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PROTU ZBORU 

 

Aestă carti ari tru năeti să spună traditsia a armânjlor cari 

verli inshea cu oili tru muntili Osogova, la localitătsli Punicva 

shi Calinjlji. Tuti arădzli armânjlji li adra tră sărbătorli 

crishtini cu cântitsi shi giocuri. Tinirlji di ază, shi nu mashi 

elji, poati au avdzătă, ma shtim ca multi lucri s-agărshescu 

ayonjea shi ti atsea ispeti dzăsimu că nai ma ghini va s-hibă să 

scutemu ună njică carti ditu bana a armânjlor di ună etă.  

Vanghiu Gheorghiev s-amintă anlu 1938 tru hoara Banjea, 

ningă Coceani. Easti poet shi folclorist, cari deadun cu îndoi sots 

erau protslji cari lucra ti dishtiptarea a armânjlor ditu Makidunii, 

atumtsea Iugoslavia. Tuti evenimenti shi cântitsi ditu aestă 

carti suntu prezenti cafi dzuă dit bana lui. Nica di njicu avdza 

cântitsi shi evenimenti di la dadă-sa Musha al Todi (tsal Coli) 

shi di la tuts alantsă din casă. Dupu atsea tuti spusili cari li 

avdza di la ma mărlji, di la sots shi cănăscuts li înyrăpsea. Tu 

ma năpoi vini arada ta să scoată ună carti, cari easti prota di 

cărtsăli cari ari năeti s-li scoată cu agiutorlu al Dumidză. 

 

Nikola Vangeli 
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SĂRBĂTORLI CRISHTINI LA ARMÂNJI 

 

Anlu ahurheashti cu Colindi, ună dimineatsă (tahina) 

pi 6 yinaru cându ficiorlji s-ducu (nergu) casă di casă, 

iu nicuchirili să-scoală ma-ayonjea atsea dzuă, frimită 

culindori, îlji cocu shi ashi caldză lă da a ficiorlor cari yinu 

la ushi cu cânticlu Colindi molindi shi asună pi ushi cu 

ună veargă cu dau citalji cama lundză întsăpătăljoasi pi 

cari îlj-bagă culindorlji. Ashi u trec tută hoară, di s-toarnă 

acasă hărioshi ashi dzua tută.  

Dixeară easti Seara prindu Cărciunu, chirò di iarnă, 

tută taifa (familia) easti acasă, muljerli (că era mari 

fumealji, trei-patru cumnati cu soacră shi cu socru, shi 

a-loru nicuchiri cu multsă ficiori shi feati, cari ma-mări, 

cari ma-njits) adară piti shi alti mâcări buni marsini, 

scuteau shi îndau poami acumpărati din păzari (poami 

di iarnă: purdicăi, meari, căstănji, nuts, saracherati shi 

bomboani). Ma multu tră ficiorlji s-hărsească.  

Dimineatsa easti prota dzua di Cărciunu, 7 di yinaru, 

că suntu trei dzăli di Cărciunu, prota dzua s-amintă 

(născu) Hristolu, a daua dzuă easti încljinată a-li Stă-Mării 

shi a treia dzuă easti Ayiu Stefan. Ficiorlji dimineatsa 

(tahina) yinu la focu (vatră) ică la chiumbetu (cuptoru), 

shedu cathi (cafi) un pi cutsuricu cu frăndză di cupaciu, 
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ta s-sheadă oili pi njelji, shi s-hibă sănătoshi, cum easti 

shi cupacilu multu sănătos. A ficiorlor shi a featilor lă  

didea câti niheamu carni di la arpa, di la coapsa ică di la 

cheptul a puljilor azbuirători cari eara acătsats dzălili di 

preasinji, bilits, uscats shi aspindzurats di cicioari sum 

dăvani. Noaptea ninti di Cărciunu era muljeats tru apă 

shi tahina ashi molji lji tsăhărsea (tsăgărsea) shi era 

etinji tră ficiori (ca di 7-10 anji). 

