suo 

marito,e disse: «O Dio, fammi vedere 

mio marito e gli perdonerd!» 
34. Allora egli le disse da sotto 

il letto: «giura,. giura, che mon ali 

farai niente!» 

35. E come essa, giură che non gli 
avrebbe fatto nulla, cosi egli sbuccă 

da sotto il letto' e si presentă a lei. 
36. Essi andarono abitare di nuovo 

insieme e stettero ancora: bene. 

1. O vote mes-a Domnu cu sveti Petru pre lume o bolni liţi si Nât -a la câle 

un tezăc. 

sveti Petru ziţe lu Domnu: «laien si (esta tezâc cu noi». 

Domnu privolit-a, si mes-a. 

. 

decla-? cleme-n căse le se re putâ fâţe ozivi ţela mladic. 

Domnu ziţe: «daieţ-m zâlic câde âpe si o corite». ” 

2, 

3, 

4. verit-a la o sâliste, juve murit-a filu lu un grof: 

5. 

G. 

=
 si Domnu-l tâte na cuse si-l pure ăntru ţa âpe si-l spele si ziţe: «mla- 

dica, scol-te mai musât si mai mâre nog-ai fost mânce 

8. si ie se scole si râmare săr. 

9. si ţâţe lu ţela mladic ăntrebe căt vor pre plăce. 

10. Domnu ziţe ke nu vrese nis. 

11. e tezâcu ziţe: «almeno păre si câs». 

12. si gospodâru duţe păre si câs si-v-o dâie lu tezăcu.
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13. ma, tezâcu ziţe ăns cu sire: «nu-sm io bedast k-oi io mnă pre nis, 

jo-i mere ăns iţi si voi almeno pinez ve». 

14. si mere-n âte seliste juve murit-a fila lu un crâl. 

15. si decla mere. clemă mâdigu si țela tezâc-v-o-niurbe si v-o-ntrebe 

iuve mere. 
16. jă-! ziţe ke mere _mâdigu țere. 

17. je-! zițe: cio-sm, io». 

18. si ie mere cu jă si. ziţe: cdaicţ- m zâlie câde âpe si o corite». 

19. si ie-v-o tâle si spele si-t gang: «feto, scol-te mai săre si mai musâte 

nog-ai mâşce fost». si zdhnâ-n-riră. 

20. ma nu se vrese sculă. 

21. ţa vote vire Domnu serozi de zid si-l ziţe: cţe- -sti ânţa, ţe nu tu stiii 

ke „Na nu pote niţir fâţe nego .io, nigdar nu ţăsta âto fâțe». 

2. Domnu zdhnâ-n-ii-ă si ziţe: «scol-te, scol b Na 

3, si mergu câ si viru la o âpe si Domnu ziţe: «Petre, re fi bire muncă 

păre si câs». 
24. Petru ziţe: «e io. n-ÂmM-0»., 

25, ăntrebât-a Domnu tezâcu se âre ie; ma ie ziţe ke.n-âre. 

26. Domnu fâţe neca vire âpa ăntru ie pira la zerunkti. 
21.. si ziţe Domnu lu ţela tezâk: «păra şi câsub. 

28. e ie tâţe. 

29. âpa-l vire păr-la stumig. 

30. «păra si câsub zițe Domnu. 

31. Petru ziţe lu Domnu: «ţude-leb» 

32. e ie ziţe: «cum le ţude cân nu vrese spuie, ie va mai voli otopi-se 
nego spure». | 

33. si viru la o gromâţe de rpi si zițe Domnu: «se re ânța fi un pictin 

noi ren ţudg pinez ânț scopâi». 

34. e tezâcu ziţe: «io l-oi duţe, io». si vreda. | 

35. si dus l-a si trupâ ăntru ţăle rpi si vire ţude pinez.. fâre. 

36. si Domnu-l ziţe: «fe -pâtru cupure; ur va fi atew». : 
37. Domnu-l ntrebe: câi finit?» 

38. e ie ziţe: «mâsuru se:nu me res privari». 

39. cănd-a finit resparti, zițe: «finit-am». 

40. tunţe Domnu zițe: «eco, țăsta-i lu ţela ţa poidit păra si câsu», 
41. e tezâcu ziţe: «na moiu dusu, l-am îo poidit». 9 . 
42. e Domnu! ziţe: „«neca-ţ fije tot samo fi pâmetiin si zute siromâhu, nu 

ută tezăcu». 

43. ie ziţe le nu va. si ije-potle zutât-a siromâhu.
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8. 

1. O vote un feţâr mes-a ere sluzba si imbatitis-a pre un gospodin. 
2. ţela gospodin-ăl-ntrebe iuve mere. o 
3. ie ziţe ke mere ţere sluzba, ma țela gospodin fost-a dracu si ie- ziţe 

lke se mere cu ie. o a 
4. fețoru-l ziţe ke mere si mes-a priste mâre si verit-a la un codru. 
5. ăn vrh de ţela codru fost-a lui câse si ie zis-a lu ţela fețâr: ca te 

lucru-i lăhc, su trei cader ver foeu lozi:: su urg ver pure pâtru lemne, su 
âte ver pure trei e su treja ver pure ținţ», si-l zițe: «saca vote căn io verir 
tu ver lă âpe. din cadere, otoţi-ver-o pre ţep, saca zi din ure». 

6. cănd-a ie:mes focu. nelozi; nelozg ca si l-a urdincit, 

. câvte-n prve cadere, vede frâtele ănuntru. frâtele-T ziţe: «stinze zâlie 
focu! e ţiia fost-a trei lemne.  : 

8. câvte-n âte, tot-ăi ţâţe-nuntru. țâţe-I ziţe: «sinco moi, stinze-m focu 
perk& m-n-e câd !» ţiia fost-a pâtru lemne. | 

9. câvte-n treia cadere, tot-ăi mâţeha ănuntru si-l ziţe: «stinze-m focu 
per mi-e câdb 

10. ie-t ziţe: ciă, îă, vâle, văle, pre.ţă te mii-aj bure fost !» ma da va, 
ziţe ke L-a poredne fost. 

11. e ie tunţe lâie disu țâţe trei lemne si pure su iă, disu frâte do, si 
pure su îă, si-l ziţe: «acmoțe-ţ va fi râțe, io paresc !» 

12. căn vire gospodâru câse, je otoţ€ de ţa âpe si porte lu câlu. be e 

țela câ-l ziţe: «hite tu țăsta âpe si âdo miie râţe, io nu-sm că, nego io-sm 
prave îe teteb 

13. e gospodâru-l ziţe: «ţ ai cavtât-n cadere ?» 

14, ie-l ziţe:. «câvtăt-am,; i, ma tu nu stiii pravo lucră; miie mâţeha fost-a 
-câro poredne, pac io-m su iă pus mai mund. 

15. e ie ziţe: «lucre cum stiji». 

16. ăte-zi-l ziţe țela: «se rei tu vre mire scut, noi ren mere că de ânţa, 

ma tu rei morţi mire vâvic cu tire ţirâ; iuve rei mere tu, rei morţi si. 

mire lă cu tire.» | 

17. e ie-l ziţe ke re. si iad ziţe: czoiezăs- -me b 

18. si je-v-o zeiezdg si mergu că. 

19. priste măre mes; verit-a la un grâd si mes-a-v la un gospodin ăn- 

trebâ ke se-l re lă, suzi. | | o 

20. ie-r ziţe ke vâ, iusto ke-! mere că vrtulânu. ma ie, c-are si câlu cu 

sire, ke morg si câlu cu sire ţirg, e ie ziţe: «bei» 

ZI. pus-a câlu-n stâle, si mere cu vrtulânu. lucrâ. 

2. dupa ţâ trei zile, mes-a vrtulânu că e je ramâs-a.
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23. prve nopte poseţit-a tot iardinu si pricopţit-l-a. 
24. damareța căn s-a gespodâru sculât, câvte si-l ziţe: «e ţ-ai facut?» 
25. e ie-l ziţe: «gospodine, steptâţ, damareţe veţ vede.» 

26. căn s-a je sculât âte damareţe, mai musât iârdin n-â putut fi nog-a 
fost, mai musâte roziţe n-â putuit fi, saca foze de iâle fost-a nuntru.: 

27. âte-zi ţela crâl vut-a voisca si mes-a-v ăn voiske. e hlapăţu ramâs-a 

acâse. 
28. hlapăţu mes-a-ntrebâ filâ-l ke se-l re jă posndi un câ? iîâ l-a zis, 

neca mere-n stâle si neca-s lâie cârle vă. 

29. si ie lât-a un că si a se tete cu sire si mergu dupa gospodâr. 

30. si docl-a ie verit, ie plerdavâit-a. | " 

31. prende ie cu se tete trecavâit-a, ţela crât-a dobivâit. ma imbatit-s-a 

crâlu pre hlapăţ, (erâtu nu l-a conosctit), lât-a sâbra si reseţit-l-a piţru. 
32. e ie lât-a faţolu din zep si legât-a piţoru. potle mes-a amindâi că. 
33. si vire crălu câse si gane: «hvala Bogu, tanto-n dobndit.» 

34. fila-t ziţe, ke s-a ie vezut hlapăţu? 
35. hlapăţu-s spele piţoru la o funtâne. e fila lu crâlu-l zegteds si ziţe 

lu ţăţe: «câvt, ţe hlapăţu lucre!» 

„36. gospodâru-l ziţe neca vire cătra ie. 

37. ie mes-a cătra ie si-? ziţe: «ţe c-e pre piţor?». 
38. «e sa de ţu stiii» ziţe hlapățu, «când-ai trecut prăgga mire, lât- -ai 

sâbla si m-ai talât e io-m Iât faţolu, m-r-am legât pițoru ; si. mes-am dupa 
tire si prend- am trecut, tot-a ârs ăntru mire.»- - 

39. si crâlu-l tunțe ziţe: «io-i ţiie dâ me crune si me fite, si tu ver gos- 
podarvâi.> 

40. cănd-a mes la zacân, utât-s-a teta.: 
. 41. cănd-a verit ăn baserike, se câţe de zep si ziţe: «m: vutât faţolu.» 

42. e ziţe-l mlâda: «io ţ-oi a me dâ» ma ic ziţe: cio morese ave me» 
43. si mere cătra teta si-l ziţe, neca-! oprostg l-a-v-o vutăt,y 
44. i-l ziţe: «le secura si uţide-me si cuţitu, pac me oder ; se teriru ? 

din mire golubi, blazi si blagotia de tire si de mire si de tot nostru rod ; 
se veriru corbi, sno pogubiţ.» 

45. n-â-v-o poshit. nego .deri si verit-a, sslubi si lât-a sali un. bob de ii 
si mes-a câ. 

+6. e ie mes-a cătra mlăda si sa-nsurât si pocle fost-a crâr, 

8 a. | 

| (Varianta basmului. 8). 
1. Un feţor a mes pre lume si s-a imbatit pre un gospodin. 
2. ie L-a zis ke cotr6 mere si l-a-ntrobât se mere cu ic.
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3. feţoru mes-a cu ie priste măre. 
4. cănd-a verit la o câse la ie, la o boske, ie l-a zis: 3: cjonţa âri trei cader. su saca 

cadere ver pure saca zi trei lemne si lu a mecâ ver portavţi din ţale caderâpe.» 

5. cănd-a je mes focu lozi, feţoru fost-a curiâz za vedg ţe-i ân cadere. cănd-a 

resctis prve, vezut-a. nuntru mâţeha; resctide dova, ănutru-i ţâţe ; în treila 

fost-l-a, frâtele. ie le ziţe: «ţ-aţ voi facut?» lu mâţehe ziţe: «tu-m f-ai fost 
poredne, su tire voi pure ţinţ lemne e su ţâţe si su frâte do.» „ 

6. vire gospodăru câse si-ntrebe-l ke ţa facut. ie, l-a zis. c-a captât -ke 

"ţe-i-n cadere. si t-a zis:ke nu lucre bire. feţoru. l-a zis neca -lucre cum va ic. 

î, lât-a ape din cadere si dus-a lu câlu:be e câlu-l gang: ca.ţ-ai tu, ne- 

bore, âpe câde dus, hitâ-v-o câ si 'du-m râţe,'zâsto io nu sim. câ, mate 

prave tote.» Si aa De 

8. ie l-a-v dât hlâdne âpe si iă-l gang: «a, nebore, se ren noi putg scapâ 

ne ren borbit scapulți; ma tu moresti te obeţi ke tu n-er nigdar mire dila 

tire lasă». ! 

9. je I-a zis ke nu va. ie-v-o zeiezdit-a si mes-a priste mâre si verit-a la 

un crâ! si je mes-a-ntrebâ la. ţela crâ? se-rle'lâ za ortolân. si cum lui or- 

tolân -mes-a că, l-a Iât; ma ie zis-a k-are si câlu la sire, ke mord si câlu 
țir. crâtu ziţe ke-i bire. a 

10. nopta poseţit-a tote dsblele si pricopăita. “jardinu., damareța-I crătu 

gang: «ţ-ai facut?» «facut-amp ziţe, «na moi mod, ke ţă n-â fost na moij- -mod.» 

11. ăte damareţe cân s-a crâtu sculât, nigdar n-â vezut asâ musâte .r6- 

ziţe. ie-! gang: «cum ai tu țăsta facut?» e ie-l ziţe:. cimle voi-o mai mu- . 

sât fâţe.». 3 Di Se 

12. je fost-a iâco zadovoti, ma, id vut-a voisca'cu ât crâl si vâvica pler- 

davâit-a. Pe .. E a a 

13. e ie ziţe o zi lu fite lu gospoăăru ke se rile aa un că, ke: :re mere 

vedg dupa ie! ăn voisle. ie. lât-a a, se că si: mes-a.! 

14. vezut-a ie din de lârgo crâlu zâlostăn, k-a prerdavâit. ; ie dâta fuga 

lu câlu si mes-a halopeinda dupa ie. prenda ie trecut, tot a 'palit.. 

15. -verit-a justo'la crâlu'si crâlu caţăt-a sâpla si trupit-l-a priste piere 

mislit-a ke-i nepriiătelu. po i Sea 

16. tunţe ie lât-a faţolu si legât-a piţoru si mes-a: nâzate, că, i 

17. ie saca damarețe în iardin. la âpe spelavcit-a piţoru. de sănze. fa: lui 

a vezut si gang lu țăţe: «câto, nostru ortolân âre piţoru talât.» 

18. je-l cleme cătra sire si-l ziţe, ke ţe-l-e ţa pre piţore? ie-l a rispondit: 

«tu stii! țe nu stiii cănd- -am dobndit voisla, io-m trecut - „prigsa tire si tu 

m-ai tatât?» . n i 

19. e ic. zițe: cbeti,, când ăsti tu asă brâv, io țoi dâ- cruna me si ver 

tu voiskivâi na mesto de. mire, si dupa: fi la me.t-er. ănsurâ»: : 

, 

. . Ei
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20. e ie! ziţe ke va beri. 

: 21; 'cănd:a ie mes za-nsurâ-se 'cula) lui fire, ie utât-a tota, câse. si s-a -do- 
mislit cănd-a verit ăn: baserike si zis-a lu fire lu țesâru: «io-m utât faţolu 
câse, io meg din-n-ie.» * 

22. e ic a-v toţ lui zis, e T-or iel dă faţolu. je zis- a: «ne, no, 10 morse 
me veb * Se Ă 

23. si ie tunţe mes-a cătra tota. - 
"94. teta I-a zis: «nu-i nis: de ţâ. tu uţide-me si 'se veriru . “e6lubi, alora 

toț rân fi srițni, ma se veriru 'corbi, țesti vor r fi draţi s si toţ ren- vf pogubiţ. » 
25. je-v-o uţis-a si verit-a g6lubi. 

"26. jă mes-a-n'râi, si mâţeha:si ţâțe si frâtele. si je saensurăt dupa fila 
lu fesâru si fost-a câro sriţn. 

9. 

l. 0 vote un: paste fost-a, la oi. „ acaţătl -a opta. ie de frike mes-a la o 
deble. INEL a . . - ! 

2. nopta verit-a câţi si durât-a un bo si uţis-ra si l-a. pus 'coţe.: 
“8: pastiru scute si spiiâ; fost l-a fome e frike la fost oievi- se. * 
4 ţe va je? pise. - a 

* Bu tâţi'zicu ko ţa boize mâne cap: cc. 

6. bome ie fâțe si ţa groso. N e Si 
7. ie! zicu lke-i ţa vraize mâne. Ur ziţe: «io meg vedâ tei pre debite 

8.e pastiru vede le vire si ziţe: «jo-sm; io. 
9. e ie ziţe: «ţe tu ţăsta Juori ?» e ie  zițe: «de îrike io sta. lucru. » „tă- 

tu:? ziţe: «beli, viro zosh» : 
10. si ie mere zos, si- -L dau mupei, ăl sâturu si-T zicu: tu ver niere cu 

noi!» ie ziţe ke vâ.:: ae Aa „ 
11. mergu' la un mâre. eroi. N a a ae 

"12. căn viru la câse probescu zidu-de câse. si jol zicu lu ţela pisin: «pâs 
ănuntru si obidg tot cum-ăj-nuntru, noi te ren steptă nţa.»: 

13. e je mere, vire-n prve câmare; âfle pre scând o' bote, pre ţa boţi ze- 
pisţito: «ţire-v-o popire va fi târe 'za pâtru de je». ..! 

