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Notă asupra ediţiei
Continuându-şi preocupările în domeniul valorificării moştenirii
culturale a Văii Almăjului, Societatea culturală „Ţara Almăjului" şi-a
propus să tipărească sau să reediteze lucrări aparţinând unor personalităţi
culturale, ştiinţifice, artistice, dedicate zonei. După tipărirea studiului
monografic intitulat Ţara Almăjului (Editura Mirton, Timişoara 2003)
conţinând eseuri ale cercetătorilor ce au alcătuit echipa trimisă de Institutul
Social Banat-Crişana în 1939, în plasa Bozovici, în vederea realizării unor
cercetări sociologice, publicăm acum două lucrări semnate de marele
slavist Emil Petrovici: Folklor din Valea Almăjului apărut în 1935, în
Anuarul Arhivei de Folklor, Imprimeria „Cartea Românească", Bucureşti,
pag. 25-157 şi Toponime slave din Valea Almăjului, tipărit în volumul Studii
de Dialectologie şi Toponimie, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1970, p.
139-141. Originar din Toracu Mic, Banatul sârbesc, unde s-a născut la 4
ianuarie 1899, Emil Petrovici a devenit profesor de slavistică la
Universitatea din Cluj, fiind unul din autorii „Atlasului lingvistic român",
partea a II-a, pentru a cărui realizare a străbătut, după cum scrie G. Mihăilă
în cartea „Studii de lingvistică şi filologie” (Editura Facla, Timişoara 1981,
p.213-228), întreaga ţară între anii 1929-1938. Din cele 86 de localităţi
anchetate, şase erau din Banatul românesc, iar două din Banatul sârbesc.
Legat prin rădăcini de Banat, Emil Petrovici a avut o preocu-pare
constantă pentru graiul şi folclorul bănăţean, reprezentativă fiind din
acest punct de vedere lucrarea care prezintă Folklor din Valea Almăjului
realizată, aşa cum singur mărturiseşte, în urma unei călătorii întreprinse din
însărcinarea Arhivei de folclor a Academiei Române în toamna anului 1934.
În această anchetă, făcută în şase din cele 15 localităţi ale Almăjului:
Bozovici, Şopotul Nou, Bănia, Rudăria, Pătaş şi Borlovenii Vechi a fost
preocupat de culegerea creaţiei populare, "de particularităţile care
deosebesc graiul fiecărui sat", dar şi de obiceiurile locuitorilor, hrană,
mod de viaţă, istorie etc.
Sunt, fără îndoială şi mici inadvertenţe, scăpări, în cazul în care
marele lingvist face comentarii referitoare la istoria zonei, datorate
probabil puţinătăţii izvoarelor istorice sau necunoaşterii acestora. De
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pildă, el scrie că: "Almăjul nu pare a fi locuit de mult” şi că „dintre satele
de astăzi sunt amintite în secolul al XV-lea (1484) numai Prilipeţul şi Rudăria".
Cercetările arheologice ulterioare, conduse de dr. Dumitru Ţeicu,
directorul Muzeului Banatului Montan din Reşiţa, au descoperit la Şopotul
Vechi, de pildă, aşezări din neolitic, perioada romană, din Evul Mediu
timpuriu, iar la hotarul comunei Dalboşeţ, cercetările întreprinse de
echipele conduse de prof.univ.dr. Doina Benea de la Universitatea de Vest
din Timişoara au descoperit o „villa rustica romana" etc. Nobililor, cnezilor,
din cele opt districte bănăţene, printre care se afla şi Almăjul, regele Ladislau
Postumul al Ungariei le-a acordat, la 1457, „Diplomă privelegiată" pentru
vitejia lor dovedită în luptele cu turcii, diplomă reconfirmată la 1551 de
regina Izabela şi la 1609 de Gavril Bathori.Localităţi atestate documentar
în secolul al XV-lea şi începutul secolului al XVI-lea mai sunt: Mocerişul
(1484), Putna (1500), Lăpuşnicul Mare (1540).
Referitor la hrana populaţiei din zonă, Emil Petrovici scrie că:
"Grâu nu se face aproape de loc. Almăjanul e deci nevoit să se hrănească
excluziv cu mămăligă", ceea ce nu corespunde realităţii. La patru ani după
cercetarea ilustrului slavist, echipa Institutului Social Banat-Crişana
constată că în fiecare localitate din Valea Almăjului se cultivă grâu, fireşte
în proporţii diferite, în funcţie de calitatea solului.
Dincolo de aceste câteva mici scăpări, studiile lui Emil Petrovici
(care s-a stins din viaţă la 7 octombrie 1968) dedicate Almăjului şi
almăjenilor rămâne esenţial pentru cunoaşterea particularităţilor graiului
şi cu atât mai mult, a acelor creaţii folclorice care astăzi sunt total
necunoscute locuitorilor zonei, dar şi bănăţenilor în general. În ce ne
priveşte, reproducem cele două studii fără a interveni în vreun fel asupra lor,
cu credinţa că în acest fel cititorul va regăsi deplin parfumul limbii vremii în
care au fost scrise şi tipărite.
Timişoara, 7 aprilie 2004 Ion Marin Almăjan

FOLKLOR DIN VALEA ALMĂJULUI (BANAT)
În toamna anului 1934, am întreprins, din însărcinarea «Arhivei de
Folklor a Academiei Române», o călătorie în Valea Almăjului,
pentru a aduna material folkloric. De patru ani de când cutreier ţara în
calitate de anchetator al Atlasului Linguistic al României, am cules, din
toate localităţile anchetate, un număr însemnat de informaţii folklorice,
deoarece în chestionarul desvoltat (de 4800 întrebări) al ALR-ului, avem
şi multe întrebări privitoare la folklor. Dar, pe când până acum scopul
anchetelor mele era notarea particularităţilor linguistice ale graiurilor
anchetate, în Almăj, unica ţintă a cercetărilor mele a fost culegerea
folklorului acestei regiuni. Din anchetele pentru ALR am păstrat numai
obiceiul de a nota cele mai mici nuanţe fonetice perceptibile ale graiului
subiectelor vorbitoare. După cum vom vedea mai jos, în textele publicate
aici am fost nevoit, din motive tipografice şi pentru a uşura cetirea lor
pentru nelinguişti, să simplific grafia. Cu toate acestea, textele culese de
mińe pot servi şi pentru studiul graiurilor din satele cercetate.
Texte din Valea Almăjului, de altfel foarte puţine la număr, se
găsesc în studiul lui Gustav Weigand: Der Banater Dialekt, apărut în
«Dritter Jahresbericht des Instituts fiir rumănische Sprache», Leipzig
1896, la pp. 278-280, 305-308. Folklor şi texte din Almăj mai găsim
în următoarele lucrări: Vasile Popoviciu, Monografia comunei Pătaş,
Caransebeş, 1914, la pp. 55-100; Candrea-Densusianu-Sperantia,
Graiul nostru, Vol. II, Bucureşti, 1908, p. 141-143; E. Hodoş, Poezii
poporale din Bănat, Caransebeş, 1892, passim; E. Hodoş, Cântece bănăţene,
Caransebeş, 1898, passim; E. Hodoş, Descântece, Sibiu, 1912, passim
Manuscrisul No. 736 al Arhivei de Folklor a Academiei Române, cuprinde 4
balade şi 105 cântece culese în satele Almăjului de regretatul profesor Iosif
Popovici, în vara anului 1904.
Din cele 15 sate româneşti ale Almăjului (v. mai jos, p. 8 am cercetat
şase. Întâi Bozoviciul. E un fel de târguşor, sediu de plasă, cu judecătorie de
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ocol, spital cu 20 de paturi. Au fost la Bozovici şi un gimnaziu şi o Şcoală de
Arte şi Meserii, desfiinţate acu vreo 3 ani. Bozovicenii se consideră mai
civilizaţi decât restul Almăjenilor. Mai cu seamă cei din Bănia şi Rudăria trec
drept mult mai înapoiaţi.
Din Bozovici am trecut în extremitatea apuseană a Almăjului, în satul
Şopotul-Nou, numit de Almăjeni «Buśáua»1 (după numele râului cu acelaşi
nume notat în hărţi Buceava). Şopotul-Nou e, fireşte, mult mai arhaic ca
Bozoviciul şi chiar decât restul satelor almăjene. Aşezat în defileul strâmt
al Nerei sau pe platourile care domină valea Nerei, departe de centre ca
Bozovici sau Sasca, «Buśevinţî» trăiesc relativ izolaţi, prezentând un
număr foarte ridicat de analfabeţi (după informaţiile primite dela
învăţător procentul neştiutorilor de carte ar fi de 95). Folklorul - cât şi
graiul - s-au păstrat aci mai neatinse de civilizaţia orăşenească decât în
restul Almăjului.
Pe urmă am fost în Bănia şi Rudăria, la Sud de Bozovici, două sate
învecinate, destul de mari, prezentând de fapt un caracter mai arhaic, în
folklor şi graiu, decât Bozoviciul, dar în măsură mai slabă ca Şopotul-Nou.
În sfârşit am cercetat Pătaşul şi Borlovenii-Vechi, în partea răsăriteană a
basinului. Aceste două sate mi s-au părut mai puţin interesante.
În rezumat, am studiat trei sate în centrul Almăjului, unul în
extremitatea apuseană şi două în partea de răsărit a văii.
Ţin să mulţumesc aici, pentru ajutorul ce mi l-au dat în timpul şederii
mele în Almăj, d-lor învăţători Vasile Nemeş din Rudăria şi Gheorghe
Seracovanu din Şopotul-Nou, precum şi părintelui Ion Goanţă şi d-lui Ilie
Ruva din Bozovici.

VALEA ALMĂJULUI
Valea Almăjului sau simplu: Almăjul 2, aşezată în partea sud-estică a
judeţului Caras, e un basin înconjurat din toate părţile de munţi
împăduriţi, care îl izolează de restul ţării, printr-o zonă muntoasă3 având
uneori o lăţime de 30 km (de ex. spre Sud-Est, spre Orşova). Almăjenii
mai păstrează amintirea timpului când Austriecii nu construiseră încă
1

Pentru grafie vezi p. 39.
Accentul e pe a iniţial.
3
Unele piscuri de munţi se ridică până la înălţimea de 1400 m.
2
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şoselele care duc din Almăj la Oraviţa, Sasca şi Orşova. Pe atunci Almăjul
nu era legat de regiunile învecinate decât prin poteci; sarcinile le purtau
pe cai sau chiar oamenii în spinare. O regiune astfel izolată trebuia să
păstreze multe caractere arhaice atât în limbă, cât şi în folklor.
Numai spre răsărit, spre regiunea numită Craina, satele almăjene sunt
mai aproape de satele din Craina. Astfel între Borlovenii-Noi (Almăj) şi
Şumiţa (Craina) sunt numai vreo 5 km Dar aceste două sate au fost
întemeiate numai în anul 1828, întâiul - de Almăjeni veniţi din BorloveniiVechi, al doilea - de Cehi1 expatriaţi pe aceste meleaguri de administraţia
austriacă. Pe când nu existau aceste două sate, între Almăj şi Craina era o
zonă nelocuită acoperită de păduri seculare de vreo 15 km Şi spre Apus a
fost întemeiat în 1828, de colonişti plecaţi din Şopotul-Vechiu, aproape la
10 km depărtare dela satul cel mai apusean de atunci al Almăjului, Mocerişul,
satul Şopotul-Nou.
Almăjul e străbătut dela Nord-Est la Sud-Vest de râul N’érgăń al cărui
nume oficial e Nera2. Puţinul şes ce se întinde ca o făşie lungă de vreo 20
km şi lată de vreo 2-3 km la dreapta şi la stânga râului, numit «Lunca
N’érgăńului», e singurul teren mai roditor din Almăj. Dealurile care
îngrădesc Valea Almăjului dinspre Nord-Vest se ridică deadreptul din
«Lunca N’érgăńului», până la înălţimea de 500 - 700 m, astfel că satele din
dreapta râului, aşezate la poalele dealurilor, sunt mai aproape de râu. Satele
din stânga râului sunt situate mai departe de râu, tot la poalele dealurilor3,
care se ridică brusc la înălţimi variind între 600 şi 850 m şi formează ca
un perete spre Sud-Est; aici între dealuri şi luncă este o zonă destul de
largă de coline4 care coboară treptat până în luncă. În «Luncă» nu este deci nicio
aşezare omenească, deoarece este expusă inundaţiilor.
Având aşa de puţin teren fertil, e firesc ca Almăjenii să nu practice
decât în măsură restrânsă agricultura. În Almăj rentează mult mai bine
păstoritul; locuri de păşunat se găsesc mai cu seamă în zona muntoasă
1

Pemi, cum li se zice în Banat. Cuvântul acesta nu e altceva decât germanicul Böhme, în pronunţarea
Austriecilor şi a Şvabilor din Banat: Pem.
2
Forma Nera este pur şi simplu o creaţie a administraţiei austriace. Astfel de deformări ale toponimicelor
autohtone din partea Austriecilor sunt frecvente în Banat. Din rom Begheiu, sârb. Begej, ung. Boge(j) au creat
Bega. Din Reciţa, pronunţată de Bănăţeni Răśiţa, au făcut Reschitza = Reşiţa etc. Cf. mai jos cele spuse despre
Dalboşeţ, p.28.
3
Piscurile sunt numite śoacă (cioacă) sau tîlvă.
4
Localnicii le zic «dealuri».
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nelocuită, care desparte Almăjul de regiunea Dunării. Pe lângă turme de
oi, Almăjenii au în munţii aceştia şi turme de porci.
Dar bogăţia de căpetenie a Almăjului sunt pometurile. E semnificativ
că în graiul local pometurile se numesc moşie1.
Probabil tot bogăţiei în poame i se datoreşte şi numele Văii Alămăjului.
Acesta se crede că e de origine ungurească (Almás, Halmás, Halmos) şi pare a
avea la bază cuvântul alma «măr»2.
De altfel poamele din Almăj nu prea sunt de soiu şi din cauza lipsei unei
linii de cale ferată nu se face un comerţ mai intens cu ele. Totuşi unii dintre
Almăjeni pleacă toamna cu căruţele pline de poame în «Pustă», adică în câmpia
Banatului, de unde se întorc de obiceiu cu cereale. Partea cea mai mare a
poamelor însă serveşte la prepararea rachiului3. În lunile de toamnă
funcţionează în toate satele almăjene o mulţime de căzănźii, «velniţi», aşezate
pe câte un pârâu, având o roată cu cupe, care ridică apa din pârâu într-un uluc
de unde curge la răcitoare. Fireşte, o bună parte a recoltei de rachiu se pune în
vânzare.
Satele almăjene. Cele 16 sate din Almăj formează plasa Bozovici a
judeţului Caraş. Le înşir mai jos, arătând în dreptul fiecăruia numărul
locuitorilor după Indicatorul statistic al satelor şi unităţilor administrative din
România cuprinzând rezultatele recensământului general al populaţiei din 29
Decemvrie 1930, Bucureşti, 1932. Dau pe urmă şi forma populară a numelor
satelor; aceasta adeseori diferă cu totul de forma oficială care, nu odată, e o
moştenire austriacă.

1

De altfel în tot judeţul Caraş cuvântul moşie are sensul de «pomet». Cu acelaşi sens cuvântul a trecut şi în graiul
Slavilor din judeţul Caras.Vezi E. Petrovici, Graiul Caraşovenilor. Cluj 1935, p- 3.
2
Forma românească presupune mai degrabă o formă ungurească *Almágy, deoarece -j dela finea numelui românesc
anevoie poate reda un s {ş) unguresc.
3
In Almăj se zice, ca în tot Banatul, a friźe răchie.
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Borlovenii-Vechi. În primul plan râul Nera; dincolo de sat lunca N’ergăniului
Uliţă cu case mai vechi, din Bănia
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Bănia
Borlovenii-Noi
Borlovenii-Vechi
Bozovici
Dalboşeţ
Gârbovăţ
Lăpuşnicul-Mare
Moceriş
Pataş
Prigor
Prilipeţ
Putna
Ravensca
Rudăria
Şopotul-Nou
Şopotul-Vechiu
Total

1.966
697
916
3.664
2.164
1.551
2.157
1.168
1.103
1.554
1.549
329
388
2.364
1.465
1.363
24.398

Băńia
Breázova
Borlove’ń
Bozoviś
Dîlbośéţ1
Gîrbóţu
Lăpúşńicu-Mare
Mośiriş
Pătáş
Prigóru
Pîrlipă’ţ
Pútna
Răvénţca
Rudăria
Buśáua
Şópotu

Dintre aceste 16 sate almăjene, numai Ravensca nu e românesc. E un sat de
colonişti cehi, ca Şumiţa, întemeiat la 1828. De altfel, Ravensca nici nu e în
Valea Almăjului propriu zisă, ci în munţii care despart Almăjul de Valea
Dunării. Mai sunt şi Şvabi prin aceste sate: vreo 400 la Bozovici şi vreo 200
risipiţi prin celelalte sate. Prin urmare dintre cele 24.398 suflete din Valea
Almăjului, numai vreo 1.000 nu sunt Români.
Din trecutul ţinutului. Almăjul nu pare a fi locuit de mult. Pădurile
seculare care au acoperit acest basin, au fost lăzuite numai încetul cu încetul.
Dintre satele de astăzi, sunt amintite în secolul al XV-lea (1484) numai
Prilipeţul şi Rudăria2. E adevărat că la aceeaşi dată se vorbeşte de alte şase sate
almăjene dispărute astăzi3. Deci au existat în Almăj la 1484 opt sate. Să nu
uităm însă că în partea aceasta a Banatului, în vremea aceea, câte un sat, adecă
câte o moşie a vreunui nobil, consta numai din vreo 10 sau 8, sau chiar 5 case
1

Şi în cazul lui Dalboşeţ avem o formă creată de administraţia austriacă şi întrebuinţată de oficialitatea românească.
Forma literară românească ar trebui să fie Dâlboceţ.
2
Tutchányi Tihamér, Krassó-Szorény megye törtinéte. Lugos 1906. I, 1, p- 243-.
3
Idem, ibidem.
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ţărăneşti . Majoritatea satelor almăjene apar abia în secolul XVII. Războaiele
dintre Austrieci şi Turci au turburat de altfel adânc condiţiile demografice ale
Almăjului. Numai spre sfârşitul sec. XVIII, prin intrarea Almăjului în
organizaţia militară a aşa zisei «graniţe militare», începe aici o viaţă mai
liniştită fără bejenii şi deplasări de populaţii.
Almăjenii păstrează amintirea recentei colonizări a acestui basin. Ştiu dela
bătrâni că tot Almăjul era cândva acoperit de păduri seculare. Se zice că numai
lângă satul Gârbovăţ «la Cîmpu Gîrbóţului» era o poiană unde se întâlneau
păstorii prihegiţi din alte regiuni, care cu încetul au populat întreg basinul (vezi
text 68). În această poiană din centrul Almâjului2, la enormul stejar secular care
s-a uscat abia acum 2-3 ani, se adunau, după spusele bătrânilor, pribegii certaţi
cu rânduielile omeneşti din regiunile locuite. Mulţi haiduci au îngropat comori
lângă acest «stăjărĭ» (v. text 59).
Trebue remarcat faptul că Almăjenii nu ştiu absolut nimic despre existenţa
în trecut pe aceste meleaguri a unei populaţiuni slave, cu toate că toponimia are
un caracter atât de pronunţat slav.
În Rudăria se spune că Almăjenii ar fi venit din Ardeal3. Cred că această
tradiţie poate servi drept indiciu că populaţia Almăjului s-a răspândit dinspre
Nord în aceste regiuni. Şi numele satului Borloveni ne trimite la Borlova de
lângă Caransebeş. Revărsarea aceasta a elementului românesc spre Sud nu s-a
oprit de altfel în Almăj şi nici la Dunăre, ci a pătruns adânc în Sârbia populând
toată Craina Negotinului.
Se ştie în Almăj şi de un alt curent de migraţiune, mult mai recent (sec.
XVIII), venit din Oltenia. Aşa numiţii «Bufeni» din regiunea Sascăi, satul
Cărbunar etc, în trecerea lor din Oltenia în părţile sud-vestice ale judeţului
Caraş, au poposit cu siguranţă câtva timp şi în Almăj; câţiva dintr-înşii s-au
aşezat definitiv aci (v. text. 69). Aceşti Olteni vor fi adus în Almăj şi baladele în
care e amintit Jiul şi Mănăstirea Argeşului (text. 3 şi 8).
De origine cărturărească e fireşte tradiţia că basinul Almăjului ar fi format
cândva un lac şi că împăratul Traian ar fi tăiat «Keia Săski» cu ajutorul
materiilor explozibile. «O puşcat», cum zice informatorul (text. 68).

1

Idem, ibid. I, 1, p. 175.
De altfel întreaga vale a Almăjului şi astăzi nu e decât o poiană mare în mijlocul unei vaste păduri care se întinde dela
Reşiţa şi Oraviţa la Orşova şi la Dunăre.
3
Comunicat de d-1 Vasile Nemeş, învăţător în Rudăria.
2
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Tot dela cărturari, şi anume Unguri, trebuie să fi pornit tradiţia că în
Rudăria, care s-a chemat înainte Marźina1, ar fi fost la venirea Românilor «un
popor ungur» (text. 58, 59) 2.
Weigand (op. cit. p. 204), afirmă că pe toată întinderea Almăjului, dar mai
ales în Bănia, au trăit cândva Unguri care cu timpul s-au romanizat. Nu ştiu pe
ce îşi întemeia Weigand această părere. Poate numai pe tradiţia amintită mai
sus, care i-a fost comunicată probabil de intelectuali.
Satele din Almăj, ca aproape toate satele bănăţene, sunt formate din grupuri
compacte de case cu străzile dispuse pe cât se poate geometric (v, planşa I, 1).
Se ştie că în Almăj în vechime satele erau răsfirate pe întinderi mari. În sec.
XVIII, administraţia militară austriacă, organizând regimentul grăniceresc
bănăţean, i-a silit pe alrnăjeni să se concentreze în sate compacte. E interesant
de observat că, după inundaţia catastrofală din 1910, când jumătate din
gospodăriile satului Şopotul-Nou au pierit duse de valuri, a fost întemeiat de cei
sinistraţi, în timpul răsboiului şi în epoca ce a urmat imediat după răsboiu, un
cătun cu case extrem de risipite numit Stănśilova, sus pe un platou ferit de
inundaţii (text. 69).
Almăjenii. Întâia impresie care ţi-o fac Almăjenii e că sunt mai piperniciţi,
mai oacheşi şi mai uscăţivi decât majoritatea Românilor. În concordanţă cu
aceste caractere fizice este vioiciunea lor în gesturi, în graiu şi în judecată.
Almăjanul e comunicativ şi inteligent. O altă trăsătură a Almăjanului e veselia
lui şi predilecţia pentru glumă şi satiră. Totuşi, mi se pare, în mai puţină măsură
ca ceilalţi Bănăţeni. Graţie faptului că au aparţinut aşa numitei «graniţe
militare» austriace, Almăjenii au beneficiat încă din sec. XVIII de o bună
administraţie - e adevărat, cam aspră - şi de un regim şcolar neîntrerupt.
Aceasta explică iubirea de ordine şi gradul relativ mic al analfabeţilor la
Almăjeni. După observaţiunile mele numai în Şopotul-Nou şi Moceriş,
frecventarea şcoalei lasă de dorit.
Hrana. Să nu uităm că Almăjul e o regiune săracă (v. mai sus, p. 7)
Agricultura nu poate hrăni pe locuitori. Grâu nu se face aproape de loc.
Almăjanul e deci nevoit să se hrănească excluziv cu mămăligă, numită de ei
1

De fapt T u r c h án y i, op. cit. I, p. 243, scrie Marsina.
Şi în Ardeal am auzit dela ţăranii români că satul lor ar fi fost locuit mai îuainte de Unguri. Tradiţia însă nu era veche
în sat. Ea data de pe când s-a înfiinţat şcoala de stat, fireşte cu limba de predare maghiară, deci de când a început a fi
predată în şcoala din sat istoria Ungariei, în care se amintea despre aşezarea târzie a Românilor în Ardeal.
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«culę´şă», ceea ce e surprinzător în Banatul renumit pentru cantitatea şi
calitatea grâului ce-1 produce. Pe lângă mămăliga gătită fără nicio fărâmă de
sare, e nelipsită dela masa Almăjanului brânza, extrem de sărată, pregătită nu
din caş frământat, ci din felii de caş aşezate una peste alta în putină şi presărate
cu multă sare. E firesc că aceste alimente de bază îi menţine pe Almăjeni veşnic
uscăţivi şi svelţi.
În schimb se bea destul în Almăj, ceea ce explică prin abundenţa «răchiei».
Nu se poate însă spune că Almăjanul ar fi beţiv. În tot timpul şederii mele prin
satele almăjene n-am văzut niciun om beat.
Şi intelectualii lor spun că Almăjenii păstrează măsura în băutură.
Locuinţa. Mai de mult, când pădurile erau mult mai aproape de sate, casele
se făceau din «bîrńi» şi erau «astrucaći» (acoperite) «cu triestii şî cu tuor»
(ogrinji). Acuma sunt aşezate perpendicular pe stradă, toate foarte
asemănătoare, apropiate una de alta, încât abia este loc pentru o curte minusculă
între ele (v. planşa I, 2). Într-unele sate almăjene, ca de ex. În Bănia şi Rudăria,
nu prea este destul aer. Astăzi casele se fac din «mătrial» (=material, adecă
cărămizi) şi sunt acoperite cu «ţîglă». Nu mai sunt aşezate perpendicular pe
stradă, ci de-a-lungul străzii, având câte o poartă monumentală, boltită, drept
intrare în «obor» (curte) (v. planşa II, 2). Satele almăjene capătă tot mai mult
aspectul satelor şvăbeşti din Banat, semănând a orăşele. În privinţa aceasta, ca
în toate, Bozoviciul e cel mai înaintat.
Interiorul e cel obicinuit la casele din Banat. Din tindă se intră în dreapta şi
stânga în cele două încăperi ale casei, «sobe»; într-una se stă, iar în ceealaltă,
care e mai dichisită, se intră numai la zile mari. Înlăuntru produc o bună
impresie covoarele colorate şi şirul de perne de pe paturi.
Portul. Hainele - «ţoalili», cum se zice în Almăj - sunt făcute aproape
excluziv în casă. Totuşi luxul în îmbrăcăminte, atât de obicinuit în
Banat, se răspândeşte şi în această regiune săracă. În zilele de lucru
portul e următorul:
Femeile au o «kimięşă dă pîndză dă fuior» lungă până la pulpe.
Peste cămaşă sunt încinse cu «brăśirĭ» (mai înguste) şi cu «brîu» (mai lat).
Dela brâu în jos poartă peste cămaşă un şorţ de stambă numit
«cotrinţă», cumpărat din târg; acesta era mai de mult - şi este şi azi
câteodată - de lână, ţesut în casă. La spate au un al doilea şorţ foarte
scurt, lucrat în casă, numit «opriég», de lână, cu «śúcurĭ» coloraţi, lungi
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până la pulpe, cunoscut astăzi în toată ţara ca fiind o parte esenţială a
portului bănăţean. În loc de «oprieg» se poartă şi «targă», un şorţ lung
ţesut de Almăjence în diferite colori (v. planşa II, 2). În picioare nu mai
au ca mai demult «obięle», ci poartă mai cu seamă «ştrimfĭ» (ciorapi),
împletiţi de altfel de ele, peste care încalţă opincile (v. planşa II, 2).
Cămaşa are la încheietura mâinii o «brăţare (manşetă) cu śipcă» (dantele).
În cap au o «cîrpâ» cumpărată din târg. Iarna iau un «pieptarĭ» de piele
înfundat sau un «căput» (palton de lână împletit de ele). Bărbaţii poartă
«kimięşă» destul de lungă (v. planşa II, 3) şi, iarna-vara, «iźmięńie» de
pânză. Iarna, ca să nu le fie prea frig, îmbracă două «părekii dă
iźmięńe». Mai de mult purtau iarna «nădraź dă śoaric» (de pănură albă
sau sură), dar de câtva timp i-au părăsit, găsind că e mai «frumos» în
izmene. «Pieptariu» de piele e înlocuit vara cu «láibăru» (jiletcă) de lână,
ţesut de altfel de Almăjence. Pe deasupra poartă iarna «căput» de lână
ţesut în casă. În cap au, fireşte, «pălărie» de pâslă, iar iarna «căśulă». Tot
mai mult se poartă iarna peste cămaşă câte un «căput dă lînă» numit şi «sviétăr»,
împletit de femei.
Dumińeca şi în zile de sărbători femeile se îmbracă aproape numai în
mătase. Peste cămaşă au «bluză, poale, targa, cotrinţă, cîrpă, ştrimfĭ dă
mătasă». Se încalţă în «păpuś» (pantofi) galbeni din pielea cea mai fină. Şi
bărbaţii au «căśulă dă străgán» (astrahan), iar pe pulpe au «camă’şnurĭ»
(jambiere) de piele sau de mătase (un fel de ciorapi care acopăr numai
pulpele).
Vieaţa religioasă şi starea culturală. Almăjenii, ca toţi Bănăţenii în
genere, nu prea sunt bisericosi. Femeile, fireşte, sunt mai credincioase. E
adevărat că creştinismul lor (Almăjenii sunt cu toţii ortodocşi), e împestriţat
cu atâtea elemente păgâneşti şi eretice. De câtva timp, se arată şi la dânşii
nevoia unei vieţi religioase mai adânci. Şi-au făcut şi aici apariţia sectele
şi, antidotul, mişcarea cunoscută subt numele de «Oastea Domnului».
Această înnoire a vieţii religioase intră adeseori în conflict cu superstiţiile şi
practicele magice care au dăinuit nestingherite de nimeni până acuma in
Almăj. Informatoarea Iglica Bufta din Bozovici a cerut întâi învoirea
preotului ca să-mi comunice o seamă de descântece, deoarece, intrând în
rândurile Oastei Domnului, îi promisese solemn că se lasă de vrăjitorie.
Din punct de vedere cultural, Almăjenii stau relativ bine. Şi aici se
simte, dar, fireşte, puţin mai încetinit, puternicul curent de civilizaţie şi
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cultură în care a intrat de câteva decenii ţărănimea noastră bănăţeană. Şi
aici au fost organizate coruri, fanfare, ca în restul Banatului.
Despărţământul Bozovici al «Astrei» este foarte activ. Acesta publică şi o
bibliotecă a despărţământului 1. Am amintit mai sus că în Almăj au
funcţionat regulat şcoli încă dela sfârşitul sec. XVIII. Totuşi în unele
sate analfabetismul e încă destul de mare.

FOLKLORUL
În drum dela Oraviţa la Bozovici, intrând în vorbă cu preotul din
Dalboşeţ şi comunicându-i scopul călătoriei mele, acesta m-a sfătuit sămi aleg altă regiune mai arhaică, de ex. Craina (între Caransebeş şi Orşova),
deoarece în Almăj folklorul a dispărut aproape cu desăvârşire; ţinutul e
modernizat, portul vechiu e părăsit, se face mult lux, se poartă mătăsuri,
pantofi de lac, tinerii cântă melodii moderne, tangouri etc. Din fericire,
informaţia dată s-a arătat mult exagerată. De altfel sunt convins că, în
Craina, vreun pesimist ca preotul din Dalboşeţ, m-ar fi trimis în Almăj
să culeg folklor.
Chiar contrar primelor informaţii, am constatat că în Almăj folklorul
e foarte viu, cu toate că începând din a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea există în Almăj şcoli bune de tip austriac şi în ciuda «graniţei
militare» care i-a obicinuit cu forme de vieaţă central-europene. Ştiinţa de
carte se împacă de altfel foarte bine cu diferitele forme ale folklorului.
Astfel Iglica Bufta din Bozovici, vestită descântătoare, e ştiutoare de
carte. Înainte de cununie şi-a scris toate descântecele care le ştia: «Cîn
m-am cununat, io li-am avut scrisă şî m-am cununat cu ięli-n sîn, ca să fie
cu liac.» Vom vedea mai jos rolul cărţii în păstrarea baladei.
După cum era de aşteptat, în această regiune de graniţă a teritoriului
limbii române, aproape de graniţa iugoslavă, asemănările cu folklorul
sârbesc sunt multiple.
În cele următoare vom trece în revistă diferitele genuri de folklor.
Balada. Baladele, numite în Almăj «cînćiśi dîn bătrîńęţă», sunt în
dispariţie. Lisăvieta Puia Lăban din Bănia spune că se cântau balade când se

1

Au apărut cinci numere. Preşedintele despărţământului este părintele Coriolan Buracu.
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adunau ciobanii în jurul focului: «Moşî spuńa, cînd am fost noi păcurari»1.
Astăzi se mai cântă rar, la moară sau la şezători. De aftfel tinerii le iau în râs2.
Întrebând pe Meilă Mengu (84 ani) din Borlovenii-Vechi, dacă a auzit
cântecul lui Gruia lui Novac, mi-a răspuns: «Gruia lu Novac să cîntá numa prî
la nunţ; cînta, ăia, ţigańi. [Acuma] o iişît muzî’ca3 întră oamiń.»
Ţiganul lăutar Ilie Luca Pîrlău din Bozovici, care mi-a cântat (şi recitat)
balada «lu Ana Z’urźuliana», zice că niciodată nu i se mai cere să cânte la nunţi
«bătrînęşće». Singura baladă care o mai ştie a învăţat-o dela ţiganul Iefta Zbîrśa
care ştia mai multe.
Ca semnul cel mai sigur că balada e pe moarte poate fi considerat faptul că
a trebuit să caut foarte mult până le-am descoperit pe cele publicate mai jos.
Întrebând de Gruia lui Novac, Iorgovan, Mioriţa etc, mi se răspundea că ştiu
despre aceste cântece «dupr-în cărţ»4, sau că «îi scris în istorie».5 De fapt
circulă în toate satele din Almăj broşura lui Gheorghe Cătană, întitulată Balade
poporale (Braşov, 1895), conţinând balade culese în Banat. E probabil că astfel
de broşuri au prelungit agonia baladei în Almăj. Totuşi, n-am dat de niciun caz
ca informatorul să fi învăţat balada din carte. De obiceiu posesorul unei cărţi cu
balade nu le ştie pe-de-rost; nici nu are nevoie să le înveţe, deoarece le poate
ceti.
În colecţia lui Gheorghe Cătană, amintită mai sus, găsim «Lină Ru-jălină»
(p. 140-143; cf. aici text. 4), «Ianăş Gulianăş» (p. 100-107; cf. aici text. 5 şi 6),
«Ana Belgradana» (p. 57-61; cf. aici text. 9), «Blăstămul mândrei» (p. 144-146;
cf. aici text. 10). Şi în colecţia lui Avram Corcea, Balade poporale, Caransebeş,
1899, se găseşte o variantă a lui «Ana Z’urźuliana» (text. 9), subt titlul «Iancu
Sibiiancu şi Ana» (p- 53).
Toţi informatorii.mei m-au asigurat că au învăţat cântecele bătrâneşti dela
cei bătrâni. Numai «Mănăstirea Argeşului» (text. 3) îmi dă de bănuit. Prea sunt
dese în ea forme literare ca «mieşterul» în loc de «mieşćeru», «Ardźeş» în loc
de forma bănăţeană aşteptată «Arźiş», «Manoli» în loc de «Mănoli» sau
«Mănulia», «înćerca» în loc de «înśerca» etc. Totuşi, informatoarea mă asigură

1

Aici «păcurari» are înţelesul de ciobăniţe, deoarece Lisăvieta Puia Lăban vorbeşte despre ea însăşi şi despre prietena
ei, care era prezentă, Ana Oţu.
2
Bănia - Lisăvieta Puia Lăban, 67.
3
Tarafurile de ţigani, care nu mai cântă cu vocea.
4
Bănia - Ştefan Şuşară, 64.
5
Bozovici - N’icolaie Jurkescu, 61.
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că a auzit-o dela tatăl ei, iar tatăl ei a auzit-o «cri-că dźi la ăi bătrîń». E
posibil ca aici să fim în prezenţa unei contaminări între o variantă locală a
motivului Mănăstirii Argeşului (text. 2) cu o variantă scrisă.
Baladele publicate mai jos le-am descoperit întâmplător. Am întrebat pe
Lisăvieta Puia Lăban, din Bănia, dacă ştie cântece despre Iorgovan, Novăceşti
etc, întrebare repetată de zeci de ori în fiecare sat din Almăj pe care l-am
cercetat. Am primit răspunsul că a auzit despre «Iorgovan Buzdugan» şi despre
«Gruia lu Novac». Despre acesta din urmă ştie că «dzîśa cătră iel că-i dracumpeliţat». Eram convins că nu ştie nicio baladă. Când colo, după ce am notat o
serie de obiceiuri dela ea, mi-a recitat «Cîncicu Jîiului», «Ciniriel voinic» şi
«Vida >> (text. 6, 8).
De altfel, în Almăj, Iorgovan e astăzi un personagiu asemănător cu Păcală
din alte regiuni (text. 81).
Mai de mult, baladele erau cântate. Ilie Luca Pârlău din Bozovici nici n-a
putut să-mi reciteze balada (text. 9), ci numai cântând şi acompaniat de vioară
îşi amintea textul2. Melodiile acestor cântece ar trebui notate înainte de
dispariţia lor totală. Toate celelalte texte mi-au fost recitate.
Fragmente din balade, ca de ex. text. 10 şi 11, se cântă ca doinele;
inforrnatorii nu le consideră «cînciśi dîm bătrîńeţă».
Doina şi strigătura. Doina o numeşte Iglica Bufta (Bozovici) «cînćicu dă
pră dźal»; Păuna Râncu (Şopotul-Nou) îi zice «cînćic d-ăl fiećesc». Aceasta e
încă foarte vie în Almăj. Toată lumea cântă doine, mai cu seamă «pră dźal»,
prin poenile pierdute în imensitatea pădurilor care înconjură Valea Almăjului,
sau la clăci, unde le cântă mai ales fetele.
Multe din aceste cântece au un caracter satiric, cf. textele 24, 30, 35, 42,
43, 44. E obiceiul de a ridica cântec - de obiceiu satiric-cuiva: «I-o rădźicat
cînćic la cutări». Mai cu seamă flăcăii îşi răzbună prin cântece asupra fetelor
prea fudule. Dau mai jos un astfel de cântec ridicat unei fete «c-o băźucurit
copiii, fiśori»3.
Frundză vięrdźi dźi sălată.
Ięstă-n sat la noi o fată,
1

«Cri-că», = cred că
Totuşi dela un loc a continuat fără melodie.
3
Rudăria - Icoana Măćei 25.
2
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Îi cîntă źuńi la firiastă.
Ia dźi śuda că i-o cîntat,
I-o pîrît la arfocat.
Du-ći, mîndro, ma pîrăşći,
Că ńiź dracu nu ć-oprięşći,
Că noi tot că ţ-on cînta,
Pan dźi rîs vi rămîńa,
Dźi rîsu fiśorilor,
Dźi urîtu fięćilor.
Am trecut în grupul doinelor la sfârşit şi povestea numerelor (text. 49)
precum şi textul No. 50, cu toate că nu aparţin acolo. Informatorul le consideră
însă tot «cînćiśe d-ăle fiećeşć» ca pe adevăratele doine.
Strigăturile se aud în Almăj numai la nunţi. La hora din dumińeci şi
sărbători se dansează serios, fără glume şi strigături. Putem spune că literatura
strigăturilor e săracă în Almăj.
Practice magice, descântece. În schimb descântecele sunt nenumărate.
Aproape fiecare femeie practică într-o măsură oarecare descântatul. Există însă
în fiecare sat cel puţin câte o «vrăjitoare» care ştie vrăji pentru toate bolile şi
pentru toate împrejurările din vieaţă. Se crede despre ele că ştiu să evoce pe
dracul. Unele dintre ele nici nu se sfiesc să o spună (cf. text. 147). Se zice că
«fac cu spurcat».
Am trecut în această categorie şi «numărătura mare», deoarece e considerată tot ca un descântec (text. 135-137). Se spune la căpătâiul muribunzilor.
Sunt ciudate descântecele spuse de Ana Oţu din Bănia (text. 130-131).
Acestea sunt compuse din fragmente de descântece care se urmează fără
legătură logică între ele şi sunt recitate mecanic.

GRAIUL
În satele almăjene nu se vorbeşte un graiu absolut unitar. Almăjenii îşi dau
de altfel seamă de particularităţile care deosebesc graiul fiecărui sat.
În Almăj se disting două grupuri de sate după felul cum se pronunţă
prepoziţia de. Satele din partea apuseană a Almăjului «dăcăesc»1 adică
1

Vasile Popoviciu, Monografia comunei Pătaş, p. 42.
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pronunţă «dă», pe când cele din partea răsăriteană pronunţă «dźi» (sau «dźe»).
Dintre satele cercetate de mińe, Bozoviciul, Şopotul-Nou şi Bănia au «dă», iar
Rudăria, Borlovenii-Vechi şi Pătaşul au «dźi (dźe)».
Un grup mai mic e format din satele Bănia şi Rudăria. Aci vocala a
accentuată e pronunţată - de unii numai şi nu totdeauna - cu o puternică nuanţă
velară1. În manuscris am notat-o à sau ō după cum mi-a făcut impresia de a fi
mai aproape de a sau de o. Aici transcriu totdeauna cu a. Printr-un fel de
armonie vocalică, adeseori şi a din silaba precedentă, dar mai cu seamă din cea
următoare, se velarizează. Astfel am notat: àflàt, àşà, àpà (apa-forma articulată),
sàlcà (salcia =articulat), màicà, àià (aceea), àstà (aceasta) etc. etc. Dintre
informatorii mei din Bănia numai trei au avut această particularitate. La Rudăria
pronunţarea aceasta s-aude rar. E probabil că ea va dispărea curând, căci restul
Almăjenilor, mai cu seamă Bozovicenii, îşi bat joc de cei ce pronunţă à în loc de a.
Prepoziţia pe am notat-o «pră». Numai în Pătaş se zice «pi». De asemenea şi în
graiul Ţiganilor romanizaţi din Bozovici avem o formă fără r: «pă» (text. 9)2.
În Şopotul-Nou şi Bănia, conjuncţia dacă are forma «dăcă» sau chiar «dîcă».
În Bănia, prepoziţia la se aude adeseori «lă».
În Şopotul-Nou se aud forme ca «s-o dusu-să», «s-o făcutu-să».
Tot în Şopotul-Nou se zice numai «întîńesc» (întâlnesc).
Tuturor satelor almăjene li sunt comune următoarele particularităţi:
Palatalizarea dentalelor urmate de e, i. D, t, n, devin dź, ć, ń. Numai l nu e
totdeauna palatalizat; am notat l’- sau un sunet intermediar între l şi l’, deci un l
foarte puţin palatal sau chiar un l curat. În texte am transcris simplu cu l.
Sunetele notate dź şi ć sunt africate apropiate de africatele munteneşti, notate
literar ge, gi, ce, ci. Totuşi africatele almăjene (şi în general bănăţene) sunt mai
«moi», elementul fricativ al lor este un ź şi un ś foarte «moi», pe când în ge, ce
elementul fricativ e puţin mai «aspru», are o slabă nuanţă de j, ş. La Rudăria mi
s-a părut că dź şi ć, se apropie foarte puţin de d’, t’ din alte regiuni.
Informatoarea Ana Băśilă, de 78 ani, din Pătaş pronunţă d’, t’. Aceasta nu e
pronunţarea obicinuită în Pătaş, ci e un defect al subiectului care, din cauza
lipsei totale a dinţilor, nu poate articula africatele.
1

Weigand (Der Banater Dialekt, Jahresbericht, III, p. 214) numeşte «ō-Gemeinden» satele care prezintă această
pronunţare.
2
Aceşti Ţigani şi-au uitat cu totul graiul. Pentru Bozoviceni a vorbi «ţigăńęşće» înseamuă a vorbi cu «pă» în loc de
«pră». Alte particularităţi «ţigăneşti» sunt: dispariţia lui ń intervocalic, de ex. «ćigaie», pe când Almăjenii zic
«ćigańe»(=tigaie); pronunţarea «uoiki», în loc de forma almăjeană «uoki». E evident că aceşti Ţigani au fost romanizaţi
în altă regiune, de unde au venit în Almăj după romanizare.
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Şi în Almăj, ca în întreg Banatul, vechile africate, ge, gi, ce, ci, au devenit
fricative notate ź, ś; «źer» (ger), «śer» (cer).
O altă particularitate almăjană e pronunţarea ca v, sau chiar ca b şi p, a
semi-vocalei ǔ: luǔat devine «luvat», lăǔdat se pronunţă «lăbdat», cheutoarea e
la Şopotul-Nou «keptoaria». În schimb v adeseori e redat prin ǔ: «d-áǔul»
(=diavol), «Biǔul» (bivol, nume de deal), «Rîşáǔa» (= Orşova) etc.1
În Almăj u final din formele nearticulate «źunghĭu», «uokĭu», «dźidźokĭu2»
etc. se pronunţă ca un u silabic obicinuit. Formele articulate ale cuvintelor de
mai sus sunt deci identice cu formele nearticulate3.
În toate satele almăjene cercetate de mińe, e neaccentuat e pronunţat foarte
închis; eu l-am notat e, ę, ĭ, şi i. În texte ę e redat prin e, iar ĭ şi i, prin i. Când
debitul vorbirii e mai încet, când subiectul silabiseşte, se aude un e, de obiceiu
închis. Cu cât vorbeşte însă cineva mai repede, cu atât mai închisă e nuanţa
acestui e, devenind de cele mai multe ori ĭ. Să nu uităm deci că un cuvânt poate
avea în textele publicate aici forme aparent îndepărtate una de alta şi cu toate
acestea să se găsească în aceeaşi frază, de ex. «lapće» şi «lapći». Dar aceste
forme sunt în realitate foarte aproape una de alta; în manuscris întâia am notat-o
«lapćę» şi a doua «lapćĭ». Între ę şi ĭ deosebirea e minimă. Articolul -le e
pronunţat aproape totdeauna «-l’i», transcris în texte «-li»: «lapćili», «fięćili».
Diftongul notat în texte oa e în realitate format din semivocala ǔ urmată de
un á sau ō. În manuscris avem deci ǔá şi ǔō.
În Almăj, ca în multe alte regiuni româneşti, orice e sau o accentuaţi au
tendinţă să devie diftongi; înaintea lor se desvoltă câte o semi-vocală abia
schiţată, dar perceptibilă. Acest început de diftongate e notat în manuscris aşa:
«vrięme», «cǔodru». În texte, pentru a simplifica, aceste semi-vocale nu sunt
notate, deci avem «vręme», «codru». Fireşte, adeseori diftongarea e completă:
«vrĭęme», «cǔodru»; în texte: «vrieme», «cuodru». De aceea vom întâlni în
aceeaşi frază forme ca «vrięme» şi «cuodru», care în realitate se deosebeau foarte puţin.
Chiar şi ă accentuat se diftonghează: «mîătură», în texte «mîătură».
Câteva particularităţi morfologice: ńi-săm (suntem), «vi-săţ» sau «vî-săţ»
(sunteţi); întrebuinţarea destul de deasă a formei «reaş» la condiţional: «dacă
reaş şći» (dacă aş şti); forme arhaice tari la întâia pers. sg. a aoristului: «puş»

1

Semi-vocala ǔ e redată în texte printr-un u simplu.
Semi-vocala ĭ e redată în texte printr-un i simplu.
3
Ca în cazul lui codru.
2
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(pusei), «trimeş»(trimesei), «dzîş» (zisei), «întorş» (întorsei), «dźeţ, dźęţă»
(dădui, dădu) etc.; «am rămîńat» (am rămas).
E firesc să găsim în Almăj o puternică influenţă sârbească. Aceasta nu se
manifestă numai prin elemente lexicale, ci întâlnim o seamă de decalcuri şi de
particularităţi sintactice datorite influenţei sârbeşti, de ex.:
«Cumnat dă mînă» - sârb. ručni dever;
Prefixele verbale do- şi pro-, întâiul pentru a indica îndeplinirea completă a
unei acţiuni ca sârb. do- («să dogată» = se isprăveşte de tot; «docursă» = curse
până la sfârşit; «o doaźuns» = a ajuns la ţintă; etc), al doilea pentru a indica
repetarea unei acţiuni, adeseori de o altă persoană, sens desvoltat din cel al
prefixului verbal sârb. pre- care arată între altele sensul de a face încă odată o
acţiune altfel1 («mă prontorş» == mă întorsei la rândul meu; «prodźeţ» = dădui
şi eu la rândul meu; «proînśipia» = începea din nou; «o proîncălicat» = a
încălecat din nou etc.).
Întrebuinţarea destul de deasă a particulei interogative «o», când nu există
niciun pronume interogativ în frază: «O n-o vińit?» Acest «o» corespunde lui
au din limba noastră literară mai veche. Cred că, în aceste regiuni, construcţia
aceasta e o imitaţie a construcţiei slave cu particula interogativă li.
În aproape toate textele publicate aci se simte influenţa limbii literare.
Astfel adeseori e pronunţat -l final al articolului masculin, de ex. «fiul»2;
dentalele rămân nepalatalizate, de ex. «de» nu «dźe», «te» nu «će»; în loc de
fricativele ś, ź, întrebuinţează africate ca în limba literară, dar fireşte africatele
care există în graiul din Almăj, adică ć, dź, de ex. «ćerĭ» nu «śerĭ»; în loc de dz
se pronunţă z, de ex. «zîua» nu «dzîua»3; se întâlnesc şi cuvinte învăţate la
şcoală sau prin lecturi, de ex. «bolnáv» în loc de «bićag».

OBICEIURILE
În capitolul acesta al obiceiurilor la sărbători, naştere, nuntă şi înmormântare, se găsesc multe mici bucăţi în proză şi în versuri, se descriu o mulţime
1

Cf. rom a preface. De ce avem însă pro- în loc de pre-? în serbo-croată există un prefix verbal pro-, dar acesta are cu
totul alt sens. În alte graiuri româneşti din Banat acest prefix are forma pre-, în altele pręo-, de ex. pręofac. Din acest
pręo- s-a desvoltat pro- din Almăj (cf. vre-o devenit vr-o). Pręo- s-ar putea datori unor forme sârbeşti ca: preobraziti «a
transforma», preobući se «a se îmbrăca altfel, a se deghiza».
2
De altfel cuvântul fiu nu e viu în graiul din Almăj. De aceea îl deformează adeseori, în text. 37 avem «viuţ» în loc de
fiuţ.
3
Se poate însă că e o desvoltare fonetică proprie graiului almăjean.
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de practice magice, credinţe şi superstiţii. De cele mai multe ori am lăsat să
vorbească înşişi informatorii,1 fără a adăuga dela mińe decât strictul necesar.
La sărbători. Un obiceiu din Almăj puţin răspândit în alte regiuni
româneşti, care ne aminteşte obiceiuri asemănătoare din Peninsula Balcanică şi
mai cu seamă «slava» Sârbilor, este serbarea patronului casei numită «praznic».
După cum spune Iglica Bufta din Bozovici: «Toată casa îş are prazńicu iei.
Kiemăm pră or şî care la prîndz2».
«Faśem prazńic la Vińiria mari, Sîmiedru, Aránźel, Sfîntu N’icolaie,
Alímpii, Sîmpietru3. [În seara precedentă se face] śińişoara. Pun pră masă lumiń
şî bucaće şî dzîśe Tată nostru şî tămîńe cu foc [stăpânul casei]. Ş-atunś prindźe
dă taier, dă cućîe. Ş-atunś toţ prind dă cućie: Să trăiască gazda şî să rodźască
cîmpu;(marva să trăiască, moşîia să rodźască. (Puńe acoló colac ş-o lumină şi
grîu [într-o farfurie]. Aia să dzîśe cućia.) Ia cîć-um bob [de grâu] tot natu şî-1
mănîncă; [şi ce rămîne] ala-1 puńe-n sămînţa śe puńe-m pămînt, în grîu.
Mîńedzî la prîndz tot aşa» (IV).
Unele case au câte doi patroni, anume unde soţii au «împreunat averea»,
adică în cazul când soţii erau copii unici şi din moşia a două familii, din două
case, a rămas una singură (II).
Ca să scape de o primejdie mare, unii «prind prazńic», adică promit unui
sfânt să-1 serbeze în fiecare an pe lângă patronul obicinuit al casei (Rudăria).
Cu toate că e aproape de necrezut, se poate afirma că în Almăj nu se
colindă. Numai copiii în Ajun, «ispră Crăśun sară, mierg m co-li endră, dzîc:
Bună dzîua lu Aźun, că-i mai bun-a lu Crăśun, viva. Măr[g] dîla casă la casă şî
capătă cît-o mînă dă carńe o un lieu» (III).
Tot din Şopotul-Nou am notat un text mai lung al colindei copiilor4:
1

Informatorii sunt următorii:
(I) = Bozovici - Iglica Bufta, 50.
(II) = Bozovici - Ilie Ruva, 68.
(III) = Şopotul-Nou - Ilie Bălaure, 83.
(IV) = Şopotul-Nou - Păuna Râucu, 50.
(V) = Bănia - Lisăvieta Puia Lăban, 67.
(VI) = Rudăria - Minai Dobren, 80.
(VII) = Rudăria - Icoana Măcei, 25.
(VIII) = Borlovenii-Vechi - Petru Mengu, 55.
2
Pentru grafie vezi p. 59.
3
Informatorul înţelege că o casă prâznueşte la Sf. Dumitru, alta la Sf. Nicolae etc.
4
E de remarcat că versul al doilea al colindei de mai sus are un cuvânt sârbesc «malo» puţin; de asemenea «da-mi-ş»
aminteşte terminaţiunea sârbească «-iş» dela persoana a 2-a sg. a prezentului verbelor în -i-. Sunt neobişnuite şi
formele «colindiţâ, lopătiţă»; am aştepta «colindźiţă, lopâćiţă».
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«Colindă, colindiţă,
Dá-mi-ş malo lopătiţă.
Sus pră poliţă
Iestă-o coastă ş-un cîrnat,
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Sărit, gazdo, dă ńi-l daţ.
Bună dzîua lu Aźun,
Că-i mai bun-a lu Crăśun.
Slobódzî-ńe, gazdo (IV).