Dzua iara adra gheli sh-piti purinti, cu cashu, cu oauă, 

cu liydă. Alti piti adra cu muljitură di tseapi shi îndau 

campiri tu mesi, ică altă muljitură (prashu, verdzu). Dupu 

prăndzu tinirlji s-duc tru mesi di hoară, cara s-era hoara 

misticată, s-mistica cu alantsă, iu giuca, cânta, shuira cu 

gaida, ma featili armâni nu-s acătsa în-coru, mashi 

mutrea cum giuca alantsă, cari avea ma mari uxii (darbă, 

talent) la giocu, ma vără di ficiorlji armânji s-acătsa în-

coru fără problemă. Alanti hori cari era curati armâneshti 

shi ficiorlji shi featili armâni giuca di-adunu tră Cărciunu 

shi la alti sărbători. Serli sh-tahinărli s-aprindi căndila ică 

s-aprindu tseri la icoană. Serli s-priduna acasă shi ashi li 

tritsea treili dzăli di Cărciunu, cu harau shi ghinets. 

Dupu Cărciunu ahurhescu dzălili pângăni, Suyinazlji, 

dauspră di dzăli, până ti Tafoti, 19 di yinaru, ma cama 

greali suntu dzălili di Sum-Vasiljiu până ti Tafoti. Avea 
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vără pistipseari (credintsă) că taha noaptea yinea pângănjilji 

(dratslji) shi ma afla vasi ni-anvăliti li pângănea. Di aestă 

itii (ispeti) serli nicuchirili li anvălea vasili cu cari purta-

tsânea apă tuti dzălili pângăni (12).  

S-cljeamă dupu Cărciunlu, pi 14 di yinaru easti dzua 

di Sum Vasiljiu. Prindu Sum Vasiljiu (13 di yinaru, 

seara) ficiorlji shi featili bagă pi chiumbetu (ază pi 

shporet, aragaz) gărnătsă (grănătsă) di gărnu, seamnă cari 

gărnătsu a-curi ficioru-feată easti, ashi că di căldura a foclui 

gărnătsăli plăscănescu shi ansar, shi atsel cari ma largu 

ansari, atsel ficioru-feată s-cljeamă că easti ma livendu 

(sarpu, lishor la lucru). Dimineatsa (tahina) pi 14 di yinaru 

nicuchirili adra plătsintă tu un tăvă cama mari, s-hibă ti 

tută taifa (familia). Tru aloat băga părats, s-hibă tră tuts 

ficiorlji-featili câti un pără cându va u frângă plătsinta shi a 

tutulor lă didea câti un coduru di plătsintă. Băga shi un 

găvozdu, nelu, ashi că s-hibă pisti tut îmbăreatsă, shi la 

calji, la prăvdză. Pisupră di plătsintă băga vitsă, lăstari 

suptsări (ca di 3-4 mm groasi), biliti di coajea shi adra (li 

alichea pi plătsintă) figuri ca mandră, căpreatsă, ducată 

tră calji, mândrica, băljioclu, căliva a picurarlor, ashi di-

cara u cutsea plătsintea ficiorlji li mutrea aesti figuri, 

fătsea discutsii tră eali shi s-fătsea ună videari figurativă 

di lucurlu cari îl lucra (cu cari s-ocupa) a-loru părintsă. 
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Ashi că s-fătsea shi la ficiori ună minduiri shi obligatsii 

cum va lă hibă a-loru yinitoru di cându va s-crească. Cu 

frândzeari a plătsintăljei codzări, codzări, verdzăli (vitsă) 

di pi plătsintă (figurili) li aduna, li tsânea până di Tafoti. 

Atsea dzuă li amina tu vără arău, ta s-fugă cu apa (nu li 

ardea).  

Pi 18 di yinaru Cad crutsli a-moljiu shi aestă dzuă 

nu s-purintă. Alantă dzuă, 19 di yinaru, easti Tafoti. Pi 

20 di yinaru easti Ayiu Iani Pătidzătorlu, multsă 

armânji aestă sărbătoari u yiurtusescu, easti chirò di iarna, 

noaptea-i mari, ayonjea întunearică, tutiputa easti 

hărnită, încljisă tru mândzări, tru ahuri, ashi că tră 

bărbats easti canda sărbătoarea. S-adună la atselu cari 

yiurtuseashti, tru udălu cari muljerli lu ashternu cu iambuli 

nau, scoasi ditu hăraru, anvărliga di stiznji băga căpitănji, 

oaspitslji s-îndrupăscu pi eali (căpitănji) shidzândalui 

îngurcishu ică cari cum va, cu cicioarili pridunati ică teasi. 

Ficiorlji shi elji îlj-ljea părintsălji atseia la yiurtii ma nu 

multsă, ashi câti vără, ta s-u veadă shi elji yiurtisearea a 

ayiului, ashi că ficiorlji cându va s-crească s-li facă tuti 

aesti arâdz crishtini cari li fătsea armânjlji un chirò. 