14. ije-v-o pops si niere- n: âte câmare. ăfle. âte boje; pro j ăi piscito: «ţire- 
v-0' 'popire. va; fi za osn de: ie! 'târe;». 
i:'15. mere-n tieja câmare, âfle - svița ârde 'si île. “o fetei pât si mere cu 
i si pocle- v-o lâsg; si lucre rațunu, je ke-i târe za trinâist de iel. 
"16. si ie ziţe ăns cu sire: «io-sm târe za trinăjst de iel, cmo voi:lă secura 

si voi: ctemă ur po:-ur pre 'scule si loi-tală câpu.» a
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„17. lu ur po ur, lu zeţe de iel taTât-a câpu, lu ijedănâistile, cârle lost-a câpo 
de jel zeseţit-a samo vrhu de câp, ma ie scapât-a că. 

18. je pus-a câpurle la o bânde e zivotele la âte si ie mes-a nâzat cătra, 
ţa fete. 

19. e jă n-â avzit nis, jă durmit-a. 
20. io mes-a câ e fota ramâs-a nâsice. Dea 

24. cănd-a damareţe verit Tei ţâţe, vede ţeri « omir io zâcu morţ; mere:n 
câmare, âfle boţa prâzne, mere-n âte, âfle boța prâzne, mere-n treia, âfle fila 
durminda si v-o zbud si-v o ntrebe ke s-a fevă avzit. a 

22. jă ziţe ke n-â nis. | 
23. e je ţeli omir fâţe zecopți, ma ţa nu-s-a putut doznţi țira ţa tot. 

24. in punto na devet miseţi jă s-a. obabit si vut-a firu. 

25. ie-v-ntrebavâit ke se stiie vrur ţir-a ţa facut. . 
26..ala, ie! o vote-n sămări pus-a, « ostariia si dât-a be. si muncă; samo ţire 

țevă spusere. 
27. vire ela pastir si ţuţnâ-se; vre. I! dâje be si ie vede țila harambâsa. 

28. si ostăru-l-ntrebe, se stiie, neca spure țevâ.: | , . 

29. si ie ziţe: «stivu. cănd-am oile pascavţit, m-a cațât nopta si mes-am 
de frilke durmi-n deble si verit-a-v tâţi si mire flât a-si dât-m-fa ţiră si lât- 

m-a cu sire.si mes-a-v la un mâre grof si iel-a probit zidu de câse si tre- 
meâs-a mire ănuntru obidi cum-ii ănuntru. jo meg ăn prve câmare, âflu boţa 

pre scând, pre boţe zepiseito:» cârle beiure dinuntru ke va fi târe za pâtru 
de jel». meg ăn dova, âflu âte boţe, pre iă zepiscito, le cârle bejure din-ti-ă 
va fi târe za osn de iel..meg ăn. treia, âflu feta durmi, mes-am cu ijâ, e 
pocle meg năzate -clemă ie! si lât-am secura si talăt-am căpu lu - zeie de . 
ie, iedănaistile-m samo trupit si scapât am câ. 

30. e tunţe Harombâsa scutăt-a si se scole ke mere că, e io:I zic: sleple 
gospodine! 

31. si tunţe l-am caţât si l-am legât!» 

32. ostăru 'ziţe lu țela pastir, neca se- nsore dupa luj fi si- 1  dăje câsa si-l 
fâţe za, gospodăra, 

. 

-. 

10. 
. 

1.0 vote s-a un mladiă ănsurât. ie s-a clemât 'fezare, 
„2. cănd-ă fost 'osn zile cu mulera, ziţe-I. ke mere pre lume si lo-L va tro- 

mete cu ţe va zivi. 

3. je nu I-a ijedănăjst ân pisivâit. 
4. îă, vâvie misliia de ie si pletivgit-a biţva. Sa 
5. o zi se imbatg pre jă un gospodin si-l-ziţe: «mlâda, ţe lucri jenț?»
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0.. «tuzne mele. zile. mislâsc.» «sa, ţe-sti fete ?» «ni nu sm.fete, ni mulere.» 

7. je-v-o-ntrebe: «sa, iuve c-e. omu » i. ziţe: «mes-a că si nu-l ie nigdar 

năzat. nagea nu pisâ.» 

8. e țela gospodin-l dâie sto Biurini si-l zițe neca-s jevă climpare. 

9. ţela, gospodin-a fost odovăţ si je-T potle pis se va veri 'cu ie bivâi. 

10. iă doboto ke n-ă vrut, ma ej stârţi zisa. ke neca mere. 
LI. si ijâ-mes-a si stât-a bire cu ie, ma samo. sâse mpiseţ, perke€ ie mu- 

rit-a. a . . . .. De . 

12. je vut-a dosta de se si  Tasâtra poloviţu a Tei, poloiţa lu fi ru. 
13. dupa ţă trei miseţ murit-l-a si pâstreu. - 
14. lasât-a si je tot a lei căta, le iâ fosta: o. mâre gospe bogâte. . 
15. na, trinăjstile: ân verit-a Tej om restrzâit fr de nanca un sold si-ntrebe 

mâia cu ţâţe, le iuve-i lui.mulere? n ” 
16. jel-] 'zicu: «te .mulere-i mâre-gospe.». : :.-: AD cai . 
17. je ziţe: «e juvei P 2» e 97 4 zicu: «ăn la, vile, colâ» ie ziţe ke-v-o mere 

vedG......: -: . E N ae 

18.. si iâ-l vede din ocne veri si i zi. 1 omu ţa pre use stât, ne nekari 
lăse- veri sus ăn. câse. .. - e IE 
":19.. siie- mere, iâ- dâje cantridi, le neka se “tațnă RE aa 
20. e ie-l ziţe:; «n:âm trebe jo. de te cantride, io t am, samo ed verit, 

se rei fost posteno zivi, să. res cu tire bivgi, ma: u cănd: ăsti nis, n-âm trebe 
de: tire» | : | MR a 

21. e iâ-l ziţe: cio n-âm țăsta facut: za oholiiu, nego. za a potribu ; tu nu-m: ti-ai 
tremes nigdar nis, sa. cu ț-âm vrut zivi.ai Domnu m-a, țăsta; srițe dât.», 
"22. ie-:ziţe: «Bog», si mere: cătra. se cumatru, „cârle vut-a ostariia si bi- 

rarija si-l zițe ke se-l re lă za sluzi.. AR 
:23. si ie:t ziţe: «cume, le tu mire; de te muterei -l dosta bogâte. » 
24. ie odgovorg: «n-âm trebe de a lei bogatiie.» 
25. iă verit-a stii k-a-v ie mes ţiia sluzi, si jâ-v- durut iirima dupa ie si 

captăt-a ke se-l re. put obrni cătra sire, si: talăt-s-a, peri' si-nmestit-s-a-n 
muste robe si mes-a țija-n ostariie si cleme po de vrţ de vir. 

26. prvi hlapăţ- -1 duţe. jă tuţe priste scând. vire gospodâru. si-v- o-ntrebe 
ke ţe re. 

27. jâ-ntrebe ke ţe n-âre ât hlapăţ, ke nu-i cuntente cu ţesta. 
28. gospodâru-l. tremete doile, ma iă .rapâi tuţe. 
29. vire rap6i gospodâru si-v-o-ntrebe ke țe re vre. iâ-ntrebe ke țe: n-âre 

ât hlapăţ? a 
30. ie-! ziţe ke n-âre, nego ur ţe lemnele” calivâ. «ben, le neca'provâ. ie 

duțe.» . | : 

'31. si ie duţe si jă fost-a cuntente. --: -: 

a
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32. si vire nopta. iâ platg raţunu lu a gospodâru si: lu:  țela rasiezenâl dâie 
un napuliion. . D 

33. e ie mislit-a lc-are bo-zna-ţo, s si lu gospodâru s-a nvalit: «cume,. vezi 
ț-am io caţât!» u 

34. e jă ziţe lu gospodâru ke se âre loc za durmi. ie odgovorţ. ko âre. 
35. ma iâ-ntrebe ke se re vrur cu iă mere durmi, ke l-e frike durmi Anse. 
36. gospodâru mislit-a ke-i ţa muski si-P ziţe: ciuve voi jo emo zenske flâ?» 
37. iă-l ziţe: «mije-i totiiro, ali musti, ali zenske, basta se nu mi-e frile. » 
38. e ie-l' ziţe: «ţesta rastrzenâk neca mere.» — «bei, bei, bire.» 
39. mes-a durmi. je mes-a mânce-n pât, i spusţ sviţa si se culke si jâ-n 

pât si jâ-l cleme: «vezi tu, se te rei obrni cătra mire, jo-ţ res dă ţăsta 
mosfe de ţikin.» 
40. e ie ziţe: «ţe n-âi putut mânjce' ziţe, ţ-ren fost zenske tremete.» 

41. e iâ-T tunţe ziţe: «vezi-m ipke țăsta mosie de lire ingleske, toi si 
țăsta dâb,. - 

+ 42. si je ziţe: «ben; n-er spure lu niţur.» ie 
45. e jă se tunţe scole si-mprinde sviţa si: se respole si:.gang: «tu âsire, 

țe-sti tu porc, ali io pork; ţe nu tu: poţi cu mire bire stâ.» 
44. e ie-v-o tunţe rogg, nclka-l lâje cu sire si se nu lu niţur spure. 
45. ma îă fost-a bure samiţe, âstez: nu re ţa ziţe, nego-l re. tremete că, 

pak re lă ă ca sire. 

“1 

1. O vote mes-a Domnu: cu sveti Pe tru pre lume si verit-a sera la o odo- 
viţe si-ntrebu za durmi. 

2. jâ-t pure-n stâle durmi si tremgte decla ăntrebă se-i le tome; lke s-or 
muncă ţevă, ali ke se nu re ve fărminânti, ke se nu re stâla: zepali. - 

3. ic! zicu, ke nu-i frike; muycâ, iusto le: se re. fi țevâ. 
4. decla, vedo le-s musâţ, mere si ziţe | lu gospodariţe! ke: n-â nigdar asă 

musâţ omir vezut, 

„5..si iă ziţo: «cteme-l, cleme, neca viru-n câse.» E a. 
6. si mergu dupa scând si jâ-l câvte si ziţe lu Domnu: «mije se vede: 

c-am litrâtu. de tire.» . „ 
7. jâ-t ziţe: «(țe va ziţe) ke nu te tu-nsori.» e ie zite: «je aiziţe ke nu te 

tu mariţi. >» 

8. iă odgovorg: «io steptu: me pâr.o — «beti, &'si jo me» — «Beii, » jă 
zițe, «ren ne noi doi scupa-nsură. » Domnu-l ziţe: «sl6bodno». ma îă ziţe: 
«un ân si o zi de vreme.» e je ziţe: «bei; jo-i veri iusto.»- 

9. e jă damareţa: zițe lu cuicaru ke 'neca câli pure su caroe, si mes-a 
Analele A. BR. — Tom. XXVII — Memoriile Secţ. Literare. 3
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pripga omir, si iă ziţe: «Dragi moii, platiţ me, perks:io m-oi maritâ e omu:m 
re putâ poredn fi, pak ve re pute netezii.». | | 

10. prvi-l ziţe: «căn me Domnu zutâre.» doile-I ziţe ale asă, treile ale 
asă, tot: asă, : 
„Il. jă -ziţe: «oho, ie-i maj mund duzn neg-am io de me.» 
12. iă se zmislg: «io.n-oi.» ' “ | SE 

„'13. Domnu vire cu sveti Petru dupa un ân si o zi si ziţe c-a verit. - 
14. e iâ-l ziţe: «nu voj, nu —— ce io-m stivut si „măce ţa.» o 
15. îâ-r ziţe: esa e sti.tu căta duznb — «iă, io si țăţe me, kârle nontrebg 

noi lu toț dajen.» - - i 

12, 

1. O vote s-a un mladic ănsurăt si âte-zi ţe s-a-nsurât gang lu se mu- 
lere: «io meg pre lume, za n-âren zivtetie câse. cân ţevă zesluzir, ţ-oi tremgte.» 
-2..ie mes-a dâro lârgo si utât-a de jâ. 

3. mesa la un gospodâr, sluzit:a, dvaiset si pâtru ân. - 
4. o nopte Ti s-a-nmisât de lui mulere. | , | | 
5. damareţa cuvinte lu gospodâru: «gospodine, miie s-a senoți-nmisât' de 

me mulere.» : ” e a 
6. gospodâru-? ziţe: chunţute, de nu l-ai nigdar nis tremes: vâle Mo- 

resti că ii cătra iă; țăsta-i a to plăce ț-ai zesluzit, țăsta c-e regâlu». 
7. ză regăl l-a dât o pogâţe de ţekin si de zlâte, căta ce-a vut dosta pinez. 
8. ie ziţe lu- gospodâru: «bog», si-l roge neca-l neputg țevâ. 
9. gospodâru-l ziţe: «ămne tot pre betăre câle e: ne pre nove». . 
10. cănd-a je mnât pre câle, doteţit-a doi de ier'si le-gan$: « 

fi trei scupa, ren veri la o ostariie, iuve ren durmi si țirâo 
11. ma ţeli doi zicu: «homo: pre țăsta nove căle, ăi. mai aprope» 
12. ie odgovorg: «ne, io meg. pre: betăre si-voi mâşce veri.» 
13. ţeli doi zicu: «beti, ţire maj apâi verire, va ţira plati.» 
14. verit-a ţela pre ţa betăre câle 

-n-ă doi de jel verit?» | a 
19.. gospodăru odgovorg le n-â verit nițur.» 
16. ie urding ţira za -trei de ie. 
1. si potle vipgu iel doi toţ stuțiţ. 
18. iel doi zicu: «bire-i facut c-ai mes pre betăre. câle, se rei fost; mere cu noi si se âri'pinez, re se fost si ţiie asă . dogodi 

ahm6 ren 

ăn -ostariie si-ntrebe gospodăru: "«ţe 

„» 

19. ţiia durmit-a si damarețe mes-a saki pre se câle. 9 . .. ss bă 8 7. 1 3 
e . [-] a e e . “ Ă 

20. ie s-a turnât năzate si-ntrebât-a gospodăru pre câre câle-i mai bire mere 
- , . | , 

K n n y .
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21. ie L-a zis: «pre ţa maj betăra. se: vezuri lovă « ali. avziri,. fe ke. nu 
vezi ni âvzi.» : -: 

22. mes-a. verit-a sera la c ) câse Antrebâ za duri. | 
23. țeli din câse la lasât. ţa fost-a câsa de tâţ. o 
24. si ie! l-a pus durmi la o câmare si L-a zis neca se cuke-n pât. 
25. cănd ie câpte pre câmare, tot vărde. pât vise la câp secura na sustu 

e ie se stisng dupa use; secura câde pre pât; ie stât-a tota, nopta. nuntru. 
26. damareţa harambâsa urdin€ lu, se cumpaniie: «tu pâs col lumeru 

ur, tu cole lumeru doi si asă-nrerde urdinţit-a lu tuţ idănăist, dât-a lu- 
meru lu toţ, dila ur pira la iedănăist. 

27. ţela ţ-a durmit ăntintru ţuclg la use. 
28. harambâșa-ntrebe ke ţire-i. e ţela odgovorg: «ţela ţ-ai pus sere durmi.» 
29. harambâsa-I ziţe: «doboto c-am utât, ma țâi avzit senoți ali vezut?» 
30. «io n-âm nis vezut ni avzit,» odgovorg țela, cio-m durmit, ca, si ânelu.» 

„31. si:ntrebe ke se-i ţevă za plată. - 
32. «n€, nis,» odgovors harambâsa. 

33. e ie: «Domnu cu voi gospodine, si hvâla b 

34. ma mâsce nego va mere 'dila ie, ăl: roge neka-l ţevă nepută, | 
35. «pâs smiroma pre betăre câle,, se vezuri fe le nu vezi, se avziri fe ko nu 

avzi.» Sa pi 

36. vire-n sdliste dend-a fost j je si vede -n se câse svitlost s si vede doi tirar 
prev cu se mulgre.. | E 

37. je lâje pucsa la oclu ke-L. a uţide, ma ; se predomisl& si. .ziţe: cah, 

n-oiW si mere la sus6du si-I-ntrebg ke ţire-s fa țeli-n lui câse cu. mulgra-I? 
38. susâdu-l - ziţe: «ţa-s do sirote fărde ţâţe, mâia: za Hib-a peklivdit si 

damareţe “vor făţe mlâde mise.» - Ea e 

39. ie tremete ăntrobă 'se:re Iâ şi ie la opea. et 
40. jet zicu ke sl6bodno. 

41. ie mere scută ţe lor mâie ganâ€ căn-l- -a-nmestiveit. E 

42. avzit-a ke l-a zis: «sinţi moi, saca vote, saca. vote. domisliţ; -ve o de țăţe.» 