[După ce îi lasă în casă, cântă: Naşterea ta Cristoase]. Atunś strigă: Să
trăiască, şî măi mult dă altán. Lapădă boabe prîn sobă, boabe dă cucurudz» (IV).
Şi la Bozovici «la Aźun să duc copiii în colindă dă la casă la casă. Cîntă
Naşćerea ta Cristoasă. Uńi dau brînză, uńi clisă, alţî cîrnaţ»(I).
La Bănia «îmbla la colendă colindaş» (V). Cântă numai «Naşterea ta
Cristoase».
Totuşi «îmbla şî cu staua»(I); «cu stiaua»(II).
La Bozovici «îmbla şî Ţîgań noapća, la miedzu nopţî şî cîntă:
C-aiś, aiś şedze Moş Crăćun;
Lîngâ Moş Crăśun,
Şedze Sfîntu Anu-nou;
Lângă Sfîntu Anu-nou,
Şedze Sfîntu Ion.
Cîntaţ, dom-marî, cîntaţ,

Şî la Ţîgań daţ.
Daţî-ńe cîrnatu,
Că ne ducem la altu.
Să trăiş, la mult ań ferićiţ.
Dacă Dumńezău ńe va ajuta,
La anu ń-om împreuna (I).

La Bănia a fost obiceiul, pierdut cu totul astăzi, de a umbla între Crăciun şi
Sf. Ion cu brezaia, numtă «śerbu». Informatoarea îşi aminteşte numai începutul
cântecului după care juca «śerbu»:
Żoacă, śerbu, śerbuli,
C-ai corńiţă-mpungătoari, . . . . . . . . . . . .(V).
«La Sînvăsîi fac źoc, în sară aia dă Anu nou, la o casă numită»(III).
«La Anu nou puńe sup taire păr, puńe cărbune, puńe piepcin. Îl şćie că-i
colţat [viitorul bărbat] cînd zgodźéşće piępcin. Cîn zgodźéşće cărbune dzîśe căi ńegru. Cîndî zgodźéşće ińel, îi frumos. Cîn zgodźéşće bań, îi bănos. Cîn
zgodźéşće păr, atunśa iar îi urît. Cîndî zgodźéşće culęşă, ie mîncătuorĭ. Cîn
zgodźéşće plivais, ie domn. Atunśa vine cîće una [fată] şî rădźică cîć-un táier.
Şî să rîd alelálće dacă află rău» (IV).
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Se mai aşează aşa subt farfurii «foarfiśi, ogrindźauă, crumpiéi» (I). Dacă
fata ridică farfuria de pe foarfeci, atunci bărbatul îi va fi «om cu zănat»; dacă
nimereşte pieptene, va fi «colţos» , dacă e oglindă va fi frumos; dacă e cartof,
va fi «bubos», dacă e pâine, va fi «om cu năroc»(II).
Tot atunci se taie 12 foi de ceapă, le sară şi le lasă până a doua zi. Fiecare
foaie de ceapa reprezintă o lună a anului ce vine. După cum vor fi de umede
foile, se va şti cât de ploioase vor fi lunile respective (II).
Tot în seara aceea flăcăii «să fac măimuś, să-mbracă urît şî să bagă-ntră
gloaće, s-atîrnă dă ięle, le ţucă, le źoacă. Fięćili nu şcie śińi-i. Unu-i popă şî
unu-i priuoćasă. Numa oamiń să fac» (IV).
Tot în noaptea de Sf. Vasile «fata puńe o aţă dîla uşa iei pîn la a veśinului
prăstă drum Şî dac-o rupe śińeva, să mărită; dacă n-o rupe, nu să mărită pră anu ăla»(IV).
Tot în noaptea aceea se îndeplinesc diferite rituri magice pentru aducerea
iubitului (text. 103-105).
«Dźimińaţă, dă Anu nou, fata mare mătură ş-astrînźe gunoiu şî şădźe pră
iel cu piśoarili s-audă pră śińiva strîgînd: Ioane sau Petre. Spune c-aşa-i kiamă
bărbatu cum s-audźe numili» (I).
În Almăj nu se umblă la Anul nou cu sorcova, cu pluguşorul, cu buhaiul etc.
La Bobotează, numită în Almăj «Boćedz», când umblă preotul cu Iordanul
«puńem un leu îm picsă la copii şî un fuior puńe pră cruśe la popă şî cucurudz
şî păsúi la pitrop, ca să miargă bińe prăstă an, să rodźască» (IV).
«La Boćedz, atunśa ćińerimea să joacă-n nuś, în aluńe, în ţucăr şî mai
mulće alia.
Cînd îmblă popa la Sfîntu Ion, śer fiećili molidvă şî bosîioc să-ş facă dă
dragostă. Să duc la vrăjitori să le dăscînće, să fie plăcuće la źuń».
[La vrăjitoare, apa şi busuiocul le pune «pră masă», iar vrăjitoarea] aşa
spuńe că, cum îi plăcut popa la lume şî la ţară, aşa să fie ięle dă plăcuće năinća
źuńilor. Cu apa aia să udă şî bię. [Busuiocul] ăl poartă-n cap»(I).
Aghiazma luată atunci dela preot se păstrează tot anul. «Să udă [fetele] cîn să
duc la źoc, cînd ai boală, bećejug»(IV).
La câteva zile după Bobotează femeile serbează «Sîmpietru dă iarnă. Nu
lucrăm muierili ńimica» (I). «Trii sărbători, trii dzîle una după alta; nu lucrăm
lucruri muierieşć» (IV).
Cei Patruzeci de Mucenici se numesc în tot Almăjul «Sîmţ». «Patrudzăś şî
patru dă moćińiś, dă sîmţ. Faśe turtă cu pui şi sâ duc cu pomană dîla unu pîn la
altu. Cu o ţavă faśe patrudzăś şî patru dă pui d-aia pră turtă» [=decoraţii pe aluat] (IV).
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La Bozovici decoraţiile făcute cu ţeava pe colaci se numesc «pupĭ». Se fac
din aluat nedospit şi nişte figuri omeneşti numite «simţ». Atât colacii cât şi
«sîmţî» sunt unşi cu miere (II).
La «Blagovişćană [Bunavestire] fáśem foc afară şî la Sîmţ iar faśem foc
afară în avlíe, în sălaşu marvi. Atunśea să mănîncă pięşće şî alta śe - nu» (I).
«Mi să pari că la Blagovişćană să duśi cu uiága la prun şî toarnă la rădăśină
cîta. Faśi cîta kímătă şî áialaltă o bię. Iśi că să dźe rod moşîia» (VI).
La Sf. Gheorghe, «Sîmźordzu, aduc frundză vięrdźe dîm pădure şî pun la
uşă să triacă marva pră sup frundza aia. Iar atunś, la Sîmźordz, să dzîśe, atunś
cîm puńe frundza la uşă:
Codru să răsună
Şî lapćili să mi s-adună [sic] (IV).
Tot la Sf. Gheorghe «să răscucăie în uşa strunii» (text. 142) şi tot atunci
descântă să nu ia «mana dîla vaś, dîla uoi»(IV) (text. 141).
La Lăsata secului, numită «Zăpostîtu», s-astrîng şî fac comiédźii una-alta.
Să faśe la şcoală conţărt. Atunś fac iar-aşa măimuś; să fac kipuri» (IV).
«Marţ după Zăpostît vin Sîmtoadźiri. Alia-s dzîle răle dă lucră muierili la
lînă. N’iś nu-nsară sară lucrînd. Una o lucrat marţ; o prins o pîndză. S-o
strîmbat gura la o parće. Baş la noi o fost aia. Şî un moş o curăţît la cucurudz
sară, iar pră Sîmtoadźirĭ. Şî o avut doi purśei în sobă; numa marĭ. Şî iei s-o
źucat prin tulei. Şî atunś źucîndu-să aşa, li s-o strîmbat craśi purśeilor. Şî dîn aia
o şî murit.
Îmblă cu caii alia, dzîlili alia. Care le pośęşće, să cunosc potcoavili pră iel,
pră şăli. Altu moare dîn aia. Altu măi are dzîle; îi dăscîntă, îi dă prăstă liac.
Faśe turţ micucele aşa pră toaće dzîlili alia. Le numięşće. Atîća turţ faśe, pră
cîće dzîle-z d-aălia. Le puńe pră masă şî le unźe cu mięre. Ş-aprindźe lumiń la
ięle şî le numięşće atunś pră dzîle şî să roagă la dzîlili alia să-1 ięrće. Şî dzîśe:
Iertat, sfinţ, pră omu ăsta. Nu le dzîśe pră nume atunś» (IV).
«Sîmtoadźeru al mare; iei îi la mijlóc [a cincea zi]. Ţîn ob dzîli
Sîmtoadźeri. Cînd însară, muierili nu lucră. Să ćem că li ia Sîmtoadźeri. Spun
că-s cai. Îmblă cu lanţăli. Şî mult i-o strîmbat, pră uńi dă gură, pră alţî dă
piśoari. Iei tună dă marţ şî ţîn pînă miercurĭ. Atunći ies orbi şî şkiopi:
sîmtoadźeri ai orbi şî şkiopĭ; aia-s ăi mai răi. Pră la mulće căş undźe iestă cîć-o
babă, întorc oalili cu fundu-n sus. S’ică să nu să mai întoarcă năpoi Sîmtoadźeri»(I).
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«O săptămînă-i ţińém Nu lucrăm la lucru muieresc. Nu să lucră la lînă
atunś. S-răi dă piatră. Bat caii cu craśi pră ăl śe lucră, caii Sîmtoadźerilor»(III).
«Marţa vasălor» e întâia marţi din post, întâia după «lăsatu dă brîndză».
Atunci spală gospodina vasele, mesele, scaunele, uşile, podelele etc. Din
mâneca dreaptă a unei cămăşi bărbăteşti se face spălătorul numit «văluş»(II).
«Şî ţîńe vălúşu (rîza aia care o spălat vasăli) pînă la Sîmţ, ca să s-afumie cu
iei, să nu le muśke şărpi prăstă an. La Sîmţ ia văluşu şî-1 aprind şî s-afumă şî
oamiń şî muieri»(I).
«Marţa-ncuńată» e a doua marţi din post. Nu lucrează absolut nimeni.
«N’is cováśi nu lucră la marţa-ncuńată»(I).
La Mijlocul postului, «Międzîli părięsîmilor, nu lucră dup-amńâdzădz.
S’ińe lucră dup-amńádzădz atunśa, áia boală o arie prăstă an: tîr năpói tir
năińće, cît mięrźe năinće, mięrźe năpoi.
Atunś numără oauăli pînă-n sară, ca să şćie cît să mai faśe pănă-m Pasć.
Aşa o fost năinći vręmi. Ţîn ş-acú» (IV).
«La Z’oi-márĭ, [Joia Mare], aduc şîbioarie. Faśe grămiez micućięli şî liaprindźe şî le dă foc. Şî cîţ muorţ ai, atîća focuri faś la morţărie şî le dai dă
pomană mortului. Şî să duc şî cu colaś, muierili, atunś, şî cu lumiń» (I).
«La Z’oi-marĭ să faśi foc, să scoală dźi dźimińaţă, dźi la trii şî să faśi foc în
grădźină, pintru mort, şî s-aduśi apă şî să varsă acoló pră iarbă vięrdźi spră
uşurarea morţilor. Şî la cimitirĭ să faśi foc şî să duc şî lumînări, tămîie şî să
varsă apă pră mormînt»(I).
Focul acesta se face din beţigaşe de boz sau de alun, care n-au atins
pământul niciodată (II). Tot atunci «dă dă pomană prăstă morţ» (IV).
Despre îngroparea bolovanului de sare în prag la Joia mare v. textul 166.
La Vinerea Patimilor, numită «Vińirea ńagră» sau «Vińirea oauălor»,
«roşăsc oauă». Fac «oauă pestrĭţă cu pui» [încondeiază] (IV).
După Paşti «numa o źoie o ţîn, pintru că aşa s-o şćiut dîla Domnu Cristos
că iel să nălţadză-ntr-o źoi, dar nu s-o-nnălţat pîn la şasă săptămîń, pîn la Ispás.
Pintru că ięle [femeile] o cuźetat că să va-nnălţa-n dzîua aia» (III).
«Iestă tri mięrţă rele şî trii źoi rele, după Pasć. Care lucră să bolnăveşce dameţală la cap. Aşa spuńe la noi, śică ala-i bećejugu ăl rău» [=epilepsie](I).
Marţi după Dumińeca Tomii se numeşte «Mîtcălău. Atunś roşăsc oauă şî să
cumăśesc fięćili una cu alta. Dau mîna una cu alta şî dzîc sora ori cumáśa. Şî să
śinstăsc» (III).
«La Ispas duśe la morţărie pită, colaś, lumiń, oauă, dulśiń şî popa sićęşce.
Împart dă pomană» (IV). Obiceiul acesta e nou, de când s-a instituit Ziua eroilor.
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«Strodorúsă; sărbătorim; o dzî» (IV). Ilie Bălaure din Şopotul-Nou le
numeşte «Strodorósăle. Le sărbăm îi rău dă trăsńet».
«Moşî dă sîmburi. Cu o dzî năinće dă Rusali-s; sîmbătă năinće dă Rusali.
Faśim sîmburĭ d-aia, urui dă cucurudz, şî-i dăm dă pomană morţilor. Dala casă
la casă duśe. [Vecinii se dăruiesc]. Îl mănîncă cu lapći. Şî vin copiii dîla şcoală
toţ şî le dă dă pomană» (I).
Şi sâmbăta înainte de «Sîmedru» sunt tot Moşi de sâmburi. Sâmburii se fac
din păsat de porumb cu lapte sau cu brânză şi untură (II).
«Moşî dă ćirięşă» sunt marţia după dumińeca tuturor sfinţilor. Se dau de
pomană colaci cu cireşe (II).
«La Rusáli, atunśa iar să duc muierili pră luncă ş-aduc iarbă. Şî iarba aia o
pun în ţoale să nu mănînśe muoli ţoalili.
Rusalili-s rupce dîn Sîmtoaderĭ. Dzîśe că să nu greşîţ cu lucru, să-nsărĭ, că
t’e ia Rusalili, atunś, ăle ob dzîle cît ţîn Rusalili. Îl bećejăşće pră uom L-o
luva[t] Rusalili. Îlstrîmbă pră altu, o-l trămură» (I).
«La Rusali ţîńém noauă dzîle. Nu lucrăm la lînă pră Rusali. Ńiś la marvă
nu dăm sari pră Rusali; stărpăsc. Pierd lapćili. Le pośęşće ^Rusalili alia, dzîlili
alia. Omu iar să bećejăşće dîcă-ngă’ură śevá cu sfriędźilu. O pośit-o Rusalili»
(IV). (V. text. 121, descântecul de pocitura Rusaliilor).
În cele opt zile cât ţin Rusaliile nu e bine să se urce cineva pe stânci sau în
copaci căci cade: «l-o trînćit Rusalili» (II).
«La Simdźîięńe: tîrgu Săski pintru muierĭ, pintru ńevięstă. Atunśa ięle
mărg la tîrg şî-ş cumpără śe le trăbui: cîrpe, kićięle» (III).
«Culęźem flori d-alia, sîmdzîięźe, şî or şî śe fal dă flori; babe iertaće şî
fięće curaće. Să le culiagă dźimińaţă pră ińima goală şî să facă cunună. O puńe
sus la o casă în cuń şî cîndî tuşăşće rău şî-i bećag şî să unflâ piśoarili, mîńili,
atunśa bagă sîmdzîiéńe d-alia în scaldăşî-lscaldă.
Ięsă śeva pră iel, ięsă pî’rpor [pete roşii]; să scaldâ-n rîu» (IV).
«Care să sîmt bolnàvĭ, să dăzbracă şî să tăvălesc în roauă» (I).
Fetele aruncă cununa de sânziene pe casă. Dacă rămâne pe acoperiş, se
mărită în anul acela (II).
La «Sîmpietru» se dă de pomană câte un colac şi mere văratice (II).
Înaintea lui Sf. Ilie, «Sîmćilii», femeile ţin pe «Procopia» (I), «Aránźelu dă
vară»(II) şi «Mărina»(II) sau «Sămărina»(I). Toate sunt «dzîle răii dă trăsńići» (II).
De asemenea, după Sf. Ilie, «Pîrlia, Pălia, Anajóca»(IV), «Pantăliili»(II),
trebue ţinute pentru trăsnet.
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«Pîrlia, a doua dzî după Sfîntu Ilie. Nu lucrăm ńimica, ńiś la lucru
muieresc, ńiś la cîmp, că-i rău dă trăsńiće»(I).
«Palia: îi rău dă bećejugurĭ» (IV).
«Vărtoloméiu îi rău dă trăsńiće» (I).
Când e toamna lungă şi călduroasă se zice că e «vara lu Mihói» (VI) sau
«vara lu Miói» (IV). Se numeşte aşa după o zi numită «Mioi» care cade după
unii la 26 Sept. (VI), iar-după alţii la 6 Oct. (IV). «Cîn nu-i vară năinća
Mihoiului, apoi pră urmă músai să fie» (VI).
Toamna se ţine o sărbătoare numită «Luśin, cătră zăpostîtu dă Crăśun. Aia
ţîńim pintru marvă. Am audzît că fag vrăj. Puńi pră la coş lanţu, nu şćiu śi fac
cu lanţu. Ańină cîć-o săcuri pră coş, tot pintru hali, ca să nu poată să mănînśi»
(VI). «Atunśa împreună numa ńeşće piępćiń dă lînă, la Luśín, că dzîśe, śică, sănkięie gura lupului să nu mai mănînśe oili» (I).
«La Luśin, dîcă lucră, atunśa mănîncă hálili marva»(VI).
«A doua dzî după Aránźel, mięrźem la morţărie, după obićei cu colać, cu
poami. Dăm morţîlor dă pomană» (I). Obiceiul acesta dispare.
La Arhangheli, întocmai ca la Lucin, se încheie gura fiarelor (text. 168).
«După Aránźel vine śinśi dzîle pîn la zăpostîtu dă Crăśun. In alia śinś dzîle
ţîn Mărćińi. Alţî ţîn şasă: tri pră slastă, tri pră post. Alţî ţîn patru: doi pră slastă,
doi pră post. Îi ţîńe. Iar nu lucră la lînă şî nu dă sare la marvâ. Pośesc marva
dzîlili alia, Mărćíńi aia» (IV).
«La Andríi nu lucrăm, că-i rău dă spurś, dă lupĭ. Oamińi lucră» (I).
«Atunśa-ş fac fięćili sară pră scrisa. Pun doauă florĭ dă śiriéş. (Cînd înfloare
śiriéşî le pune bine pănă la Andrii). Şî le-mpréună sara. Dacă-i una măi înflurită
dăcît aialáltă, atunśa nu să-mpreună şî dacă-s amîndoauă-nfluriće, atunśa ia sămpréună cu śińe ghindźęşće»(IV).
«Năinće dă Sfîntu N’icolaie cu doauă dzîle ie Vîrvára. Cu o dzî nainće, iară
ie Bárbura. Faśem pîńe ş-o dăm dă pomană cu un fuior dă cîńipă. Aşa ń-am
pomenit» (I).
«Faśe turtă şî faśe cruśe cu laba mîţului pră turtă la Barbura. O dă prîntu
Maica Bárbura»(IV).
La Vârvara şi Barbura nu e bine să mănânce copiii «păsui» (fasole), căci
capătă «bube» (II).
La naştere. «Cînd să culcă omu cu muięria ispră dzîli marĭ, atunś să iau
copii proşć orĭ corń (nu-i bun la minći) or skimbaţ (skimbaţ la minći)»(VII).
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«Dacă să iau copiii-m pînćiśe la dzîle răle, atunśa-i faśe cu fălincă. Ięstă
unu la noi făr piśoare; o pus ţol, cojoc, la źenunki şî cu źenunki umblă. Aăia să
fac aşa cu fălincă, dacă să iau la dzîle răle: la vińerile ńęgri, la sărbătorĭ» (IV).
«Dacă-i sarśina dźinainći şî-i la driapta, însamnă fiśor, şî dacă porţ mai
mult dźinapoi, aia-i fată»(VII).
«Dacă-i puńe śińiva sare-n cap, la muięria greoańe, şî rădźică mîna-n sus la
cap muięria, atunź ie băiat. Dar să nu şćie ia că i-o pus saria-n cap. Şî dacă puńi
mînili-n valie, atunś va fi fată»(I).
«Cînd îl boćadză şî ie copil şî vrię să facă fată, atunśa cîm vińe dî-la
boćedz, îl bagă pră feriastă şî scoaće pră uşă. Ş-atunś faśe fată după copil.
Dăcă-i fată şî vrię să facă copil, atunśa taie cîta dîm buric şî-1 dă la un răţoń să1 mănînśe» (IV).
Femeia gravidă trebuie să se ferească de o sumedenie de lucruri:
«La mort să nu să ducă, că-ş faśe băiatu făr dă fire. Dacă să duśe, să pună o
aţă roşie la mînă. Să nu pună motca după cap, că-ş faśe băiatu cu buricu după
cap şî să nu dźę cu cracu-n cîń şî-n mîţ, că-1 faśe tot flocos. Să nu să uiće la
oamiń urîţ. La cai să nu să uiće până să mîndzăsc caii, că-1 poartă mai mult dă
cît s-ar cădźa»(IV).
«Să nu triacă prăstă piśoarili cuiva, că samănă cu ala [copilul]. Să nu fure
ńimica, câ-1 va faśe cu sămn. Să nu le pună-m poală foarfiśili, că să faśe sup
limbă broască. Să nu pună aţă la guşă, că-1 faśe cu buricu după cap, înfăşurat dă
guşă. Să nu să sfâdźască cu ńima, că va fi rău băiatu ăla, sau fată, śe va fi» (I).
«Cînd îi muięria groasă, nu-i slobod să să uići la oamiń dź-ăi urîţ, dź-ăi
skimbaţ, orbĭ or şkiopĭ. Şî cînd îi viedz, dź-aia, ći ghindźeşć: Iei să fie ca iei, şî
śe-i în mińi să fie curat. La mort cîn să duśi, să-ş pună zgî’rgor roşu [ciucur] sau
aţă roşîie la mînă or la dźeźit. Şî će ghindźeşć: Mortu să fie galbin, şî śe-i în ćińi
să fie roşu, curat. Cînd furĭ floari şî o puń la urięki, rămîńi cu sămn. Şî dacă furĭ
carńi, or şî śe rei fura, s-o puń la dos; atunś rămîńi fără sămn» (VII).
«Cînd ai strînsorĭ dźi naşćiri prăstă şăli şî la foali, atunśa o muięri, or mama
muięri aiéia, ia un topor şî-1 pitrięśi pră dupa-nśingătura muięri cari-i incărcatâ
şî dzîśi:
Dź-o fi fiśoriel,
Să iasă la toporăl.
Tunś ia o furcă cari toarśi muięria şî iar o pitrięśi pră după brîu şî dzîśi:
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Dź-o fi fićiţă,
Să iasă la furkiţă.
Dzîś dźi trii orî aşa» (VII).
«Să s-afume cu ghij dă śapă şî să sufle-ntr-o uiagă goală, atunź va naşće
uşor» (I).
«Puńe o baligă dă vacă şî-m baligă puńe un uou şî dă cu cracu şî sparźe uou
şî dzîśe:
- Cum faśe găina uou aşa să facă ia dă uşor, dă dălóc» (IV).
«Bărbatu o rădźică pră muięre în sus şî dzîśe:
- Io ć-am încărcat, io će dăscarc, cînd kinuie muięrea»(IV).
«Am audzît dîm bătrîń că la naşćere are drept să-j bată muięrea bărbatu»(I).
«Cîn faśe şî vrię să nu fie friguros, toarnă apă răśe pră iel întîń. Ş-atunśi-l
scaldă cu apă caldă»(IV).
«După ć-au născut băiatu, atunś să puńe-m pat. Să duśe moaşa la popă să-i
facă molidvă»(I).
«După śi-1 faś, atunśa-l spielĭ. Puń apă caldă şî puń în scălduţă florĭ şî puń
un arźint ş-un uou crud şî dzîś:
Cum nu să prindźi rălili dźi uou şî dźi ban, aşa să nu să prindă dźi băiat.
Cum i floaria dźi frumoasă şî dźi dragă la toată lumia, aşa să fie băiatu mieu.
Scălduţă atunśa o iai, după ś-il scaldz, ş-o lapidz la un loc curat undzi nu să pişă
ńima. Tot acolo s-o lapidz, tot într-un loc, pan crięşći băiatu, cît îl scaldz»(IV).
«Ş-atunś la tri zîle noapća îs ursîtoarili. Îs trii ursîtorĭ. Moaşa să dăşśinźe
dîm brăśirĭ şî-ş lasă brăśirili acoló pră scamn lîngă pat. Şî faśe trii turţ şî le unźe
cu mięre şî puńe um pahar cu apă tot pră scamn. Ş-atunśs muięria care o născut
să ia sama śe visază. Dźimińaţa dă turţîli la copii să le mănînśe şî, d-o visat
bińe, are năroc dă băiatu ăla, sau fată, śe-i. Şî dacă visază rău, atunś îi la
ńeferiśire» (I).
«La trii dzîli, sară, puńi pră o masă kimieşa lu tată-so şî punń trii lumiń şî
trii colaś ş-on par cu apă. Îl skimbĭ băiatu tot în alb şî-i laş mîna driaptă afară;
nu i-o leź. Ş-atunś visadză ursîtoarili; cari cum visadză.
Paaru l-am pus ras dźi apă pră masă. Io am adurmit o ţîră; ş-atunśa am visat.
Dźim par s-o băut o ţîră apă. S’ică cînd bię, atunśi-i biińi, trăieşći gloata» (VII).
«Naşu vińe la băiat cu doauă lumiń şî pîndză cît îi faśe kimięşă băiatului.
Aia dzîśe că-i crijma dîla naş» (IV).
«În colţu crijmi liagă bań, cît i să poaće»(I).
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«La ob dzîle să duc la bisărică şî-1 boćadză. Să duśe moaşa şî naşa. După
ś-au dat numili popa, or veńit acasă, or făcut prînz şî o astrîns bań pintru a faśe
haińe copilului.
Nu-1 lasă sîngur [pe copil]. Şî dacă l-o boćedzat ńiś atunś nu-1 lasă. Puńe
un cuţît d-asupra lui pră liagăn. Pan cînd îmbla abúşîlia» (I).
«Atunś, cîn să duśe la boćedz, are să lucre mumă-sa până la boćedz tot
lucru, ca să şćie tot lucru şî să-nvięţă tot lucru» (IV).
«Cînd duśi băiatu la bisărică, mamă-sa să scoală dźim pat şî să piępćină şî
să spală şî să şćerźi şî să skimbă şî ia mîătura, tnîătură, ca să-i fie drag să
mîături, să rînduie; şî dacă-i băiat ia toporu, taie lęmńi şî lucră, o-ngă’ură c-un
sfriędźil, ca să-1 tragă ińima să fie maistor; şî ia condźeiu şî scriie şî śićęşći, ca
să-i fie drag la şcoală; şî źoacă, ca să-i fie drag la źoc; şî şuiră şî cîntă, ca să-i
fie drag să cînći. C’i cauţ prin ogrindźauă, să fie frumoasă, drăgăstoasă» (VII).
«Cînd îl aduśi dźi la bisărică, moaşa ţî-l dă pră firiastă şî-l ia tată-so şî-l
puńi pră masă şî spuńi: Să fie vădzut ca masa. Pră uşă ięsă şî pră firiastă-1
bagă»(VII).
Moaşei şi naşului li se dărueşte la botez câte o basma, «cîrpă». «Cînd îi dă
cîrpa [moaşei], îi toarnă apă pră mîń şî să şćęrźe cu cîrpa aia care i-o dă. Şî la
naş iar aşa» (IV).
«Cînd faśi băiatu, nu-1 lasă sîngur pană nu-1 boćadză, pintru că, śică, vińi
dracu şî skimbă băiatu.
După boćedz, cînd îl laş, puń un cuţît pră iel» (VII).
După botez «astrînźe veśiń, ńamurî. Faśe prîndz. Şî tot natu puńe pră liagăn
cît poaće. Nu s-apucă dă mîncare pănă nu puńe pră liagăn bań»(IV).
După botez «nu-1 lasă şasă săptămîń ńiścum sîngur, că îl ia satána, ăl
înskimbă. La noi una, îi anu acu dă cînd o murit; şî iel [copilul]. Şapće ań o
avut cînd o murit. Şî iel o fost înskimbat. Atîta o fost în cap cît oamińi ai bătrîń.
Şî dă crescut n-o măi crescut, ńiś n-o vorbit. Ia l-o lăsat cîće cîta sîngură, c-o
fost muięre sîngură. Ş-atunśa vădzînd că iel nu-i dă triabă, la şapće ań s-o dus la
mănăstire cu iel, la S’íclova. Şî iel, cîn s-o apropiat să-1 baźe-m bisărică, atunśa
atîta o ţîpat, atîta o ţîpat, ş-o ńegrit pănă să moară. Atunśa l-o băgat cîta în
bisărică şî iel s-o şî căcat în bisărică. N’ezdrávăn. Ş-atunś o adus brîu lui la
părincili ăsta. O śićit părinćili şasă săptămîń şî la şasă stămîń o şî murit. Ăla o
fost înskimbat»(IV).
«Duc śinstă şî la moaşă şî la naş, la şasă stămîń. Şî numa la moaşă un an dă
dzîle, la dzîle mari»(IV).
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«Unghiili la băiatu al mic să rup cu dźinţî şî li şkipi-n sîn, nu li lapidz, pană
la anu. [Altfel] să faśi hoţ. Să nu-1 tunź pană la anu, că să faśi hoţ» (VII).
«Pînă-i copilu dă śin-şasă ań, să duśe mama copilului cu creţońu la moaşă:
Un colac mare şî brîndză, um pui fript sau găină, o lopăcćiţă, o litră dă răkie, şatunś un táier dă melşpáis, prăjîturi, şî mięră. În sănătaća copilului. Dar cînd
întoarśe mama dîla moaşă, moaşa trăbe să-i dźe or şî śe pintru copil, ori
kimięşă, ori păpuś, o o căśuliţă, mácăr śe» (I).
«Dacă faśi muięria băiet mulţ şî mor şî faśi unu mai pră urmă şî-l faśi viu,
atunśa-l înfăşuie şî-l ia o muięri şî-l scoaći afară în mijlócu drumului şî-l lasă
acoló şî ia să pitula şî-l lasă sîngur. Şî or-śiń-ar vińi, orĭ uom, orĭ muięri, or
Ţîgan, or lăięći, or duomn, fie śiń-ar fi, îl ia-m braţă şî mamă-sa atunśa ięsă şî-l
kiamă nuntru şî ala-l scaldă şî ala udźeşći moaşă sau moşóń»(VII).
Dacă unui băiat i-au murit toţi fraţii mai mari, i se pune cercel, «śorśel», în
ureche (VII).
E obiceiul să se boteze un copil cu numele unui frate mai mare mort. Cel
care a primit astfel numele fratelui mort va zice: «Mi-s după pirít» (pierit) (VII).
Pentru a speria copiii se zice: «Nu će duśe că vińe popa să-ţ taie limba; că
vińe coşăriu; vińe o lăiaţă şî će ia-n torbă; orî că vińe tată-to şî će bagă-m
podrúm; će mănîncă şărpi» (I). «Fuź d-aśi, că vińe morońu. Aulă-lăăă-i
morońu»(IV).
Ca să se ferească de foc copilul, se zice: «Fuź că-i bîja» (I). «Fuź că-i bîj» (IV).
Copilul din flori e numit «cópil. Dzîśe că-i dîn căpătat; n-are tată.
Cîn să duśe îm pădure la vînat apu are să zgodźască, că iel îi cópil»(IV).
La nuntă. Şi în Almăj, ca în alte regiuni româneşti, dumińeca şi în zi de
sărbătoare flăcăii şi fetele merg «la źoc». Jocurile sunt: «ardźiliana, hoara, brîu,
dă doi» (I); pe urmă «mădzărica, troapa» (IV).
«Cînd înśepe źocu, atunś fiśoru-ş kiamă cîć-o fată. Îi faśi dîn dźęźit.
[Dansează fetele şi dela 10 ani.] O bătut toba să nu joaśe pînă trec dă
patrusprăśe ań. Trisprăśe ań are fata şî are copil mic» (I).
Un alt prilej de întâlnire pentru tineret sunt clăcile. Iată cum se face o
«clacă. Împart cáire prîn sat, la care vrię să ia, şî le toarśe muierili alia la casa
lor. Ş-atunśa număsc, într-o sară (gazda care o dat caiere) cîn[d] să vină. Atunśa
faśe mîncare bună; mănîncă fięćili, muierili. După ś-o mîncat, atunśa să bagă
fiśori >> (IV). Aici se glumeşte, se cântă, se povestesc snoave, iar tineretul îşi
petrece cu diferite jocuri dintre care e preferat «d-a năroiu» (text 169).
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Fetele se căsătoresc la 17-20 de ani, iar flăcăii», la 20. E însă foarte
frecvent cazul ca fete dela 15 ani şi flăcăi dela 17 ani să trăiască în concubinaj.
Pe urmă, când au ajuns la vârsta legală, fac nunta, dacă nu s-au despărţit până atunci.
În general concubinajul e foarte obicinuit în Almăj. Una dintre cauzele
principale pentru care tinerii omit să se cunune e că nunta e foarte costisitoare.
Săracii trăiesc deci necununaţi. Întrebând o păreche de concubini de ce nu fac o
simplă căsătorie civilă şi religioasă fără nicio cheltuială, mi-au răspuns că aşa
ceva nu se poate fără nuntă. Iar tot ceremonialul nunţii, mâncarea, băutura,
darurile etc. costă o sumedenie de parale. Preferă deci să rămână necununaţi.
Astfel informatoarea Icoana Măcei din Rudăria e necununată din cauza sărăciei.
«Cîn m-am măritat io, io n-am făcut nuntă. M-am dus într-o sară. Şî cînd
m-am dus la băiat, acoló, atunś, o-nśiput să cinći ńamurili mięli1:
Mi-z băga[t] źiniri-n casă
Şî nu mi-s slugă, ńiś gazdă.
Că sluga are simbrie,
Ieu mi-s rudă la cośie.

Cośia îi la scućală,
Ruda rămîńi afară.
Cośía-i băgată-n şofru,
Ruda-i mînată la lucru»1).

Aceasta a fost toată ceremonia de nuntă.
De obiceiu părinţii hotărăsc dacă o căsătorie se poate face sau nu. Starea
materială a viitorilor soţi are mai mare importanţă pentru legarea unei căsătorii,
unei căsătorii, decât simpatia dintre tineri. Totuşi se iau şi bogat cu săracă şi
invers. Fireşte, părinţii se cam opun.
Doina ce urmează e o dovadă că există şi căsătorii din dragoste în Almăj.
Bińe plaśe fată săracă,
Că cu mîńili să-mbracă.

Săracă-i mîndra, săracă,
Numa uoki iei să-m placă»(IV).

La Bozovici se pare că aceste cazuri sunt şi mai rare. «Fiśor bogat şî ię iar
îi bogată. Aia nu să-ntîmplă să ia săracă»(I).
1

Nu înţeleg, şi nici informatoarea nu ştie motivul, de ce s-a cântat acest cântec potri-vit cazului când flăcăul merge la
casa fetei şi intră deci ginere în casă.
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Peţitul se face aşa: «Cînd iei să înţăleg, ăi cińerĭ, mînă pră mumă-sa, fiśoru,
că să-ntrăbi părinţî fięći: vre să dęe fata după copilu lor. Şî atunśa spun, să
vorbiesc iei, şî li dă vorbă acuma că să-nvoiesc. Atunśa şî vorbiesc zîua că cînd
să-i dźe bańi. Atunś s-adună ńamurili, a copilului, iau răkie cu iei şî să duc la
părinţi fięći; ş-atunśa îs toţ la mięsă. Ş-atunśi-ntrabă ăl mai bătrîn. Dzîśe:
- Am vińit aiśa la dumnavoastră, că ń-adusă un copoi, c-ar fi pierdut urma
dź-o căprioară şî criedźim că aiś ar fi.
Atunśa gazda să duśi şî aduśi o fată dźi vr-o opt pan la dzăśi ań, kićită cu o
cunună dźi foiofíe ş-o arată. Spuńe:
- Poaće aia vo fi.
Oamińi dzîc:
- Să trăiască, să vină rîndu şî iei. Dar noauă ń-ar trăbui alta măi mari.
Atunś, cînd o văd pr-aia, spuńe:
- După asta-mblăm noi.
Îl trămiet pr-ăl ćinăr s-o caući şî iei vińi cu ia dźi mînă. Atunś toţ să rîd, şî spun:
- Asta-i, asta-i.
Atunśa vińi cu un táier, pus um măsái frumos pră iel. Ş-atunś mięrźi şî
sărută mîna naşului. Ş-atunśa naşu îi puńi ńişći bań pră taier. Atunś sărută mîna
la socru. Iar îi puńi ban. Ş-atunśa ia în roată la toţ dźi la masă. Ş-atunś şî afară,
prîn casă, la muierĭ li sărută mîna şî capătă bań. După aia aduśi bańi şî-i numără
naşu. Atunśa spuńi naşu că să trăiască, că s-o-ncâsat atîta sumă dźi bań. Şî după
aia atunś iei bieu răkie şî să pitrec.
Asta-i peţîtu.
Şî după asta să vorbesc cîn să facă nunta» (VIII).
La Bozovici, «dacă s-o aflat fata cu fiśoru, atunś mînă fiśoru pră tată-so îm
pieţît. Şî să vorbięşći cu părinţi fięći śe parće dă la fată că vrę s-o ia după copilu
lor. Altu-i dă pămînt, altu-i dă bań» (I).
La Şopotul-Nou «să duśe-ntraba [flăcăul] că i-o dă şî-ntrabă cîtă
parće-i dă. Ş-atunś mînă pră tată-so şi pră mumă-sa cu răkie şî mai astrînźe vro
doi-trii. Atunśa ia şî naş, ca să şćie naşu cum să grijască. Apă atunś să duśe cu
plosca cu răkie şî dă fięći năinće. Fata dă lu tată-so. Ş-atunś să vorbăsc cum fac
nunta şî cînd fac. Să vorbăsc că s-aducă muzî’śili [fanfară], o trośili [viori,
ţigani]» (IV).
Logodna se numeşte «dar». «Îi dă daru după ploscă [v. mai sus]; îi dă o
cîrpă măriaţă care să cunună cu ia şî bań. Îi dă daru, śică. Atunś să vorbăsc cîn
să facă nunta. Dumińica faśe fata şî luńa, fiśoru» (IV).
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La Rudăria «s-o dus tata băiatului s-o logodźască sîmbătă sară. O luvat
ńişći lumiń tata băiatului şî s-o dus la fată şi tata fięći o pus śina. Ş-atunś fata, io dat socri lumińili-n mînă; pană iei o śinat, ia o ţînut lumińili aprinsă la şăli» (VI).
La Bozovici «după pieţît, la uob dzîle fag daru. O dăruie fata. S-astrîng
oamiń mulţ şî dau bań fięći. Le dă dă prînz, dîla zupă pîn la friptură şî băutură.
Atună hotărăsc cîn să fie nunta» (I).
După logodnă, «atunź, joi, năinće dă nuntă, să duśe cu pîńa la naş, cu śinsta
naşului, pintru a cununa dumińică. Asta duśe mama copilului la naş. Tuot aşa,
iar mama copilului, duśe sîmbătă sară pîńe, iar, la fată. Dîm pîńa aia fata să nu
mînśi, numa fata o rupe ş-o dă la áialalţ dă pr-aśi care să află»(I).
Înainte de cununie, «fata sara să culcă pră masă. Şî cîn să scoală dă noapće, să
duśe la rîu după apă. Ş-atunś să-mbracă. Vińe nunta dîla fiśor şî să duc la bisărică.
Fata cîn să-mbracă îş puńi în sîn o ogrindźauă, bań, mięre dă stup mort. Cu
mięria aia poaće să-ş farmiśe bărbatu. [Oglinda şi bańii îi ia] să facă copii
frumos şî bănos» (I).
Tot înainte de cununie, la Borlovenii-Vechi, «cîn să hotărăsc să facă nunta,
atunśa fiśoru caută sîmbătă sara nuntaşî dźin ńamurî dź-a lui: verĭ, priećiń.
Unu-i stăgarĭ1, cari-i mai ńam cu iel. Şî dźin ńamurî, iar, unu-i cumna[t] dźi
mînă. Ăluia îi dzîc şî stîrśálă. Ăla ari aşa o plănćícă, o ia aşa la grumaz2. Mierg
dumińică dźimińaţa la fiśor acas şî după aia pliacă cu iei şî cu naşu la fată acas.
Fata şădźi la uşă cu ńamurili; ari um bosîioc în mînă şî o vadră dźi apă. Ia cu
bosîiocu apă şî-i stropięşći şî iei, cari trec înluntru cîći unu, lapădă bań în vadră.
Ăl ćinăr măi pră urmă miérźi; şî ia să sloboadźi să prindă dźi iel. Şî iel să
păzăşći, prîntră oamiń, să nu-l prindă că zîśi dźin vorba alór bătrîń c-atunś cît
trăiesc iei tot iel să traźi după ia (dăcă-l traźi ia). Dac-o miers înluntru, dźiloc
pliacă la bisărică.
Sîmbătă sară a ćinară îş grijăşći toaći ţoalili, pintru ca să să-mbraśi
dumińică la cunuńie. Amînat, cînd o gătat, să culcă cîta pră masă» (VIII).
«La cunuńii ia pliacă cu cumnatu dźi mînă. O ia dźi mînă şî mierg cu
nuntaş cu toţ, cu naşu, tot doi cu doi şî múzîca li cîntă dźi năpoi.
Îş puńi nişći galbiń im papuc; śică să fie norocoasă.
Cînd ocolięşći la cununie, să calcă pră piśor şî să zmîcón aşa dźi mînă unu
pră altu, caută să să śeluie că cari să-l calśi mai intîń, o să-l tragă mai intîn, că
după ala să traźi órśi fiel dźi-nţălięźiri întri iei» (VIII).
1
2

«Au şî stag cu trii colori» (I).
En baudouliére.
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La Şopotul-Nou «dumińică faśe fiśoru fruşćúcu naşului cu nuntaş, cu
stăgarĭ, cumna[t] dă mînă. Cumnatu dă mînă are o taută aşa, ca să să cunoască.
Fata îş ia iar nuntăşîţă la stăgarĭ, la cumna[t] dă mînă; puńe cîć-o nuntăşîţă.
Atunśa să duc la bisărică. Fata mięrźe cu un ńam a iei şî cu a doilia naş. Îi
calcă-n urmă un ńam a iei, să nu-i ia śíńiva urma. O ia un duşmán a iei, faśe rău
cu vrăjîtoríi.
Şî fiśoru mięrźe cu naşu al dîntîń. Atunś să cunună. Ia vrię să-l calśe, numa
iei nu sufără. Dăcă-l calcă, atunśa să dă iel după ia. Şî dacă nu-l calcă, atunś ia
să dă după iel.
Ia ogrindźauă ş-om bosîioc în sîn, ca să facă copii frumos şî drăgăstoş»(IV).
La cununie mireasa are în cap «şláier». E obiceiu nou. Mai de mult era cu
capul gol «cu ćicurĭ pră şăle», adecă cozi pe spate, «iar văduvili iera legaće cu
cîrpa năpoi făcuće cu dîrloź. Ş-or pus sfănţîś pră dîrloź. Acuma iară-i cu şláier
[şi văduva]» (I).
«Cînd vińe dîla bisărică numără căşîli, cîţ ań vrię să nu facă [copii]» (IV).
«După cunuńie ies afar-amîndoi dźi mînă. Z’oacă acoló năinća bisăriśi şatunś pliacă la fat-acas ş-acoló mierg la masă. Acolo prind toţ cu naşu cu
nuntaşî toţ. După ś-o prîndzît, atunś ies afară la źoc. Cînd înśępi a-nsăra, mierg
la masă iar, a ćinară şî cu ăl ćinăr şî cu naşu» (VIII).
După cununie «puńe prîndzu fata şî prînd. Mai źoacă cîta pînă să dogată prîndzu.
Cînd vin dîla bisărică uriadză nuntaşî. Ş-atunś îi sprijoańe cu răkie. Le iesă
năinće părinţî fięći» (IV).
Şi la Bozovici «prîndzu să faśi la fată. După prîndz, după śe prîndźe, ięsă
źocu afară pînă-nsară. Cînd o-nsărat, vin ńamurili cu śinstă la fată. Un strigător
dă śinstă strigă śinsta. [Zice:]
- Iar aveţ a mulţămi, kineź dîla masă, cu śe s-arată şî cutare, cum
îl vo kema, c-o śinstă frumoasă cum bińe vedźeţ dumnavoastră.
- Mare mulţám şî bóbdaprost» (I).
La fel şi la Borlovenii-Vechi, «seara vin ńamurili cu śinsta. Iestă unu dźin
ńamurili găjdźi, cari arată śinsta. O puńi pr-o sîńie. Acoló puńi piţîli, puńi um
purśel fript o găiń fripći, brîndză, oauă, pîrjîturi, răkię, lumiń aprinsă şî li pridă
la ăl ś-arată śinsta. N’amuri-n scurt a fieći dau cîrpi orĭ traśtă orî strań, brăśirî.
Toaći li kićesc acoló ş-atunś ăl śi strîgă śinsta mięrźi năinća mięsî la naşu şî la a
ćinară şî ăl ćinăr ş-a-tunś ăla dzîśi:
- Bună vręmia, naşuli. Cu śi s-arată un ńam a găjdźi, c-o śinstă mîndră şî
frumoasă cum bińi vidźeţ dumńavoastră.
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Şî ięstă cari śinstăsc şî bań şî li pridau aiéi ćiniri. Bucaćili să proiau năpoi
şî ţoalili śi ari li kićęşći pră masă dźinăinća iei. Cîn s-o gătat śinsta, atunśa să
puńi śina. Atunśa pliacă cu nunta-ntriagă» (VII).
Şi la Şopotul-Nou «sară ńamurili fieći vin cu śinstă: cîrpie, colaś, mîncăruri
dă toaće, purśei frîpţ. Puńe un ńam dă strigă śinsta: Cu śe s-arată un ńam a
găjdźi (îl numięşće), c-o śinsta frumoasă, cum bińe vedźeţ dumńavoastră.
- Mulţaaam, mulţaaam, bogdaprooost» (IV).
La Şopotul-Nou, după ce «strîgă śinsta, atunśa źoacă şî şăd pană dă cătră
dzîuă. Ş-atunś źoacă pr-á ćinără śine dă mai mult.
Cumnatu dă mînă baće-n táier cu bań: care dă mai mult întîia oară, ş-á
dăuară, care dă mai mult? Z’oacă pr-á ćinără. Să-ntrec s-o źoaśe» (IV).
La Bozovici «după śe să gata śinsta vin dîla fiśor o mulţîme dă oamiń, dă
muieri şî să pun sup feriastă şî cîntă naşului cu góvie:
Frundză vięrdźe dă vioală,
Ţucu-će dă govioară,
Ia fă bińe şî će scoală
Şî će du la soacra ta,
C-aiś nu ie casa ta.
Fi, miriasă, vięsălă,
C-acum mierź la casa tă,
La bărbat şî la socrie

Şî la casa dă moşîie.
Frundză vięrdźe dă bujor,
Audzîţ voi, cuscrilor,
Dăşkidźeţ porćiţăli
Să între cuscriţăli,
Că-s cuscre cu budză moi
S-ar săruta cu voi.

Să cîntă, ca cum dă pră dźal, ca cînćicu dă pră dźal.
Atunśi "góvia să scoală şî pliacă. Cîn aźunźe la uşa oborului, mamă-sa o strigă
dă trii uorĭ. Atunś mirili să-ntoarśe napoi la soacră şî rupi bumbu cu keptoaria la
guşă. Atunś cînd mięrźi acasă la fiśor, o sprijoańe soacra c-o pîńe mare-m braţă
şî-i liagă cu brăśirili şî-i traźe-nnuntru pr-amîndoi, pră góvie cu mladojă’ńa. Le
dă să bię cîta răkie şî să lingă sare dă pră pită. Atunś o aşază pr-un scamn pră
góvie şî-i dă un copil mic îm braţă şî góvia dă la copil un colac cu brăśirĭ. Şî cîn
să scoală góvia dă jos, puńă mîna pră un cuń sau doauă, să nu facă doi, trii ań copii.
Atunś ţîńe nunta pîn-la dzîuă. Mîńezî prînzu-i la cumetri, la cumnatu dă mînă.
Cumnatu dă mînă: un fraće [al mirelui], un strin; poartă grija că după zupă,
după carńa dîn zupă, după sârme strînźe bań, că śică-s călătorĭ vińiţ dîn dăparće
şî li s-o frînt roţîli.
Atunś, dîla cumetri, nunta mięrźe iar la fiśor. Acoló atunś strînźi iară śinsta.
După śinsta, atunś, vin dîrzari: aduc ţoalili fięći şî daruri dă sśinstît la ńamuri.
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[Daruri făcute de fată: cămăşi, ştergare, pe care le dăruieşte mirelui şi rudelor
mirelui]. Lu fiśor kimięşă, la soacră kimięşă, la suocru iar kimięşă, la naş iar
kimięşă. Atunś la ńamurili ălelalće le dă peşkire.
Atunś să puńe śina. După śină fac lăutaşî źocurî şî glumi»(I).
La Rudăria mireasa o duce noaptea târziu.
«Cînd să duśi dup-a ćnără s-o kięmi dumińică noapća, cîntă la firiastă
cuscrîli, vro tri-patru:
Bună sară, naşule.
Ia mînă-ţ cătanile
Să dźişkidă porţîle,
Să rupă zăvoarăle,

Să dźişcuńi porţîli,
C-acú vin cuscriţăli,
Cuscrăli cu budză moi
Numai buńi pintru voi» (VII).