Cându intra în casă oaspitslji dzătsea: Bună seara shi 

Ayilu cu agiutoru! Nicuchirlu dzătsea: Harea-lji s-nă 

agiută! 
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Nicuchira băga tru cinguri ahoryea nibilbe, stafidză, 

nuts, căstănji, meari, bomboani, saracherati sh.a. Tuti 

aesti băgati tu tăvats di halcumă shi la cathi (cafi) 3-4 

inshi un tăvă, ashi sh-la ficiori. La bărbats, tru tăvă băga 

shi scafi ti arăchii shi cu shushlu împlin di arăchii. Oaspitslji 

lă ura îmbăreatsă shi sănătati a nicuchirlui, a-lui fumealji 

shi tră tuts cari suntu atseia. Cu beari, mizeari cu verdzu 

shi piperchi dit talaru, acri cum era îlj loa oraxea tră beari 

shi cântari ca vără 2 săhăts di oară. Ficiorlji shi elji mâca 

mize shi agiuta la cântari. Dupu atsea băga tsina, ghelă di 

campiri cu carni, nostimă, cum easti arada tră yiurtii, lă 

didea shi câti vără scafă di yinu a bărbatsljor. Tru fugă shi 

alăsa sănătatea cu nicuchirlu, cu urari di alantu anu nica 

ma ghini s-u facă yiurtusearea. Ashi u-tritsea atsea seară 

tră Ayiu-Iani, ficiorlji shi elji hărioshi u tritsea aestă seară 

crishtinească, cu amintiri, ca shi la alti seri di dzăli pisimi.  

Pi 30 di yinaru easti sărbătoarea Yi-Andoni, cari la 

armânjlji di aestă parti, regiuni, nu era multu exponată 

(u adutsea aminti, u spunea, ma nu-u yiurtusea, nitsi u 

tsânea că sărbătoari).  

Alantă dzuă, pi 31 di yinaru, easti sărbătoarea Yiu-

Thanasi, cari armânjlji u-sărbătorisescu cu mari tinjii 

shi multi familii (taifi) armâneshti u yiurtusescu ca la 

Ayiu-Iani.  
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Tru meslu shcurtu, pi dzua di 15 cadi sărbătoarea 

Papandia, cari la armânji nu era greau (mari) sărbătoari 

shi nu-u fătsea ca sărbătoari, cum u fătsea alanti 

natsionalităts (milets) cari s-ocupă cu agrocultură, cu 

ayinjea (a vităljei). Atsea dzuă, 15 di shcurtu, s-ducu 

(nergu) la ayinji di facu cruiri la îndau vlăstări di chioclu di 

yită, vor să-spună că yini primuveara shi va s-hibă cruită 

tută ayinjea (agurlu di ayinji). Ma-avutslji nicuchiri ică 

combinati (zadrughi) di ayinji aestă dzuă cljeamă shi 

preftu ta s-li asprucuchească yitili cu yiazmò shi îlj-fătsea 

cântari (vluisea), cum easti arada. Dupu atsea s-încălzescu 

cu arăchii shi ahurhescu ta s-cântă shi s-gioacă. 

Tut ashi, tru meslu shcurtu cadi shi Cârleaga, cându 

armânili shi alantsâ crishtini dau dari tră mortsălji. 

Cârleaga easti ligată cu Lasăpreasinjlji ti Pashti, ashi că 

totna cadi dzua di sâmbăta, ma nu-ari data fixă. Până 

ti Cârleagă s-mâcă carni. Di Cârleagă până ti Lasăpreasinji 

îlji si dzătsi stămâna (săptămâna) albă, adică carni nu 

s-mâcă, ma cashu shi oauă poati s-mâcă.  