43. cănd-a je doi mes fâţe misa, ie scute ţe gunescu si: âvde ke cuvintu: 
„«se-i nostru ţâţe viiu, neca-! Domnu dâie zdrâvle, e se-i mort, nega! 'Domnu 
pecâtele oprostâ... | a 

44. mergu la merinde. merindu, bevu si. mărâeu ; sai zălica + gand, 

45. tunţe ie ziţe ke iuvei “pospodariţa de câsq,, ke neka vire zâlica.: 
46. jă vire. ie-v-o-ntrebe ke ţe l-a omu lasât cănd-a mes câ dila: je. 
47. iâ-l ziţe: «po de.-faţ6 de zacân».. 

“48. e ie ziţe: «eco po'de faţo, rât tu te.» ui 

49. e iâ-! ziţe: «tovâre, ţe mislesti k-er tu mire privari? Na 

50. je-I ziţe se âre igke ţevâ? a ei aaa 

... 

e i
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5l. ia râte si po de prsten. - 
52. prevți zicu: «eco mâio, ţăsta-i nostru te! I» 

53. iă ziţe ke nui. .. - 
54. ie ziţe: «bire, bire». si die lor a se mite si a se  regâl si ziţe: «Domnu 

cu voi, io. meg nâzat, iuve-m. fost». : a. 

55. tunţe zicu fii lu mâje: '<mâio, -tu-l îri a, -se.ie nu.re fi. nostru țăte, 

ie nu ne re dâ căta regâle».. 
;.. 56, si tunţe pac jel s-a nâzat ănsurât; 

13. - 

„1. Cănd-a Domnu si sveti. i Petru pre lume fost, imbatit-s s-a-n câle pre un 

siromâh. . a 

2. si ţela, siromâh le ziţe ke se-l re dă ţevâ vaimoboize. - 

3. Domnu-l ziţe: «se ren noi ve ienţla) 0 securg,.noi ren judo pinoz din 

țesta hrâst stesi.» 

4. siromâhu ziţe: «io meg-o duţe, io.» 

5. si dus-a-v-o si Domnu l-a zis neca tâlg o vote hrâstu: 
6. cănd-a ie talât, scoţit-a ţude pinez afâre. 
7. ie vrut-a si o âte vote tală, ma Domnu l-a zis:: «dosta- i 

“8. tunţe zițe Domnu. lu sveti Petru: «Petre, ie va oh6 veri». 

9. e sveti Petru-l ziţe: «ah, ţe va un siromâh oh6 veri ?» 

10.. si tunţe ziţe Domnu lu siromâhu: «hmoţe âri dosta za ziylene, zute 

siromâhu si nu. vută de ic»:. 

„11. e ie ziţe: «voib a. e 
12. si ie, căn veriia vrun siromâh la ie, ă!' davgia un sold, doi. 

13. ie facut-a potle o măre câse si: iardinu Scoli de iă, pre use vardiiânu 

se nu vire nițur siromâh ăn câse. 

14. gospoda viravâit-a la ie na ob6d. - | 
-15. o “vote ie vut-a o -mâre ţirg,. fost-a,. țude găspode. . NE 

16. Domnu ziţe lu Petru : «Petre, homo noi veds ţela siromâh ț-a fost. o vote.» 

17. si jel-a mes si verit-a la use de portuin si vardiiânu le gang ke nu: 
cutegu nuntru ii, (zâsto iel-a fost ânmestiţ ca si doi siromâs). 

18; ie! ăl rogu neca-? lâse, ma ie nu Yrese. 
19; ie! a mes ke ie n-ă vezut. 

20. si ie viru ăn câse ăn ândit si zvonescu.- 

21, vire resctide camalera: tot-s doi siromâs la use; 
22, e jă ziţe: diezumariia se re gospodăru veds, i le re văle vardiiânu « că 

zdreni.» 

23, iâ le ziţe ke le va dâ doi sold. 
i
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24. e ie! zicu ke re durmi. 
25. iă le ziţe: «e, iuve ve va ie lasâ. durmi? je nu Jâsq nigăar it » 
26. «iâ,» ziţe Domnu, «neca vire ie fâre». | : 
21. e ie ziţe: «do-le, de, pâtru erâiţar, basta. neca: mergu câ». 
28. e ziţe Domnu: «neca vire ie fâre.» 
29. vire ie si le ziţe: «ma ţe-m ăsta lucrâţ, 1 a mirc-i saca foze de g6s- 

pode e se ve res io lasâ durmi, ţe-m re ie! ziţe? ie! ăm re ine că poscapă. » 
30. e Domnu-! ziţe: «noi ne ren: stisni la un cantin, iuve nu ne':va, ni 

țur vede. » 
31. ie ziţe: «ne, ne, 6â pasâţb - - e 
32. si iel-a mes câ. a i 
33. si mes-a Domnu cu sveti Petru'câ si verit- -a la un brig. sit ziţe 

Domnu: «obrnâ-te nâzat Petre !» 

34. căn se ie obrng, tunţe vede ke tot ârde. | 

35. sveti Petru-l ziţe: «mestre, zâţ-ai - țăsta facut ?» 
„86. «cum-a fost siromâh mâşce, neca fiie si emoţe,» odgovorg. Domnu. 

37. ţela siromâh gospodin n-ă vut potle nicacove gâspode, ni siromăstve, 

14, 
: 

- 1. O vote cănd-a Domnu si sveti: Petru: pre lume mnât, trociit: -a prănea un 
țimiter si ziţe Domnu lu sveti Petru neca pogredg nuritru. 

2. e ie câpte; totii pricopâit. 

3. si ziţe Petru: «mistre, ma ţudei facrit.» 
4. «a iă, moi dragi,» zițe Domnu. 
5. mergu, viru la mâre si mergu la o bărkiţe si „se trâgu si vedu ke viro 

„un roi de ţslițe. i m 
6. si Domnu-l ziţe: «Petre, din măra, ăi scode « se se otopescu.»- 
7. si zdign si câțu-se de măr si ure-l muţke. 

8. ie tunţe stres cu măra si pohitâ-le-n mâre. 
9. e Domnu-? ziţe: «Petre, țude-i facut?» a ia 
10.. ce, cân-m-a muţcât?» ziţe Petru. a 
11. «iâ,» ziţe Domnu, ezis-ai tu miic, c-am io țude fact; io dia ur: gasti- 

gesc devedestt si devet e tu inveţeii. tote». 

15. N 

1. O vote un mladi, cănd-a mnavâit -lke se va nsură, „trecuta Prăgg ra 
un ţimiter si zdrocnit-a cu piţoru ăn țicva de câp. 

2, si ţa tieve-l ziţe: «ţe-ţ io lucru, crăââne, io-sm ânţa mort». 
+



38 SEXTIL PUŞCARIU, . 154 
  

3. e ije-! ziţe: «oprost&m.» 
4. «voi, ma, ver me, clemă pre. pir ?» 
5. ie-l-a zis ke vă, ma vutât-a. 

6. ţa sere ţe s-a ie-nsurât, vut;- a ţira, „zucăt-a. 
7. la use nuscarle rompă. | 

8. mergu vede țire ţa tuțâ. Tot-ii un mâre om. . - 

9. ie-ntrebg iuve-i ozena; le neca vire fâre. | 

10. e ier zicu toţ: «ne ozera; noj mezen toţ,. ma ozeta ne.» 
11. e je ziţe: «je more veri.» ” 
12.-si ozena 'vire e ţela mortu- ziţe: «ţ- âi tu zis? ț-âi vutât?» 
13. e ie-l ziţe: «oprostâ, âm.» | A 
14. «nis, nis oprosti, viro cu mire.» 

"15. staresina, ziţe: «noi toţ mezen, ma ie ne.» - 
16. ma ie ziţe: «voi toţ ramareţ câse, ma ie mor& mere; ţa nu-i âto.» 
17. si mes-a si viru la grobu lui si-l ziţe: «pâs ânţ ănuntru!» 
18. mergu su pemint, virgu la o pole. de o bânde de-pole mile jârbe, 

țude blâge, boi, oi, cât, âsir, porț, de saca foze de blâge; iel s-a lins, bus. 
KGit, grâsa fost, mâr; de âte bânde mâre iârbe, blâga mrsavc, rulkit-a ur 
cătra ăt. 

19. ozena-ntrebe ţela mortu: «sa fe-i ăsta ?» 
20. e ie-l ziţe: «vezi, ţa blâge ţe-i ânţa grâse si țe se linze, ţa-s ţeri 

omir ţe-n ţa âțe Jume na miru zivescu, ţâ ţe poidescu, le teen; ţa blâge 
mrsave ţa-s ţeli omir ţe s-ăn ţa âte lume neganiescu.»: - 

21. si ie-l ziţe: «rgi râda mere câse?» . 
22. «doboto ke res», ziţe ozena. | 

23. lui s-a vezut ke fale trei zile. 
24. si ie-l cumpari$ pir-la grob si-l ziţe: «Bog. » 
25. si je vire-n se s6liste, iuve fost-a lui câse,: vede le creste rubide 

din-n-a, 

"26. ăntrebe ie susedu: «sa, iuve- s țeli 4 omir - de ienţa?» 
27. susedu-l ziţe: ce cârli ?» 
28. e ie zițe: <țe | ve fațeţ ganţi cânt? sa ţe nu, s-a ânţa niiscare zi nus- 

carle-nsurât ?» - ă 
29, e ie zițe: aţe io stivu, ne; ; pâs la prevtu.» .. | 
30. ie mere si-ntrebe prevtu: «căte vreme-i ke m-am îo- nsurât 2» 
31. prevtu-l intrebe ke țire-i ie. 

32. ie-T spure se lume si prevtu mere ere ăn libr si âlle nuntru ke-i 
ve6 tristo let potle. 

33. si prevtu-l-ntrebe: «sa, iuve-i “a, tu fost? 
34. e ie-l ziţe: «pre lume, » si-l roge. necâ-l spovidg, 

,
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385. e prevtu ziţe lui: «spovid€ tu mire.» 
36. tunţe pure prevtu stola dupa gut ke-l. va spovodi; tunţe se rescride 

stucu de câmare si crovu dispre câse si viru S6lubi, si lâvu-l ăn ţer. 

16. 

1. O vote vuta un ţâţe trei fil. 
2. iel-a fost siromâs si mes-a pre lume.: 
3. ţela mai betăru s-a ănmeţât za. caligera, ţela, sridăiu za ziăidara, (ela 

tiraru za, tâta. 

4. si verit-a câse tustrei si ţâţe ăntrebe sali țe s-a- nmeţăt. | 
5. țela mai betăru odgovorâ k-av za caligera, -țela sridătiu za ziidara, e 

țela tiraru za tâta. 
6. ţâţe ziţe lu ela tiraru: «sinco, slâbo tai inmeţât! ţerii an doi li vor 

zivi ke s-a nmeţât ârtu.» - 
7. e ie ziţe: «câpte bire, ke jo-i mai bire de tire si de jel “doi. » 
8. ţăsta un .crâl! doznâ si cleme ţăţe lor cătra sire si-I-ntrebg ke. țel 

[ili lucru. 

9. je ziţe: «ţela maj betăru . postole luore 
m-h-e rusire spure.» 

10. «a spure, spure», ziţe crâlu. 
11. ţela ţâţe zițe ke-T filu gang kei tât. | 
12. «bei», ziţe crălu, «l oli) io vede; se nu je fure vridn senoţi fură me că, 

damareţe-l va îi za glâvu.» 

13. crâlu pure vardiiâni 6coli de se stâle si.le: 'ziţe: cvestăţ senoți ir, 
perk6 va veri ţela. hunţut za: furâ-m câlu.». 

14. e țăţe spure lu filu c-a crâtu.zis: o câlu: fară, o darmarețe za elăvu i ji. 
15. e ie ziţe: «ţa-i lăheo.» 
16. si mere si lâie tabâk'si 'durmir si ziţe lu vardiiâni: avegtâţ bire porke 

va veri ţela hunțut, se nu re fură lu me fâțe, călu.» si le: -ponude tabăc za 
tabalkei-se. 

, țela sridătu roba'e țela. tiraru 

17. iel se pisbaeseu si zedormu « e ie  mere-n stâlc, lâie câlu si i mero 
că cu ie. 

18. damareţe crâtu se scole si vede: ke vardiiâni dormu si ziţe: «zis-a ie 
lke-i je tât». ă 
-19. câvto-n stâle, ma câlu nu-i, 

20. tremgte clemă ţâţe lui si-l ăntrebg: «ţe-ţ fiu lucre 2 
21. e je ziţe: cun musât că ţesesi ăn stâle-l gone „ma-n-stâle nu pote per- 

lke-i usa mike.» ” 2



40 “SEXTIL PUŞCARIU 156 
  

22. «e, zis-ai tu lke-i tât, ma si îi; mă se nu ie fure vridn mije: s6noţi 
fură pinezi din casă mg, damateţe- - "va îi za glâvul» 

23. e ţăţe-ntrebe: «ţire va ve ctuţu de câse ?» 
24. crâlu ziţe: «me file.» 
25. țăţe mere că si ziţe lu filu: «sinco, teske 6-e.» 
26. e ie ziţe: «ţe?» 
27. «se nu-l furi vridn senoți fură pinezi, damarețe-ţ va ii za glăvu.»: 
28. «e ţire va ve ctuţi?», «Fita-r», ziţe - țâţe. 
29. e tâtu lâie o armonike si mere su lei ocne zvoni si zvon e jă se 

scole si mere pre ocne si-! zițe: «mladicu, m-rei vinde ţa armonike?» 
30. e ie ziţe: «ne». «ben, darvâ-m-o.» 
31. «voi, samo se. m-er dă. cTuţu se vedu căt âre te ţâţe pinez.» 
32. e iâ-l ziţe:. «naţi-l, na 
33. e ie mere si lâje toţ pinezi. 
34. damarețe crâlu se scole si- ntrebe fila cluţu si iă Ți-l dâje si ie câpte- n 

câse ma nu âfle nanca un sold si ziţe: «zis I-a ţâţe ke-i je tât, ma si ăl». 
35. tremete' cralu din țâţe-T si-I-ntrebe ke ţe-. fitu lucre. 
36. e je-I ziţe: câre nuscarti pinez; ăl .mis6,; n-âm nigdar căta-! vezut», 
37. e crâtu-t ziţe: «zis-aj tu kei tât, ma siăi; ma, damarețe-l va sigurno 

mere se nu fure vridn senoţi lanținele furâ disu mire din Pât si lu : me 
mutere prstenele dispre zâzet:» 

38. ie mere câ si-7 spure, 

39. crâTu pure vârdija prin câse. 
40. tâtu fâţe omu de slâme si mul-l pre dimiac ăn: zdolu. 
41. vârdiiele mergu si hitescu ă in je. e crălu i inere veseli-se “cu: ie ke l-a 

uţis si le dâje be. si beje cu icr de vesele e tâtu mgre. cătra, mulera lu 
crălu ăn pât si-l ziţe po mâlo: «ala: m-an .uţis ţela hunţut; zvadă prstenele 
si pure-le pre scând se nu le rej stari» 

42. e ie-v-o busn& si se posmrad la jă pre lanţune si zițe le mere vedâ 
je vârdiiele lucru, saru inke za be, se nu; ke le va dă inke, de vesele. 

- 43. e ie lâje prstenele dispre scând pac mere sâgavo su pât. 
44, dupa ță zâlie bome vire crâlu si ziţe: «a hvala Bogu, ma l-an uţis.» 
45. e iă ziţe: «e ţe te vâvic hvalesti ke 1- -aţ uţis, țe n-âi si mânce zis le 

L-aţ uţis, si-i verit-n pât cătra mire si: m- ai busnit si prstenele c-am dât si 
l-ai pus pre scând» 

46. e ie se tunțe cuke-n pât, se cuke pre blâtno, «smradulo tu si ie, ipke 
v-aţ si posmradit ăn pâtb - . 

47. e iă de srâmote lie lanţinele si le hitâ: su pât. si mergu crâlu si 
craliţa fâre din câmare si zicu lu vârdiie: «pascţ dupa, ie! si uțidâţ-l.» 

48. ma ie fost-a maj segav mes-a ie pre musâte câle câsc.
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49. damareţa crâlu tremete ţăţe-! clemă neca vire cătraje. 

50. si verit-a ţâţe si crâlu-l-ntrebe: «ţe-ţ filu lucre?» : 
51. e ie ziţe: nuscarti âbe lanţune âre, ţe nâm. nigdar ' asâve. veziit, pac 

le cu scartâţa spele, perl-s posmradite, si i prstene âre musâte, ke n-âm 

nigdar sâve vezut si lustrâ si iâle.» 

52. ziţe ! crâlu: «zis- ai tu ke-i-tât, ma si ăi. mazi-l tu ke neca ie. vire - 

măre îns cătra, mire, c-aren. za ganți scupa.»: 
53. si tâtu mere si-! ziţe: «dobro iutro 'crâle, ţe re ie! vre. dila mire? 

„54. crălu ziţe:: «tu te ver ănsură dupa me fite.» . 