Ducerea miresei se face la Borlovenii-Vechi aşa: «Cîm pliacă dźi la părinţi
iei, strigă mamă-sa; Leno o Măriooo, cum o kiamă, că śică să cauce năpoi, că să
nu-i zăúići.
Mierg la fiśor acasă. Acoló mai źoacă vr-un źoc o doauă ş-atunśa fac vorbă
că s-o furi. Ş-atunś dzîśi că: Cum fură lupu mielu? Atunś iel o prindźi dźi mînă
dźin mulţîmia aia şî fuźi cu ia-ntr-altă sobă şî iei şî rămîn acolo, să culcă» (VIII)1.
La Şopotul-Nou duc mireasa în zori. «Atunśa pliacă la fiśor dă cătră dzîuă.
Uriadză iu, iu iiiu, hu, hu, huuu. Cînd o plecat, o strigă părinţî: Ano, Ano.
Atunś, fiśoru, bărbatu iei, să-ntoarśe năpoi şî rupe keptoaria lu soacră-sa»(IV).
Mai demult, la Borlovenii-Vechi, mireasa nu petrecea întîia noapte cu
mirele. «Năinći o luvat-o cumnatu dźi mînă şî o dus-o la iel acas şî n-o mers
pan luń dźimińaţă la naşu şî la-l ćinăr» (VIII).
A doua zi după nuntă, «luń dźimińaţă pră ia o-mbracă ş-o fac ca pră fămei.
Ş-atunś mierg la rîu să să spięli cu nuntaşî şî cu naşu şî cu muzî’că. Acoló iau o
vadră cu apă ş-o pun źos, iau cu cáucu apă ş-atunś iel ţîńi mîńili că să-i toarńi ia
apă şî tot dźisparći mîńili că să n-aźungă apă. După aia iar iei toarnă la ia şî dau
să să-nśeluie că s-aźungă pră mîń apă, câ, dzîśi, c-aşa să prind dacă ar fi curvarĭ.
Atunś acoló mai źoacă cîta ş-atunś mierg la prîndz la cumnatu dźi mînă. Şî
după ś-o prîndzît, ia să duşi cu ăl ćinăr dźi loc la ăl ćinăr acas, c-aşćaptă să-i
vină dîrzari cu ţoalili, cu pat, cu ormán, cu scauńi2. Dîrzari kioćesc. Ş-atunś vin
1

Şi la Rudăria se zice «cătr-al ćinăr. O şći cum fură lupu oaia? Atunś iel m-o prins dźi mînă şî s-o dus. Atunś iei o tot
alt: iii tút» (VI).
2
Informatorul, dâudu-şi seama că aceasta nu e forma adevărată dialectală, se corijează îndată: «scatmńi».
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şî nuntaşi dźi la cumnatu dźi mînă cu muzicanţî ş-atunśa dă ţoalili toaći-nluntru
acoló şî după aia ies toţ şî fac źoc afară pană sară. Sara mierg cu toţ la-l ćinăr
înluntru şî li puńi śina. Cînd o gătat cu śina, pliacă nuntaşi cu ăi ćińirĭ şî pitriec
pră naşu pa acasă» (VIII).
Şi la Şopotul-Nou se spală lunea nunta la râu. Vine multă lume din sat să
privească.
- «Haidáţ să vedźem că să spală a ćinară. A ćinară cu al ćinîr ia un vas, unu
d-o parće, unu dă alta, îl duc şî împlu şi dă cu cracu-l varsă şî iar îl împle şî iar
dă cu cracu-l varsă.
Al ćinăr cu a ćinăra duśe vasu cu apă acas. Găćez-dîn ia» (IV).
«La fiśor, [a doua zi de nuntă], pun fruşćucu, mai odźińesc, pun prîndzu şî
sara iar vin ńamurili fiśorului cu śinsta. Numa la fiśor nu duśe cîrpe, numa
śinsta: pită, mîncare, răkie, se-gódźe trăbui; cu cotăriţîli duc. Şî vin atunśa
ńamurili fieći. Aduc ţoalili fieći. Aia să număsc dîrdzarĭ. Atunś şină, źoacă pr-a
ćinară, strîgă śinsta» (IV).
«Mînedzî, [marţi după nuntă], śinstăşće naşu cu mîncare, cu băutură, [îi
duce] traśta plin dă mîncare. Şî-i dă un rînd dă kimieş» (IV).
De asemenea şi la Borlovenii-Vechi «marţa fiśoru profaśi śinsta naşului:
mîncari şî băutură. Atunśa kiamă prâ naşu la śinsta şî pră urmă îi duśi naşului
ńişći cotăriţ cu śinsta: colaś, purśei fript. Îi dă ş-o kimięşă naşului, a ćinară» (VIII).
Şi la Bozovici, «după asta, marţ la prîndz, să duśe mireasa şî cu mirili iar
cu śinsta la naş. Îi duśe doauă cotăriţ cu mîncare, o litră dă răkie ş-una dă vin şun porc d-un an» (I).
«La uob dzîle după nuntă, iar la casa fieći, să fac oauâli clośiće. Faśe um
prîndz cu ćineri şî cu cumnatu dă mînă şî cu socri fięći. An gătat nunta acu» (I).
În tot timpul nunţii «naşu porînśeşće la lăutaş, că iei o plăćit muzî’ca» (I).
Pentru gătit îşi tocmesc o bucătăresă. «Îş plăćesc o muięre: socăśiţă» (I).
La moarte şi înmormântare. Când bolnavul e în agonie, «faśem o cruśe
dă lumină dă śară şî puńem un leu la cruśe; o puńe în mînă la mort. Puńe lumiń,
trii o śinś, [muribundului în mâna]»(IV). Lumânările sunt « śinś sau tri ori că
şapće; să nu fie cu ortac. Ăle śinś lumiń vińe-nvăluiće-n cîrpă sau într-un
peşkir» (I).
«Să nu să facă moroń, îi puńe cîta molidvă în gură şî întră piśoare puńem
un rug, um măśáş».
«Noapća-l păzăsc. Să źoacă, fac comiédźii, mácăr că-i mort» (IV), (text 170).
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«Mîńe, cînd pliacă cu iel la mormînţ, atunśi-l petriese păn n-a pleca» (IV).
«Kiemăm muieri, opt or dzăśe, la pitricut; să pitreśem zorili»(I), (textele 82-85).
«Tot în zîua dîla urmă, după śe trec doaospręśe, vin muierili cu colacu dîla
mortu ś-o murit năinća lui. Atunśa la trii śasuri traźe vestirea [trag clopotele] şî
vińe lumea la mormîntare.
Atunś plecăn cu iel la groapă. Pră drum îi faśe śin[ś]-şasă odźîń; şî la
morţărie cînd, pînă n-aşadză mortu-n groapă. Să bag[ă] o muięre-n groapă şî-i
mătură groapa cu opręgu. Atunśa-l astrucă oamińi cu pămînt. Atunśa-nćinźe
colaśi, puńe colaśi acoló pră măsai. Întîń dă la oamińi care o făcu[t] groapa. Ăi
śe mai rămîn, colaś, îi imparće la copii. Atunś vin toţ dîla groapă acasă,
ńamurili, la pomană» (I).
Mortul e dus pe «roabă. Oamińi ai ś-o făcut groapa, le toarnă apă-m mîń şî
să spală ispră mort după śe-i gata. Dau prăstă mormînt şapće colaś la copii o la
oamińi aia care-o făcut groapa.
Dăcă-i ćinăr, scot stagurili şî răpizîli şî pun cîrpe la toţ, şî la al śe duśe
cruśa, la cîntăreţ, la popă, la dascăl» (IV).
De acasă până la cimitir («morţărie») femeile «să cîntă» (textele 86-88).
Pentru ca o rudă apropiată să-l uite pe cel mort se face aşa: «Dacă să zăuită
mácăr-śine cu o-mbucătură-m mînă, atunś o pîndźęşće şî-i dă ăluia care nu-l
zăuită [pe cel mort]» (IV).
Pentru ca să nu se facă mortul moroiu «am audzît că oprăvięşće, numa nu
şćiu cum fac» (IV). (Vezi textele 113-114, 117-118).
În cazul când din doi fraţi, născuţi în aceeaşi zi a săptămânii, unul moare, e
neapărată nevoie «să muśască». Mucitul śe face şi când tatăl şi fiul sunt
«dzîlâcis» şi unul din ei moare (text. 118).
«Dăcă-s dzîláćiś doi fraţ. Unu o murit, unu o rămas. Atunśa măsură doauă aţă
pr-ăl viu: una o puńe la al mort şî una o la al viu. Caută un copil strin şî-l aduśe.
Aia dzîśe că muśęşće cu iei. Ala să-i fie fraće, al strin, nu al mort. Dzîśe dă trii
orĭ: - Să-ţ fie fraće ăsta, dar nu ăl mort. Şî-l traźe cătră iel aşa, dă prăstă umerĭ,
ăl strin pră fraćili álui mort. Numa-l traźe [cu aţa]. Dar o muięre dzîśe: - Fradz
dă cruśe.
Să bećejăşće şî dzaśe atîta cu ańi. Nu-i bun dacă nu muśęşće» (IV).
Mucitul se face şi mai târziu după înmormântare, dacă zilaticul rămas se
îmbolnăveşte:
«Să duśe la mormînt şî iar îl traźe al strin pră fraći-so prăstă mor-mînt şî
dzîśe: - Ăsta să-ţ fie fraće şî nu al mort. [Ia] un fir din salcă ca um bît, îl sparźe
şî cu aia-l traźe şî cu lanţu dîla coş. Salca o lapădă pră apă. Şî faśe trii turţ, ca
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palma, o ţîră dă turćiţă miś; le friźe cîta-n foc ş-acoló, la morminţ, le frînźe, le
lapădă» (IV).
«Slobod apă dźi pomană, la noauă dzîli după ś-o murit, şî la şasă săptămîń
şî la źumătaći dźi ań şî la anu. La noaua [sic] dzîli faś-un capśel (un colac mai
mari cu cruśi), ş-o priscúră ş-on aránźil ş-o limbă şî trii patru colaś dź-ei
slóbodz; şî doauă bîći dźintr-o salcă, mai mult dźi alun; şî să puńi o kită dźi
flori ş-o lumină ş-on lieu în capu bîtului. Ş-atunśa-l puńi-n marźina rîului şînćinźi colaśi ş-aprindźi lumińili şî dă dźi pomană să fie lu cutari cui ii mort.
Ş-atunśa împli vadra dźi apă şî puńi um pięćic în rîu şî puńi un lieu pră
pięćic. Ş-atunś sloboadźi apă dźin cantă pră pięćic şî dźîśi: Să fie apa
sloboźoară lu cutări. Tunśa ia pięćicu şî-l zvîrli pră apă şî ia o muięri sau um
băiat um bît şî-l prindźi dźi pră apă pięćicu cu bîtu dźi tri orĭ. Ş-atunśi-l dă dźi
pomană bîtu şî pięćicu ş-on colac» (IV).
După cel mort se poartă doliu un an şi mai mult: «jălim». Dacă a murit o
fată mare, mama ei ţine doliu şi şase ani. Iglica Bufta din Bozovici a jelit
treisprezece ani după fraţii ei morţi în războiu. Pentru doliu se poartă «tot
ńegru, numa kimieşa-i albă; cîrpă ńagră, cotrinţă, oprieg». [Bărbatul] puńe
pănclică ńagră la pălărie. Cît îi mortu pră masă, cu capu gol umblă».
«La şasă stămîńi-i puńe pomană. La şasă luń iară. Îi dă ţoale dă pomanatunś. Îi faśe parastás la bisărică. Atunś la anu iară-i faśe pomană.»
«Dacă-i fată mare sau źune, să duśe-ntr-o sărbătoare cu lăutari la mormînt.
D-acoló să duc, dîla morţărie, la locu numit un-să faśe źoc şî faśe źoc şî hoară
mare ş-o dă dă pomană mortului cu lumiń aprinsă şî cu florĭ. Plăćeşce múzîca.
Lăutaşî [zic]: Să fie lu Ana, lu Pătru, dă pomană» (I).
O rudă a mortului «în toată zîua, dă cîn moare mortu, să duśe şî dźîmińaţa
şî sară la morţărie cu jăghiu şî cu tămîńe1; şî tămîńe tot natu, cîd vrę. Duminica
puńe şî lumiń pră mormînt şî-n sărbătorĭ marĭ. Alt-ili adúc şî lăutaş. Cîntă
cînćiśe dă jale şî dă źocuri»(I).

1

V. planşa I, 2. Iglica Bufta din Bozovici face drumul acesta la cimitir, în fiecare dimińeaţă şi seară, de 30 de ańi.
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TEXTE
La observaţiile privitoare la grafie date în capitolul despre graiu (p. 36-39),
adăugăm următoarele:
ć corespunde, în limba literară, unui t urmat de e, i: bićag (beteag).
dź corespunde unui d urmat de e, i: dźal (deal).
ś corespunde lui ce, ci: śerĭ (cer).
ź corespunde lui ge, gi: źană (geană).
ń corespunde lui n urmat de e, i: ńauă (neaua, nea).
t’-, d’- sunt t, d palatali, când sunt urmaţi de e, i: bot’izat (botezat), d’i (de).
Majusculele corespunzătoare au forma C’, S’, Z’, N’, T’, D’.
dz corespunde lui z din limba literară: dzîc (zic), sau unui ţ devenit sonor:
să-dz vin (să-ţi vin);
ĭ este acel i final foarte redus din toate graiurile româneşti: lupĭ (lupi), corbĭ
(corbi). Un i final în grafia întrebuinţată aici are valoarea unui i plenison silabic
şi corespunde lui ii sau lui e finali din grafia oficială: lupi (lupii), viędźi (vede).
ę este e accentuat deschis din Banat şi Ardeal: vręme.
ie, ię, ia, uo, îă sunt diftongi în care i, u, şi î au valoare de semi-vocale:
vriei, viędźi, muięria, tuor, rîău (vrei, vede, muierea, tor, rău).
După l semi-vocala i indică adeseori palatalizarea lui l, astfel în manuscris
avem «val’a» iar aici «valia».
Accentul l-am notat numai la provincialisme necunoscute aiurea şi la
cuvinte care în diferitele graiuri româneşti n-au o accentuare unitară: guźmánu,
acoló, bolnáv.
Apostroful nu-l întrebuinţez de loc; ar putea fi confundat cu semnul
palatalizării aşa de des întrebuinţat în aceste texte. Cuvintele care, în urma unei
eliziuni, formează un grup fonetic le-am reunit printr-o liniuţă: păn-acas (până
acasă), puń-acoló (puńe acoló).
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BALADE
1
O fuost ńiscarî uoţ d-ăi bătrîń şî Lăzărică o iost unu dîntră iei. Şî aă’la o
trăit bińi cu dîla noi, c-un moş Patru Bulibáşa. Şî iel Bulibaşa ăla ş-o skimbat
corńiţăli dă prau cu Lăzărică, ca să fie-ncredzut. Şî aşa pră Lâzărică ăla l-o
prinz domńi ăi mari. Şî o aflat corńiţu lu Bulibaşa Pătru domńi ăi mari, c-o fost
scris pră corńiţ. Şî pră urmă Bulibaşa s-o ćemut că-l prindźe şî pră iel. Şî pră
urmă iel s-o otrăvit. O sărit cu calu prăstă poartă. Şî s-o otrăvit ş-o murit.
Atunśa iei aşa o cîntînd cîn s-o ospătînd dă s-o-mpreunînd, că śică:
Bulibaşa uoţu,
Da śe ieş-tu roşu?

Io bieu vin roşu,
Că d-aia mi-s roşu.
Bănia - Ana Oţu, 67.

2
Acoló la iiruga aia1 zîua o zîdźind şî noapća o căzînd. Şî atunś visază
máoru al mai mari, pălíru Mănúlia, visază iel că atunśa vo sta zîdu că, cari
muięri (muięria máorilor, că iei o fost mai mult máori), că, cari vo vińi măi cu
prîndzu, aia s-o zîdźască-n zîd. Ş-atunśa zîdu vo sta. Ş-atunśa iel spuńi la maori
aialálţ ś-o visat. Ş-atunśa iei o pus źurămînt că să nu spună la muierĭ.
Şî iei o spus la muieri, ailalţ maori; o trecut prăstă źurămînt, viedz, o spus
că să vină cu prîndzu amînat că, cari muięri vińi-ntîń, pr-aia o zîdzeşci-n zîd, şatunśa zîdu vo sta. Şî Mănulia, iel, n-o spus la muięria lui; iel s-o ţînut dźi
źurămînt. Şî muięria lui o plicat cu prînzu şî o căzut şî l-o vărsat şî s-o dus
năpoi în sat iară, ş-o profăcut dźi prînz şî iar o proplicat şî o aźuns cu prînzu la
Mănulia, acoló, la bărbat. Ş-atunśa iel o luvat-o ş-o pus-o-n zîd ş-o zîdźit-o. Ia o
fost cu copil mic la piępt. Ş-atunśa zîdu o stătut, n-o mai căzut. Ş-atunśa ia:
- Mănulio, Mănulio, nu ţ-o fi ţîie păcat, iśică, cînd m-ai luvat şî m-ai zîdźit,
să rămînă copil mic.

1

Vezi text 71.
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1

A’pu Dumńizău măi şćie aśía . Dźin ai bătrîń am auzît-o şî ieu.
Rudăria - Patru Didraga, 72.

3
MÎNĂSTÎRIA ARDZ‘EŞ
Mănoli, Mieşćiru Mănoli, iiriá măi invăţat dźi cît ai doi, ortaśi lui. Iei iiriau
trii ortaś. Şî s-o apucat să fac-o mînăstîri şî să spuńá mînăstîria A’rdźeş. Şî cît
dzîua zîdźau, noapća să sudumiá. Ş-o lucrat vro doauă săptămîń. La doauă
săptămîń o visat, Mănoli, Mieşterul2 Mănoli:
În zădar ći kinueşć,
Ca să mai zîdźeşć.
Num-aşa vo sta
Zîdźitura ta,
Dacă mîńi vini3
Fíeśe muięri

Mai intîń dźi dźimińaţă,
Aia luvaţ,
în zîd s-o băgat.
Zîdu-atunś vo sta
Şî nu vo mai pica.

Atunśa iel o spus la ortaś śe noapća o visat. Pră iei i-o źurat să nu spună la
muieri cari vo vińi măi năinći:
Aia o fi zîdźită,
În zîd plămădźită.
Ai doi mieşćerĭ la muieri-i spuńa:
Să găći prîndzu amînat,
Să spună că tîrdzîu s-o sculat.
1

Subiectul confundă Mănăstirea Argeşului cu balada lui Iorgovan. Pretinde că atunci a zis Iorgovań ,,înśată, S’ernonśată". Cerna s-a liniştit la locul numit ,,Piatra Iu Iorgovan".
2
E o pronunţare literară in loc de dialectalul mieşćiru.
3
Pronunţare literară în loc de vińi.
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Şî Mănoli să ruga:
Să dźe Dumńizău o ploaii mari,
Să nu-i vină ńivastá-ri.
Dumńizău îl asculta,
Ploaii cu spumi ii da,
N’ivasta tot ii vińa.
Mănoli cînd o vidźa,
Cătră muieri dzîśa:
- Hai, muięri, să prîndzîm,
Apoi pr-umă [sic] să zîdźim
Sus pră crist să suia,
În zîd m-o puńa
Şî cătră ia dzîśa:
-Stăi, draga mia,
Num-oi înśirca,
Ca să plămădźesc,
Zîdu să-l zîdźesc.
Pietri tot pună,

Pan o năroia
Pan la brîuşor,
Pan la ţîţîşoare.
N’ivasta strîga:
-Ooo, Mănoli, Mieşteru Mănoli,
Zîdu rău mă strînźi,
Viiaţa să stînźi.
- Ooo, nu ći ćięmi, dragă bălioară,
Că io num-oi inćerca
Zîdu l-oi zîdźa
Şî cînd oi dogăta,
Pră cine ć-oi scoća;
Zîdu să nu cadă,
Mărioară dragă.
In zîd o donkiiá.
Sara vińa.

Mănoli udźa cu un copilaş iel cu iel acasă. Dźimińaţa să scoală, dźi lucru sapuca, Mînăstiria Ardźieşului la doauă săptămîń o gata,
O astruca,
Cu mieşćeri pră ia.
La-mpărat striga.

Cristurili li strîca,
Iei pră mînăstîri udźa.
Ş-o do astrucară.

Atunśa iei, ăi doi mieşćerĭ îş făcură ńişći ă’ripĭ dźi şîndźilă, ca să sară dźi pră ia.
Cum săriră
Şî muriră.
Mieşćeru Mănole,
Iel cînd îm săria,

Z’os cînd îm cădźa,
Fîntînă să făśa.
Lumia apă bia
Şî mi să gata.

Mănoli dźi śudă c-o spus ăialálţ la muierĭ (că iel i-o źurat ca să nu spună la
muierĭ că cari vo pica să vină mai năinći, aia o zîdźęşći, ş-ăi doi o spus) şî iel
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dźi śuda c-o spus, atunśa s-o rugat dźi-mpărat, ca să strîśi cristurili şî iei să
udźască sus pră mînăstîri că cîn sări źos să moară şî iei. Că cum o udźit iel dźi
muięri, aşa să udźască şî muierili lor dźi bărbaţ. Iel asta spuńa dźi pră mînăstîri
la popor.
[Pretinde că a auzit-o de la tatăl ei. Iar acesta a auzit-o] cri-că dźi la ăi bătrîń.
S’ică ş-acú ięstă mînăstîria Ardźeş acoló.
Rudăria - Icoana Măćei, 25.

4
LINĂ RUJĂLINĂ
Lină Rujălină,
Floari mîndră dźin grădźină,
Ia plînźa
Şî foc stînza.
Mama sa o-ntrăba:
- S’e-i tu, Lină Rujălină,
Floari mîndră dźin grădźină,
S’e tot plînź
Şî foc tot stînź?
- Dăr cum io să nu mă plîng,
Şî io, mamă, foc să stîng?
Căutai cătră răsărit
Şî vădzînd Turśi vińind
Cu săbili săbiind,
Cu puşkili puşcăind
Dźim trupăind.
Mamă-sa cînd audza,
Cătră Lina îm dzîśa:
-Taś tu, Lină Rujălină,
Că mama ći vo luva
Dźi Turś mi ć-oi pitula
Şî ć-oi puńi în grădźină
Supt o tufă dźi gherghină
Cu on fir dźi tâmîiţă
Să-mplićeşć la cunuńiţă.

Mamă-sa o îngrupa
Şî în casă să băga.
Turśi pră uşă tunară
Pr-a bătrînă o-ntrăbară:
-Soacră, socrişoara mia,
Undźi m-i ńivasta mia?
La Turś ia li spuńa:
Lină Rujălină,
Floari mîndră dźin grădźină,
Ia o murit.
Turśi s-o-ntristat.
Ş-on Turc mai bătrîn
Cu barba dźi păr păgîn:
-Soacră, socrişoara mia,
Lină Rujălină,
Floari mîndră dźin grădźină,
I supt o tufă dźi gherghină.
Cu on fir dźi tămîiţă
Împlićęşći cunuńiţă.
Turśi-n grădźină tunară
Şî pră Lina m-o aflară.
-Dăr tu, Lină Rujălină,
Floari mîndră dźin grădźină,
S’i ć-ai pus aiśa în grădźină
Supt o tufă dźi gherghină

FOLKLOR DIN VALEA ALMĂJULUI

Cu un fir dźi tămîiţă
Să-mplićeşć la cunuńiţă?
O luvară, o ligarâ
Ca să triacă Dunăria,
Să triacă podu cu ia.
Atunś Lină Rujălină,
Floari mîndră dźin grădźină,
Dźi un Turcuţ să ruga:
— «Măi, Turcuţul, dumńata,
— Lasă-m mîna dźin stîngá
— Să-m tocmesc cunuńiţá!
Măi, Turcuţul, dumńata,
Lasă-m mîna dźin dreaptá
Să-m śuśesc ińęlili,
Că m-o tăiat .
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Turcuţu cînd audza,
Mîna dźin driapt-o lăsa
Să śuśască ińęlili,
Să nu-i taii dźęźićili.
Şî pră pod îm aźunźa
Şî Lină Rujălină,
Floari mîndră dźin grădźină
Îm dzîśa:
- Mai bińi rana pieşćilor:
Şî smoala pietrilor
Dźicît muięria Turśilor.
Atunś săria-n Dunări.
Şî doi Turś săria după ia
Şî mi să ńica
Şî nu măi iişá.
Rudăria - Icoana Măćei, 25

5
VIDA
A’pu aşa-m audzît povasta, dăc-o fi fost, că s-ar fi dus omu cu muięrea,
domnu cu doamna, c-aşai-o dzîs. O plicat la gostîie, la socrie. Pră iel l-o kiemat
Ienăş-şăl şî pră ia o kiemat-o Vida. Şî mergînd prăstă codru, dzîśe Ienăşăl cătră Vida:
- Hai, tu Vido, doamna mia, cîntă un cînćiśel, să ni pitrięśim codru cu iel.
Ia atunś dzîśi:
- Bińi, io oi cînta, numa ni vo auzî Pană Roşîiană. Ş-atunśa, dzîsi că, n-o fi bińi.
- Lasă să vină, o dzîs Ienăşăl.
O spus c-o fost drăguţu iei dźi cînd o fost ia dźi şapći ań.
Şî ia atunśa înśepi a cînta dźi s-o legănînd codru. Ş-atunś puţîńel viędźi că
vińi Pană Roşîiană. O iişît înăinća lor şî s-o luvat la lupći. Şî Ienăşăl strîgă la Vida:
- Vido, Vido, doamna mia, vino dă-m aźutorĭ, că ma biruie Pană Roşîiană.
Vida o dzîs, śică:
- Ienăşăl, cari viţ udźi, ala ma viţ stăpîńî. N-o vrut să-i dźę aźutorĭ, numa
încă l-o împedźicat. I-o slobodzît brăśinariu ca să să-mpiedźiśi. Atunśa dźin
puţîn n-o biruit pră Ienăşăl. Numa i-o dat Dumńidzău o pućęri dźiodată l-o
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biruit iel pră Pană Roşîiană ş-atunśa l-o tăiat şî pră urmă s-o slobozit la doamna
lui, la Vida, şî i-o tăiat capu şî iei, śorśilat şî mărźilat, aşa s-audźi.
Ş-atunśa i-o pus capu-n dźisaź, c-o fost cu calu, şî s-o dus la socri, la
gostîie. Ş-atunśa în loc dź-a fi muięrea cu iel, scoaći capu şî-l puńi pră masă la
socri. Şî socri atunśa zbiară pră iel că ś-o făcut. Iel atunś spuńi că:
- Soacro, soacro, taś că şî ţîie-ţ fac aşa. A’pu dź-aśi nu şćiu ś-o mai făcut.
Rudăria - Mihai Dobren zis Meilă Baśa, 8o.

6
VIDA
- Vido, Vido, doamna mia-re,
Şî sufulcă-ţ mîńiś larź
Şî împlićęşći la coláś!
Un colac
Dă un sac
Ş-o priscură
D-o măsură.
Haida, Vido, în gostie
La socrie.
Iśe Vida (iut să prigăća):
-Iacă Ghiţă io mi-s gata.
Iei că mi-ş luva,
Lă socrie că plică.
Ia calu dă fuńi-l luva.
Iei la o culmi aźunźa.
Iel dîn grai aşa-n grăia:
- Vido, Vido, doamna mia,
Cîntă tu un cînćiśel,
Să tręśin codru cu iel!
Iśe: - Ghiţă, Ghiţă, domnu mieu,
(Iśe) bucuros că reaş cînta,
S’-am un pocliţăl dă glas,
Văili s-or răsuna,
Lęmńili s-or clăćina,
Izvoarăli s-or turbura

Şî Codrianu vo audzî
Cari pră mińi m-o śirut
Şî io n-am vrut să mă duc.
Pră ćińi će vo omorî
Şî pră mińi mă vo luva.
-Vido, Vido, doamna mia,
Ieu voińic,
Iel voinic,
La care om udźi,
Tu ălúia să-i fi.
Ia că mi-ş înśepia,
Văili să răsuna,
Lemnili să clăćina,
Izvoarăli să turbura
Şî Codrianu audza
Şî Codrianu că iişa:
Ghiţă, Ghiţă, śi-m răsuń tu văili
S’i-m claćiń lęmńili,
Şî-m turbur-izvoarili?
La śi vriei să ńi luvăm,
La lupći să ńi luptăm
O la mur să ńi-ntrięśim?
Iśe: - Hai la lupći,
Că-s diriępći,
Dă dimińaţă pănâ-n dźi sară!
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Atunś o dzîs Ghiţă:
-Vido, Vido, doamna mia,
Bagă mîna-m pozonarĭ,
Scoać-o briptă ş-on amnarĭ
Şî-i dă bripţî cu amnariu
Şî mi-i taie brăśinariu!
Vida, Vida, aşa-n grăia:
-Tu voinic, iel voinic,
Io, cari viţ udźi,
Io ălúia oi fi.
Ghiţă, Ghiţă să mîńia
Ş-odată să sufulca
Şî źos că mi-l trînća
Şî capu iut că mi-l tăia
Şî dîn grai iel aşa grăia:
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-Vido, Vido, doamna mia,
S’i să fac şî cu ćińi?
Capu iut că mi-l tăia
Şî-n dźisaź că-l puńa
Şî la socri că plică.
Cîn la socri aźunźa,
Uşa că i-o dăşkidźa
Şî-n curći să băga
Şî soacră-sa aşa-m dzîśa:
-Ghiţă, Ghiţă pră Vida n-ai adus-o?
Iel înluntru că să băga
Şî capu pră masă scoća.
Iśe: - Iacă-ţ fica ta,
C-aşa crięşćiri că i-ai dat.
Bănia - Lisăvieta Puia Lăbau, 67.

7
IORGOVAN
Dźi Iorgovan ala şćiu că nu-s minśuń. Şćim că ń-arată oamińi urma dźi cal
pră piatră. Ala iar o fost un vićeaz. În Băń o omorît leii năinći şî pră urmă o iişît
o şcúrpie cu doauăsprăśi capići. Ia o iişît să-l mănînśi. Ş-alergînd după ię tot o
aźuns-o cole, colę, tot i-o tăiat cîć-un cap. Ş-alergînd aşa, audźi un glas dźi fată
prăstă Ş’erna dźíncolo. Ş-atunśa iel dzîśe cătră Ş’erna, că Ş’erna-i apă răpeşînoasă:
Înśată, Ş’erno, înśată,
Ca s-aud glas dźi fată!
Că ć-oi śinstî c-o briană dźi aur. Ş-atunś o-nśitat. Astăz acoló taśi, că-i în
drum. Şî atunśa iel o tricut la fata aia. Ş-atunśa dă să să zborască cu ia ş-odată so slobozit un petroń prăstă iei. Ş-atunśa iei îi dă-n gînd că piatra aia-i un sămn
şî iel întrabă că dźi sińi-i. Şi ia atunśa-i răspundźi. Şî să află fraţ. Atunś iel o
proîncălicat calu şî şcúrpia o scăpat c-un cap ńităiat. Dźi aśía nu şćiu ś-o fi mai făcut.

EMIL PETROVICI

54

Să cîntă asta, numa noi nu şćim îs vorbi lovići1.
Să văd urmili, să viędźi urma calului. Undź-o tăiat cîć-un cap, să viędźi sînźili.
Rudăria - Minai Dobren, 80.

8
CÎNCICU JÎIULUI
Moşî spuńa, cînd am fost
noi păcurarĭ, cînćicu Jîiului.
Jîiu-ăl mic mari-o vińit.
Şî dă mari, mărźiń n-ari.
Şî unda śi-m aduśa?
Um brad mari dîn rădăśiń,
Lă rădăśina bradului
Iera um pat înkiiat.
Îm pat iera Ana Z’urźuliana.
Şî ia dîn grai aşa-n grăia:
-S’ińi să vo afla
Pră mińi să mă scoată,
Io ălúia oi fi.
Um păcurarĭ dă oi audza
Şî-n Jîi că mi-ş săria.
Nota Jîiu źumătaći,
Nota ş-a triilia parći.
Ia dîn grai aşa-n grăia:
- Nu ie Jîiu dă notat
Ca lapćili dă mîncat.
Păcurariu năpoi să-ntorśa
Au, Doamńi, că rău-i paria.
Ia, Doamńi, iar striga:
- S’ińi mi să vo d-afla,
Io ălúia oi rămîńa.
Un voińic cu vaś iira,
1

Rimate.

Iel în Jîi că mi-ş săria.
Nota Jîiu źumătaći,
Nota ş-a triilia parći.
Ia iar grăia:
-Că nu ie Jîiu dă notat
Ca lapćili dă vacă dă mîncat.
Iel năpoi că să-ntorśa.
Ia, Doamńe, iar striga.
Um moj bătrîń cu porśi iira.
Şî iel în Jîi că mi-ş săria.
Nota Jîiu źumătaći,
Nota ş-a triilia parći.
Ia dzîśa:
-Nu ie, taică, Jîiu dă notat
Ca slăńina dă mîncat.
Moşu la ia nu să uita.
Pan la pat aźunźa
Şî dă pat că prindźa
Ş-afară o scoća.
Dar Ana Z’urźuliana:
-Taică, nu mi-s io dă ćińi,
Ńiś tu dă mińi.
Iśe: - Ană Z’urźuliana,
Am trii fiśorei
Şî trii ńipoţăi,
Să-ţ aleźim unu dîntră iei.
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Dar moşu śică prîntru iel o scos pră
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Ana Z’urźuliana.
Bănia - Lisăvieta Puia Lăban, 67.

9
A LU ANA Z’URZ’ULIANA
O, strigă, Doamńe, śine strigă,
Sţine strigă, śine-m strigă?
Strigă Ana Z’urźuliana
Dîn turnu Sîbiiului, mă,
Dîla Tîrgu Jîiului, mă:
Care-n lume să d-afla, mă,
Pă piśorî să mi-o calśi
Mîna-n sînî să i-o baźi.
N’ima-n lumi nu s-afla-re,
Fără Iancu Sîbiiancu.
Rămaś mari c-au făcutî
Tot cu Iancu Sîbiiancu.
Ana dîn gură-n grăia, mă:
- Aşća poali śe le-nśingî
Io să nu le mai dăśing,
Dacă tu mă-i śeluí, mă.
Iancu dîn gură-n grăia, mă:
- Asta sabie ś-o-nśing
Io să n-o măi, zău, dăśing, mă,
Dacă nu ć-oi śeluí, mă,
Cap la mińi să nu fie.
Iancu, Doamńe, śe-m făśa, mă?
To-la soru-sa duśa, mă,
Puńe coaćili pă masă.
Soru-sa, Doamńe-i dzîśa, mă:
-Sai tu, Iancu Sîbiiancu,
S’e puń coaćili pă masă,
S’e caţ aşa dă rău1
1

Undeva a pus un zău; de ex.: ie zău caţ aşa dă rău.

Ca un şărpe dîn dudău, mă?
-Sorioară, soriiá, mă,
Cum să nu cat, zău, io rău, mă
Ca un şarpe dîn dudău, mă,
Rămaś mare ca-n făcutî
Tot cu Ana Z’urźuliana.
Soru-sa, zău, śe făśa, mă?
Dă iel, zău, să apuca, mă
Şî-l piepćina, zău, fięćeşći
Şî-l îmbrăca moierięşći.
Iancu, Doamńe, śe-m făśa, mă?
Tot la Ana că-n fuźa, mă
Şî strigă cu glas măi mare:
- Sai tu, Ano Z’urźuliano,
Scoaće capu pă feriastă,
Dă viez portu-i dă ńevastă!
Ana dîn gură-m grăia, mă,
Că bińe că-l conoşća, mă:
- Du-će, Ianculi, d-aśí, mă!
Nu ţ-î graiu moiiresc, mă,
S’i ţ-î graiu voińiśesc, mă.
Iar Iancu dîn gură-m zîsă:
- Ano, Ano Z’urźuliano,
Scoaće capu pă feriastă,
Dă viez portu-i dă ńevastă!
Ana, Doamńe, śe-m făśa, mă?
Mila, zău, s-o întorśa, mă
Şî-nnuntru c-o slobozá, mă.
Iancu, Doamńe, śe-m zîśa, mă?
-Ia fă tu atîd dă bine

EMIL PETROVICI

56

Şî mi-aşćęrńe-m pat cu ćińe!
Ana, Doamńe, śe-m făśa, mă?
Ia în pat că n-aşćerńa, mă.
Ana, Doamńe, śe-m făśa, mă?
Pîngă foc că-i aşćerńa, mă.
Iancu dîn gură-m grăia, mă:
-Sai tu, Ano Z’urźuliano,
Nu mi-aşćęrńe pîngă foc, mă,
Că ţî-s lięmńili dă plop
Şî mă ćem că ard în foc, mă.
Zău, fă tu atîta bińe
Şî mi-aşćęrńe-m pat cu cine!
Ana, Doamńe, śe-m făśa, mă?

Mila, Doamńe, s-o-ntorśa, mă
Şî îm pat că-i aşćęrńa, mă
Şî amîndoi să culca, mă.
Cînd a fost dă miez dă noapće,
Cînd dorm duşmańi pă moarće,
Iancu, Doamńe, śe făśa
Dîn somn că să pomeńa,
Pă piśor că mi-o călca,
Mîna-n sîn că i-o băga.
Dar ię cîn să dăşćepta,
În okî ńegri să uita;
Iel în guriţ-o săruta.
Ię dîn gur-aşa-m grăia:

Atunś crăiasa aia a blăstămat sora Iu arîmbaşu ăla, lu Iancu Sîbiiancu, că ię
1-a-nvăţat să facă cu ię... să mă ierţ... ruşîńe1.
Acuma o spus crăiasa aia:
Să fii, Iancule, sănătos,
Să-ţ fie pră folos.
Bozovici - Ilie Luca Pârlău (ţigan), 44.

10
Prăstă dźal, prâstă colńic,
Trięśe-o pruncă ş-un voińic.
Voińic mięrźi şuirînd,
Prunca mięrźi suspinînd,
Voińic mięrźi călărięşći,
Prunca mięrźi pră piśoari.
Şî voińic dîn gură aşa-n grăieşći;

— Taś, pruncă, nu suspina,
Că-i dă vină mumă-ta,
Mumă-ta şî tată-tu,
Că ć-o făcut frumoşá,
Să fi dragă źuńilor,
Z’uńilor, cătańilor,
Mai vîrtos căprarilor.
Bănia - Lisăvieta Puia Lăban, 67.

1

Începând cu versul “Din somn...”, informatorul nu mai cântă, ci recitează.
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11
C’IN’IRIEL VOIN’IC
C’ińiriel voińicî
Doarmi-n Sămińicî.
Murgu-i pripońiţi
Cu sfoară d-arźintî.
Oţî mi-j vińa,
Pră murgu să-l furi.
Murgu străfiga,
Voińic să dăşćipta.
Ie dîn grai aşa grăia:

— Lupĭ să ći mănînśi,
Că tu-m străfigaş,
Dă mă dăşćiptaş.
Că frumos vis visam
Ieram źos la plai
C-o fată dă crai.
Vińa, păsăręli,
Strînźa la bobişoari
Bănia - Lisăvieta Puia Lăban, 67.

CÂNTECE, DOINE
12
Cólo-n vali văliśică
Ięstă-o casă micućică
Cu firieşćili dă sticlă.
Dar în casă śini-m şădźa?
O frumoşîcă.
Dar dă lucru śe lucra?
Şădźi la masă,
Nú-şću coasă

O dăscoasă,
O lă lacrăm-varsă.
C-aşa-i vińi d-uńiuorĭ
Să să şuii la munţ cu florĭ,
Să-ş prindă fraţ şî surorĭ,
Ş-aşa-i vińi d-altă dată
Să să suii la munţ cu brad,
Să-ş prindă mumă şî tată.
Bănia - Lisăvieta Puia Lăban, 67.

13
Cîntă cucu sus pră moară.
Traźe-un căprăriel să moară,
Cu capu pră săbioară.
Da nu-s fraţ, da nu-s surorĭ,
Să-i dźe apă dîn urśor,

Să-l întrăbe: dă śe mori.
Să-i dźe apă dîn cîrśag,
Să-l întrăbe: dă śe dzac.
Vai d’e vin, vai d’e pelin,
Vai d’e dă voińicu-ăl strin.
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Hai, soro, să-l miluim,
N’iâś cu pită, ńiś cu vin,

Numai cu ţîţa dîn sîn.
Şopotul-Nou -Ilie Bălaure, 83.

141
Vinde-ţ, bălo, śe-dz vi vinde1,
Vinde-ţ foaia din spinare
Dźi mă scoţ di la prinsoare,
Că mie mi s-au urît

To-la śasuri numărînd,
Ganguri ńęgri măturînd
Şî la şolurĭ tot spălînd,
La minajă aşćiptînd.
Rudăria - Pătru Didrága, 72.

15
Ţie-um porţîion de1 fîn,
Mie pat împerinatî,
Ţíe grajdźu măturatî.

Haida, murgule, mai tare
S-aźunźem în sat cu soare,
Să ńi dźe śeva mîncare
Mie-o oală dar de1) vin,

Rudâria - Acelaşi.

16
Fă-mă, Doamńi, śi mă faś,
Fă-mă um bumbíţ dź-arźint,
Ca să mărg pră sup pămînt
Pan la mîndra la mormînt

Să văd mîndra s-o fi-mflat,
So fi-mflat, o putredzît,
De nu mai zîśi ńimic.
Rudăria - Acelaşi.

17
Cînd mă uit la okĭ, la źeni
Dźi mîncare n-aş mai śęri.
Cînd mă uit la ţîţă-n sîn,
1

Subiectul imită pronunţarea literară.

Piśoarili nu mă ţîn.
Cînd îdz văd piśoru gol,
M-aźunźi źunghiu să mor.
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La guşa cu mărźęle,
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Alia-n scurtă zîlile-re.
Rudăria - Acelaşi.

18
-Frundză vięrdźi bob dźi mac,
Ia ieş, mîndro, pan îm prag!
-Ba io, badźo, c-am bărbat
Şî mă ćem c-o fi păcat.
-Ia ieş, mîndro, nu ći ćęmi,

Că şî ieu am muięri.
Numa iińim-aşa-m śeri.
S-am drăguţă şî muięri.
Muięria să mă grijască,
Mîndruţa să mă iubiască.
Rudăria - Icoana Măćei, 25.

19
Frundză vięrdźi dźi săcară,
Îm vińi o vięst-asară
Că mîndra-i bolnavă iară.
Ma mir, Doamńi, cum oi faśi
Să mă duc să văd cum dzaśi,
Să-i văd faţa, obrăźoru,
Să-m stîmpăr jălia şî doru.

Mori, mîndruţo, o ći scoală,
Ori dodă’-m şî mie boală!
Să nu dzîś m]ńi poimîni
Că ţ-î boala dźi la mińi.
Boala vińi dźi la rău,
Ca şî apa pră părău.
Rudăria - Aceeaşi.

20
Badźo, cînd oi muri ieu
Să viń la mormîntu mieu,
Să-ţ iai sapă şî lopată
Şî să-m faś pămînt grămadă!
Pră dźi supra gropi mięli.
Să prisădźeşć viuorięli!

Viuorięli flori adînś,
Cîn li viedz, badźo, să plînź
Şî să dzîś, badźo, aşa:
- Săraca mîndruţa mia,
Sărac ćinăr ś-am iubit,
Ca dźiloc o putrădzît.
Rudăria - Aceeaşi.

21
Fire-ai, mîndro, blăstămată,
Cîn ć-am sărutat odată,
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Ţ-o foz gura fărmăcată.
Rudăria - Aceeaşi.

22
Cîm plieś, badźo, la păduri,
Viń la noi după săcuri,
Să-dz dau apă dźim pahar.

Să nu frînź śeva la car,
Să-dz dau guriţa mię toată,
Să nu frînź la car vr-o roată.
Rudăria - Aceeaşi.

23
Frundză vięrdźi dźi susai,
C’inără mă măritai
Şî răi socri-n căpătai.
Socri răi, bărbatu-i cîńi,
Taie-m bucăturĭ dźin mińi
Şî mă mînă să li frig
Şî pr-umă să li mănînc;
Mă mînă la săśirat
Sîngură fără bărbat.
Săśirai cît săśirai,
Dźęźitu-al mic mi-l tăiai.
Cursă sînźi, nu docursă,
M-o aźuns doru dźi muică
Şî plicai pr-o poćicuţă.
Mă-ntîlnii c-o rînduńuţă.
- Rînduńá dźin ţara mia,
Sra-i spuń tu la muic-aşa,
Să-n trămiată um pićiśel,
Să mă leg la dźiźiţăl;

Să-n trămiată-o cîrpuşoară,
Să mă leg să nu mă doară.
Rînduńică, sora mia,
Să-i spuń tu la mam-aşa:
Să-m scoată ţolíţăli,
Să li scoată-n drumu-al mari
Şî să li dźę foc şî pară,
Să să vadă prăstă ţară.
Z’umătaći lęmń-uscaći,
Să să vadă prăstă saći.
Z’umătaći lęmńi vierdz,
Să să vadă prin liviedz,
Prin liviedz cari li viedz.
La casa muikiţî miéli,
Lipită cu băliźęli,
Dźinuntru-s fagurĭ şî mięri.
Iară casa strińilor
Ii lipită-i văruită,
Dźinuntru-i otrăvită.
Rudăria - Aceeaşi.

241
-S’e-m stai, bădiţă1-n cărari?
1

Pronunţare literară în loc de bădźiţă.

Vino şî ći bagă-n casă,
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Că bărbatu nu-i acasă
S’i-i în sat şî lucru ari
Şî nu-m vińi ńiś astară!
Cînd ni fu somnu măi dulśi,
Pră bărbat dracu-l aduśi.
Vińi şî bătu îm poartă
Şî poarta fu încuńată.
Să dusă ş-o dişcuńę
Şî bărbatu aşa-m dzîsă:
- Bună sară, boiriasă,
S’i ć-ai incuńat în casă?
- Bărbaći, suflitu mieu,
M-am încuńat că m-i rău.
Iar tu la ś-ai vińit,
Lucru nu l-ai isprăvit?
- Io-am vińi[t] după cojoc,
Că dźi frig înghieţ pră loc.
Cojocu-i băgat în ladă,
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Du-ći, dragă, şî mi-l adă!
- Io nu poś că mi-s bićagă.
Să dusă bărbatu la ladă,
Şî-m află’ o păpuşîcă.
- Păpuşîcă, draga mia,
Dźi śe-m şădz în lada mia?
-Lasă-mă cu Dumńizău,
M-am pus aiś că m-i rău.
Scoasă păpuşa dźin ladă,
M-lúvă pă’puşa la źoc
Şî m-o źoacă rumîńęşći,
Dźi numai skinćei zărięşći.
Şî m-o scapă pră firiastă
Şî s-apucă dźi ńivastă.
Şî-m ia ńivasta la źoc
Şî m-o źoacă rumîrieşci,
To[t] dźi pămînt bufăńęşći
Rudăria - Aceeaşi.

25
- Frundză vięrdźi dźi sălcuţă.
Scoći-ţ patu măi mîndruţă!
- Undźi să mi-l scot ńeicuţă?
- În grădźină sub gutîn.
Spuńi-m, mîndro, pr-un-să-dz vin!

Că să-dz viń dźi cătră dos,
Mă împiędźic în rogoz.
Şî să-dz viń dźi cătră faţă,
Că cîm-vin ći iau îm braţă
Şî ći sărut cu dulśaţă.
Rudăria - Aceeaşi.

26
Baći-l, Doamńi, dźi năroc
Că la mińi n-ávu loc,
Că cîn s-o-mpărţî[t] nărocu,
Ieu atunś am fost la lucru
Şî cînd am vińit acasă
Şî nărocu să găTaśă.

La uńi o dat cu caru,
Mie m-o dat cu păharu.
N’iś păharu nu doplin,
Z’umătaći cu vińin.
N’is păharu nu doras,
Zćiumătad cu năcaz.
Rudăria - Aceeaşi.
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27
Amărîtu-i amărît,
Cînd ii omu năcăjit,
Să cunoaşći pră păşît,

Că păşăşći-nśitońel,
Cu năcazu după iel.
Rud[ria - Aceeaşi.

281
Pră sub vîrvul1 dźalului.
Treśe Ion cu mîndra lui.
Şî ieşîră-n curmătură
Şî să sărutară-n gură
Şî pusără rămáj bun.
- Tot ţ-an spus, mîndro, ţ-an spus,
Că mă duc, mîndro, mă duc,
Dară tu nu m-ai credzut.
Dar acú voi să mă credz,

Că rii ań nu mă mai vedz.
Trii ań, o vrięme lungă,
Poaće doru să ń-aźungă.
Io mă duc, drumu udźęşće,
Mîndra plînźe şî şuşńęşće.
Io mă duc, drumu rămîńe,
Mîndra plînźe după mińe
Şî la toţ le pare bińe.
Şopotul-Nou - Ilie Bălaure, 83.

29
Au că mor, au că mor,
Ustăńit şî plin dă dor.
Cîtu-i dźalu dă nalt,
Dă trii uorĭ l-am proumblat
Şî dă mîndra n-am mai dat.
Cuodrule cu frundză vięrdźe,
Caut pră mîndra nu să viędźe,
Nu să viędźe, nu s-audźe,
Că n-are, Doamńe, dă undźe.
Reaş muri, moarća nu-m vińe,
Reaş trăi şî n-am cu śine,
1

Influenţa limbii literare

Că cu śine-aş fi trăit,
M-o pus faţa la pămînt
Şî dă mult o putrădzît.
Fă-mă, Doamńe, śe m-ii faśi,
Fă-mă un bumbiţ d-arźint,
Să mă duc pră sup pămînt,
Pîn la mîndruţ[ă]-îm mormînt,
Să văd cum o putrădzît:
Mîna cu ińęlili,
Gîtu cu mărźęlili,
Faţa şî sprînśęńili
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C-alia-m taie vîńili
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Şî-m scurćadză dzîlili.

[Informatorul pretinde că el a fă-cut cîntecul:] «L-am iscosît ieu dă plăśere».
Şopotul-Nou - Acelaşi

30
-N-o omorî, măi copile;
Vińiri-i tîrgu la Sasca,
Du-će şî-ţ vinde ńevasta.
Nu cotá tu prieţ cum vriei
Lapăd-o pră cîţa lei.
Io dă muica ascultai
Şî la tîrg călătorii
Şî pră surda o tîrguíi.
Mă-nsurai, luvai pră muta.
Şî cu muta bińe-m mięrźi,
Stă pră loc şî îm kimięşći.
Şî la muta biń-o trag,
Stă pră loc şî-m dă dîn cap.

Dzîsă muica cătră mińe:
-Însoară-će, măi copile;
Însoară-će, ia pră surda,
Că-ţ aduśe oi cu suta
Şî-ţ aduśe boi cu gula.
Io dă muica ascultai,
C‘ińeriel mă însurai
Şî pră surda o luvai.
Dă uoi şî dă boi im plaśe,
Dar cu surda n-am śe faśe.
Şî cu surda ś-o să-i fac,
O să-i dau cu maiu-n cap.
Dzîsă muica cătră mińe:

Şopotul-Nou - Acelaşi

31
Păsăruică, mută-ţ cuibu,
C-o venit badźa cu plugu.
Plugu şădźe sup părięće
Şî bădźiţa-i după fieće,

Boii pasc la iarbă vięrdźe.
Păsăruică, mută-ţ casa.
Io casa m-aş muta,
Nu mă lasă inima.
Şopotul-Nou - Păuna Râncu, 50.

32
Aşa cîntă mîndra sara
Ca şî cucu primăvara,
Aşa cîntă dă frumos,
Dă răsună valia źos.
Şopotul-Nou – Aceeaşi.
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33
Aźungă-će, mîndro-aźungă
Doru mieu la prîndzu tău.
Aźungă-će, mîndro-aźungă
Mila mie
La śina tă.

Aźungă-će, mîndro, doru-n culmi
Şî să mori ca ńima-n lumi.
Aźungă-će doru-n cale,
Şî să mori făr lumânare.
Şopotul-Nou - Aceeaşi.