Seara di Lasăpreasinji, tuts din casă (tută familia) 

s-ljeartă, ficiorlji lă bashi mână a părintsălor, a aushlor, 

la tuts atsei cari suntu ma-mări di elji, ma shi tută familia 

s-ljeartă unu cu alantu (anamisa di elji). Tră tsină s-adară 

cama buni gheli (măcări), piti shi altu tsiva, băga dultsenji, 
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purdicăi, meari. Ti stămâna cari yini (yinitoară) di luni shi 

năinti, featili adra gărnu hertu bătut tru trastu nău shi cu 

maljlu bătut pi ună cheatră împluceată până tsi nu 

ahurheashti s-dizbilească peaja (că era niheamă ca hertu, 

aburatu ahâtu ta s-dizbilească peaja di pi gârnătsu). Dupu 

bătearea lu aspeală shi lu herbu cât lipseashti, lu bagă tru 

cama mari vasu (tingire), ashi că di lunea ahurhescu s-mâcă 

di gărnul hertu (ma multu ficiorlji). Tut ashi herbu shi 

purni uscati di veara, cari li tsânea tru trăstulju (sărătoru), 

ashi shi-cu purnili hearti u tritsea prota stămâna di 

Preasinjlji Mări di Pashti. Shi tuti alanti dzăli di Preasinjlji 

nu purinta, mâcă mashi mâcari marsină, adra gheli di 

campiri, di verdzu, până cându avea verdzu dit talaru, 

dzama (moarea) di verdzu ahoryea cu bucuveanu, tseapi 

cu puscă, gheli di fărină, bărgădanu, culeashu, piperchi 

aroshi uscati, hearti shi mintiti cu hearti campiri, 

niheamu aljiu ciucutitu shi niheamu untulemnu, hirbea 

shi gurtsitsi ayri uscati, lă băga shi niheamă zahări. 

Cama tricutili moashi dupu ună-dau stămânji 

poati s-purintă, shi ficiorlji cari nu putea s-aravdă, ma 

dicara tritsea ună-dau stămânji s-dutsea la băsearică, lji 

cumânica shi dupu atsea s-purinta (mâca cashu, ghiză).  

Sâmbăta dupu Lasăpreasinji îlj-dzătsea Tahidorlu, 

ma multsă di armânjlji îlj-dzătsea Pashtili a caljiloru. E 
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tora, ti tsi îlj-dzătsea ashi? Calji tru atselu chirò erau nai 

ma importantă pravdă cu cari armânjlji existea. Cu calji 

armânjlji u purta tută lafărma cari u avea în casă ică tru 

călivă (că multsă oarfănji armânji cu taifa, familia a loru 

băna tru casi provizoari, dză-ljiu călivi, cum băna shi 

picurarlji largu di hori, tru călivi adrati di palji shi anvăliti 

cu câlami), s-cljeamă hărarlji împlinji cu iambuli, cu sats 

golji, cu stranji (porturli), dupu tsi tuti lucri cu cari s-fatsi 

productsia a măxuliljei (laptili) shi încălicari pi calji cu 

sumaru cama tricutslji (moashi shi aushi) cum shi ficiori 

ca di 4 anji shi însusu băgats pi sumaru (panayumi) la 

încărcatslji calji cu furtiili pi părtsă di iambuli shi hărari 

ligats încrutsiljats cu părcăzonu (funi di lână). Aesti 

călătoriri nu putea s-li facă fără di calji.  

Featili armâni prindu Tahidor ică dimineatsă, bagă 

tru bărgaci misur, niheamă lu hirbea dupu tsi cu cinushi 

lu frica shi u-scutea peaja, dupu atsea lu hirbea ghini, 

băga shi zahări shi lu didea la soi shi la vitsinji ta s-hibă 

tră agiutor a caljilor. Dzua di Tahidoru, tahina, adra shi 

una turtă. Dupu tsi u scutea, pispilea sari, ma dupu tsi 

abura sarea u scutea. Shi turta, diadun cu misurlu u 

didea tră agiutor a caljilor.  

Cărvăniraticlu tut ashi s-fătsea cu calji, dit un loc tru 

altu, căljiuri lundză cu stămânji ică meshi di-dzăli 
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călăturiri, cu cari s-ocupa cama oarfănjlji nicuchiri armânji 

cari cât-ahât aminta ta sh-hărnească familia (taifa).  

Triirarea a yiptului di pi schicu tru aryi, iu 

mânucljilji li ashtirnea tru aryi, di cu calji, cu alăgarea a 

loru lji călca mânucljilji, di gărnătslu di yiptu cădea 

împadi. Aestu lucru easti datu di Dumidză, s-lu facă 

mashi calji, că elji suntu puternits tră alăgari, ghini 

încăltsats cu petali shi cu găvojdză di heru.  