55. e io ziţe: «gospodine, ţe un tât se va ănsură dupa a lor file 2 

„56. e crâlu ziţe: ciâ.» . : Se 

57. domki ie! se vresu-nsură e un provt fosta-v prijăte! lu crâtu si-l ziţe: 

«ah, ţe nu-i ţa o srâmote ke tu te file dupa ţela tât insori?» 

58. tunţe ziţe crâtu lu tâtu: „cine âri ure za făţe, e se. nu, tva za glâvu iib 

59. tâtu-l ziţe: «e ţe 2 
60. «tu âri mijie prevtu duţe senoţi go în brse.» 

61. tâtu misl6 cum âre de fâțe. 
62. je se zmisle si ziţe ăns cu sire:- cio voi mere. senoți masi ăntru oltâr.»: 
63. lâje morski puz si pure-n saki.puz..o dusiţe si o.câple deule. si-m- 

prinde (a si mere-ntru oltâr si posi masi. - 

64. vire zvonâru zvoni zdravamariie,. vede ţă-n basgrike şi mere. Yreda 

cătra, prevtu si-l ziţe: «gospodine, Domnu mase-n baseelkoy si tot-ii pliro de 

ânel si saki âre se svițe.» 

65. prevtu. se vreda scole si mere trlinda-n baserile și i clecng- -so. intru: ie 

si-l ziţe: «Gospodine, Boze moj, oprostâ-m pecâtele. » . | 

66. je ziţe: «hiinţute cum ţ-oj oprosti cân t- ai si hm6 dila deci sculât 2 

67. je-l roge cu musât ke neca:T otprosti e ţela ţe mas ziţe: '«îo țoi 

oprosti; ile senoţi ren fi scupa la me țăţe, ma.tu moresti mere câse si duţe 

o brse si toţ pinezi ţe âri si-nmesti-te gon brse căn 'veriri :ânț, zâsto niţur 

n-a mes ăn râi cârle n-â:v fost go. ca, si când-a dila mâia cazut.» 

68. prevtu mes-a si zis-a lu decle: «stii joi gi senoţi fi-n. răi, io-i cav tă. 

se si tu. viri.» e 

69. si lăje bărsa si pinezi si vire-n pastile, si i zite: «Boze, dus. am» 

70. e ie-I ziţe: «pure pinezi pre. oltâr, ţăsta .va fi lu baserike si pâs dupa 

oltâr si respol- -te vreda si pâs-n brse.» 

71. e tâtu pus-a pinezi-n. zep si-l lâie. «iă, acm, meg. ăn n brse »u 

72. e tâtul câţe de piţore si-l trăze pre baserilke,' 'câpurl lucre tif-tof pre 

scaline, viru fâre si-l trâze pre ţeste si-l ziţe:.că te dore?» 

78. e prevtu zițe: «nâravsco ke.me dore.» - 

2 

i DIA - i. î.en. ... Aaa ae -.
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74. tâtu ziţe: «ma cârle va pocoră lăţe ăn mike vreme, ie mor pati, ma 
se ver, jo t-oi purtă zâlica.» --. - 

75. si-l 'câțe si-l hit pre umer si-l pote: si viru lu usa 1 crălu.. tâtu 
tuțâ.la use. -  - SE: e | 

76. decla, vire reselide si- ntrebe: cţire- -i?» e ie oăeovoră: «tătu dus- -a: prevt ul!» 

-77.: tunțe vire crâlu e tâtu rezlege brsa si zițe lu crâlu:. «vezi cumiii. 0.» 

78. e crâlu ziţe lu prevtu: «cum t-ai lasât privari, pope moi?» 
'19.. e prevtu ziţe: «a lui -se :re-si dracu lasă privari.» - 

80. crâtu l-a-ntrebât cum s-a lasât privari; si prevtu l-a musât tot spus si 
zițe: «ţesta om-ii dâro segav.» : i 

81. e crâlu ziţe lu prevtu: «d- -aj tu miie zis ke le. te ri ta lu un tât  Jasă 
privari?» : E 

82. ma prevtu ziţe: «ma, lui se re sali lasă privari, perlă ie stiie tot.» 
-83. si tâtu 'tunţe 'dobndit-a si s-a-nsurât dupa fila lu crâtu. 

1. 

1. O vote vut-a un om un Lepur si mes-a cu ie ke-l mere vinde. . . 
2. verit-a juve s-a copt păra ăn „coptâr. si ponude lu gospodariţe se .va 
cumpară, țela lepur. | 

8. jăcl: -ntrebe le căt va pre ie. ie ziţe le căt se de păre saturâre, 
„ cănd-a ie vec fost satu, ie câpte-n coptâr. 

. gospodariţa-l-ntrebe: «ţe te neziresti?» 
„ câptu căt âri păre ăn coptâr perke se n-âri nego [ăsta pâs ine misi.» 
„ «naţ na Tepuru si păs că cu ie, za jo -vedu le tu-m rei tota păra, poidi.» . 
„si ie mere pre.câle; vire:la un  ostâr si-l: ponud ke se: va cumpară 

țela Tepur. 

9. e ostâru-l-ntrebg: «căt ver: pre ie?» . 
10. e ie ziţe: «căt me de vir nepir» | 
11. si beie; ostâru-? dâje be docl-a: vezat ke le dosta. . 

:12. si ţela 'om ţucig la băţie.  - : 
13. ostăru-l-ntrebe: «sa ţe țuclesti ?» e ie. ziţe: «nevrte si a âta, băț: ». 
14. e ostâru- ziţe: «na-ţ Iepuru si pâs câ» : : 
15. ie lâie si mere. si ie vede ke vire un. zospodin pre că jezdinda cu 

pucsa pre umer. . - 
16. je vreda Lepuru lege dupa copâţ si- nrebe gospodinu: ke ţe. tere. 
17.:€.ie-r odgovorg .ke ţere :Tepuru. 
18. e ţela-t ziţe: «căt-m-rei dă se ţi-l res io ratâ?» ae - 
19. e ie ziţe: «ţe rei tu ratâ! îo-l ţeru: prin boske trej: zile: cu doi. breţ 

si nu-sm vridn aflâ-l; se-sti vridn tu ratâ-mi- -L, îo ţ-oj dă ţăsta mosie de ţilin.» 

O
a
 
D
a
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= si: gospodinu reziezd$.câlu 'si dăje lui ţirg câlu. 
e ţela-T ziţe: «pâs ţiia-nregce, T6puru' zăţe ' dupa, copăţ. » 
gospodinu mere si mâsure e ela zeiezds câlu si fuze: că cu ie. . 

23. gospodinu uţide Iepuru si-l digng si ziţe: «pravoi i tu vut ke-i Tepuru 
dupa copâţb | 

24. gospodinu câpte 6coli de sire; tot nui ni ţela om, ni câlu. 
25. ziţe gospodinu âns cu sire: «ma m-i-a-v-o pus: - 
26. e ţela cu.câlu vire la o liste si mere vinde câlu. tulţit-a pre ie 

sâse stâtine. 
27. mere nreşce ie cu ţeli pinez si vire la o âte seliste si mere- -ntrebă 

un gospodin ke se-l re lă sluzi. . | 

28. țela gospodin-a fost trgovăţ de porţi si ie-l lâie, spure- NE tot cum se | 
vindavâ si-l-nmeţe cum se mqre-n sămâni, e hlapăţu se porte ben, 

29. gospodâru-l tremete o zi ke neca „mere-n sâmăi cu porţi si-T ziţe: 
«lâs-l be-n ţela lâco. ! | 

30. ie mes-a, si vinde to si de suki lasât-a zâ-se un bob de: “code 

31. si ie mere nâzat la, lăc si pohit& ţale code-ntru âpe si cumpare-s: vir 

si păre si boie si mărăgke si nu mere că uri trei zile. - 

32. vire câse; se lâţe plănze. | 

33 gospodariţa- -! ziţe: «ţe te plănzi?» e ie ziţe:: «cum n-oi me pl ânze 
cănd m-ii-a-toț porţi ăntru âpe scapât si potopit-ăs-a.: ă 

34. gospodâru-! ziţe: «homo vedâ borbit-! ren povadi fâre». 
35. si mergu, viru su „vene; gospodăru- Il ziţe: cpâs năzat si ado- -m scările 

ke l-am vutât.» 

36.-si ie mere si ziţe lu zospodarițe ke l-a sospodăru, tremes neca Disng 

fifa si mâja. ' 

“3 e iâ-I. ziţe: «țe reci?» e je ziţe:'ce, ntrebe gospodâru e îă zițe: ce, 
ntrebe tu! ie ziţe: «gospodine, fe, 'amind6 ?» e gospodâru- -D odgovorg: «sa 
țe urc, amind6, amind6 W ! . . 

38. je busng amind6 si lăje potle sc6rtiile si "mere potle cătra gospodăru. 

39. 'si .mergu, 'viru la lâc si: mere gospodinu- ntru „pe, câțe! porcu 'de 
code si câde. pre hrbăt ăntru: pe. - - 

40. hlapăţu-l 'vreda zdign si-l zițe: «vezi, se: nu res “fost na-tento stă, te 
rci fost otopi.» | . 

41. e gospodinu ziţe: «lasân- I, „vezi c-a ve segilit ; “homo. 6â.» 

42. viru ie câse. plănze mâja si fila e omu-! ziţe: «ţe te plănzi dupa 
por?» e ja-l ziţe: «tovâte, nu me io plăng dupa pori, n nog me io plăy țe 

srămote-i tu mije factit b 

43. e. 'omu-P ziţe: '«ţe?» e iă ziţe:- cighe te tâţi scusâi? te, n-âi îns vildit 
ke neca amind? : :..- : - 

9
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44. e ie ziţe: «vikâit-am ke neca-m amind6 scornile duţe.» 
45. tunţe ziţe gospodâru lu hlapăţu: «ţe-sti să segav ?» ie-l. ziţe: «cârle 

va pre lume-mnă, trebe: se segav file : NE 
„46. «bet, cănd-ăsti să segav, cmo: "te-ns6r. dupa Aa: me, pac ren scupa 
mnavi ăn sămăn cu porți. 

41. si pocle s-a-nsurât si mnavţit-a scupa prin samăn si bire La mnât si 
bur-a fost ur cu ât.: 

18. 

1. Un ţâţe vut-a un fl. | De Se 
2. ie vut-a ţude de se si vâvic igrivgit-a,; “lui fr inveţe n:â nigdar. iorâit. 
3. cumpania l-a-ntrebât din zâţ nu-l filu mere cu cumpatiiia: igrgi. 

„ 4. ţela om vite 'câse si ziţe lu fi lu-s: «na-ţ sto fiurini si ămne igrâi colg 
si cols, ma nt riere igrâi cu |dracul.» . 

5. je mes-a cu ie igrci si plerzut-a țeli. sto fiurini. a 
.„:6. verit-a câse zălosin; ătezzi-l dâie țăţe dvisto fiurini. fiu zcigre si țesci 
cu un ţof. ii - - - a. 

7. treja-zi-l dâje tot za igrâi. mes-a si zcigrit-a tot asâv. . , 
8. vire câse si țăţe-I ziţe: cahmo-i tot zeigreit,. ma, âri imke ţe iggi : ăns tire.» 

9. fiu mgre, zeigr$ si sire, țâţe -si mâia ; verit-a, câro zâlostn. 
10. neţisni duh factit-a cuntrâtu cu- ie: căupe sâpte âi-voi veri lă tot a 

tov si tire si țâţeţ si mâja-ţ> 
11. je s-a zmislit za mere pre lume se se re put oteupi 

„12. mere prin boske, ăniurbe o zensle, câre-l-ntrebe ke iuve mere. - 
13. ie-l ziţe: «io-m facut asă si asâ».: jâ-l ziţe: «cuntratu-i tesco rezbi,- 

ma pâs, ver veri la mâre, colș-i un mâre crug si pre ţela crug-ăi lui câsq; ăn can- 
tunu. de câsei un lâc si-n jet fila spele roba; se nu te iâ zutâre, sa-i teske, 
14. ie vire colg. iă-l întrebe: «ț-âi neb6re moi oţa verit?» - 
„15. ie? spure tot. e jâ-! zițe: cămne la ie!» . 
16. je mere la ie. neţisni duh ăntrebe: «ţire-i?» fela îi ătu ziţe: 

«ţ- âj-verit? inke nu-i sâpte ali.» — «ma io. me. res râda oteupi» | 
17. «beri, ma câpte-te bire !».: zițe neţisni duh si-P „Tâte un brig de „ărpi 

si-l dâie un picun de stăcle. «ţa moresti pricopţi si de grăv nesi si - fâţe 
păre si za iuzinu-m „duţe: ». 

18, ie, mere zos cătra; iă, iuve roba spelât-a. - 
19. iâ-r- ăntrebe: «țe  d-a, zis ?» — casă si asă, »ăP, odgov 

cpâă durmi,io-i fâţe tot.» 
20. damareţa- I jă duţe pogâța si ie-v-o mere duţe ha. neţisni dun: al. ahmoţe-? râte tin vrh inke mai mâre si-l dâie un piciin de stăcle înke 

r 

„iosma— 

or ie." ră -? ziţe:
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mai fin si-l ziţe: «pira măre do podne moresti-l pricopci, nesadi-l de brâidi 

si duţe- m Vir za iuzinu.» | 
22. ie spure țăsta lu file lui. iă-l tremete durmi si îă ţa fâţe tot. âte da- 

marețe-t iă duţe boța cu viru. 

23. ţela mladic T-o duţe sus e neţisni duh ă dâie un ât urdin si-l.ziţe:. 

«cănd-am io cu tire igrivâit, cănd-am verit priste mâre, prerziit-ame prste- 

nele, âfle-mi-le.» 

24. mladicu ţa spure lu fite lui. îă ziţe: «ţăsta-i teske. pâs durmi, ma nu 

fâţe odmăne de lă-me». i - 

25, iâ mere, câpte-n protoc6 prend-a trecut. 
26. si cănd-a iă 'verit la mâre, riba L-a dus prstenele si jă li le duţe. 

27. je le duţe lu neţisni duh ăn câmare.: . 

+ 28. «ah, tu-sti mai stud de mire, io l-am (ersit dosța si'nu lam putut 

allă. inke ţăstacista ări za fâţe: măre âri câlu din stâle-n stâle zdreni., se-l 

mirâri, ver pterde, se nu, ver dobndi! 

29. ie mere la file a lui si-l spure. 

30. îă ziţe: «eco, hărbătu va fi ţâţe-m, câpu vu fi mâia-m e curu voi fi 

; tu le uzda si pure-v-o pre căpu lu câlu si bire bire stresâ-? câpu si cu 

țăsta verge de liske băte-l priste năâs; ma bogoţuvai se regi. priste: cur, perke 

(a vote-l roi mirâ-n stâle si rci perde. » 

31. ie zeiezdit-a câlu si l-a batut priste năs. 

32, tunţe ziţe câlu lu mladicu (s-a „vezut „ke cuvinte dracu): cdostai -Î,. do 

bndit-ai b». ” 

33. si tunţe l-a dât hârtele. ie mere câ si: lăie fila lu dracu cu sire. 

34. măia Tei se domislc si ziţe: «ma ţa morțit-a fâțe fila nostre. pâs vede 
se spele roba» ziţe lu omu-s o N 

35. ie mere vede, ma nu-v-o ăfle. mulera-l tunţe ziţe:. «pâs dupa iel'-si 

zetarâ-l 
| | anii 

36. cănd-a fuzit, fila se obrng si ziţe lu se frâjar ke vire Iei ţâţe; pac-! 
cuvinte: «tu fi peclaru e io-i [i bătu, țo tu ţiruri-n pumăn ; ; ie va veri la 

tire. si te va-ntrebă s-ai vezut doi de iel, tu zi ke n-âi vezut niţur si ro- 

we-l neca-ţ vaimeboize dăie un sold; si tunţe ic va mere câ» ă 

37. neţisni duh verit-a pira ţiia si-ntrebăt-l-a ke s-a trecit ur: cu urc. ie 

zis-a, ke n-â vezit nis, nogo ke-ntrebe vaimeboize ke se-l re vrur ţevă, dă. 

38. co ic tunțe mere năzat că si “vire câse 6. mulera-l-ntrebe le-se. l-a ze- 

tarit. ie ziţe: «ţ-âm zetarit căn nu l-am ni vezit, nego pecharu « cu bătu- -n 

pumăn». 
39. «e ţă fost-a iet, pâs vreda nâzate si zetarc-i b 

40. e ie mere si fila-l odoâg ke vire si ziţe lu mlâdi: «ie nâzat vire, ma 

io m-oi fâţe vrtu e tu te ie verza; păra ânţ va veri, ănreiice nu va put.» 

i sk
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41. neţisni duh vire păr-la vrt si sotâ-se si mere nâzat câ. 
42. ăntrebe-l mulera se I-a zetarit. je ziţe ke nu I-a ni vezit, nogo vrtu 

si verza. «l-aj putut zetari, ţa fost-a el» ziţe-! mutera,. «fi câse, fi; meg jo.» 
43. si lă se fâţe oblac si mere. 