34
Păsăruică albă bińe,
Plînźe ińima în mińe
Ca copilu-al dă tri dzîie.

Copil mic măi inśată,
Dar ińima mię ńiśodată.
Şopotul-Nou - Aceeaşi.

35
Mă dusăi la Liupcová,
La drăguţa Ilená.
Légai calu la feriastă.
- Şădźeţ! - Bună sara-n casă.
Ia-m pusă śina pră masă.

Io śinai şî mai rămasă.
Ia mă rupsă a mustra:
N-an śinat numá la ia.
Io źuram şî nu pria,
Că şćiam că-i cam aşa.
Şopotul-Nou - Aceeaşi.

36
Sus la munće ploaie, ńinźe,
Mîndra mię şădźe şî plînźe.
Z’os pră saće roaua cadźe,
La mîndruţa m-aş abaće.
Şî uşîli-s încuńaće;
La feresć o pus fięră.

O ghindźit că să pier.
N-am perit cîn am fost mic,
Dar acu că mi-s voińic?
N-am perit cîn am sup[t] ţîţă,
Dar acu cîn am drăguţă?
Şopotul-Nou - Aceeaşi.

37
Cobori, Doamńe, pră pămînt.
Să viedz maikili cum plîng.

Maikili după viuţ [sic],
Fięće marĭ după drăguţ,
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N’evięstă după bărbat.
Frundză vięrdźe floare mare,
Io mă duc mîndro-n cătańe,
Tu rămîń şî spală haińe.
Să spelĭ şî năframa mia,
Care-an şćers lacrămî cu ia.
Astăz, mîńe şî poimîńe,
Rămîń, mîndro, făr dă mińe.
Ia doru şî-l puńe bińe
Într-un corn dă cîrpă ńagră
Şî mi-l bagă-n fund la ladă
La tri dzîle ia şî-l caută.
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Dăcă-i cîrpa-mpăturată,
Ia cîrpa şî mă jălięşće,
Că şî io pră undź-oi fi,
Tot la ćine m-oi ghindźi.
Pană ńagră dă cocoş,
Ilia-i în Logoj
Şî criśęşće să-l jăleşc
Cu kiţă’le viorintă,
Cu cotrinţa-ntuńecată,
Cu kimięşă dă bumbac,
Cu doi trîndăfiri-n cap
Şî cu păru răćedzat.
Şopotul-Nou - Aceeaşi.

38
Okilor dă plîns topit,
Culcaţî-vă şî muriţ,
Dăc-aţ fost ńenărośiţ,
S’aţ iubit nu măi găsîţ.

Plînźeţ okî şî lăcrămaţ,
Că voi ví-săţ vinovaţ,
S’aţ iubit nu mai aflaţ,
Śe vedźeţ nu mai lăsaţ.
Şopotul-Nou - Aceeaşi.

39
Muică urîtu mă śęre,
Nu mă da făr dă plăśęre!
Muică urîtu će-ntrabă,
Nu mă da făr cîrpă ńagră!

Că şî urîtu are liac:
Cu patru scîndurĭ dă brad
Şî cruśa dă lemn uscat.
Şopotul-Nou - Aceeaşi.

40
S’ińe vine, nu-i dă mińe,
S’ińe-ntrabă, iar nu-m plaśi,
S’ińe -m plaśe, n-am śe-i faśi.
Şopotul-Nou - Aceeaşi.
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41
Prîngă casa mîndri trec,
Cu ńimica nu m-aleg.
D-aş şći bińe, m-aş aleźe,
Dă tri orĭ pră dzî reaş trieśe.
Dacă, mîndro-ţ pare rău,

Îngrădźęşće drumu mieu
Tot cu in şî cu pelin
Şî cu crenźi dă băgrin,
Ca, mîndruţă, să mă-nspin,
Ca la ćine să nu vin.
Şopotul-Nou – Aceeaşi.

42
Iubięşći-mă, neică dragă,
Iubięşći-mă, dacă-ţ plac,
Dacă sîlă nu-ţ fac.
Iubięşći-mă dacă vriei,

C-acolia m-aşćaptă trii:
Unu-i Duţă cu Măćei
Şî ńeicuţa-i prîngă iei.
Şopotul-Nou – Aceeaşi.

43
Frundză dă briboi.
C’aflai, curvo, ieu cu doi.
Unu će băia pră spaće,
Z’uraş, curvo, că ţ-î fraće.
Unu ce băia pră păr,

Z’uraş, curvo, că ţ-î văr.
Ia dzî, mîndro, şî ce źoară,
S’ai iubit tu tot să moară,
Numa ieu să mai trăiesc,
Pră mîndruţa s-o iubăsc.
Şopotul-Nou – Aceeaşi.

44
-Mare-i noapća şî săńin,
Dar tu, badźo, nu măi viń.
Vădzînd că tu nu măi viń,
Pusăi doru căpătîń
Şî vai că rău mă uodzińíi.
-Io pră drum am zăbăvit
La o mică dă feriastă
Şî la o mîndră dă ńevastă.
D-aş avea şî io ńevastă

N-aş aśerá la feriastă,
Să văd mîndra mię o ięsă.
Nu e mîndra mę
S’i-i al cîńe dă bărbat
C-un dărab dă lemn uscat,
Jap, jap, jap la mińe-n cap.
Trecui zîdu dă urdzîś,
Cu curu plin dă beşîś.
Şopotul-Nou - Aceeaşi.
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45
Du-će, mîndro, duśi-ć-ai
Şî drăguţ să nu mai ai,
Că drăguţ cum ţ-am fost ieu

Nu ţ-ar mai da Dumńidzău.
Dar aşa cu budză moi
Ar măi fi şî prî la noi.
Şopotul-Nou – Aceeaşi.

46
Liagănă-će, codrule,
Piśe-ţ frundza galbină.
Galbină şî uscată.
Să şći, mîndro, ieşć lăsată.
Şopotul-Nou - Aceeaşi.

47
Śińe iubięşće şî ţîńe:
Dă-i, Doamńe, năroc şî bine.
S’ińe iubieşće şî lasă:
Dă-i, Doamńe, moarće-n casă

La copii şî la ńevastă
Şî la todz dîn casă,
Numa pră ńeică să-l lasă.
Şopotul-Nou - Aceeaşi.

48
Am audzît, badźo, am audzît,
Că s-ar faś[e]-o moară-n vînt
Să maśińe aur ş-arźint.
Dar la ia
S’ińe să duśa?

Fięće şî ńevięstă.
La fięće gur[a]-amară
Să duśe toată ţara,
La muieri-i gura dulśi,
N’ima nu să măi duśi.
Şopotul-Nou – Aceeaşi.

49
Hai să dzîśem unu,
Să să facă doi.
Doauă ţîţă fata are.

Să bem vin, să bem vin,
Să ne vesălim.
Foaie dă măslin
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Şî dă rosmălin.

S’inś dziędiće la o mînă....

Hai să dzîśem doi,
Să să facă trii.
Tri piśoare
La căldare,
Doauă ţîţă fata are.
Să biem viń etc.

Hai să dzîśem şasă,
Să să facă şapće.
Şapće dzîle-n săptămînâ,
Şasă boi la plug să mînă....
Hai să dzîśem şapće,
Să să facă opt.
Op-piśoare racu are....

Hai să dzîśem tri,
Să să facă patru.
Patru roaće caru are
Tri piśoare la căldare....

Hai să dzîcem opt,
Să să facă noauă.
Noauă luń muięria poartă,
Op-piâoare racu are,
Şapće dzîle-n săptămîńă,
Şasă boi la plug să mînă,
S’inś dziędiće la o mînă,
Patru roaće caru are,
Tri piśoare la căldare,
Doauă ţîţă fata are.
Să biem viń etc.

Hai să dzîśem patru,
Să să facă śinś.
S’inś dziędiće la o mînă,
Patru roace caru are....
Hai să dzîśem śinś,
Să să facă şasă.
Şasă boi la plug să mînă,

(Cîntă fiećili la şădzătorĭ aşa, la pietrięśeri.)
Şopotul-Nou - Aceeaşi.

50
Să dusă mătura la tîrg,
[mătura la tîrg,
Să cumpere um pui.
Puiu dzîśe ćírimpíri.
C’irimpirí mă-ntrabă,
N’eiculiţă dragă.
Să dusă mătura la tîrg,
[mătura la tîrg,

Să cumpere o raţă.
Raţa dzîśe racu-macu,
Puiu dzîśe ćírimpíri.
C’irimpirí mă-ntrabă,
N’eiculiţă dragă.
Să dusă mătura la tîrg.
[mătura la tîrg.
Să cumpere o gîscă.
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Gîsca dzîśe rúsun-fúsu,
Raţa dzîśe etc.
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Să dusă mătura la tîrg,
[mătura la tîrg,
Să cumpere um bou.
Bou dzîśe źugă-mă etc.

Să dusă mătura la tîrg,
[mătura la tîrg.
Să cumpere o curcă.
Curca dzîśe lúlu-mă,
Gîsca dzîâe etc.

Să dusă mătura la tîrg,
[mătura la tîrg,
Să cumpere un cal.
Calu dzîśe hamu-mă, etc.

Să dusă mătura la tîrg,
[mătura la tîrg,
Să cumpere o oaie.
Oaia dzîśe tunźi mă.
Curca dzîśe etc.

Să dusă mătura la tîrg,
[mătura la tîrg,
Să cumpere o fată.
Fata dzîśe mărită-mă,
Calu dzîśe hâmu-mă,
Bou dzîśe źugă-mă,
Vaca dzîśe mulźi-mă,
Porcu dzîśe taie-mă,
Oaia dzîśe tunźi-mă,
Curca dzîśe lúlu-mă,
Gîsca dzîśe rúsun-fúsu,
Raţa dzîśe racu-macu,
Puiu dzîśe ćírimpíri.
C’irimpirí mă-ntrabă,
N’eiculiţă dragă.

Să dusă mătura la tîrg,
[mătura la tîrg,
Să cumpere um porc.
Porcu dzîśe taie-mă,
Oaia dzîśe etc.
Să dusă mătura la tîrg,
[mătura la tîrg, S
ă cumpere o vacă.
Vaca dzîśe mulźi-mă etc.

Şopotul-Nou - Aceeaşi.

STRIGĂTURI
51
Cîn źoacă [la nuntă], cîntă ţigańi dîn gură:
Unt, soacră, unt,
Că bun piępćin ţ-aduc.
Unźe, soacră, pragu,
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Că ţ-aduc pră dracu.
Bozovici - IgUca Bufta, 50.

52
Kioćesc [la nuntă]:
C’i ie ia, muięria mia.
Aj duś-o marţ la tîrg,
N’iś dracu nu-m dă nimic.
Aj da o cu ştric cu tot,
Dă mi-ar da śíńeva un zlot.

Mă-nsurai, luvai muięri,
Luvai mumă mumii mięli.
Ieşî nora în obór,
Dar fug boii dă s-omor.
Na-na-ná, Boiane, na,
C-asta nu ie moarća ta.

Bozovici - Aceeaşi.

53
Iiiu śoarăăă,
Că govia ńi kioară.
Iiiu nuntăăă,
Că govia-i curtă.
Bozovici - Aceeaşi.

54
Z’oacă, mîndro, nú će da.
Că kimięşa nu-i a ta.
Şî cojocu dă pră cine
Îi luvat dîla veśińe.
Şopotul-Nou - Păuna Râncu, 50.

55
Hop, ćicăloasă.
Śine će făcu frumoasă,
O, Păuna, rupćigoasă?
Şopotul-Nou - Aceeaşi.
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TRADIŢII. VIEAŢA DIN TRECUT
56
[Spuńeau bătrânii că mai demult nu erau drumuri, şosele, în Almăj.
Almăjul era legat de regiunile vecine prin poteci. Transportul se făcea pe cai
sau se lua sarcina în spate.
Almăjul e ca o albie. Mai de mult era apă peste tot Almăjul. Împăratul
Traian «cu cătănimea» a făcut drum apei Nerei spre Dunăre.
De fapt spre apus, dincolo de Şopotul Nou, se îngustează valea Nerei şi
formează un defileu.
După ce s-a scurs apa, s-a adunat popor din toate părţile. Astfel s-a populat
Almăjul.]
Bozovici - Ion Verindeanu Beică, 47.

57
Am audzît dîn bătrîń că bisęrica noastră îi făcută dă opt numere, mai mult
nu. Într-ale opt numere, cu policra C’osa, Jorkescu, Kitrinescu, Pîşlea, Terianu,
Budu, Popî’şć. Aşća familii o făcut biserica asta.
[Pe atunci erau 280 numere în sat; acuma sunt peste 1000. Turcul a avut cetate
de pământ în capătul satului.
Informatorul pretinde că toate informaţiile de mai sus le-a cetit:] «îi scris în
istorie».
Bozovici - Nicolaie Jurkescu, 60.

58
Năincće s-o kiemat Marina [satul] şî iel o fost mai în sus, [cam la 1 km spre Sud].
Dîn povestîrili bătrîńilor aşa să şćie că, năinće dă Rumîń, o fost um popor
ungur aşădzat, nu pră locu ăsta undźe astădz să află Băńia, dar mai în sus cu vro
doi kilometărĭ, la moara lu Procópie. Şî acoló ar fi fost satu ala care l-o kiemat
Marźina. Dar prîn năvălirea Turśilor, Unguri au părăsit comuna lor şî locu o
rămas dăşărt. Să dzîśe că cînd au fuźit Unguri dă Turś (au fost dă Turś sprînjîţ),
ar fi făcut o boaltă mare: Lacu lu Săbişćan. Ş-acum să află acoló hîrburî dă oală.
Lucrurile comunale le-o pus acoló şî iei o fuźit.
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Rumîńi or venit ca fugarĭ, scăpaţ dîn robia Turśilor, ca păstori dă viće. O
trăit îm păduri, îm peşćiră. Apoi atunś s-o aşădzat mai amînat Rumîńi.
Bănia - Ion Borozan, 83, fost subofiţer.

59
Tata mieu iel o murit dă opdzăşîdoi dă ań. Iel m-o spus dîla bătrîńi lui că
tot aşa o foz dă mare stăjăriu1 şî iel ar fi fos pus dîn vrięmia Ungurului, dă cînd
o fost Ungurĭ pră aiś. Şî-n Frunća Máierului şî-n Cracu Comori şî-n Kiacoţ o
şăzut Ungurĭ şî-n Gaura Corńi; acoló-i pieşćiră.
După-mpăratu Trăian o fos şî Daś pr-aiśa.
Bănia - Ştefań Şuşară, 64.

60
Ięstă o pieşćiră mare la Pîndză acoló la Kiácoţ. Şi mai ięstă un loc, iară la
Kiacoţ, la Zbăg. Acoló s-o pitulat oamińi dă Turc. Şî măi ięstă unu lă Voińcoţ,
iară o pieşćiră mare dă s-o zbăguit oamińi.
Bănia - Acelaşi.

61
Am fost îm bătaie ş-atunśa am fost în Albańia. Ş-atunśa am mărs cu ńeşće
tunuri, să le duśem la front. Ş-atunś m-am întîlnit cu o muięre ş-am śerut cîta
pîne să-m dźe prîntru bań, să-i plăćesc, sîrbięşći. Şî ia o ghindźit că mi-s Ungur.
Ş-atunśa ia o spus că n-are. Şî vińe o fată a iei şî ia spuńe:
- Mamă, mamă, haidáţ acas că sîn flămîndă. Iśe rumînęşće. Dzîc:
- Prîntru śe nu grăiesc, fa ńevastă, rumînęşće. Ia o dzîs:
- Frumos grăieştĭ rumîneşte, ţucu-te dă frate2. Ş-atunśa spuńi:
- Ţ-dau cîta mălai că n-am pîni. Ş-atunśa am vrut să-i dau bań. N-o primit
bań dîla mińe. În vorba aia a noastră o măi vińit um popă. Iera cu um piśor
dăsculţ, unu-ncălţat. Dzîc:
- Domnu priot, dă śe nu ieşć încălţat. Dzîśe:

1

între Bozovici şi Bănia, la marginea şoselei, este un enorm stejar secular, uscat de vreo doi ańi. Aici e centrul
Almăjului. Vezi p. 29.
2
Subiectul imită pretinsa pronunţare a femeii.
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- Am avut numa o părieke dă păpuś şî unu l-am dat la mieşćer să-1 kićască.
Am fost în Gábrova; o fost un sat mic.
Bănia - Acelaşi.

62
Îm patrudză-şî-opt am fost la şcoală. O vińit Turśi; o şădzut o săptămînă. O
ieşît popa Dobromir şî popa Gruia; li-o ieşît năinće. În turnu bisăriśi o fost
şălbócu lor. Pră Valia-Mare am fuźit. Turśi o spus că iei o dat contract popilor
că, cît o fi ńam dă Turc, nu vo măi vińí-m Bănia, fiindcă i-o primit cu bucurie.
Bănia - Crăsun Dârlian, 97.

63
Satu o fost măi mic. N-o fost slobod în vrięmia aia să pună cătană cînd o
fost unu-n casă. N-o fost căş d-aíśa dîla dos la vale, numa pruń.
Bănia - Acelaşi.

64
În vrięmia aia n-o fost car ferecat la ńima, numa dă lemn. Şî zăvoa-răli o
foz-dă corn; şî plugu tot dă lemn.
Roţîli le-mped’eca cu gujbĭ dă lemn. Şî lęmńili le lega iar cu gujbĭ dă lemn.
Cu líşîţîli aduśa lemn dîla pădure.
Bănia - Acelaşi.

65
Moşu Frânt cînd o primit împărăţîia, am foz-dă şcoală-n vrięmia haia. Am
învăţat múştăru cu puşć dă lemn. Ş-am făcut prezentír la S’orogău. Atunś o
vińit împăratu d-o vădzut Băńili.
A’păi cînd o vińit împăratu, o vińit cu alt împărat. Iera budzat, urît; i-o fost
uică la Franţ Iózif. I-o dat împărăţîia la ńepot.
Bănia - Acelaşi.
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66
Ar fi fost Turś aiśa, prîn audzîre. Pră urmă d-aiś ś-o dus în Rîşáva. Cînd am
fost la şcoală, Turśi o fost în Rîşáva. Pră urmă s-o dus în uostru, în Adacalía.
A’poi după śe m-o lăsat dîn cătăńie, i-o sprînjît d-a-colo să să ducă la satu lor.
O vińit după Turś Sîrbi. Sîrbi i-o zăgońit pră Turś. La Turśi ai Mort, acoló
i-o omorît. I-o acupit în kięia aia, dîncoaś dă C’régova.
Bănia - Acelaşi.

67
Acoló ięstă un loc. Acoló să-mpreună tri api: N’ergăńiţa, Băńiięşu, şî
Coşáua. La locu ala ięstă pădurĭ mari şî ięstă stînś marĭ dźi piatră. Pră vremurili
viekĭ ar fi-mblat huoţî dźi codru pră acoló. O vińi[t] dźim Pustă. Şî iei o-mblînd
prîn Rumîńia, o-mblînd prîn Turśía, prîn Sîrbía. Şî furau bań dźi prî la bisăriś,
dźi prî la bogaţ. Şî iei o ascundzînd bańi prî la locuri mimice, prî la dźalurî
numiće şî prî la izvoară şî prî la fîntîrń; o făcînd sămńi prîn pietri şî prîn cruś şî
pră lęmńi, că să şćie iei să ia vr-odată dź-acoló cîn să lasă dźi hoţîie.
Şî unu dźila noi, un moş bătrîn, şădzîn la uoi, o aflat acoló, la Botu Calului,
într-o políţă dźi piatră, o aflat bań. Şî moşu ala îm spuńa mie că şî bańi i-o śićit,
că îs făcuţ dźin o mie şasă sući şaidzăşásă. Iel o şădzut la uoi şî i-o spus doi
oamiń bătrîń că să caući la Botu Calului şî, undźi vo afla o cruśi pră piatră, să
facă măsură pră apă-n sus, ş-acoló vo afla făcut dźin śocań un cîntarĭ pră piatră.
Ş-acoló să caući că numa va luva muşkiu dźi pră piatră.
O avut planuri dźi pră vręmia hoţilor. Iei n-o foz dź-aiś, o foz dźintr-alći părţ.
Borlovenii-Vechi -- Petru Mengu, 55.

68
O fost un sat aiś pră vale; ś-o numit Scorţarĭ, n-o avut să facă şîndźile ca
acú [din «coajă dźi ćei» au făcut acoperiş la casă].
S-o-mmultat satu şî o-o mutat încoaś, [mai la vale]. Şapće bordźęie o fost
acoló. S-o tras la pădure.
O spus că la Cîmpu Gîrbóţului o fi fost vr-o poiană. Acoló o şćiut iei c-o
fost o poiană. Acoló o vińit cai sălbaćiś.
Am audzît că Almăju o fost înkis dźi apă şî s-o slobodzît apa cătră Sasca-m
vali. Pră Kęia Săski o puşcat. Valia asta o fost înkisă.
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[Zice că Traiań a tăiat ieşire spre Sasca].
Borlovenii-Vechi - Meilă Mengu, 84.

69
Ięstă aproape doauă suće dă ań [de când s-a întemeiat satul]. S-o-mmultat
acoló la Şopotu ăl Vekiu ş-o veńit după pămînt. Uni sînt veńiţ dîla Rumîńia dîla
Drumu –Qii. Aşa, m-o spus bâtrîńi mei.
[Cătunul] Stănśílova. Ięstă acoló prăstă o sută dă colibĭ, pră dźalurili ă’lia.
Dźalu Stănśilovi. D-áia i-o dzîs Stănśilova, că acoló o stătorit Turśi atunś cînd o
fost Turśi. C-o fost Turśi pr-aiś patrudzăś dă ań. Aiś d-aia-i dzîśe Groş, că s-or
dźimicat dă or rămas mort ca groşî, a noşći pră Turś.
Şopotul-Nou - Ilie Bălaure, 83.

70
Gúńişći [dealul deasupra satului].
La Arie, acoló la Gúńişći, să văd arăturili şî aria undź-o treerat.
După vîrv, dźincoló, să cunoaşći bińi c-o fost ocnă, o fost rudă. Atunś o
fost păduri pr-aiś, numa acoló o fost poiană.
Aşa audzîi dźin bătrîń c-ar fi fost păduri, smidâ, pră iś pră lunśili noaştri.
Pră urmă li-o dat cîć-un dărab dźi smidă dź-aia, ca să taie,
să pună bucaći. Cu bătaie i-o făcut dźi să curáţă. Care n-e lucrat, l-o bătînd, i-o
dînd la cur.
Ăi bătrîń o-mblat vara în śoariś, în nădraź ş-o fost cîći triizăś într-o casă şî
n-o avut sobă, num-aşa. S’ic-o făcut focu în mijlócu sobi, ca lăieţî, ş-acoló o
durmit toţ, aşa-n roată, prîngă foc.
Rudăria - Mihai Dobren, 80.

71
Atunś o fost Rîşáua a Turcului. Ş-aşa împăratu cu Turcu o dat rămaş că să
facă o borúgă împăratu nostru că să miargă boruga aia pană la Işă’lńiţa. Ş-acoló
să facă o moară şî moara aia să facă o pîńi. Ş-atunśa, dacă faśi pîńa, rămîńi
Rîşáua a împăratului nostru. Împăratu nostru o făcut ş-o dobîndźit Rîşáua fără
bătaie, fără ńimic. Ş-atunś Turcu s-o dus.
Rudăria - Pătru Didrága, 72.
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POVEŞTI, LEGENDE, SNOAVE
72
S’ic-o fost un uom ş-o avut o fată ş-un copil. Ş-o murit mumă-sa. Ş-o luvat
altă muięri. O luvat mumă vitrică la ăi doi copii. Şî ia o dzîs că să-i ducă copiii,
cătră bărbat. Şî bărbatu o plicat cu iei. Şî fata o fost mai mari şî copilu mai mic.
Ş-o luvat fata śinuşă. Cît o miers, o prisărat śinuşă. Şi tată-so i-o dus îm păduri,
pustînătaći, undźi n-o fost ńima ş-o dzîs că să duśi s-aducă lięmńi. I-o lăsat la
foc ş-o pus curcubăta-n lięmn. Cîn vîntu o bătînd, curcubăta o făcînd śoc-śoc în
lięmn, copilu dzîcînd c-audz vińi tata cu lięmńi. Şi pră urmă śică o şădzut doauă
dzîli acoló, o vădz-că nu mai vińi tată-so. Atunś o plicat năpoi acas şî s-o dus
tot pră urma śinuşî. Atunśa sară o aźuns şî s-o pus după uşă. Şî ia o dzîs: Viedz,
dăc-ar fi copiii, ar strînźi droburili dă prâ masă. Atunśa fata o dzîs: Hă-ń-aiś,
mumă. Atunśa ia o dzîs că nu i-o dus. Toată noapća ś-o sfădźit şî dźimńiaţa i-o
luvat şî i-o produs. Şî fata o luvat tărîţă. O pus tărîţăli pră drum şî vulpili o
mîncat tărîţăli. Ş-atunś n-o măi vińit; o şădzut acoló-m păduri. Şî află o baligă
dă śută ş-o puńi-n foc, ca să facă turtă, fata. Şi vińi Dumńidzău cu Sfîntu Patru
şî dzîśi că ś-au în foc, cătră fată. Şî ia o dzîs că i-i ruşîńi ś-o scoată. Ş atunś o
dzîs Dumńidzău că s-o scoată. Şî cînd o scos-o, o fost o mîndră dă pită. Cît o
tăiat dîn ia, o procriscut pita. Şî Sfîntu Patru i-o făcut un arc băiatului să puşki
joaviń. Ş-atunśa o trăit iei multă vrięmi acoló în pustînâtaći. Şî iel să duśi vrodată la urc şi viedźi vr-o vulpi. Iel înćinzi arcu sa dźe-n ia. Atunśa dziśi:
- Nu da, Petre-n mińi că mi-s greoańi. Ţ-oi da um puişor; ţ-o prindźi odată bińi.
Mîńidzî să duśi. Află o lupoańi. Lupoańa iar aşa dzîśi că să nu dźe-n ia, că-i
greoańi. La a triilia dzî află o ursoańi. Aia iar aşa dzîśi că-i greoańi şî-i dă um
puişor, iar îi vo prindźi odată bińi. Şî i-o căpătat toţ trii puii şî i-o criscut marĭ.
Atunś soru-sa să-ndrăźęşći cu vr-un zmău. Şî dzîśi zmău cătră soru-sa că cum
să facă să-l prăpâdźască pră fraći-so. Soru-sa dzîśi că nu poţ să-l omorî, că-s
puii cu iel. Atunś soru-sa dzîśi că să-i lasă um pui şî iei că i-i urît tot sîngură.
Apoi mîńi-dzî o dzîs că să-i lasă toţ trii ogarî lui, că o zbierat ăla făr dă iel.
Atunś i-o lăsat toţ trii. Ş-atunśa iel să duśi-m păduri sîngur. Şî zmău vińi şî bagă
căţăii-ntr-o śitaći şî pliacă după iel. Şî l-o aflat pră iel. O dzîs zmău cătră iel:
- Petre, ći mănînc. Iel o dzîs că-i dă să-i roadă curaua dîla ceşî’lă şî iel s-o
suit într-un copaś, Pătru, ş-o dzîs:
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- Lasă-mă să strîg că pier şî pier voińic ćinăr. Atunś o dzîs, iśi:
-Uuu, uşor ca vîntu, grieu ca pămîntu, na, cuculi, na.
Atunś o audzît vulpia:
- Audz, stâpîńoru nostru cum să vairă. Atunśa lupu i-o dat o palmă vulpi; o
dzîs că minći. Şî pră urmă cînd o strigat a doaua oară o audzît lupu. Şî cînd o
strîgat a tria oară, atunś o audzît ursu. O dzîs, iśi:
- Audz stăpînoru nostru cum să vairă, iśi.
Cînd o datî ursu, s-o sodomit zîdurili; o iişît vulpea afară.
Cînd o dat lupu, o ieşît şî iel afară. Cînd o dat ursu, o ţîşńit toţ trii afară.
Cînd o aźuns afară, o dzîs că cum să să ducă iei, ca vîntu o ca gîndu. O dzîs:
- Ca gîndu, câ stăpîńoru nostru pięri acuma. Cînd o aźuns acoló, o dzîs
zmău cătră Pătru:
- Cobor-ći dîn copaś, să ći mănînc. Atunś ogarî o şî aźuns. Atunś o dzîs:
- Faśiţî-mi-l prau şî pulbâr, numa unturiśa s-o alęźiţ dîn iel. Atunśa o ales
untura ş-o plicat la soru-sa. Cînd sară o aźuns la soru-sa o-n-śintat untura la foc
ş-o dzîs:
- Captă soră la mińi.
Ş-atunś i-o dat cu untura prăstă uokî, iel iei, ş-o-ntrăbat-o că:
- Cum viedz acuma? O dzîs:
- Ca prîn urekili acului.
I-o dat a doaua oară. O dzîs că viędźi ca prîn sîtă. Atunśa i-o dat ş-a tria
oară. O dzîs că nu viędźi ńiścum Şî pră urmă o dzîs că s-o ducă pră ia undźi o
omorît pră zmău. Ş-o dzîs că să-i dźe un os. Şî i-o dat un os. Ia o pus osu bińi.
Ş-o năpustît-o fraći-so acoló. Şî iel o plicat şî miergînd pră drum află o fată dămpărat că plînźi la vr-o fîntînă, că aşćaptă ś-o mănînśe vr-un balaur. Nu li-o
dînd apă bălauru în satu ăla numa dacă i-o dat cap dă om să mănînśe. Şî atunśa
Pătru o dzîs cătră fată că să-i capći-n cap. Iel o fost adurmit şî fata dă-mpărat l-o
stropit cu-o lăcrăma cînd o vădzut că ięsă bălauru. Şî iel dzîśe:
- O, fie-ţ curvă mumă-ta.
L-o ars cîn s-o dăśćiptat. Doauăsprăśi săźeţ o avut la arc ş-o omorît
doauăsprăśi capići. Bălauru o avut doauăsprăśi capići.
Ş-atunśa s-o-mplut lumea dă apă. Şî iel o tăiat vîrvu la limbĭ la balaur ş-o
dzîs cătră fată că s-să duc-acas. Şi iel o luvat ogarî şî s-o dus. Împăratu ontrăbat fata că cum o scăpat. Iel vrię ś-o dzę dup-aăla cari-o scăpat-o pră ia şî
să-i dźę źumătaći împărăţia lui. Un Ţîgań audźi şî să duşi şî taii gutúrîli la limbĭ
la balaur. Ţîganu spuńi că iel o omorît bălauru. Fata spuńi că nu. Împăratu vrię
să facă nuntă cu Ţîganu.
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Şî atunśa cînd să fie nunta cu Ţîganu, provińi Patru cu ogără’ii lui. Atunśa
fata strigă că iel îi, dar nu-i Ţîganu.
- Ăsta-i tată.
Atunś o arătat iel vîru la limbĭ, nu ca Ţîganu gutúru. Atunśa s-o-ntocmit să
facă nuntă cu iel împăratu. Iel o dzîs că s-o aducă şî pră soru-sa la nuntă. Şatunś s-o dus după ia ş-o adus-o la nuntă. Şî s-or cununat. Şî s-aşćarnă sară dă
culcari. Ş-atunś soru-sa o dzîs că să arăći undź-o făcut aşćernutu la ăş-ćińerĭ. Şî
ia puńi osu dă zmău acoló. Şî moari Pătru. Şî pră urmă-l îngroapă pră Pătru. Şatunśa căţăii stau pră mormîntu lui. Nu-i poaći dăzgîrńi ńima. Dzîśi vr-o śoară că:
- Prindźiţ o śoară-bară ca mińi şi să-i rupiţ capu prăstă iel, că-nvie măi
frumos dă cum o fost.
Vulpea o dzîs:
- Vină măi aproape, că ńi-săm surdz, n-audzîm dă plîns.
Şî cînd s-o coborît śoara, haţ cu laba pră ia. Şi i-o rup[t] capu şî Pătru onviat. Şî s-o dus şî pră soru-sa o omorît-o atunś, şî pră Ţîgan.
Bănia - Lisăvieta Puia Lăbań, 67.

73
[POVESTEA LUCEFERILOR]
Luśafărî. Unu l-o făcut lupoańa şî unu l-o făcut oaia. O fost un păcurari la
oi. S-o slobodzît lupu ş-o luvat o oaie. Acú păcurariu o suduit: Dacă vii fi lup şai luvat um berbięśe. Dăc-o fi lupoańe ş-o luvat oaie, iar o suduit. O dzîs dă
ruşîńe. Ş-atunśa, o fost lupoańe ş-o luvat oaie. Şî ięle o porńit greoańe. Ş-atunśa
lupoańa n-o mîncat oaia. Atunśa ięle-o făcut doi copii. O crescut marĭ. Şî iei ş-o
făcut un arc ş-o prins la joaviń cu arcu ş-o mîncat, o trăit. Acuma dîla o vręme
să duśe lupoańa cu oaia la apă să bię apă. Treśe oaia dîla vale. Lupoańi i s-o
făcut kefu să mănînśe oaia:
- Nu-m sodomi apa, că će mănînc. Trięśe oaia dîla dźal:
- Nu-m turbura apa, că će mănînc. Atunś o mîncat-o. Să duśe la copii.
Dzîśe copilu lupoańi:
- Mamă, undźi-i muma?
- Io nu şćiu undźi-i, o dzîs. A’păi iśe:
- Dacă nu şćii, mă doare capu. Îm dai cîta ţîţă prîn jîpu ăsta.
O spart un jîp şî i-o dat ţîţă prîn jîp . Ş-atunśa o strîns-o:
- Acuma, mamă, undźi-i muma? Atuni spuńe. Iśe:
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- Am mîncat-o.
- O nu mai avuşî’ş śi să mănînś, numa pră ia? Atunśa, dacă n-ai mai avut śi
să mănînś, şădz aśia.
- Acuma noi, fraće, haidáţ în lume, cătră fraći-so.
Atunśa o miers cît o miers. S-o dăspârţît drumurili. Atunś iei ş-o primeńit
boţîli. O dat ăla boata ăluia; ăla o luvat pră ălúia. Ş-o dzîs aşa:
- Dacă vii pieri tu, fraće, năinća mię, să piśe tri picurĭ dă sînźe îm boata
mię; dăc-oi peri io, să piśe tri picurĭ dă sînźe îm boata tă.
Acu ala a uoii l-o kiemat Bosioc şî ala a lupoańi l-o kiemat Semeńic.
Acu ăla a oii o aźuns într-un oraş. Acoló s-o-nvăţat o hală şî toată sară ia
cîć-un copil; îl mănîncă. Iel s-o-nsurat. S-o dus la o muięre-n casă şî s-o-nsurat.
Acuma iei dzîśe:
- Mă muięre, io mă duc după hala aia s-o aflu, s-o omor, că-n toată sară ia
cîć-un copil. «Aulă’lă, aulălă, luvă’ Baba Colţată copilu».
- Ba nu ce duśe, iśe, că śine s-o dus, n-o măi veńit. Iśe:
- Că-m iau cîńi cu mińe şî mă duc.
Ş-o luvat cîńi şî ś-o dus. O miers cît o miers prîm pădure, o făcut focu ş-o
şădzut la foc. Audźe că dzîśe dîm pădure:
- Uhuhu, Bosîioc, mor după foc.
- Vino, baico, će-ncăldzâşće, o dzîs copilu.
- Bâ io, că mă ćem dă şomî’ii tăi, d-ogărî’ii tăi.
- Vino, baico, nu će ćeme.
- Vino, na viţă dîn cosîţă dă-i liagă.
S-o dus, o luvat şî cîńi i-o legat. Cum aźunźe, puńe-o mînă dă om pră foc.
Copilu dzîśe:
- Vino, baico, mănîncă bucaće dî ă’şća.
- Nu mănînc d-alia, mănînc dî ăşća; će mănînc şî pră ćine.
Atunśa, odată să slobodzî la copil să-l mănînśe. Copilu o dzîs:
- Şomîii miei, ogărîii miei, pră iá. Hala o dzîs:
- Viţă dîn cosîţă să să facă lanţ dă fier. Atunś ś-o făcut, şî cîńi n-o putut să
scape şî l-o mîncat. Atunśa pică tri picuri dă sîne îm boata lu Semeńic. Atunśa
iel să ia şî pliacă, ş-aźunźe în oraşu ăla şî taman s-abaće la casa ś-o fost fraći-so.
Atunś muięrea dzîśe:
- Au, Bosioaśe, dă mult n-ai veńit. Iśe:
- Nu mi-s io bărbatu-tău, io mi-s fraće cu iel, nu mi-s io bărbatu-tău.
Numa dacă m-oi culca io cu ćine să piśe sabia, să-m taie capu şî dacă n-oi fi io
bărbatu-tău, să piśe sabia, să-ţ taie dźedźitu al mic. Atunś o picat sabia dîn cuń
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şî i-o tăiat dźedźitu al mic. Atunśa iel mai şădze acoló şî iar vińe Baba Colţată
şî ia un copil. «Aulălă, aulălă, luvă Baba Colţată copilu». Iśe:
- Ieu mă duc, iśe, după ia, s-o prind, s-o omor.
- Ba, nu će duśe. Viedz fraći-to s-o dus şî n-o măi veńit. Iel nu-n-ţălęźi,
numa ia cîńi cu iei şî pliacă. Mięrźe, mięrźe-ntr-o pădure şî faśe focu. Baba
Colţată dzîśe:
- Uhuhu, Semeńic, mor dă frig.
- Vino, baico, će-ncăldzăşće.
- Ba, că mă cem dă şomîii tăi, d-ogărîii tăi.
- Vină, nu ći ćeme.
- Vină, na viţă dîn cosîţă şî-i liagă.
Să duśe şî ia şî iel. O bagă-n foc. Şî cînd aźunźe, dzîśe:
- Pari băgaş viţă dîn cosîţă-n foc?
- Ba mă puricai dă puriś.
Ia atunśa cum aźunźe, puń-o mînă dă om pră foc. Copilu dzîśe:
- Vino, mănîncă bucaće dî ăşća.
- Nu mănînc d-alia, mânînc dî ăşća, će mănînc şî pră ćine. Atunśa, odată să
sloboadźe la copil să-l mănînśe. Baba dzîśe:
- Viţă dîn cosîţă să să facă lanţ dă fier. Iel dzîśe:
- Să va faśe astă a mę, că io am băgat-o-n foc. Şomîii miei, ogărîii miei, pră
ia acu. Ş-atunś o toată rupi. Şî dzîśe copilu:
- Să-m spuń acu undźi-i fraći-meu. Iśe:
- L-am înghiţit, ie-n dźędźitu al mic. Crapă dźędźitu şî-l scoaći.
Crapă dźędźitu şî l-o scos.
- Cum să fac să-l înviu?
- Ia cutare, iśe, buiędźe dă pră poiană şî-l friacă şî vo-nvia.
Acuma l-o scos şî 1-o-nviat. Acu iei pliacă năpoi şî dzîśe Semeńic c-o fost
la muierea lui. Atunśa spuńe cum o fost. Bosîioc nu criędźe, ghindźęşće că s-o
culcat cu muięrea lui. Atunś o dat prăstă o pieşćiră. Acu cum să facă să-l
storască pră Semeńic.
- Haidáţ, măi fraći, să sărim prăstă pieşćiră.
Cînd iel o sărit o şî cădzut îm pieşćiră. Atunś Bosioc să duś-acasă. Viedźe
că-i istină cum o spus fraći-so, că-i tăiat dźędźitu al mic la muięre. Atunś să
năcăjăşće că l-o storît pră fraći-so şî fraći-so l-o scos pră iel. Atunśa iel śe faśe?
Să duśe, îj dă şî iel îm pieşćiră. Atunś Dumńidzău viędźi că-i greşală, o greşît.
Ş-atunśi-i scoaće Dumńidzău la śerĭ. Şî pră Bosioc îl puńe Luśafăru dă dzî şî
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pră Semeńic îl puńe Lusafăru dă sară. Şî iei tot la trii ań să-mpreună şî să
sărută. Cîn să sărută iei, atunś rodźęşće grîu în anu ala.
Pră frundza ćeriului,
Pră slava ćeriului;
Puńe cîtă o ocă şî źumătaće la un
piśor, ploaia ploaie, pulbăru
mięrźe după iel.

Mă-ncălecai pr-un ariś
Şî veńii păn-aiś.
Ariśu fu făr-dă şa,
Io povăstuii că fu aşa.
Că io nu sînt om d-ai miśnoş
Dă care potcovięşcę puricu

Şopotul-Nou - Păuna Râncu, 50.

74
O fost tri păcurarĭ la oi. Toţ tri o avut ibómńiśe. La toţi tri li-o furat
scăpărămînćili. Al măi mare caută să facă focu: Nu-s. Caută al mijlośin: Nu-s.
Caută al mic: Nu-s. Atunś śe să facă? Să văd prăstă doauăsprăśe míluri dă
pămînće, văd o zare dă foc. Să duś-al măi mare. Afl-un moş:
- Bună vręmia, tato moş.
- Mulţămez-dumitale, taiki.
- Dar nu-m vii da cîta foc?
- Taica-ţ dă cîta foc, dăcă-n spuń o povastă ńeaudzîtă, ńevădzută.
- Că nu şćiu, tato moş.
- Ei, pii dacă nu şćii, îm vii fi dźimińaţă dă fruşćuc. Îl ia şî-l liagă.
Ai doi aşćaptă. Nu măi vińi. Atunś pliacă al mijlośin. Să duśe la moş.
Află c-o aprins butoarca şî o pus capu pră coadă. (O foz Doamńe-Apără
moşu). Vędźe pră ăla legat:
- Bună vremia, tato moş.
- Mulţămez-dumitale, taiki.
- Da nu-m vii da cîta foc?
- Taica-ţ dă cîta foc, dăcă-n spuń o povastă ńeaudzîtă, ńevădzută.
- Că nu şćiu, tato moş.
- Ei, pii dacă nu şćii, îm vii fi mîńe dă prîndz.
Al mai mic aşćaptă. Nu măi vin. Să ia şî pliacă şî iel. Iel o avut un topor.
Cît mięrźi, ascući toporu. Aźunźe la moş. Viędźe pră ăia legaţ.
- Bună vremia, tato moş.
- Mulţămez-dumitale, taiki.
- Da nu-m vii da cîta foc?
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- Taica-ţ dă cîta foc, dăcă-n spuri o povastă ńeaudzîtă, ńevădzută.
- Şćiu, taico moş. Îţ spun:
Cîn s-o-nsurat muma şî s-o măritat tata, śe, io li-am foz-d-aźutorĭ la nuntă.
- Asculţ, tato moş, povasta?
- Ascult.
- Şî io ascut toporu. Mă minară la moară
Cu un foale dă veveriţă
Plin pănă-n lopăćiţă.
Măśinai şî plecai. M-aźunsă o săće. Mă-ntorş năpoi. Ei, dar să beu cîta apă.
Cu śe să beu? Luvai capu şî sparş ghiaţa şî băui cîta apă. Şî am plecat. Dźeţ
prăstă uńi
Vînturînd la bob
În vîru lui plop;
Paili pică şî boabili s-ańină.
- Maica lui, cum ăla
Vîntură la bob
In vîru lui plop;
Paili pică şî boabili s-ańină?
- C’e mirĭ dă mińe şî nu će mirĭ dă ćine că ieş făr cap.
- Asculţ, tato moş, povasta?
- Ascult.
- Şî io ascut toporu. Măi mierş cîta, dźeţ dă unu
Vînturînd la năgâră
Cu á śorobară
În vîru lui scară;
Paili pică, boabili s-ańină.
- Ei, cum ăla
Vîntură la năgâră
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Cu á śorobară
În vîru lui scară;
Paili pică, boabili s-ańină?
- Ei, će mirĭ dă mińe şî nu će mirĭ dă ćine că ieş făr cap. Măi mierş cîta,
dźeţ dă unu
Vînturînd la miei
În vîru lui bordźei;
Paili pică, boabili s-ańină.
- Cum ăla
Vîntură la miei
În vîru lui bordźei;
Paili pică, boabili s-ańină?
- Ei, će mirĭ dă mińe şî nu će mirĭ dă ćine că ieş făr cap. Atunś io puş mîna
să văd śe tot dzîc iei aşa. Cîm puş mîna, nu-i capu. Atunśa mă-ntorş năpoi şî îl
văd că o pus
Un piśor dă śară
Ş-unu dă năgară
Şî mănîncă cîća fraź pră coastă.
Io cur după iel şî nu poś să-l prind. Atunś śe să fac? îi dźeţ foc. Al dă śară
să topi şî al dă năgară arsă. Şî-l luvai şî-l puş la loc. Ş-atunśa aźunş acasă la
nuntă. Dar mă-ntriabă părinţî că ś-am zătrít. Da m-i ruşîńe să spun.
- Asculţ, tato moş, povasta?
- Ascult.
- Şî io ascut toporu. Odată, poc, în capu lu moş. Omorî pră moş, dăzlegă
fraţî şî plecară. Atunśa să dusără la oi şî făcură nuntă şî zuzîie. Dar mi-s şî io la
nuntă. Îm dźęţără un śur cu cîta dzamă ş-un fus ş-un oidolán şî plecai pră drum
la dźal. Mă-ntîńii cu Trăia Baba (îi orb d-un okĭ). Iel o dzîs că «bunu-i drumu».
Io an-ghindźit că dzîśe că «bunu-i fusu». Io atunś, bruţ, cu fusu-n okiu; îl orbii.
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Mă-ntîńii cu Micolae Boia . Iel dzîsă că «bună-i calia». Io ghindźii că dziśe că
«bună-i dzama». Io atuśi, śuru, śurăiĭ şî-l arş. Rămîńę pliaş.
Şopotul-Nou - Aceeaşi.

75
O fost un moş c-o babă, săraś, şî n-o făcut gloaće păm bătrîń. Apă atunśa o
făcut un copil. Dară iei-is săraś, cum să trăiască? O plecat să-l dźę copilu slugă.
O dad d-o fîntînă. Bieu cîta apă.
- Bună apă şî limpiće, copile.
Odată o ieşît Doamńe-Apără dîn fîntînă. Iśe:
- S’e mă pofćeşć, moşule?
- N’imic, fătu mńeu, nu će pofćesc, numa dzîş cătră copil: bună apă şî
limpići.
- Aşa mă kiamă pră mińe, moşule. Undź-ai plecat cu copilu?
- Să-l dau slugă.
- Dă-mi-l mie la-nvăţămînt.
- Io mi-s sărac, nu poś să-l dau la-nvăţămînt.
- Ba dă-mi-1, că nu-ţ śer nimic.
I-l dă moşu.
- Cînd ţ-o fi dor dă iel să dzîś: bună apă şî limpiće, iel dăloc o fi aśi.
Ăl ia Doamńe-Apără. Şî ari unsprăśe sluź; tot aşa-s luvaći. Puńe pr-ale
unsprăśe sluź şî faśe cămară dă lęmńe şî le dă foc şî puńe copilu pră lęmńe dasupra şî-l ardźe. Ş-atunśa caută prîn śenuşă; îl află ca um bob dă cucurudz.
Atunśi-l suflă şî să faśe iar cum o fost fiśoru. Iśe:
- S’-ai mai învăţat, mă?
- Am învăţat śeva-śeva.
Iar puńe pr-ale unsprăśe sluź, faśe cămară dă lęmńe şî le dă foc. Puńe pră
copil d-asupra pră lęmńe şî-l ardźe. Ăl caută-n śenuşă-l află cît un bob dă grîu,
îl suflă, îl învie. Iśe:
- S’ai mai invăţat, mă?
- Am îmvăţat pră źumătaće.
Acuma vińe moşu. Dzîśe:
- Bună apă şî limpiće. Ięsă copilu. Iśe:

1

Un ţăran din Şopotul-Nou. chel.
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- Tată, să iai sama că toţ îs luvaţ ca mińe şî ńe puńe la rînd, uńi ca alţî, faţa
uńi ca la alţî, ţoalili uńi ca la alţî. Şî să iai sama, că nu mă scoţ, nu mă cunosć.
Atunśa iar faśe cămară dă lęmńe şî-l puńe pră copil şî-l ardźe; îl faśi śenuşă.
Îl caută şî-l află cît un bob dă mei. Îl suflă şî să faśe iar copil cum o fost. Atunśa:
- S’-ai mai învăţat, mă?
- Am învăţat cu una mai mult dăcît ćine.
Atunś lu Doamńe-Apără i-i śudă c-o dzîs că o-nvâţat cu una mai mult dăcît
iel. Acuma vińe moşu şî-j ia copilu, că-i vręmia. Ii puńi la rînd uńi ca alţî, faţa
uńi ca alţî, dă nalţ uńi ca alţî, ţoalili una ca alta.
- Acu, moşule, dăcă-l cunoşć îl iai, dacă nu-l cunoşć, nu-l iai.
- Păi cum, fătu-mieu?
- Nu-m pasă.
Dar copilu i-o spus moşului că să cauće că guźmánu ie măi pră okĭ la copil.
- Atunś, iaca ăsta-i.
- Hm, dară śine ć-o-nvăţat?
Atunś pliacă; să duc acas. S’-o-nvăţat? S-să facă un cal d-aur şî d-arźint. Şî
śińe-l năroaie-m bań, ăluia să-l dźe. Acu s-o făcut copilu un cal d-aur ş-d-arźint.
O plecat la tîrg moşu să-l vindă. Copilu o spus:
- Tată, iai sama bińe! S’ińe mă vo luva, să nu dai căpăstru, că nu poś să mă
mai strîc. Atunś, hai pliacă. Ięsă Doamńe-Apără năinće:
- Moşule, undź-ai plecat cu calu?
- La tîrg, să-l vind.
- Da nu mi-l dai mie?
- Ţî-l dau, dacă mi-l nărói-im bań. Puń-ale unsprăśe sluź şî trag bań şî-l
năroaie-m bari. Acuma să-l ia. Cîn să-l ia, moşu nu dă căpăstru. Moşu traźi,
zmău traźi; moşu traźi, zmău traźi; şî-l scoace zmău căpăstru. Atunś ia calu şî-l
bagă-m plímiţă dă piatră, prîntu c-o dzîs că şćie cu una măi mult dăcît iel.
Atunśa Doamńe-Apără s-o dus la o nuntă să facă răle şî pră cal 1-o-ncuńat, l-o
lăsat să moară. Acuma iel rînkiadză acoló. Să duc copiii zmăului şî să źoacă
prîngă uşă. Atunś iel dzîśe, calu:
- Puică, puică, scoaćeţî-mă şî pră mińe d-aiśa.
- Nu pućem, că-i uşa-ncuńată.
- S’ęre dîla mamă-ta keili, că mięrźem, ńe călărim pîn la rîu. Vă călăriţ pră
mińe. Trînćiţî-vă, tăvăliţî-vă, plînźiţî-vă, că vă dă keili.
Să trînćesc, să tăvălesc, să plîng:
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- Dă-ńe, mamă keili! Numa să ńe duśem pîn la apă să ńe călărim pră iel şî
iară-l aduśem. Îi dă keili şî-l dăşcuńe. Unu-l duşi dă căpăstru şî unu să călărięşći
pră iel. Cînd aźung la apă, odată pięri calu. Să faś-um pięsć.
Vińe Doamńe-Apără şî nu-i calu. Atunśa Doamńe-Apără să faśi o vidră şî
cure pră apă. Întîńęşće śinś pieşć:
- Bună calea, śinś pieşć?
- Mulţămim dumitale, vidro.
- Da n-aţ întîńit um pięśći?
- Ba l-am întîńit ieri.
Întîńęşće patru pieşć:
- Bună calea, patru pieşć.
- Mulţămim dumitale, vidro.
- Da n-aţ întîńit um pięśći?
- Ba l-am întîńit asară.
Întîńęşće trii pieşć:
- Bună calea, tńi pieşć.
- Mulţămim dumitale, vidro.
- Da n-aţ întîńit um pięśći?
- Ba l-am întîńit d-azńaţă.
Întîńęşće doi pieşć:
- Bună calea, doi pieşć.
- Mulţămim dumitale, vidro.
- Da n-aţ întîńit um pięśći?
- Ba 1-arn întîńit măi incolo cîta. Întîńęşće um pięśće.
- Bună calea um pięśće.
- Mulţămez-dumitale, vidro.
- Da n-ai întîńit um pięśće?
- Ba l-am întîńit la vadu ăla.
Şî la vad o fost o fată dă-mpărat. Ia apă. Atunś copilu o dzîs cătră fată:
- Fată, fată! Mă fac un ińel dă aur în dźędźitu tău. S’ińe mă va śęre, să nu
mă dai.
Ş-aźunźe Doamńe-Apără:
- Fată, fată! Dă-m ińelu, că-i a mieu. Să ţîńe dă ia pân-acas. Ş-o
dzîs copilu:
- Cînd o fi să mă dai, odată să mă scoţ dîn dźedźit şî să mă lapidz şî să dzîś
aşa: Na, facă-să curţîli taći plińe dă mei. Atunś iel ţîńe una:
- Dă-m ińelu că-i a mieu. Ş-faś-o lăută dă tuleu şî dzîśe în lăuta aia dă tuleu:
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- Dă-m ińelu, că-i a mieu. Dîla o vreme dzîśe-mpăratu:
- Fată, dar dă-i ińelu ăla, c-or mai fi ińeli ca ăla, că nu măi putui să mă odźińesc.
Atunś odată-l ia şî-l lapădă şî sâ făcură curţîli lu-mpărat plińe dă mei.
Doamńe-Apără s-o făcut un răţoń şî mănîncă la mei. Şî mîncă’ şî mîncă’ şî-ntro crăpătură o rămas tri boabe. Nu le-o vădzut. Atunś dîla ale tri boabe odată
săre copilu şî, poc, în şălili răţońului. Răţońu dzîśe:
- Măi dăi odată! Şî copilu dzîśe:
- Odată m-an făcut ş-odată dau.
Cu vorba aia o śćiut copilu mai mult ca Doamńe-Apără. Atunś o şî crăpat
răţońu dă śudă.
Şopotul-Nou - Aceeaşi.

76
DRAGOBIEC’E
Aşa spuńe c-o plecat dragobięćili la pădure, la munći, şî i-o-ngheţat fluieru
la nas. Atunś o avut un sloięće la nas, că d-aia l-or băźucurit aşa.
Drăgobięće cînd o plecat la munće cu oili, ş-o pierdut oili şî dîn dăparće o
vădzut neşće bolobăń. O credzut că-s oili, o-nśeput să cînće şî să źoaśe. Şî cînd
o vădzut că-s bolobăń, o-nśeput a-ntrista ş-a cînta cînćic dă jale. Şî iar o mai
miers cale lungă şî mai dăparće ş-au găsît oili. Ş-atunś au înćeput să źoaśe dă
bucurie că li-o aflat. Lăutaşî pră lăută [cîntă]:
Asta-i cînćicu lu Dragobieci cîn ş-o pierdut oili şî le-o proaflat. Îţ spuńe şî dîn
gură. [Spuńe şi text lăutarul ţigan. Se cîntă la nuntă].
Bozovici - Iglica Bufta, 50.

77
BABA DOKIA
Baba Dokía care o plecat la munće dă o murit acoló. Ia o avut o nuor şî ia o
fost muięre rîă. Ia o pus pră noru-sa să facă dîn lînă ńagră albă şî dîn albă să
facă ńagră. Şî spălîn-lîna la rîu o veńit la ia un înźer şî o kićit-o cu flori, ş-o
făcut lîna ńagră albă şî dîn albă, ńagră. Ş-o-n-văţat-o să spună c-o veńit un fiśor
dîla munće: Ş-acoló o-nflurit, ięstă florĭ şî ie cald la munće. Atunśa Dokia o
luvat pră Pătru, pră sluga, cu caprîli ş-o plecat la munće. Şî cînd o mărs acoló la
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munće, o-nghieţat nasu lu Pătru; s-o făcut ţuţúr. Şî dzîśe ia cătră iel: «Tu dzîś în
fluer, da io muor dă frig». Ş-o şî murit, şî ia, şî iel, şî caprîli. Ś-o făcut piatră. Şî
dîn trupu iei izvoară apa N’érgăńului dîla munće.
Ia o luvat doauăsprăśe cojoaśe. Cînd s-o umplut dă ńauă, l-o lăpădat; şî cîn
s-o umplut altu, iar l-o lăpădat, păn o udźit dă tot în cămaşă. Atunś o şî murit;
o-ngheţat, s-o făcut piatră.
Şopotul-Nou - Ilie Bălaure, 83.

78
BABA DOKIA
Baba Dokia o avut nor. Şî ia o băucurit pră noru-sa. O mînat-o la rîu să facă
dîn lînă laie albă şî dîn albă să facă ńagră. Dar ia tot o frecat şî nu măi poaće să
facă, noru-sa. Ş-atunś Maica Mărie o scoborît la ia şî i-o dat doauă kiţ dă florĭ,
brebeńei, micsă şî cocoşăi, ş-o dzîs: «Na, să le dai lu soacră-ta şî să-i spuń că la
munće o dat brebeńeii şî cocoşăii şî micsa». Atunśa li-o dat la soacră-sa. Atunś
soacra o dzîs:
Ahă’, o trecut Kilendarĭ,
Cu sînźili târĭ.
Pră Mărţîşor îl pun la curişor.
Atunśa ia o luvat cîńi şî sluga şî oili ş o plecat la munći. Acú la munće,
Dumńidzău o pus s-o storască, undźi tăt o făcut rîăle, ploaie şî vînt şî ńauă.
Ş-atunśa Dumńidzău o făcut-o piatră şî oili şî cîńi şî pră slugă. Atunś o
curăţît-o Dumńidzău dă păcaće. Dîn trupu iei izvoară apă, dîn piatra aia.
Atunś n-o putut-o Dumnidzâu s-o dostorască în luna lu Mărţîşor. O mai
luvat împrumut dîla Príer doauă stămîń. D-aia viń vijulíi, vremurĭ răle în luna lu
Príer. Dzîśe oamińi: Acú-s împrumutărili, că d-aia-i vręmia rîă.
Şopotul-Nou - Păuna Râncu, 50.
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79
BABA DOKIA
O fost o babă ş-o avut o nor. Şî baba o pus pră nora să facă lîna ha ńagră so facă albă. Ş-atunś o-mblat Domnu Ristos cu Sfîntu Pătru pră pămînt şî iei află
pră nora spălînd la lînă şî să vaită dźi babă. Şî baba o fost mărhaşă, o ţînut
capri, o avut şî moş. Şî Hristos cu Sfîntu Pătru o adus kiţ dźi florĭ ş-o dat la nora
cari ś-o văitat ş-o spus să-i dźe babi florili şî să-i spună că ięstă florĭ la munći şî
iarbă dźistulă. Şî baba să mîńię’ că cum poaći ia să şadă cu caprili şî la păduri
ięstă florĭ dźistuli, la munći.
Şî ia atunśa dzîśi că să duşi la munći cu caprili, şî ia şî moşu; şî doauăsprăśi cojoaśi o luvat cu iei. Şî s-o pus vręmi ră pănă toaći cojoaśili le-o
lăpădat dźi pră ia, că s-o udat, şî ia o udźit goală făr ţoali. Ş-a-tunśa ia s-o rugat
la Dumńidzău s-o-mpetriască; ş-o-mpetrit-o. S-audźi aşa că s-ar fi vădzut
undźiva caprili împetrići cu moş cu tot şî cu baba. Dź-atunśa să dzîśi Baba
Dokía. Şî să numięşći dźi la dzîua iei doauăsprăśi dzîli vręmi ră. Cînd vidźem
primăvára că-i vręmia ră, dzîśim că-s babili. Cîn trec babili, atunśa ńi bucurăm
că să faśi vręmi.
Rudăria - Mihai Dobren, 80.

80
Iiriá doi fraţ şî iiria săraś ş-o plicat să să pună slugă la vr-úndźiva. Ş-atunś
s-o dus într-un sat măi in dźiparći ş-o aflat o babă şî baba-i intrăba:
- Undźi vă dusiţ voi, dragă?
- Am plicat pră saći să ńi puńem sluź.
- Aşa, sluź vreţ să fiţ?
- Vrem, că ńi-săm săraś.
- Atunś vă iau ieu. Mie-m trăbi sluź. Nu vă dau lucru greu. Unu să-m păzîţ
o vacă, unu să-m rîńiţ în grajdźĭ.
Copiii, bucuroş c-o udźit slugă, dzimiriaţa cîn s-o sculat, ăl mari s-o dus cu
vaca, ăl mic o udźit să rîńască-n grajdźĭ. Sara vińa al mari cu vaca şî dzîśa cătr-ăl mic:
- S’e-i, frăţioruli, cum ć-ai muśit astădz? Iel o spuz:
- Bińi. N-am avu lucru greu, dź-abię am scos o postavă dźi bucliuc. Dar tu,
cum ć-ai păstorit?
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- Ooo, io iar bińi. Şădźi vaca tari bińi. Pućam să iau masa cu mińi, să prînd
pră masă, ca omu, dă nu să prînd pră źos.
- Aşa, frăţioruli, dzîś-al mic, vrei să dăm skimb? Ieu să mă duc la vacă, tu
să rîńeşć în grajdź.
- Vrieu, du-ći! C’i las, că ieş-mai mic, ca să odźineşć.
Iei să śiluiau unu pră altu. Ăl mari o ghindźit că num-o cárliţă dźi bucliuc o
scos ăl mic. Iel o scos noauă cară. Şî vaca şădźa rău, triśa noauă otară. Al mic
să duśa cu vaca şî luva masa cu iel, că iel cridźa că prîndźi pră masă. Masa o
ţîńa-n şăli, ba coló să şadă vaca, ba coló, ba coló: şî nu şădźa niś-undźi.
Iel nu măi prîndza.
Vaca noauă otară triśa
Şî napoi vińa.
Sara aźunźa
Acasă să-ntrăba.
Dzîśa al mari cătrâ-l mic:
- Cum, fraći, măi vrei să fii slugă?
- Baaa nu măi vreu. Dar tu?
- N’iś io.
- Hai să-i spuńim babi: Noi nu măi şădźem.
La baba să duśa. Baba li spuńa:
- Uită, dragă, luvaţ dźisaźi şî duśeţî-vă la bunarĭ, în obuor, că-m
bunarĭ îz bańi miei. Şî unu vă băgaţ îm bunarĭ şî unu staţ afară. Dzîś-ăl
mari cătr-ăl mic:
- Bagă-ći tu, frăţioruli, că tu ieş-măi mic; ći pot traźi iut afară.
Ăl mic să băga, ăl mari să ghindźa că împli dźisaźi cu galbiń şî-i scoaći
afară şî fuźi şî pră ăl mic îl lasă îm bunarĭ. Ăl mic s-o socoćit, împlu o dźisagă
şî-n aialâltă s-o băgat iel. Ş-atunś strigă:
- Sus, fraci, c-am împlut dźisaźi!
Ăl mari i-o tras, i-o luvat la umăr dźisaźi ş-o fuźit. Şi cîn s-o dźipărtat dźi
satu ala, fraći-so ăl mic o scos mîna dźin dźisaź şî i-o dat o palmă lu fraći-so la
urięki. Fraći-so să ghindźa:
- Doamńi, śini dă-n mińi?
Cri-că Dumńizău,
Pintru frăţioru mieu,
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Că o fi păcat
Că io l-am lăsat îm bunarĭ ńicat.
Şî iel tot fuźa. Fraći-so proscoća mîna dźin dźisagă şî-i măi da o palmă. Şî
iel iar să ghindźa:
- Ooo, frăţioru mieu! Laz dźisaźi źos şî mă duc să-l scot.
Dźisaźi-i lăsa,
Napoi să-ntorśa.
La bunarĭ să duśa,
Fraći-so nu iiriá.
Fraći-so ăl mic luva dźisaźi şî fuźi-ntr-o tufă. Fraći-so ăl mari, cîn să
prontorśa, dźisaźi nu-i afla. Atunś iel să ghindźa:
Fraćili mieu pră cari am vrut să-l śelui io, iel m-o śiluit pră mińi.
Iel să întorśa,
La un dukian să duśa,
Um biś cumpăra,
Pră drum îm plică,
Pră drum pliuscăia:
C’a, Boian!
Hăis, Floran!
Lîngă tufă aźunźa.

Ie boi n-ávia,
Numa minţa
Şî tot striga,
Dśim biś im pocńa
Hai, Floran!
Hai, Rujan!
Fraći-so-l audza,
Dă nu-l cunoşća.

Iişá dźin tuf-afară, ca să-ş pună dźisaźi cu galbiń în vr-un car. Prăstă fraći-so da.
- Ooo, frăţiorul mieu, dă firi-ai al dracului să fii. Cum ţ-o dat în gînd să faś
aşa, să strîź la boi şî tu n-ai?
- Dacă n-aş fi făcut aşa cu biśu, nu pliuscăiam, tu la mińi nu işai.
Dzîś-ăl mic câtră al mari:
- Iaca, fraći, mięrźim acasă şî-mpărţîm bańi. Să dus-acasă, împărţîră bańi,
ş-um bań iira mai mari, nu puća să-l împartă şî dzîśa că cum să facă.
Dzîś-al mari:
- Lasă, fraći, io l-oi manuntá mîńi dźimińaţă:
La griec m-oi duśa
Şî l-oi manunta,
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Ieu ţîie ţ-oi da.
Nu şćiu, i-o fi măi dat, o nu i-o fi măi dat.
Rudâria - Icoana Măcei, 25.

81
IORGOVAN
Iiriá un om şî-l kima Iorgovan. Ş-atunśa iei iiria doi fraţ. Şî iel iiria mai
mic, Iorgovan ala. Ş-atunśa fraći-so alalalt iiria bogat; avia doi boi ş-o iapă.
Acuma so rugat dźi fraći-so să-i dźe boii s-aduc-un car dźi lemńi dźi la păduri.
Iel iiria cam prostovan. Fraći-so-i da boii cu caru şî să duśá la păduri. Iel cîn să
duśa la păduri acoló, o traz boii cu caru lîngă un fag ş-o-nśiput să taie fagu. Şî
fagu cîn cădźa, cădźa drept în car ş-omora boii şî frînźa caru. Atunśa iel śi să
facă? Să duśa la fraći-so acasă.
- Frăţîoruli, iśi, dă-m iapa să scot boii dźi la um pripor că, iśi, nu pot să
iasă. Iśi:
- Cum să-ţ dau io iapa, śi, cîn m-ai luvat şî boii şî nu mi i-ai măi adus. Iel:
- Frăţîoruli, c-o ploiat o ploaie mari şî-i imală şî nu pod boii să iasă.
Ş-atunś iel să băga-n grajdź şî luva iapa ş-on topor şî s-o dus la păduri. Şî
cînd o fost la păduri, o fost un iaz mari ş-acoló iiria răţă în iaz. Ş-atunśa iel o
dat cu toporu s-omoară o raţă. Ş-atunśa cînd o dat, toporu s-o cufundat şî nu l-o
mai vădzut, toporu. Ş-atunśa iel iişá sus la cîmpie cu iapa. Ş-atunśa un drac s-o
dus la iel. Ş-atunśa o spus:
-S-i faś tu, Iorgovańi, aśia? S’-ai zvîrlit toporu-n iaz să ńi mănînś răţăli?
S’i:
- N-am vińit să vă mănînc răţăli, śi am vińit, iśi, că-m fac o casă mari şî săm tai lęmńi dźin păduri, ca să-m fac grádźie. Atunś iel o-nśercat şî liemnu ăla şî
liemnu ăla, cari-i bun dźi grádźie. O spus dracu:
- Mă, Iorgovańi, śi faś tu aśia, atîta tăitură-m păduri? Tu vrii să ńi tai
păduria noastră toată?
S’i:
- M-trăbi lęmńi mulći, îm trăbi bîrńi, în trăbi cosoroabi, în trăbi căpriori şîn trăbi şî lăceţ şî să fac şî sîndźilă, că s-astruc casa.
- Stăi, Iorgovańi, nu tăia, am să-dz dau io ţîie un foali dźi galbiń şî să nu ńi
tai păduria. Atunś iel o stătut ş-o spus:
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- Poţ să-m dai, numa să văd cîţ îm dai.
Atunśa dracu să procufundâ-n iaz şî spuńâ cătră dracu al mari śi vria să
facă Iorgovan cu păduria. Atunśa dracu al mari, îl întrăbá:
- S’i i-ai imbunat tu lui, ca să nu taie păduria?
- Io i-am îmbunat foalili ăl cu galbiń.
- A’pu ia-l şî du-l, numa să-l înśerś pră Iorgovan, cari viţ fi măi
iuţ la luptă.
Atunśa iel cum să-l înśęrśi pră Iorgovań? S-o dus la iel şî i-o dus foalili cu galbiń:
- Iaca-ţ, Iorgovańi, plata. Iel o spus:
- Pintru śe?
- Pintru să nu tai păduria. S’i:
- Ahaaa, pintru păduri-m dai? S’i:
- Da pintru păduri-ţ dau. Atunśa Iorgovan o luvat foalili şî l-o puz źos ş-o
şădzut pră iel cu curu. Tunś dracului ii paria rău c-o dat foalili cu galbiń. Dzîśa
cătră Iorgovan:
- Da şćii, Iorgovańi, śi dzîc ieu?
- Ba nu şćiu; daca-n spuń. S’i:
- Viedz tu iapa asta? Cari om luva iapa asta-n śăli ş-om ocolí iazu dźi trii
uorĭ, ăluia vo udźí foalili cu galbiń. Atunś Iorgovań dzîśa:
- Aaa, tu ieşć în stări să ocolesc iazu dźi tri orî cu iapa-n śăli? Iiş-mic tu dźa luva iapa-n śăli şî să ocolesć iazu cu ia. Dracu o dzîs:
- Io mi-s mic? Io nu pot să iau iapa-n śăli şî să ocolesc iazu dźi tri orĭ?
Atunś dracu dzîśa:
- O să probim şî să-l ocolim Atunś dracu luva iapa-n śăli şî-ntr-o clipită
ocolia iazu dźi trii orĭ. Ş-atunśa vińa la Iorgovan şî Iorgovan să spăirá şî dzîśa:
- Aaa, asta n-ai făcut-o bună. Iazu nu s-ocolięşć-aşa.
- Numa spuńi, Iorgovańi, cum! Tot ari să fie foalili dźi galbiń a meu.
Ocolięşći şî tu dacă poţ! Tunśa Iorgovań încălica calu şî-l cuprinsă cu piśoarili
dźi prăstă foali ş-atunśa-i da la cal pinćin să miargă.
Calu mirźa.
Dźi tri orî iazu-l ocolia
Şî la dracu să duśa
Şî cătră dracu dzîśa:
- Vez tu, draśi? Io an luvat calu numa-n piśoari ş-am ocolit iazu cu iel, dar
tu-l luvai in gîrgă şî-n sîlă l-ai ocolit. Iorgovan dzîśa:
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- Stai, draśi, că mai avem noi dźi lucru amîndoi. Şi Iorgovan să făśa
pućęrńic om Ş-atunśa dracu dzîśa cătră iel:
- S’i mai avem noi, Iorgovańi, dźi lucru? Foalili ăl cu galbiń, dracu dzîśa,
tot i-a mieu. Iorgovan dzîśa:
- Cum să poaći să fie a tău? Mi l-ai dat mie. Trăbi să fie a meu.
Atunś dracu dzîśa:
- Aven să ńi măi înśircăm dźi dău-orĭ. Atunś Iorgovań dzîśa:
- Pućem să ńi-nśircăm cum vrei; foalili cu galbiń tot i-a mieu.
Atunśa dracu dzîśa:
- Hai să ńi-nśircăm Să faś, Iorgovańi, cum dzîc io.
- Da fac, cum să nu. Numa să faś tu năinći, să vidźen cum faś.
Atunś dracu dzîśa cătră Iorgovan:
- Şuiră tu, Iorgovańi, ca mińi, să să răsuńi valia dźi trii orĭ. Atunśa vo fi
foalili cu galbiń a tăi. Tunś Iorgovan dzîśa:
- Aaa, tu şći să şuirĭ śobăńęşći? Tu ai fost la oi? Tu ai fost păcurarĭ ca mińi?
Şćiu măi mul-ca ćińi să şuir, şî măi tari, şî măi frumos. Ia şuiră, să ć-aud, dzîśa
Iorgovan. Atunś iel înśepi să şuiri.
Cînd iel şuira,
Lęmnili să clăćina,
Rîurili înśita,
Izvoarîli săca.
Iorgovan dzîśa:
- Num-atîta poţ să şuirĭ, mă draśi? N’iś n-am audzît ńimic.
- S’e, n-ai audzît ńimic?
- N-am audzît, mi-s cam surd.
- S’i să mai şuir odată?
- S’i mă-ntrăbĭ? Ai să şuirĭ dźi trii orĭ, dzîśa Iorgovan.
- Atunś cîn măi înśipiá dracu să śuiri a doaoară:
Lęmńili să clăćinau,
Dźin rădăśină picau.
Atunśa Iorgovań iar dzîśa:
- Num-atîta, mă, poţ să şuirĭ tu măi draśi? Pria slab ći port. Să ći văd, măi ai
odată să şuirĭ cît dźi tari poţ tu, că dźi doauă orĭ n-am audzît ńiś-cum cum ai fişcońat.
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Atunź dracu proînśipiá să fişcoană a tria oară.
Cînd dracu fişcońia,
Iorgovań surdza.
Ş-atunś cătră dracu dzîśa:
- Lasă-ći, draśi, măi! Slab la piept ieşć. N-ai fişcońat dźi ńimic. Numa lasă
să fişcón io dźi trii orĭ, atunś vii vidźa tu śi-i fişcońat.
Dracu dzîśa:
- Fişcoańi, Iorgovańi, să ć-aud io pră ćińi, că tu pră mińi nu m-ai audzît.
Iorgovan dzîśa:
- Stăi, draśi, numa să-ţ spuń să faś cum spuń io. Am să ći leg la okĭ, că cînd
fişcon io odată, tu ai să surdzăşć.
- Aşa fişcoń tu dźi tari, Iorgovańi?
Iorgova dzîśa:
- Numa ai s-asculţ dźi mińi că io n-am să-ţ voiesc rău. Tunś Iorgovań îl liga
la okĭ şî grija un mai. Ş-atunśa cătră dracu dzîśa:
- C’-ai prigăćit, draśi? Să fişcon?
- M-am prigăćit, fişcoańi, dzîśa dracu, să ć-aud.
Atunś Iorgovan luva maiu şî-i trăa-n cap.
- Ai audzît, draśi, cum am fişcońat?
- S’i, că numa ca um puric m-o muścat. Cînd da Iorgovan a doaua oară în
iel, tunśa:
- Ai audzît, draśi, cum am fişcońat a doaua oară?
- Am audzît, Iorgovańi, nu măi şuira. Ai şuirat dźi dădăuorĭ, dar m-i
dźistul, că cîm vi şuira a tria oară, ari să mi să dźişkięie capu.
Iorgovań dzîśa:
- Nu, draśi, că tu ai şuirat dźi trii orĭ. Io am să măi şuir odată.
Iorgovań cîm maiu îl luvá,
În dracu cîn prodá,
Dracu źos cădźa,
Cătră Iorgovan dzîśa:
- Iorgovańi, dźizliagă-mă la okĭ. Să fi tu al dracului cu şuirat cu tot, că mi
s-o dźisfăcut capu şuirînd. Iorgovan îl dźizliga şî cătră dracu dzîśa:
- S’e, mă draśi, cun ţî să-mpari? Am şuirat miriéu o tari? Dracu dzîśa:
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- Ba tari, Iorgovańi, ai şuirat, dă capu mi s-o crăpat. Şî Iorgovan dzîśa:
- Ai dzîs, draśi, c-avem să ńi-nśircăm dźi trii ori. Dźi dădăuorĭ ń-am
înśiract. Cum ń-om înśirca a tria oară? Dracu dzîśa:
- Nu ń-om înśirca alt cum. La fugă ń-om luva. Cari om fi măi iuţ, ala om
cîşćiga foalili cu galbiń. Iorgovań dzîśa:
- Aaaa, numa la asta nu ć-ai luvat cu mińi. La fugă, aia vreu şî ieu. Şî la
asta am să ći birui. Vies-tu, draśi, copilu ăla? Ala-i copilu mieu. Dacă-l vii
aźunźi tu pră iel, cîn ći iai la fugă, atunś foalili cu galbiń vo fi a tău. Dracu dzîśa:
- Aaa, cu ala mă iau ieu la fugă?
- Cu ala. Ala-i copilu meu śi-i numa uriekili dźi iel şî-i micućel.
Tunś Iorgovań dzîśa:
- Acu, draśi, ia-o la fugă! Cîn dzîc ieu, ai să fuź, cîn copilu vo plica năinća
ta, tunś tu s-alerź. Iorgovan strîga:
Iii tut, ipuraş,
Să fuź cole pră ogaş.
Iepuru fuźa,

Dracu alirga,
Dźin oki-i piria.
La Iorgovans ă duśa.

S‘i:
- Ooo, Iorgovańi, tot să-ţ fie a dracului copilu tău.
Iel fuźa,
Dracu nu-l măi aźunźa
Cătră Iorgovań dzîśa:
- Iorgovańi, numa una am să măi dzîc cătră ćińi.
- Dzî, mă draśi, śi vrei; io mi-s popa tău. Iorgova dzîśa:
- Mai vrei tu śeva, măi draśi?
- Numa una mai vreu. Să mă iau la luptă cu ćińi.
- Cu mińi vrei să ći iai la luptă? Iiş-pria mic tu dźi luvat la luptă cu mińi.
Haida tu cu mińi, să ći iai tu cu taica meu al bătrîn la luptă, că cu mińi ieş pria
slab, că noi doi or-şî-ś-am probit, io tot ć-am biruit.
Ş-atunś să duśa-m păduri Iorgovan cu dracu; să duśa la o gaură. Acoló
locuia un urs. Ş-atunśa Iorgovan cătră dracu dzîia:
- Cînd io oi bruśí cu bîtu la gaură, atunś taica mieu vo iişá, cu ćini la luptă
să vo luva. Dar să vă-mbrăţîşaţ braţă la braţă, faţă la faţă.

Taica lui iişa,
Dracu cînd îl vidźa,
Îm braţă să luva.
Ursu cînd îl îmbrăţîşa,
Z’os pră dracu-l trînća,
Carńa i-o fărîma,

Oasăli li frînźa.
Iorgovan să profăśa,
La dracu să duśa,
După un liemn şădźa,
La dracu strîga:

Fuź, draśi, ăsta ari să-ţ pună capu, că ăsta-i bătrîn, nu iiş-tu ca iel. Fuź şî hai
cu mińi!
Dracu să răzbia,
Dźi la urs scăpa.
Ursu mărăia,

Dracu atunś fuźa,
Cu Iorgovan să duśa.
Iorgovan dźîsa:

Pră dracu-l şkipa.
- S’i mai vrei tu draśi acu? Cum să ńi mai luptăm şî śi să mai faśem? Dracu dzîśa:
- Numa una om mai făśa. Viez tu, Iorgovańi, palósu ăsta?
- Îl văd, draśi. Dar śi să fac cu iel? Fă tu năinći, să vidźen śi faś!
Tunś dracu dzîśa:
- Cari vo luva buzduganu ăsta şî-l vo zvîrli sus la nor, alúia-i vo udźi foalili
cu galbiń. Tunś Iorgovan dzîśa:
- Ooo, zmăuli, tu ieşći-n stări să-l zvîrli la nor.
Tuns dracu-l luva,
Buzduganu-l zvîrlia,

Trii dzîli-mbla,
Api-l afla.

Iorgovań dzîśa, si:
- Viedz, mă draśi, luna aia? Viedz că-s doi oamińi-n ia, unu-i covaś, unu-i
căldăraş. Dracu-i vidźa, cătră Iorgovań dzîśa:
- S’i fac, mă Iorgovańi, oamińi aia-n lună?
Şći, mă draśi, śi făśa
Unu caii potcovia,
Unu tot căldări făśa.
Io cînd cu buzduganu oi da,
In lună să vo duśa
Şî potcoavi vo făśa,

Caii-i vo potcovi,
La noi nu vo mai vińí.
Dracu cînd audza,
Cătră Iorgovan dzîśa:
- Lasă, Iorgovańi.
Nu-m da buzduganu

EMIL PETROVICI

98

Să-l bată cu śocanu,
Că io pră ćini ć-oi duśa

În śăli la casa ta.
Iorgovań dzîla:

- Cum, şî pră mińi mă iai, şî foalili cu bań şî iapa, că-i a mie?
Dracu pră toţ îi luva,
Pră Iorgovan cu iapa
Şî foalili-ntr-o mînă
Şî mirźa o săptămîńă
Ş-acas aźunźa.
Înuntru să băga,

Cătră Iorgovan dzîśa:
- Aiśa ţ-î casa ta, Iorgovańi?
Aiś ai locuit,
Pră mińi m-ai biruit?
- Aiś am locuit,
Pră ćini ć-am biruit.

- Şî cu śi-i astrucată casa tă?
- Cu noauădzăşînoauă dźi piei dźi drac.
Cătră copii dzîśa,
Iorgova strîga:
-Curieţ copii, prindźéţ dracu
Şî-l viţ omorî
Şî-l viţ bilí,
În casă pielia viţ puńa,

Gaura la pod om astupa.
Dracu cînd audza,
În luft să duśa
Şî pră Iorgovań îl lăsa.
Şî dacă vo fi,
Vo mai trăi.
Rudăria - Aceeaşi.

82
Iiria o muięri şî iiria-ncărcată. Şî ia iiria cu bărbatu la păduri, la porś. Şî ia
o făcut um băiat la păduri şî iei ii puńa numi Iorgovan. Şî iei nu l-o mai
boćidzat. Şî iel o criscut mari pan-o aźuns pră la vro ópsprăśi ań. Atunś dzîii
tată-so cătră iel:
- Măi Iorgovańi, s-aduśim pră popa să ći boćidzăm aiśa la păduri. Dumińică-l aduśem să ći boćedză. Dar să nu pleś cu porśi pană nu vińim noi dź-acasă.
Iel întrăba:
- S’ińi-i, tată, popa ala? S’i faśi cu mińi, cum mă boćadză?
- Ţ-toarnă apa-n cap şî-ţ puńi numili.
Dumińică să duśa, pră Iorgovań la colibă nu-l afla. Şî tată-so o-nśiput să-l strîźi:
- Măăăi Iorgovaaańi!
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Iel dźintr-o vali mari să răspundźa:
- Hăăă-hăăă, mă taaată.
- Vino, măăă Iorgovaańi, c-o vińit popa să ći boćędză!
Da ţîńi-1, faaata lui dźi popă, pană viń io la iel! Atunś popa dzîśa:
- S’ińi-i ala dźi s-audźi dźi strigă aşa taaari dźi sună valia?
- Ala-i Iorgovan copilu mieu.
- Şî cum i-ai pus numili?
- Iorgovan.
- Iorgovan să-i rămînă numili şî io mă duc. Popa s-o dus acasă.
Şî Iorgovan vińa. Şî tată-so dzîśa:
- Mă Iorgovańi, ći du şî tu acasă, ći du şî tu prî la bisărică, faś şî tu si faśi
lumia aialaltă îm bisărică, c-acuş îdz vińi vręmia, ca să će-nsurăm! Tunś
Iorgovan cobora acas şî să duśa la bisărică şî să pună la rînd cu oamińi. Tunś
popa cînd iişa cu cădźelńiţa, oamińi să-nkina şî cîn să-nkina, unu aźunźa cu
capu-n curu lui. Iel proda cu capu-n curu aluilalt, ăl dźin năinća lui. Ala săntorśa, o palmă-n obraz îi da. Iel să prontorśa şî proda-n ălalalt, în ortacu lui şatunśa să băćau ca draśi îm bisărică.
Tunś să duśa acasă şî tată-so-l întrăba:
- S’-ai măi vădzut tu, Iorgovańi, la bisărică? Ai făcut şî tu ca oamińi ăilalţ?
- Ooo, taaată, iśi, am făcut. Cîn m-am băgat îm bisărică, işî popa c-un
pitróń şî-n capu ăluia şî-n capu ăluia da. Şî oamińi să-nkinară. Ş-ăl dźinăpoiu
mieu dźęţă cu capu în curu mieu. Şi ieu prodźéţ cu capu în curu ăl dźi dźinăinća
mię. Şî al dźi dźinăinći să prontoarsă şî-m dźeţă o palmă în obraz. Şî io mă
prontorş şî-i dźeţ iar ieu o palmă ălúia dźi dźinăpoiu meu. Şî ńi băturăm ca
draśi-m bisărică.
Rudăria - Aceeaşi.

83
SPUMA DZ’I PRĂ MARE
O fost o muięri ş-o fost cu bărbat muięrea aia. Şî ia s-o-ncîlśit cu popa. Şatunśa ia s-o culcat cu popa. Şî cîm bărbatu să duśa dź-acasă, popa iiria aproapi
şî-l vidźa pră bărbat cîn să duśa dź-acasă şî să duśa la ia. Ş-odat-o plicat bărbatu
la Bozovíś şî popa l-o vădzut şî s-o dus la ia acas. Şî ia s-o culcat cu iel.
Bărbatu cînd o vińit dźi la Bozovíś, s-o făcud bićagă ş-o dzîs:
- Au, mă bărbaći, ca rău m-i.
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- S’i-ţ fălęşći, śi ći doari?
- Tot ma doari, nu şćiu dźin śe să-m fie liacu. Să ći duś, să-m aduś cîta
spumă dźi pră mari.
Tunś bărbatu plică să-i aducă cîta spumă dźi pră mari. Ia să vorbia cu popa
că cîn să duşi după spumă dźi pră mari, iel să să ducă la ia. Şî popa luva şî
crî’sńicu. Şî bărbatu o plicat după spumă dźi pră mari. Ş-atunś s-o-ntîlnit cu
ńeşći lăutaş. Tunś lăutaşî-l întrăbară:
- Undźi ći duś tu, mă omuli, undźi ai plicat?
- Ma duc, că m-i bićagă muierea şî m-o mînat după spumă dźi pră mari.
S’i:
- Ai, mă, napoi, că ia nu-i bićagă, numa ia să ţîńi cu popa. Hai cu noi napoi.
- Şî śi faśiţ voi cu mińi, că ia mă viędźi?
- Nu ći viędźi, că cîn ń-apropiem noapća lîngă casă, ći băgăm într-un sac şî
ligăm sacu la gură şî-l luvăm pră umăr şî baćim la firiastă şî ńi rugăm dźi ia să
ńi sloboadă înuntru. Şî omu atunśa aşa făcu. Să-ntoarsă cu iei napoi şî cîn sapropiară dźi casa iei, îl băgară-n sac şî ligă sacu la gură şî Ţîgańi bătură la
firiastă. Şî ia iişî la firiastă şî dzîsără:
- Sińi ví-săţ voi la firiastă şî śińi baći?
- Noi ńí-săm ńeşći lăutaş. Nu vi faśi bińi să ńi primeşć să odźińim la voi?
Tunśa o dzîs:
- Ba vă primasc. Şćiţ să cîntaţ frumos?
- Şćim să cîntăm dź-eli lumesć.
Atunśa-i slobodzî nuntru lăutaşî şî iei luvară sacu pră umăr şî s-o băgat în
sobă. Atunśa dzîśa:
- S’-ai tu, măi Ţîgańi-n sacu ăla?
- Dźi-elia noaştri, dźi-eli ţîgărieşć. S’i:
- N-ai loc cu sacu-n sobă, că-i strîmćală-n sobă.
Tunś Ţîgańi o dzîs. S’i:
- Noi băgăm sacu su pat. Ş-atunśa l-o băgat su pat sacu şî ia o făcut mîncari, o tăiat găiń ş-o śinat. Tunśa o dzîs cătră Ţîgań că să dzîcă, ca să źoaśi ia cu
popa. Atunśa Ţîgańi o-nśiput să cînći şî ia o-nśiput să źoasi cu popa. Ia dzîśa:
Sus, popo, sus,
Că bărbatu mi s-o dus
După spumă dźi pră mari,
Să mă ţuśi-n curu-al mari.

FOLKLOR DIN VALEA ALMĂJULUI

101

Tunś Ţîgańi dzîśa:
Dar dać-oi dźizliga sacu,
Atunś vii vidźa pră dracu.
Atunśa dzîśa:
- S’i dźîś tu, măi Ţîgańi?
- Aşa zîc io. Aşa m-i zîcala mia. Atunśa iar o-nśiput să źoaśi şî iar dzîśa:
Sus, popo, sus,
Că bărbatu mi s-o dus
După spumă dźi pră mari...
Dźi trii ori o dzîs tot aşa şî Ţîgańi tot aşa o dzîs:
Dar dać-oi dźizliga sacu,
Atunś vii vidźa pră dracu.
Cînd o dzîs a tria oară, atunś Ţîgańi o dźizligat sacu ş-atunś o vădźut pră
dracu. Ş-atunś o iişît bărbatu dźin sac. Ş-atunś ńeşći lăutaş o şădzut la uşă şî uńi
o şădzut la firiastă şî iei o-nśiput să bată pră popa şî pră crîsńicu. Ş-atunśa popa
o spus că iel plăćęşći să nu-l bată. Atunśa iel o plăcit cu bań. Crîsńicu n-ávia
bań să plăćască. Ş-o-ntors crîsńicu curu-n sus şî i-o pus o lumină dźi milikę’rţ
în cur pan-o tricut lumina toată în curu crîsńicului. Ş-atunśa i-o slobodzît.
Ş-o vińit Dumińica şî ia o dzîs cătră bărbat:
- Mă bărbaći, mă duc cîta la bisărică.
- Poţ să ći duś.
Atunśa popa cînd o vidźa, înśipia să cînći:
Frumoasă-i muierea ćasta.
Atunś crîsńicu dzîśa:
Frumoasă pră paralili noaştri.
Crîsńicu prodzîśa:
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Io parali n-am avut
Curu fięşńic l-am făcut.
Tunś lumia dzîśa:
- Oooo, Doaaamni, ca frumos cîntă popa-m bisărică.
Atunś bărbatu iei dzîśa:
Cîntă, ca dracu să-l ia.
Rudăria - Aceeaţi.
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ZORILE, PETRECEREA MORTULUI, BOCETE
84
ZORILI MORTULUI
În dzîua dă să-ngroapă; pănă-n dzî dźimińaţa. Stau [femeile] lîngă mort.
Atunś iele să-nśep a cînta. Vińe: patru-ntr-o parće, patru-ntr-alta sau śinś. Cîn
jumătać[e]-o gâtat, atunś înśępe alialalći.
Fire, trîndăfire;
S’-ai zăbăvit,
Dă n-ai înflurit,
Dă ierĭ dźimińaţa
Pană d-astă mińaţă?
Trîndăfiru-m dzîsă:
Ieu mi-am zăbăvit
Tot la śudz prăvint
Păn s-o dăspărţît
Suflet dîla oasă
Cu mare durięre,
Cu păręre ră-re.
Du-će, Ioańe, du-će
Tot pră drum năinće,
Pană vii aźunźá
La al măr dă Sîmpetru,
Dă vîr[f] pîn la śerĭ,
Poale źos pră mărĭ;
Pră poală înflurit.
Iară źos la rădăśină
Ięstă o maică bătrînă,
Maică Mărie iera,
Cu caucu-i adăpa,
Drumu li-arăta.
Iar să merź năinće
Şî să nu-n greşăşć,

Drumu să-l sminćeşć.
Să nu će abaţ la stînga,
Că-s răzorĭ araće,
Cu spiń sămănaće,
Să ć-abaţ la driapta,
C-acoló vo fi
Florĭ pintru dor,
Pintru ăi călătorĭ;
Florĭ vi culięźe,
Dă dor îdz vo tręśe.
Iar să mierź pră drum
Pan vii aźunźâ
L-al mîndru dă rai.
La rai śin-iera?
Maica Prięşesta.
Lucru śe-m lucra?
Vii şî morţ scria.
C’e roagă, Ioańe, će roagă,
Să će scrie în coala viilor.
Roagă, Ioańe, nu ruga,
Dacă n-ai rugat
Cînd porîncă s-o dat.
C’-oi scri-n coala morţilor:
Îrćie măi am,
Condźei n-am perdut.
Dar dîn coala viilor
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Îrćia am sfîrşît,
Condźei am pierdut.
Iar će du, Ioańe, će du
Pînă vii aźunźá
Undźe şerbi or ara
Şî śuće or sămăna.
Du-će, Ioańe, du-će
Pînă vii aźunźá
L-al ńegru pămînt;
C’e roagă dă Domnul sfînt,
Să nu grăbască,

Să će putrădzască,
Că tu-i vi da
Faţa ta
Sup pravíşća lui,
Iar spaćili tîăle
Pră braţăli lui.
Dumnezău să će ierće,
Să fii iertat,
Sufletu uşurat,
Dîla noi plecat.

[Fiecare vers e cântat de două ori de o echipă de patru femei; echipa
ceealaltă reia acelaşi vers şi-l cântă tot de două ori:]
Fire, trîndăfire,
Fire, trîndăfir!
Bozovici - Iglica Bufta, 50.

85
DĂ PITRICUT LA MORT
Cînd s-apropie să-l ducă la groapă, în sobă, pană n-a plecat. Una-nśępi şî
patru-s aşa. S’inś dă toaći.
Vară, vară, primăvară,
Săśitoasă şî amară,
Vînturoasă, iar săśitoasă!
Dîn copići scînćei mărg
Şî pră nărĭ veńin îi pică
Şî dîn gură pară-i cură.
Şî grei vameş că mi-ş ierea.
Şî luvau vamă
Fără samă.
Dă tălazu mărilor
Florili sînguri-nflor,

Sîngurięli să dăsflor.
Vińe nuviriel dă ploaie
Şî nu vińi cum să vińi
Şî mi-j vińi văirînd,
Toată lumea spămîntînd.
Toaće izvoarili o săcat,
Numa unu o rămîńat
Şî somodźia aşa-m dzîśa:
Să mi-ş iasă pan afară!
Io afară nu mi-ş ies,
Că pră pat că m-am culcat,
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La odźină m-am lăsat.
Copilaş dăpră boćíţă,
Fięći mari pră munuńioari,
Kimiećíţă pră cîrşoari,
Şî kimięţ pră cîrjîioari,
Z’uńiláş pră fluirięli.
Somodźia aşa-m dzîśa:
Că stag ńegru rădźica
La uşîţa mortului.
Şî ięstă un măr dă Sîmpietru
Şî pră poali-i înflurit
Şî pră vîr ie-mpupit,
Cum ăi bun dă mirosit.
Ięstă un brad mari rotat,
Aşa-i dă mari minunat
Cu vîrvărĭ pană la śerĭ,
Cu poalili prăstă mărĭ.
Doamńe, la tulpina lui,
La tulpina lui śini şădźa?
Doamńi, Maica Prięśista
Şî cu Sîmtă Maică Mărie.
Şî mi-ş sădźi şî mi-ş scrie
Tot pr-o coală dă arćie.
Şî i-i scamnu dă mătasă
Tot dă sîrmă, Doamń-aliasă,
Şî i-i scamnu dă răkită,
Dă răkită împupită.

105

Roagă-mi-ći dorului,
Să-ţ aźući dźalului!
Şî pră drum să nu grăbieşć,
Că şî măi rău putrădzăşć.
Spinăruica-i putrădza
Şî faţă albă călfidza
Şî okişori pănjăńa.
Roagă-mi-ći dźalului,
Să-ţ aźući dorului!
La mijlocu drumului
I-o lină fîntînă.
Şădźi cu păharu-n mină,
S’ińi trięśi mi-l înkină.
Ş-aşa apa ii dă răśi
Şî dă dor îi trięśi.
Dar apă să nu mi-j bię,
Că-i apă zăuitată,
Să zăuită dă lumea toată
Şî dă striń şî dă veśiń
Şî dă toaći ńemurięli
Şî dă buńi surorięli
Şî d-ăi buń dă puişori.
Doamńi-i dă grădźiń cu florĭ,
Ş-atunś vo vińi,
Cînd cu śierbi oi ará
Şî cu śuće-oi sămăna.
Bănia - Ana Oţu, 67.

86
[Continuă pe altă melodie]: nu-i tot un viers. [E melodia pe care am auzit-o
la Bozovici].
Firi trandafiri,
Ieş-roşu la firi

S’i ć-ai zăbăvit
Dă n-ai influrit
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Dă ieri dźimińaţă
Pan d-ăstă-mińáţă?
Tu mă-ntrăbĭ pră mińi,
Da io n-am înflurit,
Că io mi-am prăvit
Tot la śudz prăvind
Suflit dăspărţînd,
Suflit dîla oasă
Dîn lumi frumoasă,
Oasă păcătoasă.
Hai, dorule, hai
Haida dupę mińi,
Să ći duc pră ćińi,
Să ći duc la rai.
Mortu să ruga
Să-l scrie în ăi vii.
Somodźía mi-j dzîsă:
Ieu îl scriu în ăi muorţ,
Că fuoili s-o-mplut,

S’erńala s-o sfîrşît,
Condźeiu l-o pierdut.
Mortu iar să proruga
La driapta să-l dźę,
Că-s răzorí araći
Şî cu florĭ sămănaći.
Dar la parća stîngă,
Că-s răzorĭ ńiaraći
Şî cu spiń sămănaći.
Şî mortu iar ruga.
Dă će roź, dă ba,
Dacă n-ai rugat dă mult
Cînd an dat vięstă-n sat.
Pămînći,
Pămînći!
Dă astădz năinći
Să rni-l prindz părinći
Cu Aránźil Meílă.
Bănia - Aceeaşi.
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Cînd pliacă cu mortu la morminţ, atunśa pînă n-a plecá, îl petrięśe. A’pu
ięstă doauă petrięśeri. Unu dzîśe că: «Pră śe cîmpu-al pîrjolit» şî alta să dzîśe:
«Pup dă trîndăfir.» Ięstă-n saćili ălia, că-i scris în cărţ, în ţăitúngurĭ.
Pră śe cîmpu-al pîrjolit,
Pră Ion îl duśa
În legăńelu-al dă mătasă.
Iel să văita.
S’ińe mi-l duśa
Sus la Iristos,
Undźe-i raiu vedźeros.
Şî iei să ruga S
ă-l scrie-n ăi vii.

Maica nu će poaće scrie-n ăi vii,
Că coala mi s-o-mplut
Şî condźiiu l-am perdut
Şî śerńala an sfîrşît.
Numa Maica mi će scrie,
Mi će scrie în ăi morţ
Că coala-i mult goală
Şî condźiiu l-am noit
Şî śerńala an grijît.
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Haida, Ioańe, pră drum năinće
Sus la grădźină,
Că drumu ţî l-am măturat.
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Bać-o, Doamńne, dă grădźină
S’ińe s-o dus nu măi vińe.

[Patru femei cîntă. Ceealaltă petrecere cu «Pup de trandafir» a fost publicată într-o gazetă pentru popor. S-a răspândit nu de mult în sat, din Moceriş.]
Şopotul-Nou - Păuna Râncu, 50,
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Cîntat după mort pînă la morţărie.
Scoală, Petre, scoală!
O nu ţ-î păca[t] dă Dumńedzău,
Că cum rămîn ieu.
Dacă io aş puća,
Dzîlili li-aş împărţî,
Dă ćine n-aş udźi.
Dragă, io aş merźá,
Cu ćińe aş şădźa,
Niś d-on rău ieu nu ţ-aş fi,
Că dă toaće ć-aş îngriji.
Roagă-će lui Dumńezău,
Să merg, Petre, şî ieu,
Că-i păcat dă Dumńezău,

Să rămîn văduvă ieu.
Că muięria făr bărbat
Ie dă vorbă tot în sat.
O nu şći tu, dragă, bińe,
Că noi doi ńe vorbiam,
Toaće le-mplińam
Dar acuma, vai dźe mińe,
Rămîń ca o pasăre-m pădure.
Să faś cum vii puća,
Ieu cred tu nu vii şădźa,
Să proviń la mińe,
Să mă iai cu ćińe.

[Femeia spuńe un vers, celelalte îl reiau în cor:]
Scoală, Petre, vai dźe mińe!
Undźe, drago, ai plecatî
Şî pră noi cum ń-ai lăsatî?
Atunśa-dz vińe, Domnule, să dzîś, nu şću cum; dar aşa.... După cum ţ-î
durięria şî jălia dă mare.
Bozovici - Igllca Bufta, 50.
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Ia scoală, Păuńe, scoală,
Scoală-će, măi vorbięşće,
Că acuma-i a dîn urmă.
Dar că noi nu ni mai întîńiimuuu,
N’iś pră lume să vorbiiimuuu.
Nu-i păcat dă Dumńidzăăăuuu,
M-ai lăsat tot sîngură-riuuu.
O, n-audz, Păuń-audz,
S’e io ć-aş ruga.
Să mă iai şî pră mińe,
Să mă iai cu ćińe,
Că n-am mumă,
Că n-am tată

N-am fraţ,
N-am surorĭ,
N-am fięće,
N-am fiśorĭ,
Mi-s pustîńe-n lume
Ca mierla-m pădure.
Dar şî mierla ńamurĭ are
Cucuşoru frăţîior,
Rîduńaua verişor.
Cum ghindźeşć să putredzâşć,
Pră mińe să mă jăleşć,
Că şî io ć-oi jăli
N’iś pră lume nu ń-om mai întîńi.
Şopotul-Nou - Păuna Râncu, 50.
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Odolian, Odolian,
Dă śi n-ai murit încă an,
Să nu torc şî pră duuán2.
Bănia - Lisăvieta Puia Lăban, 67.

1
2

De la versul “Mai lăsat...” recitează, nu mai cântă.
Parodiază bocetul.
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DESCÂNTECE SI PRACTICE MAGICE
91
DĂ DZ’OKIAT
O plecat,
Pră cale,
Pră cărare,
Să-ntîlńi Ion cu dźiokitoriu-n cale
Ińima-i săcară,
Criéri-i turburară.
Io śe mă socoćii?
În źenunki-nźenunkiai,
Trii săbi-n mînă luvai,
La toţ capićili tăiai,
Dîla toţ sînźe luvai,
în capu Iu Ion lăpădai.
Puşă-i snagă la snagă,
Os la os,

Mai vîrtos dă cum o fost.
Să rămînă luminat,
Curat,
Ca dă Maica Mărie lăsat.
Pică sînźe-aiś colię,
Pică oki cui će dźokię-.
Dăscînćicu-i dîla mińe,
Liacu dîla Maică Mărie.
Dăscînćicu mieu
Şî liacu dîla Dumńezău.
Io suflu prăstă cap,
Dźidźiokiu s-să ducă-n sat.
Io suflu prăstă frunće,
Dźidźiokiu s-să ducă-n munće.

Asta-i dźidźiokiu dă cap. Puń mîna pră frunće şî dăscînţ.
Bozovici - Iglica Bufta. 50.

9
DĂSCÎNC’ICU SÎMC’I MAIKI MĂRII
Dăscînt lu Pătru dă dźidźokĭ.
S’ińi o dźokiat,
O crăpat.
S’ińi-o rămńit,
O plesńit.
Şî dăc-o fi dă om,
Să crape boarfili,
Să ięsă sămînţîli.

Dăc-o fi dă muięre,
Să crape ţîţîli,
Să cură lapćili,
Să-i moară copilu dă foame.
Dăc-o fi dă fată mare,
Piśe cosîţa,
Să nu să măi măriće.
Oaia-ş linźe mielu,
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Vaca-ş linźe viţălu,
S’uta linźe roiu.
Io ling pră Pătru
Dă dźokiturĭ,
Dă rămńiturĭ,
Pătru să rămînă
Curat,

Luminat,
Ca dîla Dumńidzău lăsat.
Că io cu limba i-am dăscîntat,
Sîmtă Maică Mărie,
Liac dîn limba mia să-i fie.
Dăscînćicu mieu,
Liacu dîla Dumńidzău.

Asta dzîśe dă trii uorĭ. Dăscîntă-n apă. Ia un cuţît şî puńe apă-n scafă şî
dăscîntă. Faśe aşa cu cuţîtu acoló-n apă. La urmă după ś-o gătat, stîmpără tri
cărbuń în apă; udă pr-al dźokiat.
Şopotul-Nou - Păuna Râncu, 50.