44. fila vede ke jâ vire cu un sijtin si zițe lu mlădi-s: »io m-oi fâţe ca- 
pela la câle e tu ver fi prevtu; îă va veri pira ţiia ma-nreţce nu va putâ.» - 

45. ţa betăra, verit-a ţiia si-l cleme. e ie tâţe. e jâ-l cteme năzat si-l ziţe: 
«bei, căn nu meri cu. mire, prvi ţe ţi-se cu iâ polubire, de ți-se re vedâ 
ncore ăntru ocli ca si corbu.» 

..46. si iîă mere nâzat câ. | 
47. ie vire cu mlâda si Ti-se pozdravâ un priiâtel cu jâ; a lui se vede jâ 

negre. ie-! ziţe: «a ni prope de ii ves.» 
48. tunţeiă ziţe lu mâie si lu ţâţe a lui: «io l-am bire facut si ie miie obe-=+ 

țit-a ke. se va-nsură dupa mire e cmâ gang ke nu va; donlii clemâţ susezi 
si rodvina si faţet o merinde si uţideţ un cocot si un golub si un rebăţ.» 

49. ie! viru na ijuzinu si ţuţnescu dupa scând, e ie doi țu(nescu sali de 
se bânde, ca si ozena cu nevesta si mărăgcu. ie câvte vâvic.su scând. 

50. cănd-a finit poidi, spure saki ţă ţe stiie. cănd a finit [toţ], ziţe îâ: «ac- 
moţe vor spure si țăste bâstiie ţevâ.» 

51. mere la, cocot si-l zițe: «spure si tu țevă W . 
52, ce, ţ-oi spure? ie mes-a ierți si zeigrit-a tota sev, potle s-a caicit si 

vrut-a le se va otcupi, ma tesco-i.» 
53. «dosti-i ţiie spure vec. acmoţe tu gâlube spure ţevâ!» 
54. g6lubu ziţe: cie mes-a pre pustirie ke mere țere ke se se re pute 

otcupi si imbatit-s-a pre o zenske si iâ-l-ntrebe ke cotrâ mere, e ie ziţe ke 
nu ni ăns stile cotr6 mere. e ţă zenske-? ziţe, lke-s kuntrâtele tesle, ma iă 
l-a tremâs cătra tire, ke tu l-er borbit zută, ma cu pogodva ke te Morâ-n surâ.» 

55. iă ziţe: «dostii ţie spure. emoţe ver tu repţe spure b | 
56. e rebățu posns: «ie verit-a cătra tire si tu l-ai-ntrebât ke ț-ă verit, 

e je ziţe ke se re otcupi, se re putâ,c tu T-ai zis ke tu ler zută ţă ţe pu- 
turi, siie mes-a cătra te ţâţe si ie-l-ntrebe ke ț 
scoro sâse âi si podiie.» Su 

57. ozena poglede prisu scând si li-sc vede ke-i iă musâte ca si si fost-a 
mâce si ozenia-l ziţe: «sa, ţire-ţ zițe ke nu t-oi lă, tu-i mije tot factit, tu m-ai 
otcupit, tu-i dostază me si.za moga oţa si za moiu mater faciit tu-sti a me». 
_58. tunţe starâsina le dâie blâgoslovu si le ziţe: 
bur ur lu âtb 

ă verit, de ce-are im ke vreme 

«na miru ziviţ si fiiâţ
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1. o vote fost-a trei frâţ. tustrâi s-a vrut ănsură dupa, ura, ma jeni sti- 
vu ur de at cale. a. Si . a 

Îi jă ziţe lu ţela mai betăru, io neca vire. na a sâpte ure cătra i, ke-l va 

i țe ziţe. AI | Mi 

“ ie mere si vire e jâ-r ziţe : dă, io te res lă, ma io-m putut avzi c-ari 

tu pie » 
4. «ţe, io frike? jo n-âm frike de nis. po . 

5. 4 ziţe: «ben, pâs durmi la o scule ăn țimiter, pac. sc, durmiri. tota 
nopti, tunţe voi sti ke nâri frike» 

6. je mesa si sa cucât.ănuntru. . 

„lu (ela sridăi Irâte ziţe ke neca vire na osn ur cătra iă, Ke- r ra sti 

(e ie - 

8. je mesa si îâ-T zițe: dă, io te res s lă, n ma jo-m i pubăt a avzi, c-ari tu file. » 

9. «ţe jo? io res mere iuve ver.» 

10. «ben, e ţăsta sprzăle si- păs xrde (a. scule în ţimiter si svitg tota 

nopta vrde jâ». a 
11. je mesa si- mprins a-v- o si stâje. 

12. lu ţela mai tiraru Îrâto zis-a necu vire na “dovet + ur căra jă. 
13. si ie mesa. jâl ziţe: ciă, jo te res lă, ma-m avzit c-ari frike.» 

14. «ţe io? jo res mere iuve verb 
15. si îâ? ziţe: «ben, le țăisto veruge si pâs ocoli de ţimiter trli cu iăle 

tola nopta.» a a 

16. e io mes-a. 
17. cum-a-v ie postit trli, Irâtele cu sprzăla caţât- “a Irike s si posiiit r. -a măra 

tremură si iscrele din sprzâle capli pre Irâte. : 

18. e ie se nuntru țese de îrike si de câd.: 

19. cănd L-a, sila, verit, ie se scole e ţela-cu sprzâla fuze e ela cu cadinele 

fuze inke ma câro; . 

20. ma ţela cu cadinele ve n-ă. putiit, fuzi e veri ani doi năţ! -a doteţii 

si pre cadine s-a tot ogrebit. - 

21. jel-a' fost tuț trei ogrobiţ si d amareţa icr-ntrebu ur ât: «e iuve drac, 

ai lost ko-sti asâ ogrebit?» ce: iuve i. tu?» ăntrebe - dela doile. «e iuvei “tu, 

âm si. io.» Ii i 

22..si asă: ntrebavit-a a urât, zicu ie: ce tâţ, pus: av o îă no, ma. ren,; si 

noi lei.» e arda 

23. o zi iel se ganescu cum re-v-o privari. . n 

24. iet fâcu asâ: ţela mai betăru neca se-nmeste de, “zonske e ţeri. “Arţi 
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doi vor lă păre si vir si prsort si vi mere pre căse-n dimialk. ţela mai be- 
tăru va mere ăntrebă za durmi si va ziţe ke-i svete Clementine. 

25. cân vire cătra iă, ăl ziţo: «dobar veţer, nu reci tu mire lasă durmi? 
io-sm svete Clementine.» 

26. e Iei ţăţe si lei mâie zicu: neca dorme, neca. 
27. si iă ziţe sera: «eco, se nu credeţ, io-i ăntrebă Domnu, neca-m hitâ păre.» 
28. si țeli âlţi frâţ-l hitescu din dimiac pogâţa. 
29. jă ziţe: «Boze, hitâ-m si ţevă cu păre!. 
30. e iel-! hitescu un ţev prsut. 
31. e iă ziţe: «Boze, ma si zâlica be.» 
32. iel-! hitescu f6lele de vir. 

33. iă ziţe: «boeien si muncânb 
34. si bevu si mărăneu si cănd-a fost za mere durmi, ţâţe-? ziţe le se jâ 

rodire, ke neca-l cPeme. , 
35. cănd-a jel mes durmi, ţeri doi âlţi [râţ verit-a cătra iel. 
36. tunţe fila vikit-a: «câdo, doi-s, doi!» 
37. ţăţe stivut-a sopi si posfit-a sopi. 
38. damareţa, căn se țâţe scole, ganâ: «hei moia, iuve-i ţa svetiţe? 
39. e iă ziţe: «e drac-a ţa fost, ne svete Clementine, ţa fosta trei muski 

si rovinâit-m-a si mes-a câ!» 

20. 

1. O vote, cănd s-a vrut ănsurâ un mladic, asera verit-a din scrie lu se 
mlăde si col& ţirât-a. 

2. dupa ţire mes-a câ, sopinda ăn sopâlele țale mâr. 
3. cuharu lu frâjariţe-! ramâs-a acâsc, pre ogniste durmi. 

„4. verit-a Tei priăteliţe, strige, si iâle ganescu în câmare ţe vor za pove- ţercu. e jâle zicu' ke âstesere tulkâ dâ a lui frâiariţa poveţerea. 
5. e jă ziţe: «ţe veţ co io âsteze dâ» cjâle zicu: «moresti dâ de ță e â-e mai drâgo ântru ocli». e ei-a fost maj drâg ăntru octi a lei mlâdi, i 6. si mes-a, zvadit-a lirima din ie, si dus-a ţa iirime si pus-a-v 

cotleniţe. 
« ?. e cuharu, Je.tot-a ță avzit si cănd-a iăle ţă pus coţe, lât a ţă ţ-a porcu facut, disu cotleniţe zvadit-a Hrima, e ță de porc pus-a neca se coţe. 8. cănd-a iile mes ţa ]ă si măraneu: «a ma-i ţăsta poredno! si io âre fost fi poredn.» i 

9. ma ţela cuhar fost-a grisnic, ie tot a stivut. 
10. damareţa ozena dorme, nu se dâie zbudi. 

-0 coţe su
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1]. ve6 a fost zeţe ure, nu se vqde-l veri cu svâca din frâjarițe, za mere 
la zac6n. | 

12. e ţela cuhar ziţe le ie mere-l clemă. si ie lăie fa iirime Si-v-o. stare-n 

prâh si pure ăntru vir si-v-o dâie popi a lui. 

13. cănd-a ie ţa gutnit s-a zbudit si gans: «aha, m-am durmit.» 

14. cuharu-l ziţe: cala, ala, movâ-te! 

15. si mes-a la frâjarița si-! zițe: c«na-ţ țăsta sâble, ţe- -codăr aâri pre 

câle, tâlc, perke io t-am scapulâit o vote de morte, | ma, dova. vote xval6 se 

te scapulesti ins.» 

16. mergu pre câle, ie tot câpte ămprevâle, le se re ţevă vede. 

17. vire prope de baseriliq. tot-ăi o tirarg rubide restegnite .priste câle. 

18. e ie lât-a sâbla si-v-o talât-a priste pâdiia; ţ-â-v taTât? talât-a-v socra 
priste pâdiia. 

19. zâsto socra lu i-a vrut neca ţiia câpu zlomâ; iâ fost-a strige, . 

20. cănd-a iet verit acâse dila zacon, tunţe âflu socra morte. e cuharu-t 

ziţe: «vezi tu, se nu res fost fi io, asă reci fost fi tu mort. le nu-i mai bire 

lke-i iâ, cârei betăre, nego .se rei fost tu muri?» 

21. ozena ăl-ntrebe: «ţ-er ţu pre te plâde?» e ie- e-Î ziţe: chvâla.y ». 

21. 

1. o vote fost-a trei siromâs Irâţ si iel-a mes pre lume. 

2. cănd-a, verit iuve mere câla na ucriz, tunţe lasât-a sali se bâţite de 

âpa, ke lu cui fusere âpa curâte, va fi săr, lu cui fusere mutnc, va fi boln, 

lu cui fusere prâznc, va fi mort. 

3. țela maj tiraru mes-a, ămne pre boske,si vire la o pustine. 

4. ăn ţa pustine fost-a o mike câsițe. E 
. 

5. ie ţucIţit-a la use si verit-a resotide harambâsa de tâţ si-Intrebe, ke 

țe je ânţa ţere? e je zis-a ke ie n-âre ni mâie ni ţăţe, le je zivlene ţere. 

6. țesci tâţ fost-a jedănăist. e ie! ăl zicu, ke nea vire cătra je! na veţeru. 

cănd-a je muncât si bejut ă! zicu: se re ie fi pâmetăn, re pute bă ienţa cu 

ie. ma ie? ăl-ntrebu: ciuve c-e mâia si țâţe?» 

7. e ie ziţe: «io n-âm măie, ni țăţe, e voi veţ fi miie țâţe si măia, se me 

țirureţ cu voi.» | - 

8. e jel ăl damareța zicu: «noi mezen că. moi nu ren viri osn din, e tu 

nu nițiir ăn câse lasă, se nu-ţ ratâre' guânti pre măr. e tu âri za luoră (l-a 

ratât pre sufit): pinezi misâi si lu câ? dă muncă si be. -- 

9. ma îel-a sera verit za vede câre misle ăre ie, 'si rompescu la use. 

10. ie gan€ ke ţire:i? e ie! zicu: «noi sno noi.» 

Analele?A. BR. — Tom. XXVII. — Memoriile Secț. Literare - | 4
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“11. cap ie ziţe, ca me!" gospodăr dormu toţ.» e ic? zicu: &sa țe nu ne 

conosți?» — «io ne, io b 
12. tunţe-l râte je guântu pre. măr si ţa. vote. l-a lasât ănuntru. 

13. si-l zicu: «ver tu mere: cătra te mâie si âţe: năzat e ie ziţe : «lo 

n-âm mâje ni ţâţe, io voi, [i cu voi basta se m-eţ țirto » 

14. e ie! zicu: «țesta va fi za noi, vezi» Ra 

15. iel-a mes că si l-a zis: noi mezei dă, noi nu ren veri osn zile.» si 
l-a zis: «câpte bire ţ-er lucră, săpte blâga, mis6 pinezi». d „i 

16. e je pomâlo căt-a jet mes că, ie takâit-a cări su Yoz si nepunit- vozu 

pir de pinez si mes-a că cu ieb. ! : 
"17. verit-a. seră la o ostariie si ganc lu 'ostâru,; neca lăţe ţia Za Hoga si 

ko va durmi ţiia. Ira E 

„18. viru si lui doi frâţ, vostrziţ, | 

19. je ziţe ţira za trei de ic? lu sospodâru, si mergu, ţiru, ma îrâţi nu 

l-a ve€ conoscuit. : Sa a 

"20. je ziţe lu gospodăru: «pâtia za durmi». gospodâra zite .«tu ver mere 

ăn pât e ie! ăn stâle» ; perk-a-v 'veziit ke ie nu re” ve: cu țe plati. 

21. ma ic n-â vrut, si zis-a ke a ie plati za nih: -- , | 

22. e ie damareța plate raţunu si ie ganţ lu doi frâţ: «ţe, voi mire nu 

conostâţ ?» -e ie ăl zicu: «ne!» — cio-sm vostru frâte,. ţe, n-ân noi mes pre 
lume si colg n-an rezdilit?» i 

23. e jel zicu: cahmoţe te conosten.» 

24. si io! mergu acăse la ţâţe si la mâje cu plir vozu de pinez. - 
23. când-a jel verit câsc, stât-a bire si. zivit-a-v. vut-a ziv! ele Ză- -se si lor 
famite, 

19 td 

1. o..vote lost-a trei frâţ. 

2.;mes-a mai amâce țela mai olăru sluzi. 
Bu verit-a la un wospodăr. ăl- ntrebg: «gospodine, se me rei.lă sluzi.» e ie 

zițe. ke.vă. ko cum vor pogodi?.e ie ziţe :. «cum vor jet, eospodine.». 
4. sospodâru ziţe: «cârle se mâce ur. pre âţ iadire, trei opute pre io 

eroii.» şi-l tremete arâ ijuve-b. Drecu aratâre. . 
5. ie âre do zeţe ur, vede ke nu niţur porte muycă, băte boii « si mere.:că. 

:6., vire. câse, ăl ziţe gospodâru: «ț-âi .verit?> e. hlapăţu-r odgovore j 
«e tu. mislesti, ke ţ-oi jo făr-de muncâ-lucrâ?». 

«ben, beti, viro. oţa.» tăle trej;opute. pre je, | 
Ş tunțe brizănu hlapăţu mere: câ ocrvavit .cătra sel [ră 
. frâţi ăl-ntrebu: «sa cum ăi?» e.ie ziţe: «slâbo.» | 

iâduo : 

y
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10. tunţe sridăi frâte mere si vire la ie si-l-ntrebe se-l va lă sluzi. je ziţe ke 

vă. «cum ne ren pogodi?» 

11. s-a pogodit ca si cu prvi, si-l tremgte gnoju trâze juve? brecu ratâre. 
12. je trâs-a do podne, vezut-a ke nu-i niţur cu muncâtu, batut-a boii si 

mes-a că. 

13. vire câse, wospodâru ăl-ntrebe ke ţe-i iădn? e ie-l ziţe: «cum n-oi 
li iădn, ţe, ţ-oi lăr-de muncă lucrâ?» si tunţe I-a talât ca si-lu pri. ic 

mes-a câse. 

14. tunţe țela maj tiraru zis-a ko va mere. [râţi Ii se ărdu. 

15. ie verit-a la gospodinu si-l-ntrebe : «gospodine, io-sm un siromăh, le- 

me sluzi.» ie l-a lât. «ma cum ne ren pogodi?» — ce cum vor iel.» — «ben, 

io ţ-oi dă sto fiurini saki ân, ma prvi ţe se reziadire, trei opute talâ-I.» si-l 

ziţe: «ţila ţi-s boii, pâs cu ie? ăn boske, iuve-ţ brecu .ratâre.» 

16. e ie stepte, ke: va duţe muncă do osn ur. . 