93
DĂ DZ’IDZ’OKIU
Cînd îl doari pră om capu dă varsă. Ala dăscînt aşa cu mîna şî cu apă,
dacă nu-i lîngă mińe. Tămîńi [în apă].
Dăc-o fi dźiokiat un om,
Să-i crapi capu,
Să nu să miri dă ńima,
Să-i cură boaşîli.
S’i iera o păsăria,
Codălbia;
Dźidźokiu-l luvai
Dîn creii capului.
Şî dacă l-o fi dźiokiat o muięri,
O starpă, o cu lapći,
Să nu să miri dă ăl bićag,
C-o fi frumos, o urît.
Dacă l-o fi dźiokiat o babă,
Să rămână surdă-n lumi-n ţară.
C-o fi urît, o frumos
Cum Dumńidzău l-o lăsat,
Maică Mărie liac i-o dat.

Dacă l-o fi dźiokiat o fată mari,
Sînźi dîn coadă-i curia
Şî dźidźiokiu dîn cap îl luva
Şî în mări-l duśa,
Undźi-s făclii aprinsă,
Miesă-nćinsă.
Şî Dumńidzău îl dăruia
Şî la mări-l duśa.
O, Maică Mărie, să ruga,
S’ińi l-o fi dźiokiat,
O dă mic, o dă mari.
S’i ira o păsăria,
Codălbiá,
La iazu mărilor să duśa.
Dźidźiokiu dîn frunći,
Dźidźiokiu ăl dîn cap,
Du-ći-n sat la śińi ć-o fi mînat.
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Cu toaći dzîlili m-an rugat,
Câ liac i-an dat
Şî cu gura l-an dăscîntat.
O, Maică îlârie-n loc sta,
Toaće haińili le-am mînat,
Dîla Dumńidzău sfîntu le-am mînat.
Şî cum să scutură bosîiocu dă roauă
Şî iarba dă pămînt,
Aşa să să scuturi bićagu
Dă toaći spaimili,
Dă toaći boalili.
Pră caii,
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Pră cărări
Şî Domnu Ristos dă folos.
O, Maică Mărie, Doamnă mari,
Nu pot să-ţ şăd în cali,
Că înźereii će păza,
Dźidźiokiu dîn cap să duśa,
Dîn zgîrśili nasului.
Undźi-s făclii aprinsă,
Acoló să-l dăruiască
Cu strădomaşî i-am mînat,
Cu gura i-am dăscîntat
Cin ţî să baći ćęmia, la copii.
Bănia - Ana Oţu, 67.

94
DZ’ISCÎNC’IC DZ’I DZ’IDZ’OKIU
Dźokiu dźi la cutări dźin cap
Să să ducă-n sat.
Dźokiu dźi la cutări dźin frunći
Să să ducă-n munći.
S’ńi-o dźokiat pră cutari, o crăpat,
S’ńi-o rămńit la cutări, o pliosńit.
Dźi-o fi dźokiată dźi muięri,
Să-i crăpi ţîţa,
Să-i piśi cosîţa,
Să-i moară băiatu dźi foami,
Să să miri lumia şî ţara dźi ia.
Cutări să udźască curat.
Luminat,
Ca dźi la Dumńizău lăsat,
Ca dźin tată sămănat,
Dźin mumă făcut,
Dźin moaşă scăldat,
Dźi naşă boćidzat,
Ca staua-n śeri,

Ca roaua-n cîmp.
Ca poala Maiki Mării.
Dźin limba mie liac să-i fii.
Hei, acú dź-o fi dźi om dźokiat,
Să-i crapi boaşăli,
Să-i cură pişatu,
S-să miri lumia şî ţara dźi iel.
Cutari să rămână curat,
Luminat etc.
Dź-o fi dźi fată mari,
Cu cosîţa pră spinari,
Să-i crăpi ţîţa,
Să-i piśi cosîţa,
S-să miri lumia şî ţara dźi ia.
Cutari să rămînă curat,
Lumińat etc.
O plicat un om roşu,
La o păduri róşii
Cu o săcuri roşii
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Să taie un lemn roşu,
Să facă o strungă roşii,
Să mulgă oi roşii
În strungăriaţă roşii,
În cumpănă roşii.
Dźin cumpănă roşii,
Îl puńa în străcătoari roşii.
Străcătoaria roşii o luva
Ş-o puńa-ntr-un sălśińęr roşu.
Sălśińęriu roşu nu să şćia
S’i să făśa.
Aşa nu să şćia śi să făśa
Dźokitoriu cu dźokitoaria,
Rămńitoriu cu rămńitoaria,

Cu toaći miraćili,
Cu toaci dźizmiraćili
Dźi la cutari.
Cutari udzá curat,
Lumińat,
Ca dźi la Dumńizău lăsat,
Ca dźin tată sămănat,
Dźin mumă făcut,
Dźin moaşă scăldat,
Dźi naşă boćidzat,
Ca staua-n śerĭ,
Ca roaua-n cîmp,
Ca poala Maiki Mării.
Dźin limba mie liac să-i fii.

Aşa cu mîńili goali dźiscînţ la cap. Atunś sufli prăstă cap.
Rudăria - Icoana Maćei, 25.
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D’I D’ID’IOKIU
Fuź d’id’iokiu
D’in creii capului,
D’im faţa obrazului!
D’id’iokiu cu muroń,
D’id’iokiu cu muroańi.
Ińima i-o crăpat,

Sînzźili i l-o vărsat,
Iar să rămînă curat,
Lumińat,
Ca d’i moaşa iar scăldat,
D’i naj bot’izat.
D’iscînţ aşa-n săc, cu suflitu suflat.

[Suflă peste cel bolnav.]
Pătaş -Ana Băśilâ, 78.
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DĂ MÎNĂTURĂ
S’iń-o mînat cu o mînă,

Întorc cu doauă.
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Şî śiń-o mînat cu doauă,
Întorc cu trii.... etc.
S’iń-o mînat cu opt,
Întorc cu noauă,
Cu noauădză-şî noauă.
Să să ducă dă pră capu a lui śe-i bećag,
Sâ rămînă curat,
Ca dîla Dumńidzău lăsat,
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Că io m-ań rugat la Maica Mărie.
Maica Mărie audzá,
Pră scară dă sară să cobora
Şî cu biśu pocńa
Şî toaće durierili dîla cutare luva.
Şî iei să rămînă curat,
Ca dîla Dumńidzău lăsat

Atunśa dzîśe:
Fuź strigă
Şî strîgoańe
Şî muruoń
Şî muroańe,
Şî rămńituri
Şî prăvituri,
Nu sta,
Nu şădźa.
Dîla cutare
Duśe-vă-ţ în mări ńęgre.
Acoló să vă zădźinaţ

Şî pră cutare să-l curăţat
Dă răle,
Dă durierĭ.
Şî să vă duiśţ dîn grâdźină în
grădźină,
Păn viţ da prăstâ stăpînâ;
Şî dîn sat în sat,
Păn viţ da prăstă a ś-o mînat.
Da tu, cutare, să rămîń curat
Ca dă Dumńidzău Isus Cristos lăsat.

Dăscîntă-n apă şî molidvă. Să pună noauă fálurĭ dă bucaći în apă. Puń sare,
puń pită, puń cucurudz, puń păsui, puń crumpiel, puń tămîńe, dulęće, śapă,
piparcă. Şî cu mătura şî cu cuţîtu să dăscînći. Să să spieli şî śe rămîńe s-o
lapidźe la hotar, undźe să hotărăşće cu veśinu. Cum să hotărăşće cu veśinu, aşa
să să hotărască rău dîla iel.
Bozovici - Fira Cocorăscu, 84.
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DĂ MÎNĂTURĂ
Mînătură curată,
Mînătură spurcată,
Năpoi întorcată,

Du-ći la mărili negri,
C-o criśit fińi voştri,
Să vă dúśeţ să cununaţ
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Şî să bięţ şî să mîncaţ
Şî pră cutare curat să-l lăsaţ.
Să rămînă curat.
Lumińat,
Ca dîla Dumńidzău lăsat.

Dzîśe dă trii ori. Iar prodzîśe:
Mînătură curată,
Mînătură spurcată,
Năpoi întorcată,
Dusi-vă-ţ la mărili vînăće

Ş-atunś dzîśi:
Dusivă-ţ la mărili albi....,
Io v-am dăscîntat,

Prăstă mărili ńęgri v-am aruncat,
Cutare curat o rătmîńat.
Şopotul-Nou - Păuna Râncu, 50.
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AL DĂ MÎNĂTURĂ
Mînâtură spurcată
Şî noauă văduvi văduvići
Şî dîla cutări oprăvići.
Şî cu puşca l-am puşcat
Şî cu mármor l-am mărmurit
Şî cu prau l-am prăuit
Şî ăluia cari-i bećag l-am mînat
Şî cu pięli goală l-am mînat,
Pră roată l-am încălicat
Şî cu coarńi dă capră l-am îmbruţat
Şî-n N’ergăń li-am ńicat ś-am
îmbruţat
Şî o vińit mînătură pră apă
Şî io am mînat-o pră săc.
Şî iar o mînat mînătură pră să
Şî am mînat-o-n apă.
Şî du-ći, mînătură,
Prîn foc, prîn apă,
Că ieu cu gura ć-an dăscîntat
Şî dźalu al mari ţî l-am dat
Dă keltuială şî dă oprăvit.

Şî du-ći pră povói!
Du-ći la dom-so năpoi,
Să nu-i dźę a sta,
La pat îl vo culca,
Z’os să-l trînćască!
S’ińi i-o fi dat cu una,
Îi dau cu doauă.
S’ińi i-o fi dat cu opt,
Îi dau cu noauă,
Cu noauă cară-ncărcaći,
Ca dă sari apăsaći.
Şî źos să-l trînćască
Şî căcaina să-l lovască.
Şî cum întorc patru boi la capići,
Aşa să să-ntoarcă
Fâcăturili,
Mînăturili.
Şî iel rămîńe’ curat,
Luminat,
Ca dîla Dumńidzău Sfîntu lăsat.
Şî să nu poată sta,
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Să nu poată-mbla,
Pan dă mińi vo da.
Şî liac i-an dat
Cu gura i-an dăscîntat.
Şî io dăscîntătoari,
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Şî Domnu Ristos dă fălos.
Şî Dumńidzău sănătaći-i da
Şî Maica Mărie cu iel iera.
Am dăscîntat aşa cu mîna.
Să pun mîna pră iel.
Bănia - Ana Oţu, 67.

99
D’I MÎNĂTURĂ D’-A SPURCATĂ
Cîn d’iscînţ d’i mînătură d’-a spurcată, iar d’iscînţ cu spurcat.
Iartă, sfînt’i pămînt’i,
Că nu ti’mpung pi t’ińi,
Împung mînăturili.
Mînătură cu d’áuul,
Mînătură cu muroańi,
Mînătură cu păduroańi,
Napoi să napoiaţ,
În codri pustîń să plecaţ,

Undźi săcuri n-o tăia,
N-is cocoş n-o cînta,
N’iś urmă d’i om nu s-o afla!
Ion să rămînă curat,
Luminat
Ca d’i la moaşă scăldat,
Ca d’i naj boti’zat.

Cu cuţît, cu tamîńi şî apă o răkie şî molidvă, şî ai. Bię. Să udă d’i noauă orĭ.
[Cuţitul] îl puń orĭ după uşă orĭ sup pat, îl împlînţ îm-pămînt.
D’i trii orĭ să d’iscîntă.
Pătaş - Ana Băśilă, 78.

100
ACU FAS’EM PRĂ SCRISA
Să să mărice fiećili sau fiśori. Iai brăśirili dă prîngă iei şî le duś la vrăjîtoare. Şî zvîrli brăśirili pră coş. Aşa dzîś:
Iiu brîuşoru mieu,
Îl zvîrlii pră coş.
Dă pră coş ieşî un cocoş.

Cu ćicu dă fier,
Cu ăripili dă oţăl.
Să nu-dz dźę a sta,
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Să nu-dz dźę a şădźa,
Pănă-n lumi-n ţară vii pleca,
Dă scrisa lu cutare vii da.
Să nu-i dźe a şădźa,
Să nu-i dźe a mînca,
Să nu-i dźe a lucra,
Să nu-i dźe a uodźińi,
Să nu-i dźe a durmi,

Pană la cutare vo vińi.
În vis s-o visădză
Ş-aievea să-l vadă.
Cu ćicu să-l ćocńască,
Cu ăripili să-l pălăpăiască,
La cutare să-l porńască.
Pan dă trii uorĭ asta să faśe aşa.
Bozovici - Igliea Bufta, 50.

101
DĂ DRAGOSTĂ
Faź dă dragostă-n mięri şi cu bosîioc.
Cum traźi albina
La stupină
Dă pră toaći floriśęlili,
Dă pră toaći dźelurięlili,
Dă pră toaći rîurięlili,
Cum aliargă,
Cum să zbuśumă,

Cum aduśi,
Dă toaći căsuţăli şî le umpli,
Aşa să s-astrîngă toţ fiśori la cutari
(sau fiętśili la fiśorĭ),
Că cu mięri voi indulśi,
Cu bosîioc voi mirosî
Şî slava Domnului s-o coborî.

Pan dă trii orĭ. Atunś fata sau fiśoru ia puţînă mięri şî-ş unźe źenili
[pleoapele] şî hainili pră iei. Şî pliacă la joc.
[Busuiocul] îl poartă la iei.
[Vrăjitoarea ţine mierea şi busuiocul în mână când descântă.]
Bozovici - Igliea Bufta, 50.

102
DĂ DRAGOSTĂ
Cum aliargă albina la stupină,
Aşa s-alęrźe cutare după mińe.
Şî cum ie dulśi mięria,

Aşa să fiu dulśi ieu la cutari.
Şî cum nu poaće ńima fără sare,
Aşa să nu poată iel fără mińe.

Acu dzîśe:
S’iń-o fi făcut urîśuńe
C-o mînă,
Io întorc cu doauă.
S’iń-o făcut cu doauă...

Iar, pan-la noauă.
Le luvai,
în mărĭ le lăpădai
Şî pră mińe, cutare, mă curăţai.

Cu mięri şî cu bosîioc. S-să ungă şî să ungă pră ăla care vrię. Bosîiocu-l
puńe-m pozonarĭ, dacă-i om, şî dacă-i muięre-l puńe după brîu. [Femeia să se
ungă în cruce pe faţă].
Bozovici - Fira Cocorăscu, 84.

103
Îi fac pră scrisa. Aruncă brîu-n sus pră coş; şî marţ sara şî sîmbătă sara:
N-árunc brîu lu Ana,
Numa arúnc un cocoş
Cu ćicu dă fier,
Cu ăripili dă lemn,
Cu măsîăli dă oţăl;
S-să ducă la soţu lu Ana,
Cu ćicu să-l ćocńască
Cu ăripili să pălăpăiască,
Dîn som să-l pomeńască,
La Ana să-l porńască;
Să nu poată lucra,
Să nu poată mînca,

Pîn-la Ana vo pleca.
Cu ńima să nu zborască,
Pîn cu Ana s-să-ntîńască.
D-o fi dîn sat,
Să vină dăzmăţat,
În vis, să-l visădz
Ş-aięvia să-l văd.
D-o fi legat,
S-să dăzlięźe.
D-o fi dăzlegat,
S-să prolęźe.
Şopotul-Nou - Păuna Râncu, 50.

104
PRĂ SCRISA SPURCATĂ
[Se aruncă la fel brîul pe coş, la Anul nou sau marţi şi sîmbătă seara].
Arunc în sus pră coş

Un ńegru cocoş,
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Un lag vălác
Ş-un şărpe-ntărîtat,
Cu dracu mestăcat,

La soţu Iu Ana mînat,
S-o ia, să nu poată sta.
Şopotul-Nou - Aceeaşi.

105
[La Anul nou fetele ies la miezul nopţii în grădină.]
Prindźe dă gard:
Nu scutur gardu,
Scutur pră dracu,
Să-m aducă soţu mieu,

În vis să-l visădz
Ş-aięvea să-l văd.
Şopotul-Nou - Aceeaşi.

106
Li fac d’i dragostă în mięri.
Cum să-ntoarśi śicoaria şî pozomócu cătră răsărit, cătră sfinţît, aşa să
rămînă care s-or împreuna, să fie śinśtîţ şî îndulśiţ pîn la sfîrşîtu vieţî. Cum îi
mięria îndulśită şî śinstîtă, aşa să fie şî iei plăcuţ şî vădzuţ pan la sfîrşîtu vieţî.
Îm mieri să d’iscîntă, mănâncă în gură şî unu şî altu, o-l unźe.
Pătaş -Ana BăSilă, 78.

107
[DE LEGAT]
Apăi la legat trăbui śară dă stup mort şî cu brăśinariu care-i alúi dă s-o
şćers cînd o iubit - să mă ierţ. Aşa fac muięrili cînd au trai rău cu oamińi. În dos
dăscîntă, în şăle, la foc şî dzîśe:
Nu leg brăśinariu,
Numa leg trupu cutăruia,
Să nu să măi poată duśe niś-undźe.
Numa dîla mińe să fie dăzlegat;
Şî dă fată mare şî dă văduvă
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Şî dă muięre cu bărbat, legat.
Noauă noduri le liagă. La tot nodu dzîśe odată [cu mînile la spate].
Ş-fac păcaće. Asta nu-i bun. [Zice că moare omul dacă nu-i desleagă]. Sînźili să
suie-n cap.
Bozovici - Fira Cocorăscu, 84.

108
[DE DESLEGAT]
Dară dacă să zgodźeşće dă-i omu legat, dă nu poaće să facă cu muięria
nimic, aia iară-ţ spun.
Atunśa trăbui slobodzîtură (făńină dîla care o faśe-ntîń) şî apă dîla rîu.
Slobodzîtură s-o pună-n apă şî să dzîcă aşa:
Cum să sloboadźe făńina dîla moară,
Aşa să să sloboadă iel.
Şî cum să duśe popa cu mic cu mare
La rîu lui Iordan Boćedzătuoriu să boćadză apa,
Aşa să rămînă iel curat
Şî dăzlegat.
Bozovici - Aceeaşi.

109
APĂ DĂ VÎNTURI
Dă-i vînturos omu şî să scutură, atunś [face] apă dă vînturĭ.
Dzîśe:
Dumńidzău porînśa,
Mílili pleca,
Pră cale, pră cărare.
Pră Ana aflá-n drum mare
Dăsculţă şî dăşćinsă.
Prîn saće cu zănaće,

Toaće uşîli aflá-ncuńaće,
Cuţîćili-ncordaće.
Numa uşa a lui bećag(a lu Ana)
Afla coşu dăstupat,
Fereşćili dăşkisă,
Uşa dăscuńată.
Să luvară,
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Pră uşă sa băgară,
în vatra focului 1-aflară.
Îl frînsără,
Snaga-i luvară,
Pućęrea-i luvară
Şî-n zăstrúg o-ncuńară,
Prăstă mărĭ zburară.
Pră Ana o luvară
Dîla vale dă drumu al mare o lăsară.
Îm plímiţă o-ncuńară,
În gunoi o băgară.
Acoló rămîńę’
Cîntînd,
Văięrînd.
N’ima n-o audzá.
Sîmtă Maică Mărie la ia coborá.
O luva sup poala iei,
Supt áripa iei.
Taś, tu Ano,
Nu će cînta,
Nu će văiera,
Că dă milĭ m-oi ruga,
Liacu ţî-l vo da.

Stano, Ileano, Sîndziano,
Cătaţ,
Liacu lu Ana-l daţ,
Dîm pămînt,
Dă sup pămînt,
Dîn iarbă,
Dă supt iarbă,
Dă supt ale livedz vierdz,
Dă supt ale izvoare răś,
Dă supt toaće pietriśęlili,
Dă supt toaće floriśęlili,
Dă supt ai munţ cărunt,
Că io cu tămîńe v-oi tămîńa,
Cu floare mare v-oi afuma,
Cu bosioc v-oi stropí,
Cu salcă v-oi lăstarí,
Cu mięre v-oi indulśí.
Ana să rămînă
Curată,
Luminată,
Ca staua dă pră śerĭ.
Ca roaua dă pră pămînt.
Şopotul-Nou - Păuna Râncu, 50.

110
APA DĂ VÎNTURI
Cîn ći dor oasăli, piśoarili şî mîńili. Cîn să udă aia, cu apa-i trięśi.
Vînturĭ miś,
Vînturĭ marĭ,
Vînturĭ mijlośíń!
Noauă vînturĭ băća,
Dîn trúpăt trupăia,
Dîn śijmi călca

Şî salca să clăćina,
Că toaći vînturili o băća.
Florĭ albi dă pră poćeś!
Cu aţă roşîie am dăruit
Şî cu bań am potcovit.
Apa dă pră văi vińa
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Şî toată să clăćina
Cînd pră rîu merźa.
Şî Maica Mărie să ruga,
Maica Mărie curăţîtoari,
La toată lumea leac aduśa
Dîn toaći poćiśęlili,
Pră roauă,
Pră śaţă
Şî Milialifíe să vorbia
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Şî lîngă salcă şădźe.
Şî Milialifíe să ruga
Şî la toată lumia liac li da.
Şî o plicat źoi dă dźimińaţă
Şî Foiofía şî Trăndăfira.
Şî ia-n coaći şî-n źenunkĭ şădźa.
Şî ia licuitoari
Şî Domnu Ristos dă fălos să li fie.

La asta trăbui trii firi dă salcă, lăstarĭ dă salcă şî cîta mięri pusă-n apă şî să
să ungă şî să bię. Cîn să dogată apa, lăstari să-i ducă la rîu.
Bănia - Ana Oţu, 67.

111
DĂSCÎNC’ICU SPĂLAT
Cumpără oală noauă ş-o duśe la vrăjîtoare. Acoló puńe noauă fięlurĭ dă
florĭ. Nu le pućem spuńe pră nume [nu le ştie]. Şî le puńem şî le fięrbem şî,
marţ sară sau sîmbătă sară, care vrię să să spięle, caut-un fer dă plug, ăl lat, să
puńe cu piśoarili pră iel la rîu şî bećagu să dăzbracă dîn haińe, rămîńe gol, şi
vrăjîtoaria-i toarnă apa-n cap, pră iel tot, aşa:
Cum spală apa toaće petriśęlili,
Toaće lomurięlili,
Aşa să să spięle Ion
Dă toaće făcăturili,
Dă toaće lăpădăturili,
Dă toaće fărmăcăturili,
Să rămînă lumiaat,
Zbiśulat,

Ca apa dă curat.
Cum întoarśe fieru tot pămîntul,
Aşa să să-ntoarcă toaće durerili dîla
Ion.
Dăscînćicu-i dîla mińe
Şî liacu dîla Maica Mărie.
Dăscînćicu mieu
Şî liacu dîla Dumńezău.
Bozovici - IgHca Bufta, 50.
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DZ’I SPĂLAT
Să spală. Dźiscînćic dźi spălat. Să duśi la rîu cu um fir dźi bosîioc şî-nćinăn rîu şî spuńi:
- Bună dźimińaţă, rîu dźi roauă.
- Mulţamés-dumitali, dragă cutari.
- Şădz pră scamn dac-ai vińit.
- N-am vińit să şăd pră scamn,
Niz dźi aur, niz dźi arźint,
S’i-am vińit cu apa tă să mă spieli
Pră faţă,
Pră braţă,

Pră źinunki, pră coaći.
Îm faţă să-m puń soarili
Cu zărili,
În okĭ stălili,
În dos luna
Cu zărili.
Să fiu drăgostoasă
La bărbaţ şî la toată lumia.
Rudăria - Icoana Măcei, 25.

113
S’INSTĂLI ĂLI MARI
Îi pun śinśtăli ăli marĭ sîmbătă şî marţa pînă-m prîndz. Acoló trăbui noauă
turţ dă grîu, noauă fięlurĭ dă florĭ, o lingură noauă, o scafă noauă [de lemn], o
aţă cît îi omu dă naltă, o păra îngăurită, mięre, pînză-m patru colţuri, dacă ie om
trăbui cocoş, şî dacă-i muięre, trăbui găină, lumină dîla praznic. Atunś după śe
să dăscîntă, trii dzîle nu ięs-afară omu ăl bećag. Îl unźe cu mięre în faţa
obrazului şî umeri. Tot odată şî turţîli vińe unsă cu mięre. A triia zî turţîli să dau
la copii să le mînśe, dar să nu vină ńima cu duuań sau muięri cu dimistraţii
(muięri fie-cum), pintru că-i lucru curat. A triia zî omu să spală şî apa śe să
spal-o sprijoańe pr-o tranţă curată şî ia tranţa şî ale noauă fięlurĭ dă florĭ şî să
duśi la rîu şî le scutură pră rîu şî florili le lapădă pră apă. Atunś-inśępi
vrăjîtoaria să dăscînće. Mai năinće să dăscîntă sîmbătă dźimińaţă.
Maică Mărie şî mílili alefii,
Nu şădźaţ,
Nu vă-mbiiaţ,

Numa alergáţ
Şî liacu să i-l daţ;
Nu-ngăduiţ,
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Nu zăbăviţ,
Prăstă toaće dźalurili să porniţ
Şî s-aduśeţ
Toaće floriśęlili,
Toaće lecurięlili,
La Ion să le puńéţ
Şî snaga să i-o aduśéţ.
Cu pita v-oi sătura,
Cu apa v-oi adăpa,
Cu flori v-oi kići,
Cu mięre v-oi indulśi,
Cu bań v-oi plăći.
Să vă dúśeţ
În pustieşag,
Undźe cocoş nu cîntă,
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N’iś săcure nu taie.
Acoló să vă fie
S’ina
Şî odźina.
Iară ála să rămînă
Luminat,
Zbiśulat,
Ca dă moaşă scăldat,
Ca dă naşă boćedzat.
I,iac, Doamńe, să-i fie.
Pućęria nu-i dîla mińe,
Dîla Maica Mărie.
Dumńizău sfîntu să-i aźuće.
Şî voi, milostî’vńiśilor,
Cu Dumńizău la munće.
Bozovici - Iglica Bufta, 50.

114
SĂ FAS’EM DĂ MURON’
Fuź rnuroń,
Cu mătura ć-oi mătura,
Fuź strîgoń
Cu cuţîtu ć-oi tăia,
Dă pră capu lu Pătru,
Prau şî pulbăr ć-oi făśa
Dîn faţa lui,
Şî-n vînt ć-oi sufla,
Dîn virtuća lui,
N’imic dîn ćine n-oi lăsa.
Că cu tămîńe ć-oi tămîńa,
Asta spun dă trii orĭ. Sara cînd însară, cînd omu nu doarme şî n-are odźină
ńiś cîtă, n-are lińişće.
Bozovici - Aceeaşi.

115
Care o fost tare rău, să faśe muroń [după moarte], care o foz vrăjmaş. Hai
să-i dăscîntăm.
Îi dăscîntă fără vorbe, atunś cîm pliacă la morţărie. Ia moare dă vardză ş-o
cîntărięşće la dosu spinări (puńe la dos cîntariu ş-o cîntărięşće). Nu caută să
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vadă cît ii, numa faśe kímăta. Ş-atunś moaria aia dă varză o toarnă pră iel în
săcrin ş-atunś mai faśe şî áltăśe, o cruśe dă măśiaş şî i-o puńe-n sîn la pięle. Dar
altu care-i rău dă tot, ii bać-un cuń in foale.
Îi pośęşće [moroiul pe oameni]. Îl tośęşće sînźili pră gură sau pră nas [pe
omul cel pocit de moroiu].
Bozovici - Aceeaşi.

116
[OPRĂVITUL MOROIULUI]
Îl oprăvięşće. Atunśa-i faśe turtă crudă ş-o dă pră feriastă dă pomana murońului ăluia. Al ś-o primit-o să duśe cu ia la rîu ş-o lapădă pră apă şî dzîśe aşa:
Să să ducă ala, cum îl kiamă, mortu ala,
Undźe vo sta apa, acolo să stai,
Cu noi ńimic să nu măi ai.
Bozovici - Aceeaşi.

117
DĂ BUBĂ
Bubă mică,
Bubă mare,
Nu-nfla,
Nu gînfa,
Nu-mpunźe,

Nu străpunźe;
Că io-i inźuńinkia [sic],
Rugăśuńe mi-oi făśa,
Maică Mărie d-o spărźa.

Aşa pănă dă trii ori.
Bozovici - Aceeaşi.

118
ACUMA FĂ DĂ MÎNĂTURĂ!
Mînătură curată,
Mînăturâ spurcată,

Cu scrisă-mpănată,
S’e viń ca o iapă,
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S‘e viń rînkezînd,
V-oi tăia ośoarili,
Ca o scroafă grăoćind,
V-oi curma vîńili,
Pră capu lu cutare picînd?
V-oi frînźa mîńili.
Că ieu m-oi duśa,
Căşîţă v-oi făśa
Toaće coasăli li-oi strînźa,
Şî foc le voi da,
Piśoarili vi li-oi tăia,
Scrum dîn voi oi făśa
Prăstă noauădză-şî noauă dă dźalurĭ
Şî lu cutare li-oi da.
v-oi lăpăda,
În mărĭ ńegre vii aźunźa.
Într-o lingură dă apă v-o bia. (Îi dăscînţ în apă şî-l udz şî bię.)
Bozovici - Aceeaşi.
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DĂSCÎNTĂ DĂ MORON’
Trăbui ai, prau, tămîńe şî untură. Toaće le mięstăcă în untură. Ş-atunś să
duśe după uşa căşî şî dăscîntă c-un cuţît.
Dăscînţ lu Pătru dă moroń.
Moroń viu
(ięstă iei dă oamińi-s ca şî morońi),
Moroń mort.
Sări dracu dă după uşă,
Dă după uşă-n mijloc dă casă,
Dîn mijloc dă casă,
Pră masă,
Dă pră masă-n scafă,
Dîn scafă-n lingură,
Dîn lingură-n ińima lu Pătru.
Carńia-i mînca,
Pućerea-i săca,
Sînźili-i surbí,
Faţa o-ngălbińí.
Şî plecară noauă moş
Cu noauă coasă.
Noauă fiśorĭ

Cu noauă puşkĭ.
Cu puşkili-i puşcară.
Cu coasîli-i tăiară,
Cu ai ii afi,
Cu prau îi proii,
Cu untură unturai,
Cu tămîńe-i tămîńiai,
În foale dă capră-i băgai,
Prăstă mări-i aruncai,
Undźi calu nu să călărięşći,
Fata mare cosiţa n-o-mplećęşći.
Acoló vo trăi
Şî vo lăcui.
Pásăria albă,
Coada albă,
Cîntă-n śerĭ,
Cîntă pră sup śerĭ.
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Undźe cîntă piatra să dăspică.
Aşa să să dăspiśe
Dźokiturili,
Rămńiturili.
Strîgońi,
Morońi
Să fie
Stîmpăraţ
Ş-aşădzaţ.
Cutare să rămînă

Curat,
Luminat,
Ca dîla Dumńidzău lăsat.
Sîmtă Maică Mărie,
Liac din gura mia să fie.
Dăscînćicu mieu,
Liacu dîla Dumńidzău.
Io puţîn am dăscîntat.
Sîmtă Maică Mărie liac mult m-o dat.

Unźe cu untura aia la tălpĭ şî la inimă pr-ăl bećag. Cînd îi bećag rău.
Potrivesc că-i dźokiat rău dă moroń.
Şopotul-Nou - Păuna Râncu, 50.

120
MIERG LA MUS’IT
Acuma cînd un om să bolnăvięşće, are săcătaće (n-ai pućere) în mîń şî
piśoare, în toaće oasăli, să duśe la o vrăjitoare ş-o kiamă să muśască, la tată-so,
la fraće, la care i-o fi mort, dacă îs întro dzî sau într-o lună făcuţ, dacă-s dzîláćiś
sau lunaćiś. Ş-atunś ia un om strin; îl prindźe fraće sau tată. Ş-atunś acoló ia
lietcă, la morţărie, o trestie, o lumănare ş-o zămiścă. Atunśa încalică mormîntu
şî cu omu ăl strin bolnavu să-mbrăţîşadză şî cu lanţu dîla coş i-inśinźe prăstă mijlóc.
Tu mortule (o spuńe vrăjîtoaria)
Dă astădz înainće
Trestia să-ţ fie fraće,
Cu Ilia nu măi ai ńimic,
Că Ilia fraće ş-o aflat,
Dă ćine s-o lăpădat.
Ţîie aśí să-ţ fie śina şî odźina,
Iar Ilia să i să ducă toaće durerili
Dîn toaće mădulărili.
Tu atunśa fraće-l vii măi avię

Cîm pămîntu-l vii măi călca,
Cîńipă vii sămăna,
Îm baltă vii puńa,
Îm míliţă vii baća,
Cu piępćińi vii piępćina,
În furcă vii torśa,
Kimęşă dîn ia vii făśa;
Io cred că ńiś atunśa ba.
Rămîń cu Dumńezău,
Io mă duc cu fraćili mieu.
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Trestia să-ngroapă-m pămînt, bećagu pliacă acasă, nu măi caută-nnăpoi
pînă acasă. Şî d-atunś îş prindźe strinu fraće sau tată pînă la moarće. ‘Îs fradz dă cruśe.
Zămiśca o-mpart iei doi, źumătaće o mănâncă unu, źumătaće altu şî cu
lietcă faśe groapa-m pâmînt şî puńe trestia.
[Letca o întrebuinţează ca un sfredel].
Bozovici - Iglica Bufta, 50.

121
DĂ POS’ITURĂ
Faţa m-o-ngălbińi.
Întoarśi-će-nnăpoi, nu će duśe,
Că ieu liacu ţî l-oi da
Şî durierili şî váiećiśili li-oi luva
Şî la śerĭ oi nalta,
După núvirĭ oi pitula.
Nu să vo măi vedźa,
Nu să vo măi audzî
Pînă viacu ş-aminu vo fi.
Vi fi pośită dă luń, dă marţ, dă
miercuri, dă źoi, dă vińirĭ, dă
sîmbătă, dă dumińică.
Noauădză-şî noauă dă pośiturĭ,
Noauădză-şî noauă d-aducăturĭ,
Iertaţ,
Şî liacu Iu Ana-l daţ.
Că io v-oi dăscînta,
Şî cu mięre v-oi indulśi,
Şî pră Ana o zvidui.

Iar îi dăscîntă dă pośitură:
Noauădză-şî noauă dă pośiturĭ,
Noauădză-şî noauă d-aducăturĭ,
Noauădză-şî noauă dă-ntîńiturĭ,
Să năprăćiră
Şî la cutare veniră
Ş-o pośiră.
Atunśa Ana plecă pră pămînt
Cîntînd,
Văierînd.
N-ima n-o audzá,
Numa cu Sîmtă Maică Mărie săntîńa:
- Un-će duś, tu Ana?
- Mă duc, Maică-n lumi,
C-o tunat rău-n mińi.
Carńia-m mînca,
Pućęrea săca,
Sînźili-n surbí,

Şopotul-Nou - Păuna Râncu, 50.

122
DĂ POS’IT
Cîn să ćęmi, cîn fuźi, cîn să sminćęşći la minći.
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Pośitură dă dzîua,
Pośitură dă noapći,
Noauădză-şî noauă dă pośiturĭ.
Nu sta, nu şădźa,
Că cu cuţîtu ć-an tăiat,
Cu săcurea ć-an snopit,

Dîla bićijúg durerili am oprăvit,
Dîla casă la casă.
Şî liac i-an dat
Şî Maică Mărie
Cu iei să fie.

Iar cu cuţîtu şî c-un fir dă mătură în apă. Şî cu cuţîtu la foale şî cu aiu
codrului, cu untura porcului.
Bănia -■ Ana Oţu, 67

123
UNSURA DĂ NOAPC’E
Dă sare băiatu dîn ţoale şî nu poaće durmí, ş-atunś caută untură dă porc
ńegru. Ş-atunśa împréună-n untură ai, sare, tămîńe, prau; ş-atunś dzîśe (dă la o
muięre care şćie). Aia dăscîntă în trii sărĭ. Dzîśe mai intîń:
Dăscînt copilului unsura dă noapći.
Stu cală,
Stu bală.
Stu hală,
Stu haloańe,
Stu zmei,
Stu zmăoańe,
Stu draś,
Stu drăcoańe,
Stu viorĭ,
Stu vioroańe,
Stu pădurĭ, păduroańe,
Stu muma păduri,
Stu muma ogaşîlor,
Fuźiţ,
Dúśeţî-vă
Dîn stręşîna căşî,

Dîm pragu uşî,
Dîn prag,
Dă sup prag,
Dîn casă,
Dă sup casă,
Dîm pat,
Dă sup pat,
Dîm masă.
Dă sub masă,
Dîn aşćernut,
Dă supt aşćernut,
Dîn căpătîń,
Dă sup căpătîń.
Carńa nu-i mînca,
Pućęrea nu-i săca,
Sînźili nu-i surbí,
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Faţa nu i-o-ngălbińí,
Somnu nu-l sminćí!
Că io cu limba oi dăscînta.
Cu untură dă porc ńegru ć-oi afuma
Şî cu ai će aíi
Şî cu prau ce proíi,
Cu tămîńe ć-oi tămîńá,
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În foale dă capră ć-oi băga,
Prăstă mărĭ ć-oi arunca,
Undźe calu nu să călărięşće,
Fata mare cosiţa nu-mplećęşće.
Copilu să rămînă curat,
Luminat,
Ca dîla Dumńidzău lăsat.

Iar unźe la tălpĭ şî la inimă ş-o puńe sup streşîna căşî, acoló să şćę.
Şopotul-Nou - Păuna Râncu, 50.

124
Sara cîndî nu poţ să dormĭ, o copilu mic nu poaće să doarmă, atunś dzîś
(cum îl kiamă copilu):
O avut, Doamńe, Pătru, o avut
Un copil dă domńişor
Cu okĭ lăcrămaţ,
Cu ińima sînźe-nkiegat.
Dar iel pră ńima nu vedźa,
Numa surorili lu Lazăr li vedźa
În cîmpu cu florĭ,
Dîn florĭ albiń,
Dîn albiń, śară,
Dîn śară lumiń.
Lumińili s-aprindźa,
Raiu să dăşkidźa,

Maica Mărie cu Maica Vińirî să
rîdźa
Şi dîn gur-aşa-m dzîśa:
S’iń-o spuńe poviasta mia
Z’oi sara dă tri ori,
Vińerĭ sară dădăuórĭ,
L-oi scoaće dîn mă’gubĭ,
Dîn păgubĭ,
Şî l-oi duśe-n rai,
Undźe-s mięsă-nćinsă,
Făclii aprinsă,
Acoló vo trăi,
Acoló vo lăcuí.

Asta cînd o dzîś dă trii ori, atunś adoarme.
Şopotul-Nou - Aceeaşi.
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DZ’I CRUS’A MARI
Cîn nu doarmi băiatu ăl mic.
Lumănaria s-aprindźa,
Sfîntă Maică Mărie în mîń o luva,
Pră cutari să suia,
Îm biź dźi foc plisńa,
Toaći halili li sprînja.
Cutari udźa cu Domnu
Şî cu somnu.
Sfîntă Maică Mărie să-l adoarmă,
Sfîntă Maică Mărie să-l dźişćępći.

Cruśi mică,
Cruśi mari,
Cruśi sfîntă ş-alduită.
Dźin cruśi mică,
Dźin cruśi mari,
Dźin cruśi sfîntă ş-alduită
Să naşć-albină,
Dźin albină mięri,
Dźin mięri śară,
Dźin śară lumănari.

Să dzîśi dźi trii ori şî dźiscînţ cu cuţîtu şî-l puń la liagăn sau la pat la
răstámiţă, undźi doarmi băiatu.
Rudăria - Icoana Măiei, 25.
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DĂ-N DZ’E SOARE
Cîn će doare capu dă-n dźe soare. C’e doare o pănă-m prîndz, o dupamńadzădz; nu će doare să će ţînă una. Atunś mă duc cu omu bećag la rîu.
Dăscînt cu noauă pietri dă noauă orĭ:
Soare-n dźe soare,
Soare mic,
Soare mare,
Soare alb,
Soare galbin,
Soare ńegru,
Soare vięrde,

Soare noauădză-şî noauă dă sorĭ;
Soare rumîńesc,
Soare ţîgăńesc,
Soare turśesc,
Soare slovăśesc,
Soare sîrbăsc,
Soare noauădză-şî noauă dă sorĭ,
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Soare văśesc,
Soare căiesc,
Soare oiesc.
Soare porśesc,
Soare cîńesc,
Soare mîţăsc,
Soare noauădză-şî noauă dă sorĭ.
Ieş dîn creii capului,
Dîn faţa obrazului,
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Dîn toaće înkeieturili,
Dîn toaće mădúurili,
Că io ć-oi dăscînta,
Cu piatră ć-oi aşădza
Şî-n apă ć-oi ńeca.
Şî-n apă će văd
Şî-n apă să fii
în capu Iu ălui bećag să nu măi fii.
Şopotul-Nou - Păuua Râncu, 50.

127
DĂ MUS’IT
Io am dzăcut un an dă dzîle, şî m-o śećit popi, şî m-o făcut slujbe-n
bisărică, şî dî prî la apăticărĭ, şî dîla doctur, şî nu m-o trecut pană o muśit cu
mińe-m prag.
Um bît aprins dă śeroń îm mînă ş-o lumină aprinsă [ţine] al bećag. (Io am
ţînut). Şî trii iéşkii (răsăriće dîn lemn care săr cîn curmĭ lemnu) pră prag ard cu
tămîńe pră ięle. Şî al bećag şădźe-n źenunkĭ, şî muięrea dăscînta cu săśeră la
şale şî dzîśe:
Cruśe mică,
Cruśe mare,
Cruśe sfîntă şî alduită.
La capiće colţ dă fier
La ińimă colţ dă vier.
Lumină dîn lumină
Lumina s-aprindźa,
Raiu să dăşkidźa,
Domnu Cristos scobora,
Pră scară dă arźint,
Păn la Ana la pămînt,
Îm braţ-o luva,
Cu biśili dă foc pocńa
Hálili le sprînja.

Fuź, hale
Fuź, aloańe,
Fuź, draś,
Fuź, drăcoańe,
Fuź, víuor,
Viuoroańe,
Păduri,
Păduroańe
Zmiei,
Zmăoańe,
Muma codrului,
Muma ogaşului,
Muma păduri.
Fuźiţ, urîćilor,
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Dăsplăćićilor,
Dîla Ana.
Nu-ngînfa,
Nu-nfla,
Că ieu cu săśira ć-oi dăscînta,

Şî ć-oi tăia,
Cu tămâńe v-oi tămîńa
Şî-n codri pustîń v-oi mina.
Şî v-oi da cośíe dă cărat
Şî lumină dă vedźerat.

Asta îl dzîśe dă trii ori, tot aşa. Cúştule mult dăscînćicu ăsta prîntu că ăsta-i
dăscînćic mare.
Şopotul-Nou - Aceeaşi.
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DĂ Z’UNGHIU
Cauţ un fuior dă vară. Şî će duś după uşă şî dzîś întîń:
Scoş plugu
Arai,
Sămănai,
Încolţîră,
Răsăriră,
Crescură,
S-alesără.
Io mă duş
Şî le cules,
Le făcui grămadă.
Ięle muśedzîră.
Le scuturai dă sămînţă.
Li-am pus în apă şî li-am topit.
Le scos dîn apă şî le spălai.
Le spălai
Şî le uscai.
Le bătui.
După śe le bătui, le piepćenai.
Li-am făcut caier.
Am tors

Şî an-coţît
Ş-am urdzît
Ş-am învălit
Ş-am năvădźit
Şî am ţăsut.
Am tăiat pîndza.
După s-am tăiat pîndza,
Am fiert-o-m pîrlău.
După ś-am fiert-o,
An scos-o,
An spălat-o,
An croit-o,
An făcut-o kimięşă,
An cusut-o.
Al bećag o luvă
Ş-o imă.
Io o luvai
Ş-o spălai
Pînă să făcu tranţă.
Cum nu să şćie dă tranţa aia,
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Aşa să nu să şćie dă źunghiu dîn
oasăli lu Pătru.
Io am dăscîntat
C-un fuior dă vară.
Am dăscîntat
Şî l-an legat,
Prăstă mărĭ l-am aruncat.
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Maică Mărie,
Liac dîn gura mię să fie.
Dăscînćicu mieu,
Liacu dîla Dumńidzău.
Io puţîn am dăscîntat,
Sîmtă Maică Mărie
Liac mult m-o dat.

Aţa dă źunghiu o puń pră după guşă şî pră după mînă, undze-l doare. Şî
pănă dăscîntă faśe aţa. Ş-atunś faśe aşa roată cu aţa îm palmă şî atunś puńe pr-al
bećag să lingă sare dă pră palmă; dă trii orĭ întoarśi roata şî linźe sare.
Şopotul-Nou - Aceeaşi.
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DĂ-NTORS
Cîn trăięşće omu rău cu muięria, atunśa să dzîśe un dăscîncec să săntoarcă: dă-ntors.
S’ińe o făcut cu una,
întorc cu doauă;
S’ińe o făcut cu doauă... etc.
S’ińe o făcut cu opt,
Întorc cu noauă.
Noauă cară dă-ncărcaće,
Cu craśi găzîće,
Cu parĭ bătuće,
Dă urîśuń,
Dă năprăćiturĭ,
S-să ducă
Pră cale,
Pră cărare,
Pră drumu al mare.
S-să facă văndălác.
S-apuśe pră socác.
S-să facă musculiţă,

S-apuśe pră uliţă.
Ale răle
Să să spięle,
Ale buńe
Să s-aduńe.
Cun s-adună lumea la foc şî la apă,
Aşa s-s-aduńe ale buńe.
Că io-i dăscînta,
Cu tămîń-oi tămîńâ,
Cu sare oi săra,
Cu fuńiźină oi fuźiná,
Cu piparc-oi pipărca.
Codri pustîń oi mîna
S’ińe o făcut cu noauă..
Întorc cu noauădză-şî noauă.
Iar śiń-o făcut cu suróc,
Întorc năpoi cu foc,
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S’iń-o făcut cu noauă,
Întorc cu mîńili cu amîndoauă.
A’ mătură măturătoare
Casa Ańi apărătoare!
Cun să astrînźe gunoiu-n casă,
Aşa să s-astrîngă
Urîśuńili,
Năprăćiturili.
Cum nu poaće să facă popa boćedz
făr bosioc,
Aşa să nu poată sta la Ana
Cum nu stă luna şî soarili,
Aşa să nu şćę urîśuńili.
- Bună dźimińaţa, cîrćiţă mare,
Doamnă mare.
- Mulţămez-dumitale, Ano, d-aor şî
d-arźint.
- Şădz pră scamn d-aor ş-d-arźint!
- N-am veńi-să şăd,
Num-am veńi-să mă spelĭ
Şî să mă curiţ.
Cun curiţ curţîli tăli dzîua şî
noapća,
Aşa să mă curiţ pră mińe dă toaće
urîśuńili.

Că pră cap,
Pier dă drac;
Pră mîń,
Pier dă cîń;
Pră ţîţă,
Pier dă mîţâ;
Prâ dos,
Pier dă urs;
Pră trup,
Pier dă lup;
Pră piśoare,
Pier dă śoară;
Pră tălpĭ,
Pier dă şărpĭ.
Pră gură muţîia,
Pră okĭ orbia.
Ana să fie curată,
Luminată,
Dîla Dumńidzău lăsată,
Dîn tată născută,
Dîn mamă făcută,
Dîn naşă boćedzată.
Ca-auru dă curată.

Asta-l dzîśe dă tri orĭ. Puńe-n apă sare, piparcă, tămîńe, fuńiźină, şî
dăscîntă c-un fir dîn mătură. Ş-faśe cruśe, să udă şî bię şî aialaltă. S’e mai
rămîńe o lapădă întră drumurĭ, un-să dăspart drumurili.
Şopotul-Nou - Păuna Râncu, 50.
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DĂ IZDATU
Fuź, izdaći, nu sta,
Nu şădźa,

Că pră sup pămînt ai vińit,
Pră sup pămînt ć-am mînat
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Şî cu cuţîtu ća-n tăiat
Şî-n mărĭ ć-am mînat
Şî cu piśoru ć-an călcat
Şî cu vîntu ć-am mînat,
Dîla casă
La casă.
Şî ăn lumi ć-am mînat
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Şî-n noauă otară oprăvíći.
Şî undźi afli pră dom-so la masă
Şî źos să-l trînćeşć.
Şî iel udźi curat,
Luminat,
Dîla Maică Mărie lăsat.
Şî Dumńidzău liac i-o dat.

Cînd îl doar la ińimă şî să înflă la foali, asta-i izdat.
În apă dăscîntă, cu cuţîtu. Ş-acoló puńi cîta tămîńi. Ş-atunśa-i dă cîta să bię
şî pră urmă-l udă, pră care-i bećag.
Bănia - Ana Oţu, 67.
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D-APUCAT
Dă durięrea pięptului1, dă tusa.
Şasă dzîle-n săptămîńă rugătoari
Şî io dăscîntătoari.
Ş-amin, amin, dăscînćicu lu
Dumńidzău.
Ş-o plecat tántoru cu tăntoroańa
Ş-apucatu cu apucătoańa
Dîla casă la casă.
Undźi află uşa-ncuńată
Şî feriasta astupată
Şî sărí-m prag.
Şî dîm prag sărí-m masă
Ş-aflară pră cutari cari-i bićag îm
pat
Şî-l îndźisară şî-l apăsară
Şî numa cu suflitu-n oasă-l lăsară.
1

pięb = piept

Şî vińiră la Ana dăscîntătoari
Cu cosîţăli pră spinari
Şî cu piępćińi dă lînă-ntr-o mînă
Şî cu foc şî cu tamîńe
Şî cu ieşkii răsărići.
Cîn vo mai înverdzî lemnu
Şî bińi să vo kićí,
Ş-atunś şî ńiś atunś.
Şî nu fuźi cum fuźi.
Păru dîn şćim
Şî cîlţî dîn stupă
Şî liac să-i fii.
Şî Iană, Iană!
S’i ieş-modorîtă
Dă pră văi veńită?
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Dîm pięb1, dîn şăli.
Şî liac i-o dat
Dîn toaći dzîlili...

Că cu toaći dzîlili m-an rugat
Şî liac i-an dat.
Că io an dăscîntat,
Toaće durerili li-am mînat

[Nu ştie cum se termină]. Îm vińi să casc, c-aşa cîn dăscînt îm vińi să casc.
Cu pępćińili dă lînă şî cu foc şî cu trii ieşkii şî cu tamîńe şî cu codzîli pră
spinari cari dăscîntă.
Bănia - Aceeaşi.

132
[PENTRU MANA VACII]
S’iń-o luvat mana dîla vacă
Năpoi să să-ntoarcă.
Să nu-i vină a sta,

Să nu-i vină a şăda,
Pană lapćili năpoi îl vo mîna la
vacă.

Şî aśí trăbuie o salcă dă undźe baće pr-apă. Şî lapćili să fiarbă în cîta oală la
foc, gazda ala care-i cu vaca. Şî atunśa dzîśe. Cu salca baće lapćili:
Nu bat lapćili,
Numa bat fărmăcătoaria
Care o luvat mana.

Vaca să rămînă curată
Ca dîla Dumńidzău lăsată.

Lapćili să-l ia şî să-l lapidźi pră apă şî să dzîcă:
Cum viń izvoarili dîla Dumńidzău
Aşa să vină mana la vaca mię.
Şî salca o lapădă iar cu apa. Ş-atunś dăscîntă dă dźidźokiu:
Fuź strigă
Şî strîgoańe
Şî muroń
Şî muroańe.

S’in-ć-o dźiokiat,
O crăpat.
Şî śiń-io rămńit,
O plesnit.
Bozovici - Fira Cocorâscu, 84.
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133
D’I BRÎNCĂ
Cîn să-nflă capu.
Bubă albă,
Bubă roşîie,
Bubă viorintă,
Bubă mohorîtă,
în noauă kipurĭ,
în noauă falurĭ,
Lătăńeşt’,
Frănţuzăşt’,

Ungurieşt’,
Să nu coś,
Să nu răscoś,
S’i napoi să-ntorś,
Să rămînă curat,
Luminat,
Ca d’i moaşă scăldat,
D’i
naş

bot’izat.

Şî-n unsoari şî-n fie-śe d’iscînţ. Să unźi iar cu tamîńi.
Pătaş -Ana Băśilă, 78.

134
D’I MOART’I
Cînd căzńęşt’i şî nu să duśi.
Înźer, înźerielu mieu,
Roagă-t’e la Dumńidzău
Pintru sufliţălu mieu!
D’in dzî-n dzî,
D’in noapt’i-n noapt’i,
Păn la śasu al d’i moart’i.
C-o plecat pr-o pot’eśá,
Ş-o rupt o floriśa.
D’in floari să făcu albină.
D’in albină să făcu lumină.
Lumina s-aprinsă,

Raiu să d’işkisă
Şî Maică Mărie sosá.
D’i iera d’i cale,
D’i plecare,
D’i mîn-o luva
Pîn la poartă cu ia nu sta.
Poarta i-o d’işkid’a,
M-potrocó1 o scria,
Scamn d’-od’ină-i da,
La od’ină rămîna.
Pătaş - Aceeaşi.
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NUMĂRĂTURA MARE
Cînd îi omu bolnav, će duś lingă iel la pat, će puń pră źenunkĭ, aprindz o
lumănare dîla praznic ş-atunś înśepî să dzîś:
O plecat un om mare
La o pădure mare,
C-o săcure mare
Să fac-o bisărică mare
Cu noauă uş,
Cu noauă feresć,
Cu noauă altărięle.
Toţ oamińi care lucra
Dă Maică Mărie să ruga.
Maică Mărie nu-i asculta;
Năcăjită mare iera,
Că-n dăpărtare pleca,
Fiul scump a iei căuta,
La Maica Miercurĭ aźunźa.
- Maică Miercurĭ,
N-ai văzut copilu mieu?
- O, Maică Priacurată,
Dacă l-oi fi văzut,
Nu l-an cunoscut.
Iar pleca văicărînd,
La Maica Vińerĭ aźungînd,
- Maică Vińerĭ, n-ai vădzut
Copilu mieu al scump?
- O, Maică Priacurată,

Dacă l-am vădzut,
Nu l-an cunoscut.
Iar plecă văicărînd
Prîn cuţîće ascuţîće,
Prîn topoară-mbărburaće,
Prîn sîmśęle sîmśelaće.
Iar plecă drum dăparće,
Aźunsă la Maica Dumińică.
- Maică Dumińică,
N-ai vădzut scumpul meu copil?
- O, Priacurată Maică,
L-ańnvăzut
întră doi tîlharĭ,
Bătut şî kinuit,
Cu trestie bătut;
Cuńe-m palme bătînd
Şî faţa lui scumpă şkipiind
Şî cunună dă spiń pră cap punînd.
S’ińe vo şći povasta mia
Şî nu vo spuń-o,
Dă trii orĭ pră an,
Sau dă doauă orĭ în lună,
Sau odată-n săptămînă.
Vai de sufletul alui om.
Bozovici - Iglica Bufta, 50.

FOLKLOR DIN VALEA ALMĂJULUI

139

136
O fost on moş bătrîn. Tata lu mama. Ala ńe spuńa poveşć în toată sară. Şî
cînd kínuie omu şî nu poaće să moară, [a zis] să-i spuńem numărătura mare.
Ai o săśiră-n mînă ş-o lumină-n aialaltă:
Bisericuţă mică,
Bisericuţă mare,
Cu noauă altare,
Cu noauă altărięle.
Dară-n ia
S’ińe-m şădźa?
Maică Prięśesta şădźa,
Îm patru cornurî dă pămînće să uita,
Pră toţ fiu-să dă maică-să-i găsa,
Numa fiu-so nu-l găsa.
Pleca pră cale,
Pră cărare,
Pră drumu-al mare,
Să-ntîńa cu Ion Sîmćon în cale.
- Buna cale, Ioańe Sîmćoańe,
Naşu lu Dumńidzău,
N-aţ vădzut fiul meu?
- Maică Prięśestă,
Şî dacă l-am vădzut,
Nu l-an cunoscut.
- Ii liesńi d-a cunoaşće:
Obrăźoru lui,
Buldzu caşului:
Okişori lui,
Mura codrului;
Sprînśęńili lui,
Pana corbului;
Kimieşoara lui,
Faţa źolźului;
Puşkiśoară,

Dúdźitu dă vară;
Săbioara lui,
Fulźiru dă sară;
Căluşălu lui,
N’egru pinćińor.
- Ba l-am vădzut,
Nu mi s-o-mpărut,
La poarta lu Pilat,
Răstigńit pră crući dă brad.
Doi răzbunţ sta
Cu jórdzîli-l lovia,
Pelíţa pica,
Domnu-l alduia
Şî grîu să făśa.
Cu suliţa prîn coastă-l suliţá
Şî sînźili-l tośa
Şî Domnu-l alduia
Şî vin să făśa.
Numa-ntoarśi-će năpoi
Şî lasă ţoale înźereşć
Şî ia ńegre călugăresć
Şî će du la rîu lu Iordan
Şî će spală pră faţă,
Pră braţă,
Pră dalbă pelíţă
Şî će uită sus la răsărit:
Ii vedźa codri-nfrundzînd
Şî cîmpi-nverdzînd.
Năpoi să-ntorśa
Şî lăsa ţoale înźereşć
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Şî luva ńęgre călugăresć
Şî să duśa la rîu lu Iordan
Şî să spăla
Pră faţă,
Pră braţă,
Pră dalbă pelíţă
Şî uita sus la răsărit:
Vedźa cîmpi înverdzînd
Şî codri-nfrundzînd,
Păsărĭ cîntînd,
Pră Domnu śeriului ş-a pămîntului
veńind.
Iśe:
- S’e ć-ai dat, Doamńe, la cîń dă ć-o
robit?
- Nu m-am dat prîntu mama, prîntu
tata,
Numa prîntu lumea prîntu toată.
Pană acú n-o plîns muma după
copil,
N’iś copilu după mumă,
N’iś vacă după viţăl,
N’iś viţălu după vacă,
N’iś oaia după miel,
N’iś mielu după oaie.
S’iń-o murit, nu s-o cumińecat;
S’ińe s-o-mpreunat, nu s-o cununat;
S’ińe s-o născut, nu s-o boćedzat.
Dar d-aiś năinće vo plînźe muma
după copil,
Copilu după mumă;
Vaca după viţăl,
Viţălu după vacă;
Oaia după miel,
Mielu după oaie;

Ş-aşa toaće bobitoaćili.
Şî śińe vo muri, să vo cumińeca,
Şî śińe să vo-mpreuna, să vo
cununá,
S’ińe să va naşće, să va boćidza.
Atunś dzîśe Sîmtă Maică Mărie:
S’ińe nu vo spuńe poviasta mia
În dzî odată,
O-n săptămîn-odată,
O-n lun-odată,
O-n ań odată,
L-oi luva dă mîna stîngă
Şî l-oi duśe pră culmea strîmbă,
În iad, undźe să bat şărpi berbeśíu
Şî să taie forfeśíu;
Şopîrlili,
Ca bîrńili
Şî broaşt’ili,
Ca vaśili.
Acolo vo trăi,
Acolo vo lăcuí
Pănă-i viacu ş-amínu vo fi.
Şî śińi vo avię poviasta mia
Şî vo spuń-o
În dzî odată,
O-n săptămîn-odată,
O-n lun-odată,
O-n an odată
L-oi luva dă mîna driaptă
Şî l-oi duśe pră calia driaptă
În rai, undze-s mięsă-nćinsă.
Făclii aprinsă.
Acoló vo trăi
Ş-acoló vo lăcuí
Pănă-i viacu ş-amínu vo fi.
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Viedz, io dacă şćiu că kínuie omu şî nu mă duc, am păcat. Cîn sminćesc la
asta, atunś şćiu că moare omu şî cîn nu sminćesc, nu moare.
Şopotul-Nou - Păuna Râncu, 50.
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NUMĂRĂTURA MARI
O plicat un om mari
La o păduri mari
Să taii un lemn mari,
Să fac-o bisărică mari,
Cu noauă-uş,
Cu noauă uşîţă,
Cu noauă firieşć,
Cu noauă firistuikî,
Cu noauă scamńi,
Cu noauă scămńęli,
Cu noauă-altari,
Cu noauă-altărięli.
Pră scam-mic, scamn mari
S’ińi-n şădźa?
Maica Prięśistă
Şî śića
Carći mică,
Carći mari,
Carći dragă,

Cît o ari.
Pră toţ draźi iei fii afla,
Numa pră drag fiul ei,
C’eriului ş-a pămîntului,
Nu-l afla.
Şî plică Maica Prięśistă
Tînguindu-să,
Amărîndu-să,
Dźi cosiţă dźisplićindu-să,
Prim pietri colţuraći,
Prin săcurĭ bărburaći,
Prîn cuţîći ascuţîći,
Prîn acoańi-mpungătoari,
Pan aźunźa sînźili
La-mfăşurătoari;
Ş-aźunźa la Toma Postul.
Toma Postul îmbia
Să şadă pră scam-mic, scam-mari,
Scamn galbin dź-aur şî dź-arźint.

- Ooo, Toma Postul, n-am vińit să şăd pră scam-mic, scam-mari, scamgalbin dź-aur şî dź-arźint. Am vińit să ći-ntrăb: Ai vădzut pră drag fiul meu,
tuturor ćeriului ş-a pămîntului?
- Ba, Maică Prięśistă, nu l-am vădzut; şî dacă l-oi fi vădzut nu l-oi fi
cunoscut.
- Că-i lesńi dź-a cunoaşći:
La braţă,
Iarbă criaţă.

La brîu lui,
Ii foiofiu,
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în doi umiriei,
Z-doi lućifirei,
-

Îm faţă-i soarele
Şî-n dos ii luna.

Ba, Maica Prięśistă, nu l-am vădzut. Du-ći la naşu Ion, Sfint-Iion. Iel
măi dźiloc l-o fi vădzut. Iar plică Maica Prięśistă,

Tînguindu-să,
Amărîndu-să,
Dźi cosîţă dźisplićindu-să,
Prim pietri colţuraći,

Prîn săcurĭ bărburaći,
Prîn cuţîći ascuţîći,
Prîn acoańi-mpungătoari,
Pan aźunźa sînźili la-nfăşurătoari.

Ş-aźunźa la naşu Ion, Sfint-Iion. Naşu Ion, Sfint-Iion, o-mbia să şadă pră
scam-mic, scamn-mari, scamn galbin dź-aur şî dź-arźint.
- Ooo, naşu Ioańi, Sfint-Iioańi, n-am vińit să şăd pră scam-mic, scam-mari,
scam-galbin, dź-aur şî dź-arźint. Am vińit să ći-ntrăb:
Ai vădzut pră drag fiul meu tuturor ćeriului ş-a pămîntului?
- Ba, Maica Prięśistă, nu l-am vădzut; şî dacă l-oi fi vădzut, nu l-am cunoscut.
- Că-i lesńi dź-a cunoaşći:
La braţă,
Iarbă criaţă.
Vismîntu lui viorint,
Înćins prăstă pămînt.
Murgu lui sună dźi vară,

Puşkiţa lui sună dźi toamnă,
În doi umiriei,
Doi luśifiriei.
În faţă-i soarili
Şî-n dos ii luna.

- Ba, Maica Priesistă, l-am vădzut la rău loc; îl kinuia cîńi şî păgîńi dźi
Jîdovĭ pră cruśi dźi brad; în mîń şî-m piśoari ii baća băskíi dźi fier cu maili dźi
oţăl. Numa du-ći la rîu dźi roauă a Iu Iordan să ći speli pră faţă, pră braţă, pră
alba pilíţă, să laş smoala pietrilor, să ći şćerź cu năramă frumoasă, să laş haińinźireşć, să iai ńęgri călugăresć şî să ći sui în vîru Sfićagului şî să cauţ asupra
munţîlor. Vii vidza munţî-nfrundzînd şî izvoară izvorînd şî pră ćel dom-mare
aćingîndu-să sau dźi ćerĭ sau dźi pămînt. Maica Prięśistă iar plica,
Tînguindu-să,
Amărîndu-să,
Dźi cosîţă dźisplićindu-să.
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Pan aźunźa la rîu dźi roauă lui Iordan şî să spăla pră faţă, pră braţă, pră alba
pilítă; lăsa smoala pietrilor, să şćirźa cu năramă frumoasă, lăsa haińi-niźreşć,
luva ńęgri călugăresć şî să suia-m vîru Sfićágului şî căuta asupra munţîlor şî
vidza
Munţî-nfrundzînd
Şî izvoară izvorînd
şî pră ćel dom-mari aćingîndu-să sau dźi śerĭ sau dźi pămînt.
- Ooo, drag fiul mieu, ćeriului ş-a pămîntului, śe ć-ai dat la cîń şî la păgîń
să ći kinuie pră cruśi noauă dźi brad? în mîń şî-m piśoari să-ţ bată băskíi dźi fier
cu maili dźi oţăl?
- Ooo Taś, maica mia,
Nu dzîś-aşa,
Că cu cit vorbieşć,
Cu atîta păcătuiesć.
Nu ma-m dat pintru mińi

Sau pintru ćini
Sau pintru maică
Sau pintru taică.

M-an dat pintru lumi, pintru toată; pintru orb şî pintru şkiop, pintru mut şî
pintru surd. Pan n-a da-mă ieu la cîń şî la păgîń să mă kinuie pră cruśi noauă dźi
brad, în mîń şî-n piśoari să-m bată băskíi dźi fier cu maili dź-oţăl,
Oaia nu ş-o lins mielu,
N’iź vaca viţălu.
S’ińi s-o-mprionat,
Nu s-o cununat,
S’iń-o născut,
Nu s-o boćidzat;
S’iń-o murit,
Nu s-o curmińicat.
Iar dź-acu năińći

Oaia-j vo linźi mielu
Şî vaca viţălu;
S’iń să vo-mpriona
Să vo cununa;
S’ińi vo naşći;
Să vo boćidza.
S’ińi vo muri,
Să vo cumińica.

S’ińi vo şći povasta asta şî nu vo dzîś-o
În săptămîn-odată,
Ori-n lun-odată,
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Ori-n an odată
îl vo luva Dumńizâu dźi mîna driaptă, îl vo duśi pră drumul1 driept pan la poala
raiului şî numa-i vo arăta poala raiului.
Şî-l vo luva Dumńizău dźi mîna stîngă şî-l vo duci1) pră drumurĭ strîmbi şî
strîmći pan la iad. Ş-acoló vo locui în vięś. Iar cari vo şći povasta asta şî vo dzîś-o
În dzî odată,
În săptămîn-odată,

Ori-n lun-odată,
Orĭ şî-n an odată,

îl vo luva Dumńizău dźi mîna stingă şî-l vo dući1) pră drumurĭ strîmbi pan la
iad şî numa-i vo arăta iadu. Şî-l vo proluva Dumńizău dźi mîna driaptă şî-l vo
duśi pră drumurĭ driepţ pan la poala raiului ş-acoló vo locui în vięć în vięćilor1). Amin.
Când ii bićag dźi moari, aprindz o lumińă şî i-o spuń.
Rudăria - Icoana Măćei, 25.

138
[CUM SE APĂRĂ DE DEOCHIU]
Ca să nu-l dźioaki, puńe mîna la trup la ia şî faś-aşa: Cum nu să dźioaki
trupu, aşa să nu să dźioaki iel [copilul].
Bozovici - Fira Cocorăscu, 84.

139
Şî cînd îi dăscîntă, dă sîmće că-i dźiokiat, atunśa-l linźe pră frunce:
Cum linźe vaca viţălu
Şî oaia mielu dă mlaś,
Aşa ling io pră iel dă dźidźokiu.
Bozovici – Aceeaşi.

1

Imită pronunţarea literară.
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Udă cu pişăţî băiatului pră śińe o viędźe că l-o dźokiat. Şî cînd îl boćadză,
îl puńe pră pragu uşî şî puńe curu pră iel, moaşa. [Zice]:
Cîn s-o mai dźokiá curu,
Atunś să să dźoakie băiatu.
Atunś şî ńiś atunś.
Şopotul-Nou - Păuna Râucu, 50.

141
Dacă dzaśi dă frigurĭ, să vină o muięri cari-i fuźită după bărbat dîla părinţ.
Atunśa să ia găliata cu bosîioc cu apă şî să miargă la al bićág [şi să-l ude pe cel
bolnav.] Să fie astrucat, ca să nu vadă śini-l udă. Şî dzîśi1:
Cum io l-am udat cu apă,
Şî frigura l-o lăsat
Şî io acas am plicat1.
Bănia -Ana Oţu, 67.

142
[CUM SE OPREŞTE PLOAIA]
Aud că Ţîgańi fac aia, care fac la cărămidă. Cîn s-apucă dă cărămidă, atunś
prind o broască ş-o bagă-n cărămidă. Acoló stă. Nú-şću, o pun la coş, undź-o
pun cărămida aia.
Şopotul-Nou - Păuna Râncu, 50

143
Ięstă ńeşće buiedz pră cîmp, ca omu şî băle şî măi intuńecaće şî ńęgre dă
tot, cum i omu. Iele-s numa-mpupiće. Şî le ia muięria o omu şî le puńe una d-o

1

Frigurile śe mai vindecă şi aşa că un necunoscut este rugat să dea o palmă bolnavului.
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parće şî una d-âialaltâ parće sub brîu. Şî le sorośęşće: Dîcă i-i mai drag dă alta,
să-nfloară care-o sorośit-o, şî dacă i-i mai drag dă ia, să-nfloară iară care-o sorośit-o.
Şopotul-Nou - Aceeaşi.

144
La Sîmźordz, fac în sară íspră Sîmźordz, ca să nu ia mana dîla vaś, dîla oi,
să nu ia lapćili. Faśe unsură îm prag cu ai, cu prau. Dăscîntă cu o săcure şî dzîśe că:
Fărmăcătoare,
Vrăjîtoare
Să nu ia mana dîla marva mię.
Fărmăcătoare dă pră śerĭ,
Fărmăcătoare da pră mărĭ,
Fuźiţ dîla marva mię,
Că ieu cu ai v-aíi,

Cu prau vă proíi,
Cu untură vă unturai,
Cu tămîńe vă tămîńai.
Să vă duśiţ
În codri pustîń,
La marva mie să nu viń.
Şopotul-Nou - Aceeaşi.

145
RĂSCU’CĂIE MARVA
Atunśa puńe un fir dă salcă la găliată; ş-un lioşćan puńe la găliatâ. Faśe un
colac şî puńe colacu pră găliată şî muli vićili, oili, prîn colac. Şî la a dîla urmă
puńe doauă gloaće miś, un copil ş-o fată, unu d-o parće unu dă alta. Şî copilu
dzîśe: cucu, şî fata: răscucu. Dzîc şî dă trii orĭ. Ş-atunśa trag dă colac şî rup
colacu. Cîta puńe-n saria oilor şî ălalalt îl mănîncă. Aşa-i obliśeriu, cînd o
docîntat cucu, să răscúcăie marva. Dacă nu le răscucăie şî fată după śe o cîntat
cucu, atunś pierd lapćili.
Şopotul-Nou - Aceeaşi.

146
La vaś. Mięrźe doi copii la vacă. Au un colac. Unu şădźe d-o parte, unu dă
alta la vacă. Ţîn cu mîńili dă colac sub vacă. Dzîśe unu: cucu, altu: răscúcu, dă
trii orĭ. Ş-atunś trag şî rup colacu-n doauă. Unu rămîńe cu cît o apucat cu mîńili;
şî unu şî altu. Îl mănîncă [colacul] cu lapće dîla vacă. Aşa-i daćina că cînd fată-
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n vrięmia cînd cîntă cucu, audźe cucu şî trăbă răscucăit, că să aibă lapće vaca,
să nu stărpască, să aibă mană.
Şopotul-Nou - Ilie Bălaure, 83

147
[PENTRU A CÂŞTIGA UN PROCES]
Ieu fac şî cu curat şî cu spurcat. Îi strîg pi numi: Golgóta, Gavril,
Mat’ímot’éi, ăi d’im baltă. Sâmbăta şi marţa.
Cînd ieş-kemat, ai cu śińi o źud’icată [atunci chemi pe cei necuraţi]. Spuń
că îi plăt’eşt’ pi ućigă-i.
[Mergi sîmbătă sau marţi seara la râu]. Strîź:
Golgota, Gavril, Mat’ímot’éi,
Ăi doauădză-şî pátru d’i d’áulĭ,
D’i grabă să grăbiţ,
La mińi să ieşîţ,
Cu bińi, cu bucurie să-m fiţ
(aźutorĭ)!

Că v-oi plăt’i, v-oi dărui,
Cu plată mari viţ fi,
Că v-oi da şî cap pintru capu mieu,
Numa aźutorĭ să-m daţ,
D’ila źud’icată să mă scăpaţ.

Atunś iai pietrili d’im vad. [Mergi la vad]. Capu năpoi să nu-l întorś, ńiś
cruśi să nu faś. Iau noauă pietri d’ila baltă, d’ila vad, d’ila iei, şî apă..
După ś-aduś pietrili acasă la vátră, t’i-ncaliś şî dzîś:
Pi pivă mă-ncălicai,
Pi toţ vă strigai,
Aźutorĭ să-m daţ.

Că io v-am plăt’it .
Şî v-am dăruit.

Li puń sup pat. Merź mîńe und’i ieş-kiemat cu ália. Li iai în śeva, într-o
olcuţă. Cu apa t’i speli şi pietrili li iai îm pozonarĭ. Acoló cîn tuń inluntru [la
proces], li lapidz, să nu t’i vadă ńima.
Pătaş -Ana Băśilă, 78.
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148
[CÂND SE ZIDEŞTE O CASĂ]
Puńi la colţ, [la o casă nouă la temelie], un sfănţî’c, o para d-ăli albi, um
paár [cu puţină apă]. Îl zîdźęşći. Şî: ăli răii să să spęli şî ăli buńi să s-aduńi la
casa mię. Aşa dzîśi.
Bănia - Ana Oţu, 67.

149
Puńe um pui, maistoru, şî-l zîdzęşći acoló, pintru că să fii dźiscumpărată
casa. C-aşa o fost la-i bătrîń, aşa o fost pomińirea. Îi vorba aşa că, cînd îi gata
casa dźi să să baźi-n casă, atunś moari unu. Aşa o dzîs ăi bătrîń. Dź-aia puńi
puiu, ca să nu moară omu, să moară puiu ala.
Rudăria. - Minai Dobren, 80.

150
DO’DOLI
Lăięţăli să fac dódolĭ. Să-mbracă-m boj. Ş-atunś pliacă prîn sat cîntînd şî
ies muierili şî le udă cu apă. Cîntarea lor i-aşa:
Rugă, păpărugâ,
Ia iej dă -ńe udă
C-o găliată d-apă
Prăstă lumia toată.
Pămîntu să să moaie,
Umiedzală să vină.
Ploaia iar să vină,
Dă copii să-i fie milă.
Copiii-s fără păcat,
Pămîntu-nsătat.

Întoarśe-ţ, Doamńe, mila ta
Şî nu ńe lăpăda:
Marva-nsătată,
Viţa ńeudată.
Şî moşîia uscată.
Doamńe, să vină, să vină
Ploaie lină,
Să ńe vină apă dăstulă.
Rugă, păpărugă,
Mila ta, Doamńe, ńe udă.
Bozovici - Iglica Bufta, 50.
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151
Să-mbracă, să fac duóldore cu buoj, cu florĭ, nu le mai cunosć śińe-s, fięće
curaće, şcolăriţă, şî cîntă:
Ploaie, Doamńe, ploaie,
Undźe-i valia saca,
Să să umple d-apă.
S’ęrńe cu śurielu,
Toarnă cu śubăru.

Rudă, rudă,
Vină dă ńe udă
Cu găliată plină,
Udă prîn grădźină.

Dar să bagă şî prîn căş şî udă casńiśi. Şî cu śińe să-ntîńesc pră drum, tot
udă. Le dă tot natu cît poace, cîć-un leu.
Şopotul-Nou - Păuna Râncu, 50.
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DEMONI, FIINŢE FANTASTICE
152
MUMA PĂDURI
Tata lu mama, iel o fost noapća la oi sîngur într-o pădure şî iel o a-durmit.
Cînd iel să pomeńęşće viedźe că şădźe o hală la foc. Dară dźiśe moşu:
- Dar tu noapća? Ia o dzîs:
- Şî io noapća, toată noapća. Iśe:
- Ai avut mare năroc c-ai avut ai la ćine. Atunś şî rupe a mînca ai dîn
pozănarĭ. Ş-atunśa ş-ia pră uşă afară şî să duśi.
Muma păduri [a fost], d-aia o dzîs ia: Şî io noapća.. toată noapća.
Şopotul-Nou- Păuna Râncu, 50

153
Şî fraćili lui iar, d-acoló s-o momit hala la iel. S-o făcut muięre ş-o veńit la
iel noapća. Şî iel atîta o slăbit dă n-o putut să păşască pră lume. Acu-ntr-o sară
ia iar vińe la iel. Numa n-o doaźuns la iel, c-o vădzut-o lupi ş-o curs lupi după
ia. Ia n-o mai putut să piară, că lupu n-o mai clipit dîn okĭ. Şî ia strigă la iel, la om:
- Marcooo, Marcoo, curĭ, că mă mănîncă lupi, curĭ că mă mănîncă lupi, nu
mă lăsa, Marco!
Atunśa iel nu i-o răspuns, ńiś n-o curs. Ş-atunś o mîncat-o lupi. O scăpat
omu dă ia. Smăoańa s-o momit la om.
Şopotul-Nou - Aceeaşi.

154
Muma păduri spămîntă copiii. Îmbla noapća.
Bănia - Ana Oţu, 67.

155
O spus un om că o fost la păduri cu ortaśi. O fost la porś. Ş-o vińit la medzî
nopţî muma păduri ş-o-mbrăţîşat uşa, la colibă. Atunś iel s-o sculat ş-o luvat
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săcurea ş-o vrut să dźe-n muma păduri. Şî muma păduri nu fuźa. Iel odat-o dat
cu pieptu-n uşă şî cădźa uşa cu iel prăstă muma păduri. Atunśa iel dzîśa:
- La śi-ai vińit tu aiśa la noi? Ai ghindźit că ńi ćęmim dźi ćińi?
Şî muma păduri atunś să scula şî plică mîrăind. Ş-atunśa iel cîn s-o băgat
înuntru dzîsă cătră ortaś:
- Ooo, dăr taari fu muma păduri. Asta trăbi să ńi fac-un rău pan la dzî
noauă, că o suduii şî ia plică mîrăind. Ş-atunś dzimińaţa cîn s-o sculat, fiecari so dus la cośińili lor să sloboadă porśi afară. Şî cîn să dusă moşu la cośina lui,
află’ o scroafă năroită-n sînźi. Şî moşu dzîsă:
- Adz vădzut, ortaśilor, că v-an spus io voauă c-ari să ńi facă muma păduri
un rău.
Rudăria - Icoana Măćei, 25-

156
PRICOLIS’
S-o făcut dîn om cîńe. O avut năpoi [coadă] şî ńima n-o şćiut. Ş-o mînat
muięrea la moară şî iel s-o dus după ia s-o muśkie. Şîia o dat cu furca şî i s-o
prins caieru dîn furcă în dźinţ. Şî vińe şî vaită cîtră iel şî cîtră soacră-sa c-o
veńit un cîńe mare şî abia s-o apărat dă iel. Şî iel s-o-nśeput a rîdźe şî i-o vădzut
caieru în dźinţ. Ş-atunśa o dzîs cîtră iel:
- O ieş-tu cîńe? Atunśa l-o luvat şî l-o căutat şî l-o vădzut că are coadă. Şatunśa i-o ars cu fieru coada şî n-o măi avut coadă. Ş-atunś o fost om şî iel întră
oameń. N-o măi putut să să facă cîńe.
Bozovici - Fira Cocorăscu, 84.

157
Pricoliś: oamiń cari au coadă; să fac lupĭ. Mănîncâ mîndzî mai cu samă şî
cîńi. Îi ardźi coada, atunś nu să mai poaći faśi pricoliś.
Bănia - Ana Oţu, 67.
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158
[MOROIU]
O murit o muięre lîngă mińe. În doauă sărĭ o veńit. Şî m-o şuierat într-o
noapće la pat. Ş-a doau-oară o fost în ştală ńeşće doź. Mi li-o luvat şî li-o pus
după uşă. Cîn mă duc dźimińaţa, nu pućeam dăşkidźe uşa să întru-nuntru. Dă
fapt asta nu-i minśună.
Bozovici - Iglica Bufta, 50.

159
VÎLVĂ
Viń aşa núviri şî să-mpréună amîndoi núviri. Atunś rup lęmńili dîn
rădăśină, cîn să bat vîlvili, că vîlva-i om.
C-o fost unu ş-o fost cu fraći-so ş-o strîns la fîn. Da iel o dzîs cătră fraći-so. Iśe:
- Să vă lăsaţ cîta să vă odźińiţ că io mă duc într-un loc.
Şî iel s-o dus, s-o dăzbrăcat şî s-o făcut vîlvă şî s-o bătut cu altă vîlvă. Şî iel
o dzîs atunśa cătră frać-so:
- Acu nu vă ćęmereţ, că acu nu ploaie, nu vińe núvăru.
Şî atunś s-or apucat dă a strînźe la fîn şî iel s-o culcat c-o fost năduşît,
trecut dă apă, dă luptáće śe s-o luptat cu vîlva áialaltă. O foz-mai tare iel dă cît
áialaltă vîlvă.
Năinće vrięme, îm bătrîńeţă, o fost vîlve. Acu nu să şćie d-aia. O fost cam
proşći, da tot o fost cuminće: s-o făcut núvăr.
Bozovici - Fira Cocorăscu, 84.

160
MILOSTÎ‘VN’IS’
S’ică nu-i iirtat să ći piş pră sup strięşînă, că ięstă milostî’vńiś. Cînd ći piş
în masa lor, sup strięşînă, atunśi-ţ ia snaga dźin mîń, dźin piśoari. Nu poţ să
lucri, nu poţ să mier. Atunś ći duś la vr-o vrăjîtoari şî-ţ dźiscîntă.
Ięstă o babă sau o muięri cari şćie. Şî trăbi opt fięći. Ş-atunś o duśi pr-a
bićagă la rîu ş-o puńi pră un scamn în rîu. Ş-atunśa baba aia faśi noauă kiţ dźi
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florĭ. În toată kita cîć-un fiel dźi floari. Tunś baba mięrźi năinći ş-ăli opt fięći
după ia. Ş-atunś udă baba kita în apă ş-atunśi-i dă lu a bićagă-n cap cu kita şî
dzîśi aşa:
Hai la rost, la rost.
Să miargă snaga undź-o fost,
Măi vîrtoz dźi cum o fost.
Ăli opt fięći tot aşa dzîc ca baba şî ocolęşći pr-a bićagă dźi trii orĭ şî tot aşa
dzîśi dźi trii orĭ.
Rudăria - Icoana Măćei, 25.

161
ZMEI
[A auzit] c-o zburat pră sus.
Bozovici - Iglica Bufta. 50.

154

EMIL PETROVICI

PĂSTORIT
162
LA MĂSURATU OILOR, LA SMÎLDZ
La doauă săptâmîń după Sfîntu Ghiorghi, doisprăśe oamiń s-adună la
măsuratu oilor. Fiecare, vińerĭ sară ş-aduśe oili la stînă, le bagă-n-luntru şî după
aia dau mîna fiecare unu cu altu. Şî după aia s-apucă dă muls, toţ la-mpreună.
Şî sîmbătă dźimińaţa uńi rămîN la poloşćie şî uńi să duc cu oili. Şî ăi ś-o rămas
la poloşćie taie mieii care şî i-o adus fiecare stăpîn şî fac dă prîndz. La
unsprădzăśe śasurĭ aduc oili la stînâ, le ocolęşće cu tămîńi şi mîncarea sămparće la stăpîń. Fiecari-ş duśi o găliată să-ş primască minája. După aia, după
ś-o-mpărţît-o, fiecari om îş ia găliata şî să aşadză la prîndz. Înăinći bieu răkie
dîla unu pînă la alalalt, toţ. Şi după aia s-apucâ dă prîndz toţ, kioćesc, zbiară,
puşcă, fac vesălie. După ś-o prînzît toţ, proiau găleţîli şî li spală cu apă. Ş-atunś
mierg toţ la uşa strunźi, să kićesc cu frundză vięrdźi şî s-aşadză fiecari pr-un
tutuc şî s-apucă dă muls. Fiecari îş mulźi oili lui. După ś-or gătat cu mulsu,
mięrźe cu găliata cu lapćili să i-il măsuri. Acoló-z doi oamiń; unu ţîńi cupa şi
unu toarnă cu o oală dîn găliată în cupă şî cînd i cupa plină îl toarnă-n cumpănă.
Cînd mai ari lapći năpoi în găliată, îl toarnă iar în cupă. Nu s-o-mplut cupa, şatunś dă cu aragu, îl măsură. Aragu ăla ari crestăturĭ. Atunś şćie cît lapći ari.
Cari ari mai mult lapći dîn iei ala-i baś. După śe s-o terminat, s-o gătat cu
măsuratu, mierg oamiń iar cîdzva cu oili ş-ăialalţ rămîń la polóşćie, strîng
lapćili, fac caşu, fierb dzăru şî fac urdă. Strîng lięmńi dă noapće, provin cu oili sara,
iar li mulg. Cîntă cît mulg, puşcă, fac visălíi. După aia fiecari merg şî să culcă.
Dumińică dźimińaţa la noauă śasuri, la năprăuór, mulg oili. Pro-dă-nou fac
mîncare ş-o-mpart. Dumińică să faśe şî dzamă şî sâ frig şî mieii-m brucă.
Kićęşće acoló la găliată cu frundză vięrdźi şî liosćan.
Caşu-l vind şî iau sari prîntru oi; plăćesc păşunatu oilor.
Bănia - Domăskin Urúś, 32.
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163
MIERZ’IM LA SMÎLDZ
Cîn ń-apucăm dźi măsurat oili, oprim mieii şî ńe-mpreunăm toţ ortaśi dźi
faśim um pîlc şî otărîm o dzî cîn să li măsurăm Măsurăm luńa, źoia şî sîmbătă.
Ş-atunś merg gazdăli dź-acasă cu băutură, cu pîńi ş-acoló tăiem, tot natu, dacă
nu doi miei, da unu tot taie, ăl măi bun. Şî-i friźim la foc îm brucă, aşa-i mai
dulśi. Şî-l înćinźim aşa lung pră źos, pră pońevĭ şî frînźim pîńa, la tot natu cîćun dărap; lăpădăm dźi la unu păn la altu. Ş-odată să scoală toţ îm piśoari cu
uieźili-m mină şî zîc aşa:
- Mulţămim lui Dumńizău pănă astăz că ńi-săm îm paśi, ńi-săm la viiaţă toţ.
După ś-am măsurat lapćili, apăi ń-aşăzăm la prîndz.
Tot natu-ş mulźi oili lui şî după śi li-o domuls, atunśa puńim în măsură, în
cumpănă, lapćili. Aia-i, aşa dźîśim noi, găliata şî aia-i măsurată cîći oki ari. Şatunśa la tot natu să viedźi cît lapći o făcut. În găliata haia să faśi iar un ráboş şî
aăla-i sămnat în oki. Ala-i dă aşa-n vali şî să viedźi cît îi ud. Ş-atunś, după śi l-o
măsurat, atunś s-aşadză la prîndz, cum am dzîs. Ş-atunś să şćie cari-i mai mari
cu lapćili; ala să dzîśi baś, baś mai mari. Şî dź-aśía unu după altu mărg cînd li
vińi rîndu să ia dźi la oi.
Cari ari numa o ocă, ia doauă găleţ. Cari nu do-ari o ocă, lasă să fie oca dźi la toţ.
Atunśa să şćie cari-s păcurari, iar. Cari să-nvoiesc. Şî ăialalţ să duc toţ acas
cu mielu fript. Mai mănîncă dźin miel ş-acoló. Mai mănîncă şî striń, că vin
Ţîgań. Şî muzî’ca vińi nikimată dźi ńima. Li dă şî lor lapći ca şî la aialalţ, saducă la ăi dź-acasă. Lapćili ăla îl împarći prî la toţ, îl aduc acasă.
Rudăria - Mihai Dobren, 80.

164
După Sîmźordz măsură oili. S-astrîng stăpîńi, dzăśe o doisprăśe şî duc
mîncare, cîć-um miel, cîć-o găină, śe are omu. Şî-mpreună şî mięstîcă-n
căldarea mare. Şî doi, tri, o patru îi friźe-m frigare [miei, iezi]. Atunś cînd îi
fiartă, pocńesc cu pişćolu şî vin păcurari cu oili. Atunś să duc; tot natu-ş mulźe
oili lui. După śe le-o muls toţ, atunś măsură lapdili cu o cupă. Altu faśe
doauăsprăśe cupî, altu faśe śinś, altu doauă pănă la una. Care are puţîńe, faśe
bîrc; nu-i cupa. Măsură c-un bît şî scrie pră bît cît are tot natu. Atunśa pocńesc
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cu pişćoalili că-i gata, o măsurat. Atunś puńe mîncarea. La tot natu-i dă unu ca
la altu mácăr să fi pus numa o găină. Ş-atunś iar propocńesc cu pişćoalili şatunś rup a mînca. Dau răkie dîla unu păn-la altu. Toţ bieu. Atunś păcurari,
după ś-o mîncat, pleacă cu oili. Atunś astrînźe lapćili, faśe caş. Al vindźe,
cumpără sare. Sarea o dă la marvă, la oi. Nu dă ńima sare, numa pră aia o au.
Atunś să vorbăsc care au viće mai mulće; rămîn doi păcurarĭ. Ş-atunś care
are mai mult lapće, cupi mai mulće, ala rămîńe baś întîń.
Ş-atunś, dă cum au lapće mai mult, tot ala mięrźe mai năinće, pană la
sfîrşît, pănă să gată. Cîn să gată, le-alięźe; tot natu-ş ia marva lui.
Şopotul-Nou - Păuna Râncu, 50.

165
Sara năinća lu Sfîntu Ghiorghi culeg buiedz d-ăle cu lapći, lăptaş. Cu cuţîtu
le taie dîla rădăśină şî le toacă acoló şî le puńe-n sare şî le dă să mănînśe [oile].
Au lapći atunś. Cum sloboadźe buiędźa lapće, aşa slobod oile.
Bozovici - Fira Cocorăscu, 84.

166
[CÂND MULG OILE DE SF. GHEORGHE]
Atunś puńe leuşćań la găliată. Aşa-i bun, aşa am vădzut dîn bătrîń.
Atunśa ia colacu şî-l înćină-n lapći şî-l rupe. Prindźe dă iel. Îl împart.
Bozovici - Aceeaşi.

167
La źoi marĭ îngrupá crúşăţu dă sari-m prag şî în dzîua dă Pasć, cîn trăźa
arî’ngu-l scoća şî saria aia o da la oi. Dzîśa că ii mięrźi bińi pră-stă an la oi. Aia
dă ali-i bună; dă luvat nu ia mana.
Bănia - Lisăvieta Puia Lăban, 67.

168
Lă Aránźil bagă unu-ntr-altu piępćińi. [Zice:]
Piępćińi i-am înkiiat,
Gura halilor am înkiiat
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Şî dîla oili mięli halili le-am mînat,
Şî cu dzîua mari m-an rugat.
Şî ia o ulśică mică. Am pus cîta foc în ia ş-am întors-o cu curu-n sus după
uşă, lîngă piępćiń. [Zice:]
Halili le-am mînat dîla marva mię.
Bănia - Ana Oţu, 67.

169
[Mai de mult se zicea că] nu-i bińe pîntru marvă să să stîngă focu; îi rău dă
marvă. [Acopere] în śenuşă jaru, [ca să rămână până îl aprinde din nou].
Bozovici - Ilie Ruva, 68.
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170
[Flăcăii şi fetele] să źoacă d-a năroiu: să puńe unu-m mijlócu sobi, um băiat
pră un scamn d-ăi miś. Altu 1-întrabă:
- Dă śe şăz tu aśía?
- Mi-s năroit.
- Dă cîţ metărĭ?
- Dă trii.
- S’in să će scoată?
- Petra. (Viedz, o fată vińe).
Atunś să sărută şî rămîńe fata-n locu lui. Ş-aşa măi dăparće, scot unu pră altu.
D-a plięćera: śuśesc o cîrpă şî taie doauă bîće. Faśe pră bîće ńeşće sămńe,
śinś o şasă crestăturĭ, tăieturĭ. Atunś, care dă cu bîćili şî pică una pră dos, una
pră faţă, cîće tăieturi-s, atîća plięćeri-i dă pră palmă.
D-a caii: învăluie-ntr-un strojac doi oamiń. Puńe dos la dos. Unu-ş ia o
oală spartă-n cap ş-a doilia ia o mătură. Mătura spuńe că-i coada; oala-i capu. A
treilia să suie pră iei doi şî ia o boată-n mînă şî mînă caii. Iei vriau să-l
trînćască. Omu traźe cu boata-n cap la cal şî sparźe oala. Ş-atunś ăla cu coada
pliacă prin sobă, prîn oamiń, şî baće cu coada. Apoi rîs ńe-mai-pomenit fac.
Bozovici - Iglica Bufta, 50.
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TOPONIME SLAVE DIN VALEA ALMĂJULUI (BANAT)1
În toamna anului 1934, cutreierînd Valea Almăjului (jud. Caras-Severin),
am notat fonetic o seamă de toponime aşa cum le pronunţă populaţia de acolo.
Dintre acestea, cele slave mi se par interesante prin faptul că au alt aspect
fonetic decît toponimele slave din celelalte teritorii locuite de români.
Înainte de a începe examinarea lor, ţin să fac observaţia că, pentru exacta
cunoaştere a toponimiei noastre, e absolută nevoie de anchete toponimice
întreprinse de lingvişti care să noteze fonetic formele numelor de localităţi aşa
cum se aud în gura poporului. Adeseori forma oficială a unui toponim este aşa
de stîlcită încît e aproape imposibil de a-i recunoaşte etimologia. Voi da un
exemplu luat din toponimia Almăjului: numele oficial al comunei Dalboseţ,
evident de origine slavă, nu aminteşte nici un etimon slav. Îndată ce cunoaştem
însă forma populară, etimologia ni se oferă de la sine. Almăjenii numesc acest
sat Dîlbőśĕţ2 (accentul pe silaba finală), ceea ce ar corespunde unei forme
literare Dîlboceţ. Prototipul slav este Dlbočĭc3, forma mai veche, dinainte de
vocalizarea în u a lui l silabic şi trecerea la a a ierului unic, a numeroaselor
toponime sîrbocroate notate în RJA: Dubòčac. După cum am arătat în ARH.
FOLK, III, 1935, p. 28, nota 3, forma oficială românească a acestui toponim nu
e altceva decît transcrierea cu ortografie românească a formei austriece
Dalboschetz. Austriecii au redat prin al pe îl românesc şi prin sch pe ś
bănăţean4.
Am spus mai sus că, din punct de vedere fonetic, toponimele slave din
Almăj diferă de cele din celelalte regiuni româneşti. Astfel, pe cînd toponimele
româneşti de origine slavă prezintă un caracter ,,medio-bulgar" în tratarea
iusului mare străslav, de ex. Dîmboviţa < Dọbovica, Cîmpina < Kọpina,
Glîmboca (sat lîngă Caransebeş, deci aproape de Valea Almăjului) < Glọboka

1

Text preluat din volumul “Studii de Diactologie şi Toponimie”, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1970, p. 139 –
131.
2
Prin ĕ am notat un e care aminteşte pe ă; este deci o vocală intermediară între ă şi e.
3
Un derivat cu sufixul -ĭc (scr. mod. -ac) de la adjectivul dlbok (ser. mod. dubok) ‘adînc’.
4
În ARH. FOLK., III, 1935, p. 27, nota 2, am mai dat clteva exemple de forme
toponimice austriece intrate în toponimia oficială românească, de ex. Reşiţa < Reschitva,
în loc de Reciţa, forma bănăţeană Răśiţa (accentul pe i).

EMIL PETROVICI

160
1

etc. etc. , în Almăj avem u pentru ọ, de ex. Dubáụśa, o mahala a comunei
Bozovici2. Sîntem deci în prezenţa reflexului sîrbesc al lui ọ.
Un alt caracter sîrbesc al acestor toponime este tratarea ierurilor, sau
mai corect a unicului ier (î), din vechea sîrbă. În Almăj avem ă pentru acest ĭ.
Iată cîteva exemple: Grădăţ (accentul pe silabă finală) ‘deal’ în hotarul satului
Rudăria. Acesta corespunde formei vechi sîrbeşti gradĭc, accentuată pe ĭ, pe
cînd în sîrba modernă, cu trecerea lui ĭ la a şi cu deplasarea śtokaviană a
accentului de pe silaba finală, avem grádac ‘orăşel, citadelă, castel’. Forma
bulgărească este gradéc; aceasta ar fi trebuit să sune în Almăj *grădźéţ, cu
trecerea lui d urmat de e în africata dź. Acelaşi ă < ĭ îl avem şi în Vorăţ
(accentul pe silaba finală) ‘un loc în hotarul Rudăriei’ < v. sîrb. dvorĭc
(accentul pe ĭ), sîrb. mod. dvórac (cu retragerea śtokaviană a accentului),
diminutiv de la dvor ‘curte’. Forma bulgărească e dvoréc, care a dat rom. dial.
vorįéţ ‘curte’3. Prăvălăc (accentul pe silaba finală) pare a avea de asemenea un
ă pentru ĭ; cf. Prevalac ‘sat lîngă Vranje’, în Rečnik Mesta, II, p. 335, şi bg.
prĕválec, diminutiv de la prĕval ‘trecătoare peste munţi’4.
Forme ca Pîrl’ipăţ (accentul pe silaba finală), numele popular al satului
Prilipeţ < *Prilipĭc (cf. Prilipac ‘sat în raśka oblast’, Rečnik Mesta, II, p.
340), Vîrşăţ (accentul pe silaba finală) ‘deal în hotarul Rudăriei’ < *Vrśĭc, cf.
sîrb. mod. Vršac, bg. văršec ‘vîrfuşor’, şi Cotovăţ (accentul pe silaba finală)
‘pîrîu în hotarul Rudăriei’ nu ne sînt de nici un folos pentru stabilirea
tratamentului lui ĭ, deoarece ă după labială şi s din formele româneşti a putut
să se dezvolte şi din e în graiul bănăţean. Forma oficială Prilipeţ are la bază
forma austriacă sau maghiară sau a putut fi adaptată pronunţării literare,
astfel că nu poate servi ca dovadă că ĭ a dat e. E mai mult ca sigur că şi aici
formele vechi au fost de la început cu ă ca la Vorăţ, Grădăţ.
Tratamentul ĕ al lui ǐ din forma Dîlbośĕţ se explică prin palatalizarea. lui ă
din cauza lui ś (mai vechi č) precedent; o formă *Dîlbočăţ, *Dîlbośăţ nu e
posibilă în limba română, ci devine Dîlbočĕţ, Dîlbočeţ, în Banat Dîlbośeţ. În
toponimul Bozovíś s-ar părea că o din silaba întîi ar arăta un tratament
„bulgar" al ierului mare, căci Bozoviś derivă din bǔzǔ ‘boz’. Forma veche
1

A se vedea Petrovici, Caraş., p. 7.
Cf. toponimul Dubovčac
3
Forma vorįéţ ‘curte’ se întîlneşte tot In Banat, Înspre Mureş. Aceasta a fost împrumutată dintr-un grai bulgăresc
într-o epocă mai veche.
4
Trebuie deci să plecăm de la o formă veche sîrbească *prĕvalĭk.
2
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a putut fi însă *Băzoviś, deveńită prin asimilarea ă - o > o - o, favorizată de
labiala iniţială b sau sub influenţa cuvîntului românesc boz, Bozoviś1.
Este deci neîndoios că toponimia slavă a Almăjului prezintă caractere
fonetice sîrbocroate. Unele din aceste caractere sînt arhaice şi dialectale, de ex.:
1. Păstrarea vechii pronunţări ca ă a unicului ier sîrbocroat care astăzi,
în majoritatea graiurilor sîrbocroate, a devenit a. Am dat mai sus exemple ca
Grădăţ < gradǐc, Vorăţ < dvorǐc etc.
2. Păstrarea accentului dinainte de deplasarea lui štokaviană. Astfel
avem accentul pe silaba ultimă, pe cînd în štokaviana literară accentul s-a
deplasat totdeauna de pe silaba ultimă la cuvintele cu mai mult de o
silabă, de ex.: Bozovíś, Cotovăţ, Dîlbośéţ - Dubòčac, Grădăţ - Grádac,
Pîrl’ipăţ, Prăvălăc, La Priuód ‘o poiană în hotarul Rudăriei’ - príhod,
Vîrşăţ, Vorăţ - dvórac.
3. Păstrarea lui l silabic, de ex.: Dîlbośeţ < Dlbčĭc. Din acelaşi grai
sîrbocroat trebuie să fi fost împrumutat şi termenul ciobănesc din Almăj
smîldz2 ‘măsuratul laptelui la oi cînd se face stîna primăvara şi se mulg
intîia dată oile’. Prototipul slav meridional al acestui cuvînt l-am găsit
atestat numai în dicţionarul bulgar al lui Gerov, sub forma smlĭza ‘întîiul
muls al oilor, mulgerea completă a oilor la stînă’.
4. Poate fi un arhaism - dar şi o dezvoltare mai nouă - redarea lui v
in unele poziţii prin ụ 3. Astfel, în poziţie intervocalică, Biụul ‘deal în
hotarul satului Borlovenii-Vechi’; de obicei după accent: Buśáụa ‘numele
popular al satului Şopotul-Nou şi al pîrîuluî ce curge prin sat’, scris în
hărţile militare austriece Buciava; Coşáụa4 -pîrîu în hotarul satului Pătaş-;
Găụojdźiịa5 ‘vale în hotarul Şopotului-Nou’; Mudáụa ‘numele popular al
satului Moldova-Veche’; Rîşáụa ‘numele popular al oraşului Orşova’6.
Cînd v închide silaba, trece de asemenea la ụ, formînd diftong cu
vocala precedentă, de ex .: Dubáụśa (cf. Dubovčac). Adeseori diftongul se
monoftonghează. Astfel sufixul toponimic -ovĭc, -ovac are în Almăj
forma -oţ(u). Trebuie să plecăm de la locativ, -ovcu devenit *-oụcu >
*-ocu = -oţu, al cărui u final a fost identificat de români cu articolul
1

A se vedea însă şi cele spuse mai jos, ultima notă a articolului.
ARH. FOLK., III, 1935, p. 155.
3
A se vedea Vondrák, Vergl. sl. Gramm, I, p. 374.
4
Cf. localitatea Košava in Dict. loc. Bulg., p. 14 şi 114.
5
Cf. pluralul dialectal scr. gvoźgjija de la gvoźgje ‘fier’.
6
Forma strbească e Ršava.
2
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enclitic. Iată cîteva exemple: Bilcóţ ‘deal în hotarul Rudăriei’, notat pe
hărţile austriece Belcoveţu 1; Gábroţu ‘pîrîul care formează graniţa între
hotarele Băniei şi Rudăriei’ (pe hărţi Gabroveţu) 2; Gîrbóţu -numele
popular al satului Gîrbovăţ (pe hărţile austriece Gerbovetz)3; Ilóca-Mică,
Iloca-Mare4 ‘văi în hotarul Rudăriei’; Ilóţ 5 ‘vale între Rudăria şi
Prigor’; Kįácoţ ‘loc în hotarul Băniei’; Socolóţ ‘deal în hotarul
Rudăriei’ (cf. Sokolovac: Rečnik Mesta, II, p. 392); Voįnicoţ ‘loc în
hotarul Băniei’.
În Gúńişće ‘nume de deal lîngă Rudăria numit şi Arie’ (cf. ser.
Guvnište „toponim" < guvno ‘arie’), avem contractarea lui -uụ- în loc
de –uv- - în u.
Aproape toate satele din Almăj au cîte o parte a hotarului cu numele
Dumbráụa. Aici avem o adaptare a unui element slav mai vechi la
fonetismul graiului slav care s-a vorbit cîndva în Almăj. Slavii din
Almăj vor fi zis cu siguranţă *Dubráụa (cf. mai sus Dubáụśa). La BorloveniiVechi, unei părţi a hotarului i śe zice La Bumbrá; şi aici forma articulată este
fireşte Dumbráụa.
Fenomenul acesta, adecă v > ụ, îl regăsim şi în unele cuvinte curente din
graiul almăjean: croụ ‘adîncitură în pămînt, bazin’ (în alte părţi ale Banatului
crov); Cristoụ ‘Ziua Crucii’ < scr. Krstov ‘idem’; daụul ‘diavol’.
Cele patru caracteristici ale toponimelor slave din Almăj le regăsim în în
graiul sîrbocroat al caraşovenilor, ale căror sate sînt vecine cu Almăjul,
deoarece sînt despărţite de Valea Ălmijului numii printr-o regiune muntoasă
străbătută de altfel vara de ciobani, atît caraşoveni, cît şi almăjeni. Anume, în
graiul caraşovenilor śe regăseşte: 1) pronunţarea ca, ă a unicului ier sîrbocroat6;
2) accentuarea mai arhaică dinainte de deplasarea štokaviană a accentului7; 3)
conservarea lui l silabic nevocalizat în u8 şi 4) pronunţarea mult-puţin bilabială

1

În Rečnik Mesia, II, p. 24, se găseşte o localitate cu numele Bjelkovac.
În Iugoslavia sînt mai multe localităţi cu numele Gabrovac.
3
Cf. toponimele sîrbocroate Grbovac, Grbovci.
4
Cf. localitatea din Iugoslavia Jelovka.
5
Cf. mai multe localităţi iugoslave Jelovac.
6
In satele Clocotici, Lupac, Nermet şi Vodnic; Petrovici, Caraş., p. 81, nota 3.
7
Petrovici, op. cit., p. 44-47.
8
Petrovici, op. cit., p. 84 - 89.
2
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1

în unele poziţii a lui v . E deci probabil că graiul sîrbocroat vorbit cîndva în
Almăj avea aceleaşi nuanţe dialectale ca cel de la Caraşova.
Îndată ce coborîm însă mai spre miazăzi, la Dunăre, graiurile sîrbeşti se
deosebesc de cel caraşovean-almăjean. Astfel în toponimul din Valea Dunăńi,
Mudáụa ‘Moldova-Nouă’, amintit mai sus, constatăm vocalizarea lui l silabic,
deoarece trebuie să plecăm de la o formă mai veche *Mldava. Almăjenii au
auzit deci acest toponim de la sîrbi, care-l pronunţau Mudáva sau mai degrabă
Mudáụa. De fapt graiul sîrbesc de astăzi din Valea Dunării prezintă u în loc de l
silabic. Prin urmare regiunea muntoasă ce desparte Valea Almăjului de Valea
Dunării formează o graniţă dialectală între graiul sîrbesc caraşovean-almîjean şi
graiul vorbit la Dunăre.
Se ştie că slavii din Caraşova au venit în aşezările lor de astăzi de undeva
din vechea Sîrbie, probabil în secolul al XV-lea2. Tot atunci se va fi aşezat şi în
Almăj o ramură din aceiaşi sîrbi care s-au oploşit la Caraşova. Aceştia au dat
toponimiei slave din Valea Almăjului caracterul sîrbesc dialectal cu cele patru
caracteristici expuse mai sus. Înainte de venirea lor şi în Almăj, ca şi în
regiunea Caraşovei, toponimia slavă a avut probabil acelaşi caracter „mediobulgar" ca şi în restul Banatului, în Ardeal şi în Muntenia3.
Apărut în DR, VIII, 1934-1935, p. 175-180.