17. vede ke nu-i niţir; mes-a din bicâr'si vindit-a toţ boii si saturât-ăs-a 

si nepit. pinezi hranit-a si mes-a Că zălostăn.. . 

18. gospodâru-l-ntrebe, ke ţe-i jâdn, de ţe-i zâlostin ţevă. e ie: «nu:sm 

io iădn, nego ie! vor fi jâdni. e 'ie-l ziţe ezâţ?» «verit-a tâţi si lăt-ăm-n-a 

toţ boji.» e ie-T ziţe: «nis de ţâ.» a 

19. «damareie pâs la oi, iuve-ţ .brecu ratăre». 

'90. ie mes-a si cum-a vezut cătra sâpte ure ke nu-i nițuir cu - mun cătu. 

mes-a din hicâr si vindit-a tote oile, samo aretu. ţela mai mârle lasât-a 

nebrusit-a ăn vrhu de hrâst ţepa si i metognita aretu ăn vrh de hrâst si asă 

l-a-v obisit. 

21. mes-a că cu pinezi-n zep. vire la gospodăru zălostin, e ie , ziţe le 

nu-i je, ma ke âre frike ko-i ie. «zăţ 2» — «veritea tâţi lăt-ăm-l-a oile.» 

22. ma gospodăru zisa ke nu-i iâdn; vut-a frike se nule trei opute 

taTă. si-l ziţe: «pâs-ăm osnazi ijăpa.» DC 

23. e ie lâie secura si cuţitu si je-v:0 uţis-a. e gospodăru AT gang: «ai-v-0 

osnazit?» e je: ciă, samo n-âm “budilele zvadit din-nâ.» gospodâru ziţe: 

«ț-ai dracu lacut?» e ie-T ziţe: «sa ţe-sti iâdn ?» " : 

24. gospodâru ziţe : «nu-sm.» si se ganţ cu 'mulera: «ţesta hunţut | ne: va 

tot sundrâi. ţe ren de ie?» — «mgre-ren senoţi durmi la jâzu de .mâre “si - 

ie ren pure ăn ploviţu, e căn ie zedurmire, tu me cleme si tunţe ăr-len, 

hiti ăn âpe si muli-ren zlibu neca-l cola smele». n 

25. ma je scutăt-a-v si mes-a durmi si zedurmit-a gospodări, ma hlapăţu n-â-v. 

26. cănd-a vezut k-a ie! zedurmit, hlupăţu cleme : «scole-te, ke-i: vreme 

tunțe caţăt-a amindoi-v-o de mir si de piţor si hitit-a cu iă nuntru. 

27. hlapăţu mulţit-a: vreda iâzu. si ganc gospodâru: «e ma lan e hla- 

_.
 

Ss
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păţu ganc.: «ab, ma ân-o W» si gospodăru sans: «de-m vreda svitlost, l-oi-v-o 

vroda, lâre zvadi.» 

„28. e ie lâie snopu de slâme si-l ămprinde. si L-a zepalit câsa si stâla. e 
gospodâru-t ganâ: «sa ț-âi facut?» hlapăţu ziţe: «sa de m-t-aj zis neca-ţ lăc 
svitlost, ţe-sti borbit iâdn?» 

29. ma gospodâru, cum-a vut irike se nu Te tafă trei opute pre ic, zis-a 
ke nu-i jâdn. 

30. ie I-a zis: e voi cu lire? vec n-âri-m fe lucră, io ț-oi dă mita si tu 
ver mere câ.» 

31. e ie? ziţe: «nu-i nemiga istina, jo doele nu linir me ân, n-oi mere câ.» 
32. e ie-T ziţe: «ţ-er tu miie lucravţi ahmoţe ?» -— «miie nu port». 
35. gospodăru-t ziţe: «va beti, jo ţ-oi dă toturo te ân». ma je-t ziţe: «io 

nu res pute ât gospodâr allă se res mere. ma se iusto ver ke meg, dâ-m-er 
zeţe milâr, pac voi mere.» 

34. gospodâru-! ziţe: «io ţ-ui dă ur o ie ziţe: ciusto căta we gospodăru 
âre îirike, cum la tot sundrâit, ke se nu re tală trei opute e l-a dât zeţe 
milăr, 

"385. tunţe -mes-a că cu căta pinez. e frâţi-l steptu.si-t zicu: «a nebore, cum 
ai stât căta la ie ?» 

30. e je ziţe: «daicţ oţ lanţunu, voi prospi pinezi ț-am dus.» e ie ă! zicu: 
ce dend-ai dus?» e ie le ziţe: «mai amâce l-am vindut boii, pac oile, țela 
mai mârle art T-am pre hrâst obisit e ţăle âţ-am vindut, pac l-am ijăpa 
oderit, pac T-am mutera, facut smeti cu mora, pac I-am căsile ămprins, pac 
ăm-l-a morit dă de Trike pinez, si-m verit Ja voi. » 

| 9 

23. 

1. O vote mes-a un om din câse durmi n stăle. 
'2.'cănd-a verit la -usa de stâlc, tunţe ăl stepte o zenske: «viro cu mire», 
3. ic vut-a-n zep trei sold si podiie si ţa zenske vâvie ă! ţire măra pre 

zep se nu-l câdu. 
4. si ță zenshe la lât că dvaiset clâftari si col l-a stoptât âte do si l-a 

Jât pre bulâz ăn zdolu. si verit-a cu ie la puţu lu Buhân, si ţiia la bire, 
bire scadât.. 

5. d-aţija mes-a cu ie ăn Goriţore, col zucâl-a cu ie. 
6. trecut-a un om cu vozu si ie avzit- -a, ma n-ă stivul (e-i. 
î; d-aţiia lât-l-a ăn Păcliţe ăn Butcoviţa, din Buiteoviţa în Pisutele le- 

tâiske., 
„8. Gmiri la ţiia ţersit. (țiia zaţăt-a pre o mole ăn boske). 

9. a lui frâţ l-a-v damareța mai amânce țersit îuis, nu l-a putut flă. dăt-a sti
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lu zupânu si l-a miri mes ţere prin boske. ma potle lui frâţ a zis, ke ţa 

s-a lui dogodit iplke âte vote, ma ke veriia câse damareţa. 

10. Omiri sera, dupa zdravamariia, mes-a lucră guardia ke borle va 

veri câse. cătra ţă ure ţe l-a lăt, viru stărmorinda prin bulăz prend-a si.lât-ăl. 

si Gmiri âvdu ke vire. je câpte grumbo. 6miri tot-a ţiia torno stât za caţâ-l. 

e jâle l-a durât dende Lă si lăt. 
11. Gmiri l-a vezit, ma n-ă vezut iăle, nego avzil-a susur. 

12. e ie vut-a un colăţ si pre ţela colăţ-a fost un ţup de lăre si ie hi- 

tit-a țela colăț cătra loze hărţulic. e je s-a zerenit cătra je. si l-a caţât si 

l-a zis: «ţe cătra mire hitesti?» 

13. «nu cătra tire, braine moi, nego e n-âi tu vezut țăle hudobe ţe 

m-a durât?» a 

14. țunţe l-a lât ăn câse tot stuţit si ocrvavit si lost-a bolăn acâse doi 

miseţ de zile si n-ă putut pre piţore stă. .. 

15. ie conoseut-a 'tutetrâi, ma n-â cutezât spure, perli-rle fost ipke n mai 

mund ocrvavi. 

24 
1. O vote, cănd-am io fost tirar, jo-m lost cu o fgtine si-m caculeit pir-la 

zeţe urc. | | 

2. potle jă mes-a câ. jo mes-am cătra te do, caculit-am cu jăle do dvaniăist 

ur si jo-m zis ke meg câ. e jăle miri-a zis neca col€ râmaru, neca dormu 

col, za-sto ke ăn saka dobe de nopte nui bire-mnă. 

3. jo vrut-am mere Gâ. ăm-i-a dât un bocin de svițe si un băt, se res 

țevâ vedg, neca me âparu. 

4. mes-am cu svița ămprinse. cănd- -am facut un bocun de câle sviţa mi-s-a 

stins si mire zâlica frika caţât-a. - 

5. facut-am imke un bocun de câle. veritam ântru o mâre câsq. miie 

s-a vezut, ke s-a tota căsa rez(d)ronit. 

G. m-am fermâit si obrnit. căsa stât-a. tunţe mes- am ănreljce si vine acâse. 

7. mislit-amn: meg ăn câse durmi, ali ăn stâle? mes-am ăn stâle. cănd-am 

resclis usa de stâle, fost-a do vâţ ăn stâle. 

8. jâle posniit-a hărhni si pusi pre mirc. e io l-am zis: «ţe, nu puteţ na 

miru stâ? voi ve dă muncâ! si me obrnesc za usa-nelide. mes-a-v dilu use 

inzdolu ca si se re sto caroţe mere pre potâc ănzdolu. 

9. io l-am zis: «ţe, n- âț vut âto za lucră, nego mire cumpahţi?» | 

10. mes-am pre grede durmi. cum m-am „cucât asâ-mi-se vede le vire 

ur, ţe l-a gandit . lke-i grisnic; in ţa vreme ie murit-a si mutast a-v. lost 

si-m gang: «lebelelelele . . 

11. e io l-am zis: aprrugi- nato
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29. 

„1."Vrur stije lâţe veri feta sole dupa sire juve va ie. si jă cănd vire 
cătra ie, l-e rusire de ie. si ie se diverts cu jă. niţur nu-l vede, ma je-t-o 
morg năzata cumpandi pi a-n câse. e se nu re-v-o cunipaiici, mai mile fur- 
mize țe TE v-o- -niurbă, re-v-o Slari. - . 

26. 

11. O vote vut-a o zenske trei file. jă zis-a ke le re marită —niţur n nu l-a 
vrut,—ke țire codăr-mi-ţe re veri, re-I-v-o dă. 

2. verit-a un gospodin: ejo-m verit ke se-m rei o file dâ». | 
3. «ţe te spotesti cu mire?» «ne io, io-i-v-o lă si cum sti siromâsle, voi 

te zutâ!» : 
ie-v-o lât-a si mes-a că cu îă, si-v-o-nclis-a ăn câmare, 
ie fost-a neţisni duh. 

„ mes-a năzate ke se-lg dă o fite, ma fă nu l-a conoscut. 
„ «io-m verit se-m rei dă o (ile».—aţe te „spotesti'cu mire?» 

8. dât-l-a si dova sor si lăt-a-v-o că, pus-a-v-o ăn câmare la a âta si 
mere din ţa treia: | 

9. vire cătra ţa mâje si-l ziţe ke se- re dă fet ta. «ţe te spotesti cu mire ?» 
ne io, io-i zută tire si mire». 

10. «ah, ver tu zută, si âlţ doi mi-a zis ke m-or zută, ma nu vedu 
inke nis».—c«ma io t-oi za siguro zutâ». 

11. mere că cu i si vire la țâle âte do sorăr. «oh nebogo, țe-sti si tu 
ânţa?» 

D
o
e
 

12. je-l a fost bur. ie Vut-a cu ţa traja + un foţor. ma ţa maj tirare ganc: 
«tu âi obeţit lu me „mâie le- l -cr ţevă tromete si n-âjb. — «pripravâ, pac 
l-oi duțe». E , 

13. jă pure sora ţa maj betăra în o brsg cu pinez si-l ziţe: «du-l: ţa, 
ma nu captă nuntru, ke jo teres vede». | 

18. ie I-a obeţit ke nu va. si nâ. o 
"15. ie ţa dus-a si mâja fa primit-a. cănd-a rezlegă! brsa, flăta nuntru 

lila ţa mai betăra. _ 
16. dupa ţă, zâlic vreme, jă pripravit-a nâzate ăn o brse (a âta sor, cu 

pinoz. si I-a zis neca duţe (ăsta brse lu Tei mâie. 
17. jă vamâs-a ănse cu je. mă ie tot țăsta n-â stivul. 
18. dupa ţă un ân de zile, iâ se mislg cum re scapă jă cu [itu. si mere, «ver duţe lu mâja-m».—cpripravg, pac voi». -
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19. iă pripravit-a un ţetăd de avlăt si pus-ăl-a pre scând ăn cuhino e ji 
cu filu mes-a ăn brse. 

20. cănd-a ie verit, popadit-a brsa, hitit-a-v-o pre umer si mos-a că cu jă. 
21. pre câle lui a grelo fost. gang: «pravo voi captă ţe-i-nuntru». e iă-l 

ganâ dinuntru: «gtedaj-te». | 

22. ie mere ănreite si dus-a colg si ziţe: «na, fila c-a tremâs pinez». 

—«pure ţila, pure». 

'23. i6 -mgre că si vire câse. cleme mulera. nu-i-v-o. mere în cuhinc, ode 

litu de avlât pre scând. ciuve-i mâia?» ie tâţe. 

24. ic-l dâie o triske priste câp. tot-a-v na cuse mos. 
25. tunţe s-a domislit c-a-v purtât-v-o că si mere vreda cătra jăle si cleme 

ure po ure si ziţe, ke ţireii gospodăr de lui muler?" 
2G. iâle zicu : «lost-ai stuf de noi, pac n- ai câ dus.» e ie ziţe: «ben, daisţ: ăm 

almeno po de fil». mâia-t ziţe: «nu-i istina nis, ic-i a me» 

27. si ie morgit-a mere că făr-de iel. 

27... 

1 o vote uu mladic s-a dât vera si beseda cu o lete ke nu s-or lasă ni 

mob ni vii. N “ 

2. ie lât-a za soldăta si cole murit-a. ma ie fost-a ucodlac. 

3. e lui îrâiarițe sluzit-a si gospodăru-v-o tremâs-a la more. dila more 

nopta mes-a că cu âsiru. , : 

4. v-o-niurbe ur cu câlu si-l ziţe: <iusto bire c-ai verit, vrut-am veri din 

tire.» 
- 

5 «stepte, voi miră ţăsta lu gospodâru». 

G. je ţirit-a âsiru de uzde si-v-o cumpanicit-a câse 

7. cănd-a verit câse jă mesa ăn câsc, cleme ospodăru si wospodariţa, 

ma jel nu s-a dât zbudi. 

8. ucodlacu-v-o cleme, iă nu pote lâţe de meno, namesto_ îinmesti țela 

musâtu bărhân, pus-ăl-a pre umer, si-v mes cu ie. 

9. cănd-a verit la grobu lui, pemintu s-a resclis si ic-l ziţe: «pâs înuntru, 

(ăsta-i me câse.» 

„10. «păs- mârce tu, s s-ari irike ke n-oi veri dupa tire, ţire-me de birhân. 

11. je-v-o câțe de bărhân si-T potegne dupa sire nuntru. 

12. l-a-v zgrizit. când-a linit zerizi-l s-a domislit, lo ţă n-ă lost iă. 

13. jese din grob si mere tărlinda din-n-ă, dotețit-a-v-o ăntru secâre. saino 

fost-a câlița ăntru je. so âvde cocotu vikâi»: kikiricu 

14. ţă je ziţe: «zehval lu cocotu, se nu, jo te res fost tote zgrizi, cum 

-am zgrizit bărhânu b
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28. 

1. o vote o mâie vut-a un fil. je fost-a un ţobân. si je ziţe lu se mâie: 

«mâmo, colâ-s trei sor, pâs tu ăntrebă ţa betăra.» 
„ «sinco moi, ţrer tu cu iă, tu-sti siromâh b 

„ «tâţ, mâio, io stivu iuve me srița stepte.» 

„iă mere si-ntrebe ţă mai betăra, ma iă zâieno îl ziţe, ke nu-l va. 

„ «oh, nu port6, mere-ver mere ăntrebă ţă sridia.» ma ni iă nu-l-a vrut. 

«nu port, âte-zi ver mere-ntrebă ţâ mai tirara.» ţă tirara ziţe lu mâie 

i lu țâţe: «io l-oj lâ. ie morâ stiţevă, când-a verit ântrebă tute trei. se 

nu me vure ie cu ţe hrani, in-er tu câco!» 

7. jet s-a ănsurât si sere, na ţiru, ie ziţe lu socru: «viro cu ţinţ v6zure 

col6 si cole» | 
8. cuhâdele Ti se ărdu. «zis-an noi ke-i ie bedast.» «va bei, va ben», 

zițe îâ. 
9. mergu câ, viru câse si ie zițe a lei: «ala, cmoţe cu mire.» 

10. mergu prend-a blâga pascavâit. viru juve je steptât-a sriţa si je ziţe 
Tei: «mlăda moia, ahm6 te respât si noi ren ânţa gol zucă, ke ienţa ne 

stepte sriţa.» 

11. posnescu zucâ si âvdu: «dosta-i, dosta: ânţa 6-e pinez în băţvi, căt- 
codăr poţi senoţi lă, trei vote, cu ţinţ vozure, ma sriţa te, ke nu t-a vrut 
țăle âte do ă, perke iile nu-s postene, si tunțe te rei fost zegubi.» 

12. cleme socru si-l ziţe: «trâze câse țăsto băţvi». 

13. cănd-a ţăsta lui cufăde doznăit, jăle lât-a pistola si sa-v uţis. 

S
p
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29. 

1. o vote o mâţehe vut-a o file si o pâstărle. 