1

Petrovici, op. cit., p. 106 - 107.
Petrovici, op. cit., p. 16-18.
3
Cf. Petrovici, op. cit., p. 6-8. E deci posibil ca tratamentul o al lui ă din toponimul Bozovici (< bǔz-) să fie un rest din
vechea toponimie slavă a Almăjului dinaintede sec. XV.
2
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GLOSAR
aă`la 1, 72 (p.84), acela.
acoańi 137 (p. 133), ace mari.
acupi 66, a aduna grămadă( din sârb. okupiti “zusammentreiben”).
Adacalía 66, insula Ada-Kaleh.
aducături 121, farmece, aruncături.
aflá (refl.) (p. 51), a se înţelege.
aiéi (p. 54), celei
aíi 119, 123, 144, frecai cu usturoiu.
alduí 136, a binecuvânta.
alduită 125, 127, binecuvântată.
alefíi, mílili 113, zâne, iele.
Alímpii (p. 40), Sf. Alipie Stâlpnicul ( 26 Noemvrie)
aloáńe 127, demon, duh necurat (cf. haloańe).
altă śe (p. 42), altceva.
altán, dă (p. 40), la anul
amînat (p. 53), 2,3,58. târziu.
Anafóca (p. 45), sărbătoare băbească, după Sf. Ilie.
Andríi (p. 46), sărbătoare băbească (30 Noemvrie)
apă, ápăi (p. 52), 65, apoi.
apătícărï 127, farmacişti.
api, apu 81 (p. 97, 101), apoi.
apucat = durięrea pięptului, tusă 131.
apucătoańa 131, demon, personificarea boalei numită „apucat”.
arág 162, băţ cu crestături cu care śe măsoară laptele la stână.
Aránźel, Aránźil (p. 40), 167, Arhanghelii Mihail şi Gavril.
Aránźelu dă vară (p. 45), sărbătoare băbească; cade înainte de Sf. Ilie.
Aránźil 86 (v. Meílă), 168 (v. Aránźel).
aránźil (p. 58), un fel de colac ce śe face la pomană.
arćíe 85 (p. 107), hîrtie.
arfocat (p. 35), avocat.
Arie 70 (v. Gúńişéi).
arîmbáş 9, căpitan de hoţi.
arî`ng 167, clopot.
arş 74 (p. 89), arsei.
aśerá (la feriastă) = caută să vadă 44, a sta la pândă
astrînźe (p. 48), a aduna.
astrucá (p. 57), 3, 81 (p. 97), a acopei.
astrucat, astrucáći (p. 31), 81 (p. 102), 141, acoperite.
au 8, 28, of, aoleo.
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aulă`lă, aulă`lăăă (p. 49), 73 (p. 85), aoleo.
avlíe (p. 42), curte.
azńáţă, d-75 (p. 91), azi dimińeaţă.
aźunş 74 (p. 89), ajunsei.
Baba Colţată 73 (p. 86), monstru care mănâncă copii.
babili 79, zile cu vreme rea la începutul primăveńi.
băgrín 41, salcâm
băiá, će baie = će mîngâie 43, a netezi, a mângâia.
băiat, băięţ (p. 47, 48, 49), 46, 94, 123, 125, 140, prunc, copil mic.
baico 73 (p. 86), babo.
bală = hală 123, demon.
Băń, Băńili 7, 65, Băile Herculane.
Bănięşu 67, nume de părău, afluent al Nerei.
Băńili 65 (v. Băń).
Barbura (p. 46), sărbătoare băbească (3 Dec.).
bărburaći, săcurï – 137 (p. 133), securi cu călcâiul mare.
baş (p. 43), chiar.
băskíi 137 (p. 133), cuie mari, piroaie.
băźucurí (p. 35), 76, 78, a batjocori.
bećág ( p. 45), 98, 113, 126, bolnav
bećejăşće, să – (p. 44), śe înbolnăveşte.
bećúejug (p. 42), boală.
bećejugu ăl rău (p. 44), epilepsia.
berbeśíu 136 (p. 132), ca berbecii, cap în cap.
bićag (p. 39), 83 (p. 104), 93, 137 (p. 134), ( v. bećag).
bîće 170 (v. bît).
bićijug 122 (v. bećejug).
bîj, bîja (p. 49), śe zice copiilor ca să śe ferească de foc.
bîrc 164, băţ cu crestături; serveşte la măsuratul laptelui la stână.
bît, bîći, bîće ( p. 58), 81 (p. 101), 127, băţ.
biuul (p. 37), nume de deal.
Blagovişćană (p. 42), Bunavestire.
boaltă 58, peşteră.
boarfili 92, testiculele.
boată, boţîli 73 (p.85), băţ.
bóbdaprost (p. 53) (bogdaprooost).
bobişoari 11.
bobitoacili 136 (p. 132), dobitoacele.
Boćedz (p. 42), Bobotează.
boćíţă = legănel 85 (p. 107.
bogdaprooost (p. 53), bogdaproste.
boj, buoj 150 151, boz.
bolobă`ń 76, bolovnńi de piatră, stânci.
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borúgă 71, canal.
Botu Calului 67, nume de loc.
brăţare (p. 32), manşetă cu dantele la cămaşa femeiască.
Breazova (p. 28), numele popular al satului Borlovenii-Noi.
briană 7, mreană.
briboi 43, o buruiană.
brîncă = cîn să-nflă capu 133.
briptă 6, briceag.
brucă 162, 163, frigare.
Bruśí 81 (p. 101), a scormoni.
bruţ 74 (p. 89), imită sgomotul ce-l face fusul înfipt în ochiu.
bucaći 96, alimente.
bucliúc 80 (p. 94, 95), gunoiu, bălegar.
bufăńi 24, a bufni.
buièdźe, buiedz 73 (p. 86), 143, 165, buruiană
bumbíţ 16, 27, năsturaş.
bunarï 80 (p. 95, 96), puţ.
Buśáua (p. 26), numele popular al râului Buceava şi al satului Şopotul Nou.
Buśevinţî (p. 26), locuitońi satului Şopotul Nou.
butoarcă 74 (p. 87), buturugă.
căcaină 98, diaree, disenterie.
cală == hală 123, demon.
călfidzá 85 (p. 107), îngălbenea la faţă.
cămară dă lęmńe = grămadă 75 (p. 90), rug, grămadă de lęmne.
cămă`şnuri (p. 32), jambiere (de piele); ghetre (de mătase).
cantă (p. 58), vas de tinichea în care se ţine apă, stropitoare (din sârb.kanta „Giesskanne”).
capśél (p. 58), colac mare cu cruce deasupra, la pomană.
căptá, să capći 72 (p. 83 şi 84), a se uita, să se uite, a căuta.
căput (p. 32), veston de lână, ţesut; flanelă.
cárliţă 80 (p. 95), albie.
căşî`ţă 118, grămadă de scânduri, lemne etc. clădite.
căsuţăli 101, celule de faguri.
cazănźíe (p. 28), velniţă.
Cîmpu Gîrbóţului 68, câmp lângă satul Gârbovăţ.
cîntă, să – (p. 57), śe boceşte.
cîrpă (p.32, 47, 52, 57, 58), broboadă, basma.
cîrjîioari 85 (p. 107).
cîrşoari = cîrj 85 (p. 107).
cîrśág 13, urcior.
cîća 74 (p. 89), câteva.
cîta (passim), o leacă, puţintel.
cîtă ńiś- 114, nici o leacă.
cîţa 30, câţiva.
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cîtră 156, către.
clisă (p. 40), slănină.
cocoşăi 78, un fel de flori.
colendă, la – (p. 41), la colindat.
colindaş (p. 41), colindător.
copíl (p. 46), 72 (p. 82), 145, băiat; (p. 35, 50) flăcău.
cópil (p. 49), copil din flori.
corń (p. 46), tâmpiţi, idioţi.
corńíţ, corńíţăli dă prau 1, corn în care se păstrează praful de puşcă.
cornurï 136, colţuri.
coşăriu (p.49), hornarul.
Coşáua 67, nume de părău, afluent al Nerei.
cośíe (p. 50), 127, căruţă.
cotá 30, a căuta.
cotăríţ (p. 56), coşuri, panere.
cotrínţă (p.32), şorţul dinainte.
cováś (p.43), 81 (p. 102), fierar.
cracu, craśi (p. 43, 46, 47, 56, 129), picior.
Cracu Comorî 59, nume de loc.
creii 126, creeńi.
creţońu (p. 49), cadou ce se duce şase ani de-arândul moaşei.
cri-că (p. 35), 3, 80 (p. 95), cred că.
crist, cristurï 3, schele la zidirea unei case.
criśí 37, 97, a da de ştire, a striga.
crumpiél, crumpiéi (p. 41), 96, cartof.
crúşăţu dă sari 167, drob de sare.
cućíe (p. 40), farfuria în care se pune un colac, grâu şi o lumânare şi care se saltă la praznic,.
culéş 128, culesei.
culę`şă (p. 31, 41), mămăligă.
cumáśa (p. 44), surată, soră de cruce (sârb. kumača „in”).
cumăśesc, să-fięćili (p. 44), se prind surate.
cumetri (p. 55), părinţii „cumnatului dźe mînă”.
cumnat dă (dźi) mînă (p. 38, 52, 53, 55, 56), asistentul miresei (sârb. ručni dever „id”).
cumpănă 94, 162, 163, vas mare în care se măsoară laptele la stână.
cuń (p. 54), 115, cuiu.
cur 74 (p. 89), fug.
curcu`bătă 72, (p. 82), tidvă.
cure, curï, curiéţ 75 (p. 91), 81 (p. 102), 153, fuge, fugi, fugiţi.
curtă 53, fără coadă.
cúştule 127, costă.
ćęmia 93 (p. 112), moalele capului.
ćeşî`lă 72 (p. 83), traistă de piele.
ćic 100, 103, cioc de pasăre.
ćicurï (p. 53), cozi de păr.
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ćinăr, ăl- (p. 53. 54, 56), mirele.
ćinără, a- P. 53, 54, 56), mireasa.
ćińerï, ăş- 72 (p. 84), însurăţeii.
C`irégova 66, satul Teregova (jud. Severin).
ćírimpíri 47, imită strigătul puilor de găină.
dăcă (passim), dacă (cf. dîcă).
dădăuórï 124, de două ori.
dălrc (p. 47), 75 (p. 89), îndată (cf. dziloc).
dá-mi-ş (p.40), dă-mi.
dar (p. 52), logodna.
dărab 44, 70, dărap 162, bucată.
dascăl (p. 57), învăţător.
dăuară, á- (p. 54), a doua oară.
d`áuul, d`áuli (p. 37), 99, 147, diavol.
dăzgîrńí 72 (p. 84), a separa (sârb. razgrnuti „auseinanderscharen”).
dîcă (p. 37, 45) 143, dacă (cf. dăcă).
Dîlbośéţ (p. 28), numele popular al satului Dalboşeţ.
dimistraţii 113, menstruaţie.
dîrdzarï, dîrzarï (p. 55, 56 ), cei ce duc hainele, zestrea miresii la nuntă.
dîrlóź (p. 53), perniţe de lână în jurul cărora îşi impletesc femeile cozile.
dîrzarï (p. 55) (v. dîrdzarï).
Doamńe-Apără 74 (p. 87), 75 (p.89-92), diavolul.
do-ari 163, are în deajuns.
doaźuns, o- (p. 38), 153, a ajuns de-abinelea.
docîntat, o- 145.
doctur 127, medic.
docursă (p. 38), 23, curse până la sfârşit.
dodă`-m 19, dă-mi.
dódoli 150, paparude (cf. duóldore).
dogătá (p. 38, 53), 3, 162, a se isprăvi de tot..
domuls, o- 162, a sfârşit de muls.
donkiiá 3, a încheia de tot.
doplin 26, plin de tot.
dorás 26, plin ras.
dostorască, s-o – 78, s`o prăpădească de tot.
Dragobięće, Drăgobięće 76, Dragobete, Aflarea capului Sf. Ioan.
droburili 72, (p. 82) firimituri.
Drumu oii 69, numele unei localităţi din Vechiul Regat.
dúdźitu = dudăítu 136, tunetul.
dulęće 96, dovleac.
dulśíń 44, prăjituri.
duo`ldore 151, paparude (cf. dódolï).
duş, mă – 128, mă duśei.
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duuán 90, 113, tutun.
dzîláćiś (p. 57), 120, născuţi în aceeaşi zi a săptămânii.
dzîş 75 (p. 89), zisei.
dźeţ, dźęţă, dźęţără 74 (p. 89), 82 (p. 103), dădui, dădu.
dźilóc (p. 52), 137 (p. 133), îndată, degrabă (cf. dăloc).
dźimicá 69, a tăia bucăţi.
dźinăpoiu mieu 82 (p. 103), dinapoia mea.
dźiscumpărată 149, răscumpărată.
dźizmiraćili 94.
dćokiturili 119, deochiurile, personificarea deochiului.
fal, falurï (p. 45), fel, feluri.
fălí 83 (p. 104), a lipsi.
fălíncă (p. 46), defect corporal.
fie-śe 133, orice.
fięşńic 83 (p. 105), sfeşnic.
fişcońá, fişcón 81 (p. 99), a şuiera.
foiofíe, foiofíu (p. 51), 137 (p. 133), foiofoiu.
forfeśíu 136 (p. 132), ca şi cu foarfecile.
frígura 141, friguri, malarie.
friźe răkie (p. 28, nota 2), a fierbe ţuică [cf. sârb. peci rakiju (peć = „a frige”)].
Frunća Máierului 59, nume de loc.
fruşćúc (p. 53, 56), 74 (p. 87), mâncarea de dimińeaţă.
fuńíźină 129, funingine.
fuźiná 129, a mânji cu funingine.
ganguri 14, coridoare.
Gaura Corńi 59, nume de loc.
gazda (p. 40, 50), 132, 162, stăpânul case, proprietarul.
găzîće 129, călcate în picioare.
ghij dă śapă (p. 47), coji de ceapă.
ghindźí (p. 46), 36, 61, 80 (p. 95), 133, a gândi, a crede.
gînfá 117, a umfla.
Gîrbóţu (p. 28), numele popular al satului Gârbovăţ.
gîrgă, în- 81 (p. 98), în cârcă.
gloată, će (p. 41, 48), 75 P. 89), 145, copil, copii; (p. 41), fete.
gódźe, śe- (p. 56), orice.
gostíe, gostîie 5, 6, ospeţie.
góvie, govioară (p. 54), 53, mireasă.
grádź 81 (p. 97), cherestea (sârb.gragja „Bauholz”).
grăoćind 118, grohotind.
greoańi (p. 46), 72 (p. 83), gravidă.
grięc 80 (p. 96), negustor.
groasă (p. 47), gravidă.
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groş 69, buşteni.
Groş 69, nume de loc.
gulă = śoardă 30, cireadă.
Gúńişći 70, nume de deal numit şi „Arie” (cf. Sârb. Guvniŝte „nume de loc”, guvno „arie”).
guşă (p. 46, 47, 54), 128, gât.
gutúr, gutúrîli 72 (p. 84), cotor.
guźmánu = clăbă`ţ, bă-sáma (p.59), 75 (p. 90), căciulă.
ha 79, cea.
hală 123, 125, 127, 152, 153, monstru, demon; 73 (p. 85), monstru care mănâncă copii; (p. 45),
168, fiare sălbatice, lupi.
haloańe 123, demon (cf. aloane).
hamu-mă 47, nhamă-mă.
hă-ń-aiś, (p. 82), iată-ne aici.
hoară (p. 58), horă.
iarbă creaţă 137 (p. 133), izmă creaţă.
iéşkii 127, 131, aşchii, surcele.
iii tùt (p. 55, nota 1), 81 (p. 100); strigăt cu care se alungă lupul sau alte animale.
iiiu 53, chiot.
iirùgă 1, canal.
imà 128, a murdări
imală 81 (p. 97), noroiu.
îmbărburaće 135, (v. bărburaći).
îmbruţá 98, a lua în coarne, a împunge.
îmbuná 81 (p. 97), a promite.
înfăşurătoari 137 (p. 133), gleznă, unde se înfăşoară aţa opincilor.
împreuná (a să-) (p. 41), 1, 73 (p. 87), 159, a se întâlni; 163, a se întovărăşi; 136, (p. 132), a se
căsători.
împrioná (a să-) 137 (p. 134), a se căsători.
împrumutările 78, zilele cu vreme rea de la începutul lunii Aprilie.
împupit 85 (p. 107), 143, îmbobocit.
încărcată 82 (p. 102), gravidă.
încăsá (p. 51), a încasa.
încuńată (v. marţa-ncuńată).
înćiná 112 , 166, a întinge, a muia capătul, vârful uni obiect într-un lichid.
îngă`ură (. 45, 48), sfredeleşte.
îngăurit 113, găurit.
înśingătură (p. 47), cingătoare.
înśintá 72 (p. 83), a încălzi, a înfierbânta.
înśitońel 27, încetişor.
întîńí (p. 37), 74 (p. 89), 75 (p. 91), a întâlni.
întîńiturï 121, demoni.
întorcată 97, întoarsă.
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înźuńinkiá 117, a îngenunchia.
îrćíe 84 (p. 106), hîrtie
Işă`lńiţa 71, satul Ieşelniţa, jud. Severin
iscosî` 29, a născoci.
íspră (p. 40, 46, 57), 144, spre, înspre, deasupra, înainte de.
íśe, íśi, íśi-că (passim), zice că, cică.
iut 6, 80 (p. 95), iute, repede.
izdat, 130, o boală (cînd ăl doari la ińimă şî să înflă la foali).
jăghiu (p. 58), jeratec.
jălim (p. 58), purtăm doliu.
jap-jap-jap 44, imită sunetul loviturilor de băţ.
jîp 73 (p. 85), fag.
joaviń 72 (p. 82), 73 (p. 84), fiare sălbatice.
jórdzîli 136, nuiele.
kefu 73 (p. 84), pofta.
Kęia Săski 68, defileul prin care ieśe râul Nera din Valea Almăjului.
keptoaria (p. 54, 55), chiotoare, butonieră.
Kiácoţ 59, 60, nume de loc notat în hărţi Ciacovăţ.
kićí (p. 54), 61, a tocmi, a drege; 113, 131, 162, a împodobi (cu flori).
kićięle (p. 45), articole de toaletă.
Kilendarï 78, Ianuarie.
kímătă, faśi- (p. 42), 115, faire semblant.
kimí 30, a face semne cu capul, a da din cap (sârb. kimati glavom „a da din cap”).
kimiećíţă = doamńi d-ăli marï 85 (p. 107) (sârb. kmetica „Bürgermeistersfrau”).
kimięşă (p. 32), 37, cămaşă.
kimiéţ 85 (p. 107).
kinéz dîla masă (p. 53), titlul ce se dă naşului când se strigă „śinsta”.
kïpuri, să fac- (p. 43), se deghizează.
kită, kiţ (p. 58), 78, 79, 168, buchet.
kiţă`le 37, fota dinapoi (sârb. kecelja „şorţ”).
lă (p. 37), 6, 8, 12, 168, la.
lăbdat (p. 32), lăudat.
Lacu lu Săbişćan 58, nume de loc.
lăćéţ 81 (p. 97), laţuri, leaţuri de pus peste căpriońi casei.
lag (lac) vălác (v. vălác).
lăiaţă (p. 49P, Ţigancă de laie.
láibăr ( p. 32), jiletcă.
lăięći (p. 49), Ţigan de laie.
lăptaş 164, un fel de buruiană, cu suc alb ca laptele.
lăstarí 109, a împleti cu nuiele.
lătăńeşt` 133, latineşti.
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laută 75 (p. 92), vioară.
lăutaş (. 55, 58), 76, lăutar.
limbă (p. 58), un fel de colac la pomană.
limpiće 75 (p. 89), limpede.
lioşćan 145, 162, leuştean.
lísîţîli 64 = cum îi picsu la car 64, un fel de sanie cu care se cărau lemnele.
litră, (p. 56), litru, kilogram.
Liúpcova 35, satul Liubcova (jud. Caraş).
lomurięlili 111, rămurele rupte.
lopăćíţă, lopătiţă P. 40, 49), 74 P. 87), spată, omoplat.
lovići, vorbe- 7, cuvinte ce rimează.
luft 81 (p. 102), văzduh.
lúlu-mă 47, imită bolborositul curcanului.
lumíń (p. 44, 57), lumânări.
lunaćiś 120, fraţi născuţi în aceeaşi lună.
Luśín (p. 45), sărbătoare băbească (18 Oct.) (din sârb. Luĉin dan „St. Lukas`fest”).
mácăr că (p. 57), mácăr să 164, cu toate că (cf. sârb. mákar da).
mácăr śe (p. 49), orice; -śine (p. 57), oricine (cf. sârb. mákar ŝta, mákar ko).
mădúurili 126, membrele.
mădzărica (p. 50), un dans.
mă`gubï = păgubi 124.
măi (passim), mai.
maică 137 (p. 134), bunică.
măimuś (p. 41, 43), măşti, deghizaţi.
máistor (p. 48), 149, meşteşugar, meşter.
malo (p. 40), puţin (sârb. malo „id”).
mana (dîla vacă) 132, 144, 167, laptele de la vacă.
manuntá 80 (p. 96), a face bani mărunţi.
máor, máorï 2, zidar.
mărăí 81 (p. 101), a mârăi.
Mărćíńi (p. 46), şase zile la lăsatul secului de Crăciun în care nu se lucrează la lână.
mărhaşă 79, crescătoare de vite.
măriaţă (p. 52), foarte frumoasă.
Mărina, Sămărina (p. 45), sărbătoare băbească, înainte de Sf. Ilie.
mármor 98, marmură.
mărmurí 98, a înmărmuri.
marţa-ncuńată (p. 43), a doua marţi din postul Paştilor
marvă (p. 40, 42), 144, 145, 150, 164, 169, vite.
Marźina 58, numele vechi al satului Bănia.
măsái (p. 51, 57), faţă de masă.
măśáş (p. 57), măcieş.
mătrial (p. 31), material de zidit, cărămizi.
Meílă, Aránźil- 86, Arhanghelul Mihail.
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melşpáis (p. 49), prăjituri.
mętărï 169, metri.
Micolae 74 (p. 89), Nicolae.
micsă 78, o floare.
micućęle (p. 43), mititele.
Mihói (v. vara lu Mihoi).
międzîli părię`sîmilor (p. 43), mijlocul postului Paştilor.
mierş 74 (p. 88), mersei.
mięsă 93, 124, 136 (p. 88), mese.
mijlośin 74 (p. 87), mijlociu.
milï, mílili, mialifíe, mílili alefíi = milostî`vńiśili 109, 110, 113.
milikę`rţ 83 (p. 105), stearină.
míliţă 120, meliţă.
milostî`vńiś = dzîni 113, 160, iele.
míluri 74 (p. 87), leghi.
minájă 14, 162, hrană, hrana soldatului, a puşcăriaşului.
mińaţă, d-asta -, d-ăsta – 84 (p. 106), 86, azi dimineaţă.
mînătură 69, 98, 99, 118, farmec, aruncătură.
mîńedzî, mîńezî, mîńidzî (p. 40, 55, 56), 72 (p. 83), a doua zi.
Miói (v. vara lu Mihoi).
miraćili 94, deochiurile.
miriéu 81 (p. 100), încet.
mi-s (passim), sunt.
miśinoş 73 (p.87), mincinoşi.
Mîtcălău (p. 44), marţea după Duminica Tomii când se prind surate fetele.
mîţ (p. 46), pisică.
mladojă`ńa (p. 54), mire (din sârb. mladoźeńa „id”).
mlaś 137, lichid uterin.
moaşă (p. 49).
Mośińíś (p. 42), mucenici.
modorîtă 131, întristată.
molidvă 8P. 42, 47, 57), 96, 99, aghiazmă.
morminţ (p. 57, 58), cimitir.
moroń, muroń (p. 49, 57), 95, 114, 119, strigoi; 132, demon.
morţăríe (p. 44, 57, 58), 88, 115, 120, cimitir.
Moşî dă ćirięşă (p. 44), marţea după duminica sfinţilor, când se pomenesc morţii.
Moşî dă sîmburï (p. 44), sâmbătă înainte de Rusalii când se pomenesc morţii.
moşie, moşîie (p. 27, 40, 42), 150, pomet.
moşoń (p. 49).
Mośiríş (p. 28), numele populat al satului Moceriş.
motcă (p. 46), tort.
muikíţa 23, măicuţa.
muică 23, 30, 39, mamă.
mumă 72 (p. 82), 73 (p.85), mamă vitregă.
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muma códrului 127.
muma ogaşului, - ogaşîlor 123, 127.
muma păduri = aia iar îi hală; aia pośęşće cînd întîńęşće omu, muięrea, noapćea123, 127.
munuńioari = cunuń dă florï 85 (p. 107).
muróń (v. muroń).
muroańe 96, 132, strigoaie.
músai (p. 45), trebuie.
múştăru 65, exerciţii militare.
muśí (p. 57), 120, 127.
muśí ,a să- 80 (p. 94), a se trudi.
muśke, muśkie, să- (p. 43), 156, să muşte.
muzî`ca, múzîca (p. 35, 53, 55, 58), 163, orchestră ţigănească.
muzî`śili (p. 52), fanfara.
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năltá 121, a înălţa.
na-na-na 52, stigătul cu care se chiamă boii.
năprăćí 121, a arunca un farmec (din sârb. napratiti „induco”).
năprăćitúrï = iar hale, urîśuń d-alea 129.
năprăuór = la nouă śasuri (dimineaţa ), 162.
năpustît, o_ 72 (p. 83), a părăsit.
nărámă 137 (p. 133), năframă.
năroí, nărói 1 pers., năroaie 3 pers.., 3, 75 (p. 90), a îngropa în noroiu, nisip, în zid, într-o
grămadă de bani.
năroită-n sînźi 155, scăldată în sânge;
năroit 170, îngropat, cufundat.
năroiu, d-a- (p. 50), 170, joc la clacă şi la priveghiu.
natu, tot- (p. 48, 58), 163, 164, tot omul.
ńauă (p. 59), zăpadă.
N`érgăń (p.22), numele popular al râului Nera.
N`ergăńiţa 67, nume de părău, afluent al Nerei.
ńezdrávăn (p. 49), anormal.
ńima (passim), nimenea.
ńí-săm (passim), suntem
ńiś-cîtă 114, nici un pic, deloc.
ńiś-cum (p. 49), 72 (p. 83), 81 (p. 99), deloc.
ńiś -undźi 80 (p. 95), nicăiri.
noí 87, a înnoi.
nor, nuor, 77, 78, 79, noră.
numărătura mare 136, 137.
untăşîţă (p. 53), druşcă, prietenă a miresei.
nuor (v. nor)
núvăr, nuvirï 121, 159, nour.
nuviriel 85 (p. 107), nouraş.
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o (p. 49, 52, 57), 106, ori, sau.
o... o 93, sau... sau.
o (p. 39, 55 nota 1), 73 (p. 85), 156, au (particulă interogativă).
oamiń (p. 41, 43, 46), bărbaţi.
ob dzîli (p. 43), opt zile.
obliśęriu 145, obiceiul.
obor, obuór (p. 31, 54, 52), 80 (p. 95), curte.
odźíń (p. 57), opriri (rugăciuni) în drumul ce-l face procesiunea mortuară până la cimitir.
ogără`i, ogări`i, 72 (p. 84), 73 (p. 85), ogari.
ogaş 81 (p. 100), 123, vale.
ogrindźauă (p. 41, 48, 52), oglindă.
oidolán = carńe 74 (p. 89).
oprăví (p. 57), 116, 122, a opri pe cel mort să se facă strigoiu; a mâna durerile în altă parte.
(din sârb. opraviti „a trimite , a goni, a alunga”).
oprăvit, oprăvići 98, 130, mânat, trimis în altă parte.
oprieg, opreg (p. 32, 57, 58), şorţul dinapoi foarte scurt, cu „śucurï” coloraţi, lungi până la
pulpe.
ormán (p. 56), dulap.
ortác ortaś 3, 82 (p. 103), 155, 163, tovarăş, tovarăşi la stână.
ortac, cu- (p. 57), cu soţ.
ośoarili 118, oscioarele.
par, paár (p. 47), 148, pahar.
păcurarï (p. 34), ciobani, ciobăniţe.
păduroańe 123, 127, demon.
pălăpăiască, să- 100, 103, să lovească cu aripile.
Pălía (p. 45), sărbătoare băbească; după Sf. Ilie.
pălír 2, arhitect.
palós 81 (p. 101), buzdugan.
pană, pan, pănă, păn (passim), până.
pănclícă (p. 58), panglică.
pănjańa 85 (p.107), împăijenea.
Pantălíili (p. 45), sărbătoare băbească; după Sf. Ilie.
păpuc, păpuś (p. 32, 53), pantofi.
păpărúgă 150 (v. rugă).
parće (p. 51, 52), zestre.
parï 73 (p. 86), mi se pare.
părię`sîmilor (v. międzîli).
păsúi (p. 42, 46), 96, fasole (din sârb. pasulj. „idem”).
păzăsc (p. 57), priveghează pe cel mort.
Pemï (p. 27 nota 3), Cehi.
peşkí, peşkire (p. 55, 57), ştergar.
pestríţă, oauă- (p. 44), ouă încondeiate.
petrięśe- zorili (p. 57), 87, cântă mortului „zorili”.
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petrięśere 87, bocet care se cântă mortului în zorile zilei când îl înmormântează.
picsă (p. 42), puşculiţă.
piéşćiră 73 (p. 86), groapă adâncă
pii 74 (p. 87), apoi.
pîlc 162, turmă de oi.
pinćińór 136, pintenog.
Pîndză 60, nume de loc.
piparcă 96, 129, ardeui.
pipărcá 129, a pipăra cu boia de ardeiu.
pirít (p. 49), pierit, mort.
pîrjîtúrï (p.54), prăjituri.
pîrlău 128, ciubăr în care se opăresc rufele.
Pîrlía (p. 45), sărbătoare băbească; după Sf. Ilie.
Pîrlipă`ţ (p. 28), numele popular al satului Prilipeţ.
pí`rpor (p. 45), spuzeală.
pişćólu, pişćoalili 163, pistol.
pitricut 8p. 57) (v. petrięśere).
pitroń 82 (p. 103), pietroiu.
pitróp (p. 42), cântăreţ la biśerică.
pivă 147, piuă.
plănćícă (p. 52), panglică.
pliaş 74 (p. 89), chel.
plię`ćeră, plię`ćeri 169, basma sucită ca un maţ; serveşte de biciu în jocul „d-a plię`ćera” (cf.
sârb. pleter “Flechtwerk”).
plímiţă 75 (p. 91), 109, beciu, pivniţă.
pliosńí, plisńí 94, 125, a plesni.
pliuscăí 80 (p. 96), a plesni cu biciul.
plivaiś (p. 41), creion.
pocliţăl 6, procleţel, proclet, blestemat.
podrúm (p. 49), pivniţă.
polícră 57, nume de familie (cf. sârb. Poreklo “Familienname”).
polóşćie 161, stână.
pońévï 163, pături mari din pânză de saci.
porîncă 84 (p. 106), poruncă.
porţîion 12, porţie, tain.
postavă 80 (p. 94), copaie.
Postul, Toma- 137 (p. 133), Apostolul Toma.
poś 74 (p. 89), 75 (p. 89), pot.
pot`eśá 134, potecuţă.
potrocól 134, registru.
povói 98, puhoiu.
pozănarï 152 (v. pozonari).
pozomóc 106, o floare.
pozonarï, pozănarï 6, 102, 147, 152, buzunar.

EMIL PETROVICI
178
prau 72 (p. 83), 98, 119, 123, 144, praf de puşcă.
prăuí 98, a prăfui, a pune praf de puşcă.
prăví 86, a privi.
prăvind 86, privind.
prăvint 84 (p. 106), privind (?).
pravísća 84 (p. 107), privirea (?).
prăvitúrï 96, farmece, aruncături ( din sârb. praviti „a face” ).
prazńic (p. 40), 113, 135, serbarea sfântului ocrotitor al casei.
prezentír 65, defilare.
pridă` (p. 54), predă.
primeńí 73 (p. 85), a schimba.
prînd, prîndźi (p. 35), 80 (p. 94, 95), prânzesc, -zeşte.
prisădźi 20, a planta.
priscúră (p. 58), un fel de colac ce se face la pomană.
proaflá 76, a găsi din nou.
probí 81 (p. 98, 101), a încerca.
Procópia (p. 45), sărbătoare băbească; înaintea lui Sf. Ilie.
procriscut, o- 72 (p. 82), a crescut la loc.
procufundá, a să- 81 (p. 97), a se cufunda din nou.
prodá 81 (p. 100), 82 (p. 103), a da din nou, a da la rândul său.
pro-dănou 161, din nou.
produs, o – 72, (p. 82), a dus din nou.
prodzîśe 83 (p.105), 97, a zice din nou.
prodźéţ (p. 39), 82 (p. 103), dădui şi eu la rîndul meu.
profaśí (p. 56), 2, a face din nou.
profăśá, să – 81 (p. 101), se prefăcea.
proiau 8p. 54), 162, reiau, iau din nou.
proíi 119, 123, 144, prăfuii, pusei praf de puşcă.
proîncălicá (p. 39), 7, a încăleca din nou.
proînśipiá (p. 39), 81 (p. 99), începea din nou.
proluvá 137 (p. 134), a lua din nou.
prolęźe, s-să – 103, să se lege de data aceasta.
prontoarsă, să – 80 (p. 96), 82 (p. 103), se întoarse la rândul lui, se întoarse înapoi.
prontorş, mă – (p. 39), 82 (p. 103), mă întorsei la rândul meu.
proplicá 2, a pleca din nou.
propocńí 164, a pocni din nou.
prorugá, a să – 86, a se ruga din nou.
proscoćá 80 (p. 95), a scoate din nou.
proumblá 29, a cutreiera.
provin 72 (p. 84), 88,161, viń din nou.
pui (p. 42), decoraţii făcute cu o ţeavă pe turta ce se face la cei 40 de Mucenici; (p. 44)desenele
de pe ouăle încondeiate.
púlbăr 73 8p. 87), 114, praf.
pup 87, boboc de floare; pupï (p. 42) (v. pui 1).
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puş 74 (p. 89), pusei.
pusă`i 91, pusei.
puşcăind 4, trăgând cu puşca.
Pustă (p. 28), 67, şesul Banatului.
pustîieşag 113, pustietate.
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ráboş 163, băţ încrestat cu care se măsoară laptele la stână.
racu-macu 47, imită strigătul raţei.
răkie (passim), ţuică.
rămńi 92, 94, 132, a arunca un farmec, a fermeca.
rămńitoriu, -toaria 94, fermecător.
rămńitúri 92, 96, 119, farmece, vrăji.
răpeşînoasă 7, repede.
răpízîli (p. 57), ripidele (în Banat, la slujbele bisericeşti se îmbracă 13 băieţi, numiţi dieci, în
stihare;6 ţin câte un sfeşnic, 6 ţin câte o ripidă – un fel de evantaliu de lemn – şi unul ţine o
cruce).
răsăriće 127, 131, sărite, despicate.
răscucăí (p. 43), 142, 145, 146, a îndepărta dela vită efectul cântecului cucului care se
manifestă prin pierderea laptelui.
răstámiţă 123, scândura patului de către perete (cf. sârb. rastaviti „trennen”).
răzbí, a să – 81 (p. 101), a se svârcoli să scape.
răzbúnţ = tîlari aia care l-o răstîgnit pră Domnu Cristos, 136 (cf. sârb. războinici „Räuber”).
rînduie (p. 48), deretică.
Rîşáua, Rîşáva (p. 37), 66, 71, oraşul Orşova.
Ristos 79, 93, 98, Hristos.
rîză (p. 43), cîrpă, sdreanţă.
roabă (p. 52), năsălie.
roiu 92, puiul ciutei.
rudă (p. 50), oişte.
rudă 70, minereu (din sârb. ruda „Erz”).
rug (p. 53), măcieş.
rugă, păpărugă 150, strigătul paparudelor.
rúsun-fúsu 47, imită şuieratl gâştei.
săbiind 4, dând cu sabia.
săcătaće 120, slăbiciune, sleire.
săcríń 115, sicriu.
sai 9.
sălaşu mărvi (p. 42), ocolul vitelor.
şălbóc 62, santinelă.
salcă (p. 36, 57, 58), 145, salcie.
sălśińęr (ï) 94, prepeleac.
săm (v. ńí-săm).
Sămărina (v. Mărina).
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Sămińíc 11, piscul Semenic.
sárme (p. 55), sarmale.
săt, săţ (v. ví-săt).
scăpărămînćili 74 (p. 87), unelte de scăpărat:amnar, cremene, iască..
Scorţarï 68, numele vechi al satului Borlovenii-Vechi.
scoş 128, scosei.
scrisa, fac pră – (p. 46), 100, 103, 104, 118, fac farmece de dragoste.
scućală (p. 50), adăpost.
şcúrpie 7, balaur.
şćę, să – 123, 129 (p. 127), să stea.
şćim 131, ştim, un fel de câlţi.
sfănţî`ć, -ţî`ś (p. 53), 148, monedă austriacă de 20 creiţari.
Sfićágului, vîru – 137 (p. 133).
şîbioarie = şî`bii dă buoj uscat (p. 44), beţigaşe de boz.
sîmburï (p. 44), păsat, „urui”, de porumb fiert în lapte, cu brnză şi untură; se dau de pomană la
„Moşî dă sîmburuï”.
Sîmćilii (p. 45), Sf. Ilie.
Sîmiédru (p. 40), Sf. Dumitru.
sîmśelaće 135, ascuţite.
sîmśęle = bripţ 135, bricege.
sîmţ (p. 42), sfinţi; (p. 42), figuri omeneşti din aluat nedospit uns cu miere; se fac la 40 de
Mucenici.
Sîmţ (p. 48), sărbătoarea 40 de Mucenici.
Sîmźordz (p. 42), 144, Sf. Gheorghe.
sîńíe (p. 54), fund rotund pentru mămăligă.
sîrmă 85 (p. 107), ţesătură din fir de aur sau de argint.
skimbaţ (p. 46, 47), anormali.
şkipí (p. 49), 81 (p. 101), 135, a scuipa.
şláier (p. 53), văl.
slastă (p. 46, dulce, frupt, cînd nu śe posteşte.
slóbodz, colaś dź-ei – (p. 58); un fel de colaci.
slobodzîtură = fănina dîla care o faśentîń 108.
sloięće 76, ţurţur de gheaţă.
smăoańe 153, monstru, demon.
smîldz 162, 163, măsuratul laptelui la stână.
sminćí 84 (p. 106), 136 (p. 132), a greşi.
snagă 91, 109, 113, putere.
sobă, sobe (p. 31, 41, 55), 83 (p. 104), cameră.
socác 129, uliţă.
socăśíţă (p. 56), bucătăreasă.
sodomí, sudumí, a să – 3, 72 (p. 83), a se surpa; 73 (p. 85), a murdări.
şofru (p. 50), şopron.
şolurï 14, ceşti (din sârb. solĵa „Tasse”).
şomî`i 73 (p. 85), un soiu de câine.
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somodźía 85 (p. 107), 86, o zână.
soriiá 9, sorioară.
sparş 74 (p. 88), spărsei.
spinăruică 85 (p. 107) spinare (diminutiv).
sprijoańe (p. 53, 54), întâmpină; 113, prinde.
sprînjî` 58, 66, 125, 127, a risipi, a alunga.
spurś (p. 46), lighioane sălbatice, lupi.
stăjarï (p. 29), 59, stejar.
ştală 158, grajd (din sârb. ŝtala „Stall”).
stămîń (p. 49, 58), 78, săptămâni.
Stănśílova (p. 30), 69, cătun al satului Şopotul-Nou.
stărpí (p. 45), 146, a pierde laptele(despre vite).
stătorí 69, a se opri, a se stabili.
stîrśálă (p. 52), asistentul miresei (din sârb. trčalo „Läufer, Renner”).
storî` 73 (p. 86), 78, a prăpădi.
străcătoari 94, strecurătoare.
strădomáş pl. 93, boală la copii.
străfigá 11, a strănuta.
străgan (p. 32), astrahan.
strań pl. (p. 54), cergi, pături de aşternut.
ştric 52, funie.
strîgă, strîgoańe, strîgoń 96, 119, 132, demon.
strîmćálă 83 (p. 104), strâmtoare.
ştrimfi (p. 32), ciorapi.
strin (p. 57), 13, 120, 163, străin.
Strodorósăle, strodorúsă (p. 44), sărbătoare băbească înainte de Rusalii.
strojác 170, cearceaf pentru pat.
strungăreaţă 94, cupă în care śe mulg oile.
stu! = năpoi! 123 (din sârb. stu! „zurück”).
stupă 131, un fel de câlţi.
suróc = soroseşce cînd îţ faśe rău 129, farmec, aruncătură.
şuşńí 28, a ofta.
sviétăr = căput de lână (p. 32), flanelă.
ś 6, ci.
śe 74 (p. 87), zice.
śe-godźe (p. 56), orice.
śeluí (p. 53), 9, 80 (p. 96), a înşela.
śerbu (p. 41), brezaia, turca.
śeróń 127, cer (copac).
śi (v. iśi).
S`íclova (p. 49), satul Ciclova.
śińişoară (p. 40), cina din ajunul sărbătoarei sfântului ocrotitor al casei.
śinstă (p. 49), (52-56), dar, cadou, cadou de nuntă.
śinśtî` (p. 44, 56), a dărui.
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śipcă (p. 32), dantele.
śoacă (p. 27, nota 3), pisc de deal, deal, pădure.
śoară-bară 72 (p. 84), cioră.
śoc-śoc 72, (p. 82), imită lovitura unei tidve în lemn.
śorobáră 74 (p. 88), ciur (?).
S`orogău 65, Băile herculane.
śorśel (p. 49), cercel.
śorśilat 45, cercelat.
śudz 84 (p. 106), 86, minuni.
śurăí 74 (p. 89), a ciurui, a cerne cu ciurul.
śurel 151, sită.
śuru 74 (p. 89), imită sunetul ciurului.
śuśí 4, a suci.
taică 8, 74 (p. 87), 81 (p. 101), 137 (p. 134), bunic, moş
táier, táire (p. 40, 41, 49, 51), farfurie.
ţăitúngurï 87, gazete.
tămî`ńe (p. 40, 58), 129, tămâiază.
tántoru, tăntoroańa 131, tartor.
targă (p. 32), şorţul dinapoi, lung, fără ciucuri (v. planşa II, 2).
taută (p. 53), lentă.
tîlvă (p. 27, nota 3), pisc de deal.
tîr năpoi, tîr năinće (p. 43), o boală.
ţîră, o – (p.48). o leacă.
ţoale, ţoalili (p. 32, 44, 52-56, 58), 123, haine.
ţolíţăli 23, hainiţele.
tośęşće, îl – sînźili 115, 136 (p. 131), îi curge sângele (din sârb. točiti „giessen”).
traśtă (p. 54, 56), traistă.
trecut dă apă 159, asudat.
troapa (p. 50), un dans.
tróśili (p. 52), viorile, taraful de ţigańi.
trup 77, 78, 107, 129 (p. 127), 138, organul sexual.
trupăí 4, 110, a tropăi.
trúpăt 110, tropot.
ţucá (p. 41), a săruta.
ţúcăr (p. 42), zahăr, zaharicale.
tuleu, tulei (p. 43), 75 (p. 92), cocean de porumb.
tuná 4, 121, 147, a intra; (p. 43), a începe.
tour (p. 31), orinji, ce rămâne din fânul mâncat de vite.
Turśí ai Morţ 66, nume de loc.
tut (v. iii tut).
tutúc 162, butuc.
ţuţúr 77, ţurţur de gheaţă.
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udźí (p. 49), 3, 5, 6, 28, 77, 80, 81 (p. 98, 101), 94, 125, 130, a rămânea.
uiágă uieźili (p. 42, 47), 163, sticlă.
uică 65, unchiu.
uięźili (v. uiagă).
umă, pr – 3, 23, pe urmă.
unturái 119, unsei cu untură.
unturíśa 72 (p. 83), untura.
uostru 66, insulă.
uriadză (p. 53), dau chiote.
urc 72 (p. 82), vânătoare.
urúi (p. 44), urluială, cereale măcinate gros.
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vădz-că – 72, (p. 82), a văzut că.
váiećiśili 112, vaietele.
vălác, lag – 104, şarpe, balaur (?).
Valia-Mari 62, nume de loc.
vălúş (p. 43), spălător, cârpă cu care śe spală vasele.
văndălác 129, balaur (?).
vara lu Mihói, Miói (p. 45), timpul călduros de pe la sfârşitul lui Septemvrie (cf. sârb.
Miholjdan „Michaelistag”).
Vărtoloméiu (p. 45), sărbătoare băbească; după Sf. Ilie.
vedźerat 127, luminat.
vestîrea (p. 57), tragerea clopotelor pentru mort.
vijulíi 78, furtuni, vijelii.
vîlvă 159, vrăjitor care stăpâneşte furtunule şi grindina.
Vińirea mari (p. 40), sărbătoarea Sf. Paraschiva; -ńagră –oauălor (p. 44), Vinerea patimilor.
vioală (p. 54), o floare.
víorï, víuor, vioroańe, viuoroańe = băsáma ięstă şî pră sus d-ăle răle 123, 127, demonul,
personificarea furtunii.
viorínt 37, 133, 137 (p. 133), vioriu, violet.
vîr, vîru 72 (p. 84), 74 (p. 88), 85 (p. 107), 137 (p. 133), vârf, vârful.
virtuća 114, puterea.
Vîrvára (p. 46), sărbătoare băbească (4 Dec.).
vîrvă`rï 85 (p. 107), vârful unui pom
ví`săt, ví`săţ, (p. 38), 38, 83 (p. 104), sunteţi.
vítrică 72, (p. 82), vitregă.
viuţ 37, fii, copilaşi.
viva (p. 40), vivat!
Voińícoţ 60, nume de loc.
vr-o 68, 72 (p. 82, 83), o.
vr-odată 72 (p. 82), odată.
vr-un 72 (p. 83, 84), 80 (p. 96), un.
vr-úndźiva 80, undeva.
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zădźiná, a să – 96, a śe aşeza.
zăgońí 66, a goni, a alunga (din sârb. zagoniti „hinter etwas treiben”).
zămíścă 120, franzeluţă (din sârb. zemička „Semmel”).
zănat (p. 41), 109, meserie.
Zăpostîtu (p. 45, 47), lăsata secului (din sârb. zapostiti „zu fasten anfangen”).
zătrúg = lăduţă 109, cutie (din sârb. zastrug „schüsselartiges Holzgefäss mit Deckel”).
zătrí 74 (p. 89), a zăbovi.
zăuitá (p. 55, 57), 85 (p. 108), 85, a uita.
Zbăg 60, nume de loc (din sârb. zbeg „refugiu”).
zbăguí, a să – 60, a se refugia (din sârb. zbegnuti se „zusammentlüchten”).
zbiśulat 111, 113, uscat.
zborî 7, 107, a (se) vorbi.
zgî`rgor (p. 47), ciucur.
zgodźí (p. 41, 50, 108), a (se) nimeri.
zmîcón (p. 53), smucesc, smâncesc.
zupă (p. 52, 55), supă, ciorbă.
zuzî`ie = lăutaş 74 (p. 89), muzică.
zviduí 121, a vindeca.
źugă-mă 47, înjugă-mă.
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Notă asupra ediţiei
FOLKLOR DIN VALEA ALMĂJULUI (BANAT)
VALEA ALMĂJULUI
Satele almăjene
Din trecutul ţinutului
Almăjenii
Hrana
Locuinţa
Portul
Vieaţa religioasă şi starea culturală
FOLKLORUL
Balada
Doina şi strigătura
Practice magice, descântece
GRAIUL
OBICEIURILE
La sărbători
La naştere
La nuntă
La moarte şi înmormântare
TEXTE
BALADE
CÂNTECE, DOINE
STRIGĂTURI
TRADIŢII. VIEAŢA DIN TRECUT
POVEŞTI, LEGENDE, SNOAVE
ZORILE, PETRECEREA MORTULUI, BOCETE
DESCÂNTECE SI PRACTICE MAGICE
DEMONI, FIINŢE FANTASTICE
PĂSTORIT
JOCURI LA PRIVEGHIU
TOPONIME SLAVE DIN VALEA ALMĂJULUI (BANAT)
GLOSAR
CUPRINS
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