2. lu se file daveia tot ţa mai musâto si ţa mai buro e lu ţa pâstărke 
brăvu za ănţinze-se e lu file musâte câniţe. 

3. ăn saca dobe de nopte, cănd Li-se spenseia, v-o gonija âpe duţe, din 

lemne, din loc. 

4. o nopte iâ-l ziţe,—lost-a jărna, miseţu de antoshac, ăn mai mâre râţe,— 
«scol-te, pâs din foc w—ce iuve veţ lke meg asâ râno?o—escol-te si ămne W 

iâ, tuzna, se scole si mere. vede iuve focu lozescu. mere colâ. 

6. ţiia fosta doi de iet si-v-o-ntrebu, ke ţe ţere asâ râno ânţa. 
1. «mâţeha m-a tremes din foc 

S. jel ăt nepunescu bărsa de zlâte si-l zicu, ke iă va-v-o ăntrebă, neca 
si Ici, ce tu zi-le ke ţăsta-i samo ză-te si i-l, neka vire ânţa ke ren 

dă si lol.» 
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9. mere jă câse. vire câse. 

10. mâţeha-v-o-ntrebe cum-a ic! zis? si mere col: «bure damarețe gos- 

poda, se reţ si mire zută, săm siromâske.» 

11. «iă, îă, te ren zutâb ăr nepunescu plira bărsa, v-o ăncărcu. de cănd 

a fost ăncărcâte, zâicno posnit-a ârde. jă «pomagan6 W» johkâ. 
12. «iă, draga moia, tesco c-e. ali inmeţe- te ; tu ver țăsta țirg pre lire 

țude vreme, docle-codăr facuri pocora ăn țăsta lume. ver te 'ănmeţă fi po- 

redne lu pâstărkele» zâlic mățehe-s bure, de mitaru niţure, e de sto ure. 

30. 

1. O vote o fete fost-a zeclenite si nascuit-a porcu. 

2. jâ cănd l-a nasetit, lu vrut zecoli. e je: «ne mâico, ver vede, c-oi făţe - 

bire zâ-te si zâ-me». 

3. ţela, pore a facut ăn boske ză-se o câmare, zu lui mâie âte. vâvic mezâja 

la o locânde ăntrebă muncă. ţiza-b daveia. : | 

4. cănd-a je fost ved(e) mâre, ie gang lu mâie: «mâmo, pâs tu- ntrebă ţa 

fete, io me res ănsurâ». 
5. iâ mere si ţa fete ziţe ke-l va lă. 

G. cănd-a lost za la zacân za mere, ie mere cătra iă blâtăn si se muse 

pringa iă. o jâ-l ziţe: «otarâ-te, otarâ, de ăi âpe za spelă-to». 

7. sera cănd-a mes durmi, ie ziţe lu mâje: «mâio, se nu rei tu scută ali 

captă ţe voi lucrâ!» e lu se mlâde: «le cuţitu si molâ-m coza dila gut, ver 

me oderi. jo nu-sm porc, ma un musât mladic». 

8. cănd-a îâ ţă facut, tunţe mâia serozi de cluţâniţe pootedit-a o ie l-a 

zis: «mâio ţe c-am zis?» de je tunțe s-a facut un divb zelenâl si scoţil-a 

priste ocne si mes-a că. 

9. ţa mlâde mes-a cătra mâia: «mâjo io meg ţere me divt zelenâk, ctim- 

pare-m postâlele de fler si fe-m pogâţa. 

10. jă mere pre pustie, ămne, vire la un loc si âlle o gube. din ţă e aubel 

gang: «erstiâne, ţe ânța țeri ?». 

11. «ţeru a me div! zelenâc, se l-ai veziit». 

19. «nâ-m, ma io-sm tristo ân ienţa, ma n-âm vezut se re tree. pis, ămne», 

si-P dâie un costâni, «păs ănreijce, ver veri la urg, câre ăi sesto â col, 

borke iâ stiie». 

13. vire la jâ. cerstijâne, e ţeri ânţa? ţiia ţi-s vilele de gnoi, zdignâ- -m 

guba dispre căp». 
14. că-m--aj vezut treţe divl zeleiitc ?» — «ne, ma pâs ânreljce si ver veri 

iuve-i ure devetsto ân colâ». 

15 mere si vire. «e ânța ţeri?» — «ţeru me div! zelenâc, borbit stii iuve-i»,
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16. jă tunţe cleme tote zivinele; viru si jă le ăntrebe s-a vezut țela pul. 
vire mai apoi o bctăre bâbe si ziţe jă: «ma ţăsta-i ţude lârgo, ie col bire 
stâje. col s-a-nsurât; ăi mâre gospodin». 

17. ţă disu gube zițe lu bâbe: «du-v-o tu colâ!» jă se fâţe un mâre ne- 
verin si viru cole. IE N 

18. jâ-ntrobe se re-v-o lâ za sluzi; verit-a, cole trudnc, restrzcile. 
19. «voi te lă za râţile pâste». v-o tremete la râţe. E 
20. cătra sera..l-a fome fost. câpto-n zep, âlle costânu si-l poide. pre ji 

veril-a musâte robe. 
21. verit-a câse si camatera ziţe lu. gospodariţe: «gospa m6, cum âre mu- 

sâte robe! nigdar n-âm vezut asă musâte robe!, 
22. si gospodariţa, zițe se-r?e vinde. «n-oi vinde, ma. oi dă, samo neca me 

lăsu durmi ăn câmare iuve ijâle si gospodâru dormu». 
23. jâ-v-o pure su pât durmi e lu omu pure întru cale durmir neca tărdo 

dorme, rieca nu âvde ke jă-i ăn câmare. - 
„24. damareţa fă ie scole si mere la râţe. cătra sera I-o fome si câpte-n 

zep.-âile nuca si-v-o poidâ. I-a verit imke mai musâte robe. | 
25. vire câse. gospodarița nâzate-v-o-ntrebe se-rte dă roba. «o voi, samo 

ver me lasă ca si senoţi». damareța mere nâzate: la râțe. - 
26. camatera ăntrebe sospodinu: «gospodine, ţe nu ie? âvdu nopta nis? 

sc re jel avzi cum nuntru plănze si vik€, ie nu re durmi.: 
21. cătra sera l-e fome, ţere-n zep, si âfle mendule. verit-a île mal musâl 

nmestite. dât-l-a lu gospodarițe ca si țale do vote si mes-a su: pât durmi. 
28. ospodinu ţa sere namâsto de cafelu popi, l-a profit. nopta îâ posne 

plănze: «lipi moi div! zeleiâk, ţ-âm io ţiie lacuit, c-ai tu de mire utât, juvo-m 
jo tire lât ca si porcu, t-am oderit e t-âi dila mire scapăt. ţe hmoţe mire 
tul6 răţele păste, hlamunde si rescuțe, restrzite, blâtne; ţe d-am lacuit? 
smilvâ-te vărde mire, nu me ută,'ţvaDomnu fi bur»! 

29. damareța se scole si mere la râţe. e ie lâje pucsa si mere dupa îâ; 
se misl6, le îă P-a dosta bire facut, ma nu stiie ăns țe re lâţe: «n-âri frikeb 

30. mere câse, fâțe omu de slâme, ăl pure la ocne viei si ziţe lu mulere: 
«țir-a cu tire fost?» —- «niţur», — «câpte la ocnâ»! când jă mere la ocne 
ie-l ziţe: «vezi cum vis6?. | E 

31. iâ mere ke-l va, cață, ie-v-o câțe de piţore si-v-o hitâ dispre ocne 708. 
= . 

tunţe îă s-a uţis. zecopâit-a-v:o e je lât-a “ţa âta za se mulere.. 

31, 

]. O vote fost-a doi Irâţ, ţe s-a-nmeţavâit cuji la un covâţ. scupa mu ca- 
vâlt-a si durmivgit-a scupa. a e
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2. ţela mai betăru frâte fost-a câro grâs, țela maj tiraru asâ mrsav, ke 
n-ă fost nego' coza si 6sele de ie. 

3. gospodâru si frâtele l-a posnhit sramoti, ke țo l-e ke-i asă mrsâv. je zis-a 

lu frâtele: «pâs tu durmi senoţi în locu a mev si io ăn locua tev; pac ver 
vedâ din ţe-sm io mrsaw». 

4. vire nopta gospodariţa, — ke iă fost-a strige, — pac hit; uzda pre 

câpu-l e tunţe ie se fâţe câ e iâ mere  jezdinda cu ie si-l zițe: «priste vrh, 
fre dupa tire!: 

5. verit-a la o măre boske. ăn ţa boslke, în poloviţu, flost-a ramniţa: s-a jâle 

spravit din tote bânzile, saca cu sc câ juve iâle vata se țire su nuc si saca . 

_zălica spuravâit-a. 

G.alei hlapăţ- a-v stresit cu 'câpu doecle I-a uzda caziit dispre câp. cân 
l-a uzda cazut, ie n-â fost câ, nego om.: 

7. cănd-a îâle finit a se sedute, iunțe mergu saca la se că, c jâ nu âlle 

se. e ie musât hit6 uzda pre câpu Tei si-v-o zeizde si I ziţe: «priste vrh, fre 

dupa tire, din deble-n deble!» si cu postolele-v-o zdrob& priste trhibh si je-t 

ziţe: «cum-ai tu me Îrâte zdroțâit, asâ voi io tire!» 

8. viru acâse, mere ie la use, cleme gospodâru ke se re [i bur sculă-se, 

ză sto ie ke-i un putnic e câlu ke I-a plerziit tote pâtru copitele. jo ke-T va 

plati mai mund nego-l mere samo neca-l potcujâ». 

9. gospodâru ziţe lu hlâpţi: «sculâţ-ve amindoi, pac-l poteuiiţ». e je-T ziţe 
«ma irâtele ?» e ie-l odgovorâ: ca mes-a lumpâi». | 

10. sculât-s-a gospodâru si potcujit-a-v-o pre măr si pre piţor. | 

11. de cănd-a v-o poteuiit ie l-a platit e je-v-o inke zâlica, zeiezdit-a si lacut-a, 

do trei halopâde cu iă si potle l-a lât uzda dila câp si-v-o tremes-a acâse. 

12. damareţa gospodâru gang lu mulere: «scol-te cuhâi cafelu». e jă l-a 

zis: «de-le smocvi si rakiie, ke mire .câpu dore». 

13. cătra osn ur gospodăru tremete clemă- -v-o ke nela se scole, ke-i trebe 

ruţi. e iă ziţe ke nu pote. o 
14. vire hlapăţu cătra gospodâru si ziţe lu gospodâru: «gospodine, ţe-i 

dracu lu a lor mutere; io-l-am veziit c-are pre amindo măr bootinure de 
iter», ” | | 

15. si je mere vedg-si-l ziţe: «ţ-âri ţa pre măr?» e iâ-t ziţe: estrige-sm». 

16. ie mere si zițe lu set hlâpţi: «lai6ţ bătu ţela mărle și uţideţ-r-o si-n 

cantunu de câse-v-o zecopâiţ. cănd-ăi strige neca zâţe».
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32, 

! Siriga, 

1. O zenske. Se fâţe strige asâ: mere durmi, pac lâie mazila disu oeniste, 

pac se nemazâ. pac ziţe: «prico briga, făr za nu», pace se spravescu mai 

mund de île, pac colg zocu, pac steptu se vrur vire. se potu frike-T fâţe, 

ăl făcu. e se. țela om n-âre frike, je v-o pote uţide; ma namesto trupi-v-o 

din resce, se mor trupi-v-o dirapoi. si se va lă ărpa za trupi-v-o, nu se 

cuteze lâ-v-o din pode si plegni-se, perke iă re scoţi pre ie si stari-l. 
"2. strigele se conoscu asâ: na ponăţ de Ivâna, ămpunto, se pure ocoli de ! 

sire un obruiţ si se le vede tote. ma nu se morâ spure, ke se sere spurc, 
iâle re restărgni țela -istu. - | 

3. 'nucu se morg legă cu trei ovâs, se nu se re legă, alora îin nopta de 
Ivâna strigele re veri si re pobali nuţile. 

4. toţ ţesci ereditescu lor ârăt. țăsta mere cu. sănzele. 

33, 

Strigonu. 

Un om. credits se ârăt dila ţâţe, mere-n [i si asă ănrerce. Se fâţe asă: 
sâpa lui, când zedorme, mere din-ii-e fâre si sâpa Ti-se fiţe ca si s6reţu, 
ali musca, pocle cănd sâpa mere ăn-ri-e, ăi om nâzat. Strigonu nu fâţe nis 
de slâbo. 

34, 

Vila. 

O zenslke. ahmoţe de țăste zenske nu-s. vilele s-a crezut în betăre vreme, 
fost-a semidee, si ţe iile pomisliia, țâ-le veriia. iăle fost-a âbe ca si lăp- 
tele. jâle fost-a un hip ânţa e ât hip re fost fi în âte lume. 

Risu, 

Un om. se fâţe asâ: de când more, sâpa lui vire năzat si ță se pote [lâ 
la câse cănd mergu durmi, se nu se pricrizescu. ie mere la use slidi. se 
vede ke nu-i crizu, mere pac la ţela crstiân, cârle nu-i pricrizit, suze sănzele
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din ie. ţela istu se re zecoli. cu. ţepa de paisi glog, .pehni-l cu. iâ,- no: ân- 
reljce'. de sire, ma năzat de sire. .risu-i -rois si se conoste-l.din zâ-ţ ke-i rois 

câro. si cănd Li-se zile, se ărde. 

| Ya . .. 
pi. Da i. . 46. m era m în paaaţ drere 

7 

Moârina. 

1. O zenske, câre suze lâplele din țiţe lu Gmiri. vire pre crstiiân, ăl suze 

de ţiţe. omu nu pote ni măcni cu sire, nego sumo vike ce se-re-v-o je pule 

caţă, magari cu un zâzet. ma se rg-v:o ceaţă, nu cuteze popravi, perke se ie 

re popravi, jă re scapă. re-v-o conoste câre-i. ali se, nu re-v-o pute cață, ăl 

pote ziţe: «viro, ţ-oi dă damareţe sâreb iă re veri damareţe. N 

"9. 0 vote ur a-v-o cațât si ţa fost-a o zupâne, si Îă I-a 7is Jse-T va dă ză 

plăcu, ţe-codăr-mi-ţe vă, sâmo se nu-v-o spure. jă T-a dilit sakile ân, docl-i 

vije fost, un. stâr de grăv si saca dumireke un vărţ de-vir. jel-a murit. 

amindoi. pc Ii 

BI 

_Ucodlacu. 

1. Sâpa de je făţe-se om de cănd more, se prevtu nu-l pricrize în grob. 

pac ie mere priste dovedi cunfin, pac cole se fâţe trgovăţ. 

2. O vote fost-a poredăn ân. la o seliste fosta un trgovăţ, țe daveia lu 

Gmiri za zivtene. je lost-a, mâre trgovăţ, vut-a. magazinu de. saca, țir-a mes 

colg? iusto a lui ctimatru. jrgovățu fostea, un aicodine si. cuimatru lui gang. e 

je-T. ziţe: ceume tâţ, jo ț-oi: dă ţe codăr.ver, samo, tu nu cutezi -spure, le 

jo săm ânţ». ţirăt-a scupa. pac țela lui cumatru ăl ăntrebe: «doele ver lu 

ionţa fi?» e.io-l -ziţe: căns nu stivu. docle». za: veţeru vut-a iirima de un 

feţor., ctmatru-l gang: «ţe n-er tu ni&dar muri?» ucodiacu ăl. ziţe: «lesco. 

perke ţire se va domisli ţăsta fâţe? io», .ziţe, «meg la-mise; ma când prextu 

păra. dignc, io meg lâre e-se reţ vrur usa ănelide, 10, res pucni ca. si avu», 

tunţe ţela -cumatru mes-a, câ, ie L-a dăt plir vozu de vipt.e tunţe le Mesa. 

la previu a sev si spus-a (a lui. e prevtu la tremâs cu Âlţ; doi: omir âte 

dumirele, ke neca ușa ănclidu ăntru ie, când prevlu zdignire . păra, iel-a 

înclis usa si je s-a: obrnit si ke mere, târg, cănd-a verit. ân po de baserike 

_pucnit-a. zetulit-a si zis-a: «cume;proclet a (i saki cârle spure sele otăine». 

e.:nagke nu-i Dire spure-le,. . NR E | 

"3. Un ucodlae de cănd-a murit ie viraveit-a:acăse cătra, se mulere. mulera 

vede s-a stufeit; de. je. si ji nies-a cătră prevtu.. si-li-s-a 
nula putut -tărpi, | 

: ” . a a ? 1 Â '.. & "4 . 

asă potănzit, e je L-a zis: «râmare ânţa ăn câse la mire». si dât-l-a stola dupa . 
FR
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cut e ie. mes: a cu “un ât prevt.si cu hlapăţu ân:ţimiter pre'grobu luj; si-l 

ctemepo' imenii. 'si je vire. rukâinda si-l. ziţe;lu prevtu: «ţe rei?» e ic-I Ziţe: 

epâs ânţa nuntru ăn le câse.e ic-I ziţe: clâs-me, le meg pozalravi mufera».: 

e ie-T tunţe ziţe: «ne, nego ânţ ănuntrub e ic-I tunţe scoțe dupa « cut, e țela 

atu prevt ăl trupe cu chigele priste -câp. tunțe mes-a-n grob si prevtu la 

zecănteit si vec n-ă niedar fâre verit. 

4. Se ucodlacu re pute scoţi, mârce nego ăl zecănte, pre dev ei cuntin, 

tunţe vec nu-rle . pute hăzate: dozovi: niţtir, e 
Dei - De i [ger ap. PIRIdi 

pe . - A . . p. 2 

1. Ăn bodlazi 3 za. țiru. “cunescu' strucfi, si” Îazo cu icțmie, în. viliia "oiza, 

za merindu; pie și i pes „za diru: pacali, verze, fură si jetmie, capiz, dinu 

viru “aia misc. păe mergu “măzale. na pet ur Îa mise, viru câse „muţeseu pac! 

mergu ropoi la mise. o podne ăru merinda. la merinde veseleseu, pocle. 

mergu lu veţerie. sera âru ţira. âte-zi, ăn Stipana, ropoi veselescu,! căntu 

«sveli Stipau părvi muţenie», bevu căt âru, mergu la misc, pac viru dila 

mise, mereu 6coli de us, veselescu, poele.. la, veţerhe. dila veţerne mergu 

țeli ţe în baserike cântu, mergu pringa tote usele, dobindescu la saca ue 
hlebu, nesprav escu;. pole ţa ie podilescu. 

î e. cr, 

1.'0 vote io-m.ămnăt la-more. si mes-am dila more că cu farira. . 
2. caţât-m-a nopta la o 'câse. ăn țăsta. câse fost-a mâja cu fila. -jo-m 'ăn- 

trebât ncea me lâsu 'durmi. jăle zis-a ke me-vor lasă durini, ma ke n-âru 
nis za veţeru. Da a a a a a Da 

3. io-l-am vatât: farire,-ke ren cuhgi pulenie'e iâle c-or dă:ule za zebeli. 
„4. cănd-a fost pulenta cuhcite si zebelite, pus-a-v-0 la prâgu de use, ke: 

cole maj. lărgo scoţire, țela va mai mund mupeâ. DI 
. bâba- scoţit-a sumo” pir la scudele e fiTa.scoţit-a tiţ pira la scudole, e. 

io. siromâhiug: -lome: m-nza „lost; scoţit-ain văle. „ pira Ji use” fâre. tamţe jăle - 
nclis-a usa se jo. nu mărăne nis. NEI Mt 

6. jo-m' mes durmi:su o lope, iuve lost-a put si galir. 
1. verit-a tâţi gatirle fură, ala c-or si lemne lă cu ţe. lor coţe, 

"3. lât:a do mâţure de lemne si mire ăntru iâle. : n 
9. iel-a mes la un brig coţe-le. cănd-a jol mes. muci, o inesran la ier-: 

si vutza apke o băţvițe de. vir. Mat N Ia 
10. iel-a imiie zis! ke de io ânţa eru: ? jo: ni zis cam la blâge lost: si -ke.: 

m-am. plorzul. - a :
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. 
1l. tunţe: ie! m-a “caţăt si pusă: a ăn băţre si lasât-ni-a din Drig ăn zdolu. 
12. -verit-a “lupu la bățve. jo -m-am caţât“de lui code si-m-am netezâit doele 

s-a bățva rezbil. pa aaa 

13: asă mean scapulcit si 'săm viiu- si-am. ine 

7 a A 40. ! ai , [i aa ta 

1. O fete, cănd se marite, mai amânce se conoste cu .mladicu, pac mere 

țâţe si mâia-ntrebă ţăţe si mâia lu mladicu, se-s cuntenţi, pac mergu la 

prevtu si se cliţezcu, pac, mereu: o dumireke dila bânda lu mladicu doi prosţi 
ăntrebâ-v-o. | 

. ţeli” d6i omir .viru: «bure damareţe, veţ dă vostie musâte Iâtițe lu nostru . 
musât mladic a A i 

5. pace ăl cTene-n câsc, le dăje vuti, 'roziţa, pac mergu la mise, pac pocle 

mergu nâzale la old la. musâte fetițe pac bose ă a mere de eoliţe po 

birei la. cmeţ.” ! i a - A au 
+. icf dâtvu orăv, ietmic, + secâr G ţa: spravă tremete la imore e maţiră si fâţe- 

colâțele: i IL Ia NI E 

::5. duţe.lu prev tu cănd: se marite colâcu * si un păr de pul. Po 

6. o sere mârice nego se marite; mere ozelia si diveru cu vozu din bânjke. 

cole le cuhâ ţirw, soposcu ăn sope lele. țăle măr, ali ăn lole. aa E 

î. sere mergu “că cu bâka la :ozena. Pr 
  

5. damareţa se spravâ rodvina si priiateri de. „pârte lu ozenă,.lăcu ruţeria : 

la ozena, hitescu din: pistole, pac: mergu pringă zeţe: urle) la nevesta,! pac 

la zacon, pocle mergu'zucă, după: zu au merg la nevesta: na merindu': 

pringa do. ure, pocle. năzate PANĂ, ai) 

9. sera cătra “devet ur: nevestal cleme pre oghiste,- locu stăenc, pac-ăl 

zewrnescu pre câp, pac. le dâie. blâgoslovu. si- ziţe: «tu te măje si ţâţe lâsi: 

si âl meri Iubi, câple, tu, [i nai bure lu n ţa mâie si:țăţe ţe altâri, „eso :âl + 

lost lua te Pi pa îi 

„10. pac mergu, la. ozena - sopinda s si căntănda.! 

11. vivu la ozena, ăllu usa-nclise,. zicu: «burg sore, se ne: ret lasă ânța 

durmi, noi ve .trazen. 0. muste grâniţe». Ic. zicu k6 n-ăru. oc; ciel nâzate. 

zicu, ke n-ăru cotieo mere, neca se sunilv escu 'cătra jel. Sa 

12, ie din câse zicu. „«beii, si. je ve 4 dă lu [ăsta neveste «Li ha din Uea! 
E : .. 

pira-n lăzer». . : A 

13. le resetide usa; bâba, ar. stepte dupa use cu păsteniţe, pac: ăl potegtic, 

o7cha si nevesta ăn câse cu ță plăsteniţe. 

14. pocle miergu ţiră : tota: b ăca .scupa.. Bevu si mărăpcu, hitescu „din 

pistole, zocu; poele mergu pac durmi, cănd-ăi. le vola,.dupa ponăţ. » Ea
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1. damareţa cănd ;se scolu, diveru cu sopți viru din nevesta si meruu 

cu iă, jă lâjo. brenta, e ie mereu. sopindu ratâ-T. juve-i âpa dende.va morţi 
pur tă âpa ăn câse, . | 

16. diveru acâţe dila nevesta sâse colâţe,. o ţeirie de cârne cu. coda, un 

laţ6, dvoie biţi si ure podvezie, e nevesta câţe dila diveru  țirea dvaiset, 

coron: «Domnu cu tire, Domnu cu mire, docle ne. vezurno». 

41: 

Locuitorii-din Susnieviţa. 

].. Matteo Delulorici (Piţon) şi Giovanna, copii: Giovannina, Maria 

Di ae d 
2. Giovanni -Delulovici (Pitar). și Maria, copii: Antonio, Maria, Gio- : 

vanna : eee se e ae e ce e a apa o o eo o oaia e 5 

3, Antonio Stenta (Beso) şi Câtina, copii : Rico, Antonio, Giovanna, . ..- 
Antonia, Francesca, Giuseppina, Cătina, Giovanni, Liberato, Domenica. 12 

4. Bortolo Glacina (Pilât) și Maria, copii: Giovanni (însurat în casă 

cu Antonia), Bortolo, Giuseppe, Francesca, Giovanna e e... 8 

3, Antonia, Glaqcince (Lazânca), văduvă, copii : : Giovanna, Maria ... d 
G. "Tommaso Glavina. (Nicu) și Maria ee 2 
7. Andrea Glavina (Pilât) şi Francosca, copii: Antonia, Maria Ciu 

seppa, Santa, Giuseppe e ee (i 
„8. Giuseppe Bercarici (hebru) și Domenica, copii; Giuseppe > însurat 

în casă cu l'ranceseu, având copii:următori : Giuseppa, Rico,: Maria), . 
Giovanni, Antonio, Tommaso, Giovanna e e ee ceea 

9. Antonio Derearici (Dele din crâi) și Antonia, copii : Pominaso î în- 
surat în casă cu Antonia, având. copii pe. Antonio. (însurat în casă :cu 
Giovanna) și. pe Tommaso, Giuseppe, Giovanni, Francesco «a... 10 

10. Michele Dercarici (Beneţân) cu mamă-sa, văd. Maria, şi nevastă-s | 
Giovanna, copii: Giovanni, Michele, Antonio, Matteo, Giuseppe. cc. -8 
"11. Michele Glacici (Sote), cu mumă-sa, văd. Matia, „și nevastă-sa 

Anna, copii: Giovanna, Michele, Matteo : e eee tt „i 0 
12.-Mareo Sealir (Barunu) și Antonia, copii:. Maria, Antonia, Gio anni, 

Rosa, Giuseppe e ee aaa o 0 
13. Matteo Glacina (Pilât) şi Giovanna, copil : Giotaiina 8 
14. Giuseppe Busici.. (Zhidar) și. Cătina, copii :: Michele, Giovanna, 

Pietro, l'rancesca, Domenica e cae 
"18, Antonio Belulociei (luriin) ȘI: Antoniai, copii: Antonio, Giovanni, , 

Matteo, Domenica :- o e rug tat e ee. d
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"16. Giuseppe Belulorici (Piţon) cu tatăl său : văd. Giuseppe, însurat 

cu Domenica: copii: Giovanni, Maria, (tiuseppe . aaa. . 

17. Michele Stenta (Sevulo) şi Mattea, copii: Michele (insupat în casă 

cu Giovanni, având copii: pe Maria, Michele, Antonia), Antonio, Matteo. 
18. Ciiuseppe Leluloriei (lurkin) cu tatăl său: văd. Giuseppe: însurat 

cu lranceseu,. copii: Luigi, Giuseppe, Zaccaria, Maria. e. cc... 

19. Michele asici (luke) şi Rosa, copii: Maria, Giovanni, Antonia. 
Francesca, Michele, Lucia, Giuseppe e. 

20. Giovanni Belulocici (Dvojân) şi Francesca, copii: I'ranceseo, (lio- 

vauna, Maria, Giovanni, Giuseppe, (iuseppa „1. . . . ..:. |. .. . . . 

21, Antonio Baco (Dărtuli și Luişia, copii: Antonio, Giovanni, Am. 

tonia, Francisc eee eee ee. . 

22. Giuseppe Ttețici (Vidâs) cu tatăl său văd. Liiuseppe; însurat cu 

Lucia, având eupii pe: lico, Giuseppe, Emilia, Giuseppu, Meniuo . 

23. Giuseppe, Teețici (Cumpâru). cu mamă-sa Lucia, fraţii săi Anto- 

nio, Tommaso, soru-sa Francesea şi copii: Giuseppa, Umberto, Giuseppe, - 
CUOVanni e 

„24. 'Tommaso Țeeţiei (Năde) cu mamă-sa văd. Maria, însurat'cu An- 

tonia, având. copii pe: Francesca, Antonia, Tommaso, Mateo i. 
25. Giuseppe Belulovici (Câlaru) cu tatăl său văd. Ciiuseppe ; însurat . 

eu Antonia, având copii pe: Ciiuseppe, Francesca, „intonia, Maria, Gio- 
vanna, Giovanni, Tommaso, Antonio, Francesco, (tiuseppa i. i 
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26. Matteo Ț'eețici (lure Răde) şi Maria, cu mama acesteia văd. Ma. o 
ria. Nepoţii: Martino, Tommaso, Giovanni ea 

27. Gioruio Dercarici (Bele și 'Pandarela) și Domenica, copil: Gior- 

io (însurat în casă cu Maria, având copii pe: (iiovanni, Giovanna, 

Antonia, Francesca, Giuseppe, Pietro, Maria, Antonio, Giuseppa) . «i e 

28. Antonia. Țeeției (fime) văduvă, copii: Antonia, Maria, Giovanni. 

29. Matteo Vodopia (Biscupu) și. Maria, ginere :.. Antonio Şuchinăn, 

însurat cu Antonia, copilă?: Antonia eee e... 

30. Martino Vodopia (cana), copii: Giuseppe; Antonia, Francesca. 

- 31. Andrea Zurman (Borocân) şi Domenica, copii: Giovanni, Luigi, 

Francesca, Maria ee eee eee 

32. Matteo Glecine (Malecu), văduv, copii: Antonio linsurat în casă 

cu Maria), Michele, Andrea, (iiovanni, Matteo e e o. ci... 

Tommaso Serlir (P ori) şi Maria; copii: Giuseppo, Antonio. » 

- 34. Marco Teefiei (Boţa) şi Mattea, copii : Matteo (însurat în' casă cu 

“Francesca, având copii pe: Giuseppe, Aitonio, Emilia, Giovanni, Maria .. 

35. Francesco Belulocici (Piţon şi Fâbruj şi Francesca, copii : Giovanni 

„Giuseppe, Francesco e e eee eee ee... 

: Analele A. R.--Tom. XXVIII.— Memoriile Secf. Literare. Pa ' 
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Michele Baco il'usco), copii: ( siovanni, Francesco, fraţi : Antonio, 

  

i 
„jinsurat cu Luucial, Francesco, Pietro i Ci 

| di. Antonio” feefici. (Blazinţi). cu “mamit-sa Lucia, măritată cu: Giu- 
, | seppe. P'teției, cu fata acestora Ciuseppa: cu Giovanni - (ratele lui Ciu 

pi seppe) și Eraneesco- (nepotul lui Giuseppei ii 6 
f 38. (iiovanni furman (Petru). văduv, copile: Maria. Francesca; Ligia. + 

39. Antonio iercariei (Petru) şi Francesca, copilă : Antonia soacră: 
| Maria lurman și fiica acesteia: (iovanna 5) 

. 40. Ciiuseppe Crțadici (Coreniţu) :cu: părinţii: Giuseppe; Mari ia și ne- 
| vasta Cătina, având copiipe: 'vancesca, Maria; Giovanna e e e 

j +1. Michele .Țeetiei Bâle) și Ciovanria cu lraţii: Prânceseu,! Andrea, 
Giovanni. și copii. Francesca, Maria, Antonio... . aa e. 3 

42. Uiovauni Sealir iScuro! şi Giovanna, copil: Lodoxiieu (insurat cu. 
! Francesca, având copil pe Giuseppe) ei 5 
43, -Mattec Bortolo (Țobre) și - Cătina; copii: tiuseppe (insurat în casă > 
: cu Cătina, având copil pe Ciovanni), Antonio, Pietro a 

„44. Bortolo. Dianiei (Scavina) și Maria, copii: Giuseppe, imsarat ca 
| Maria, copii: Umberto, Maria, (şiovanna, (Giuseppe), Natale 9 

i 45. Giuseppe Serobe (Beles) și Giovanna, copii: Antonia, Giovanni e 4 
46. Andrea. Serobe (ToTulin): și Lucia, copil: Giovanni (însurat în casă - 

eu Domenica. având. copii pe: Angelo, Maria, Angela, Domenica) - „8 
4. Antonio Serobe (/gomba) și Maria îi a, . 
45. Tommaso Glazina (Pilât)- şi Fi rancesca, copii: Giovanni, Antonio, e 

    
tiiuseppe, Domenica, Ginseppa i e Ţ 

49. Tommaso Serove iStomba) şi Antonia, copii: F rancesco, Giovanni - 
Maria, Domenia Gu 

|. 00, Francesca Serole iLora) și Peresa, copil Ernesto e i 
"dl. Tommaso Bacotici (Bacota), și Antonia, copilă: Francesca (mări- 

tată În casă cu Pietro Îmesici și. având copii” pe: Pietro, Maria, F'ran- 

  

4 cesco, Francesca ee a „8 
7 î 32. Francesco, Milici. (Danasera) și Domenica, copii: Francesco, Ma- 
Di via, Cătina, Francesca, Domenica, (iiovanni ee i. 8 
Dj 53. Francesco Dueo (Bâţe) și Maria. copii: Francesco, Giuseppe, An- ” 

ăi i tonia, Domenia eg e... 6 
54. Antoniu Liaco (Isru?u) și Lucia, nepot: Antonio. 3 

j 55. Michele Hercarici (Bâţe) și Maria, copii: „Giuso 2ppe, Antonio, Ma- 
ia, Giuseppa; frate: Matteo ei 

4 56, Bârtolo! Ţeețici IBâle) și. Giovanha. copii: Antonio, Giuseppe | 4 
Fără casă: P rancosco Piciu, Pietro Nelli,: Giusepe Strampis a. 3 
po - - . Suma. .:. 37% 
i - [VERIFICAT] ___ i | : 2017     
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