Alanti natsionalităts cari s-ocupa cu agrocultura (lucra 

loclu) nu avea posibilităts s-tsănă calji mashi ti triirari, 

ashi că vără avea câti un-doi calji shi câti vără yumaru ta 

s-ducă împăzari, ashi că elji nu avea posibilitătsi tră 

trăirari, tră purtari leamni, ma lishoru să-lu facă aestu 

lucru. Ashi că armânjlji dădea calji împrumutu shi 

căshtiga yiptu tră a-loru hrană (pâni ti tut anlu).  

Tră-aestă hari (doară) tsi u-au calji, alanti natsionalităts 

crishtini tru-aestă sâmbătă tră Tahidoru (stămâna dupu 

Lasăpreasinji) câtră la 9 săhatea, facu amputurari cu 

calji sum hoară, ca vără 2 km. până în-hoară. Cari di 

calji va s-iasă protu di aestă competitsii, în-hoară lji 

ashteaptă oaminjlji din hoară shi îl durusescu cu ilăts 

cari li leagă di fârnul a calui, ică călarlu îl durusescu cu 

părpodz împlititi di lână cu multu mushati chindimati. 

Ma cându armânjlji armasiră fără oi shi fără calji, aesti 
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manifestări s-curmară, chirură ti totna.  

 

Dzuă di 14 di martsu îlji dzâtsea Martsul că atumtsea 

dupu calindarea pi stilu veclju easti 1 martsu. Cu ună dzuă 

nâinti dadili shi babili (maili) lă adra biligits a ficiorlor shi 

a featilor di dau hiri di bâmbacu, ma poati shi di lână, albu 

shi aroshu, li împiltea sh-li liga di mână, di brats, di pilicarlu 

di la cicioru, ta s-nu s-încheadică, s-lă să ducă lucurlu 

îmbaru. Aestă dzua nu easti sărbătoari, ma armânili u 

aveau tru aradă tră agiutoru a ficiorlor shi a featilor. 

Pi data di 22 a meslu martsu, easti dzua Yiu Sarandu. 

Aestă dzuă armânjlji u luyursea ca ascăpari di iarnă, 

easti ca un semnu di iu ahurheashti primuveara. Di-aoa 

sh-anclo s-minduia cum să-scoată (treacă) oili tru munti. 

Problema cu neaua groasă dit andreu, yinaru shi shcurtu, 

cându armânea fără hrană tră tutiputa (oili, căpărli, 

calji) di lă psusea tutiputa di multu agiunatic.  

S-au faptă multi cripări la armânji cari armânea fără 

hrană di lă psusiră cupii întredz. Ca un exemplu cari s-ari 

faptă tru localitatea (căshlălu) Sfalanuva, di vără iarnă 

nibună, nicuchirlu Dalamitra avea multi liri (malămă) ma 

nu avea di iu s-ancupră hrană di-lji psusiră tuti oi, câti li 

avea, că iarna featsi lungă shi greauă, di neaua tsânu până 

ti Vanghilizmo (7 di apriiru). 
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După aestă sărbătoari yini Vanghilizmolu, ma shi 

aestă sărbătoari armânjlji nu-u fătsea multu, u avea ca 

dzuă cându pi anargă iarna fudzi, di yini buna 

primuveară, iu armânjlji ahăntu multu u ashtipta shi u 

vrea, că ascăpa di iarna tsea greauă, că multsă anji 

măratslji di nicuchiri armânea cu giumitati di tutipută. 

Ma nu era totna ahătu bună primuveara, că niscăntsă 

anji shi tru apriirlu shtea s-cadă neau.  

Cum an di an Pashtili alăxeashti, vără an poati s-cadă 

(yină) di-adun cu Vanghilizmolu (7 di apriiru), ashi că tuti 

sărbători cari suntu ligati cu Pashtili, nâinti ică dupu, 

alăxescu shi eali data (dzua). Tut ashi shi preasinjlji di 

Sum-Chetru alăxescu dzua (yinu ma-ayonjea ică ma-

amânatu câtră bitisita a meslui cirisharu). Alanti 

sărbători cari au data fixă, nu alăxescu, totna cad pi a-loru 

dzuă, cum easti Constantin shi Elena pi 3 di cirisharu shi 

dzua di Vârtălumeu pi 24 di cirisharu.  

Ună stămână nâinti di Pashti (dumânică) easti 

sărbătoarea Vayiu (Vayiulu), cândă Hristolu intră tru 

Ierusalim. Stămâna dupu Pashti easti Stămâna lunjinată 

shi s-mâcă carni. Dzălili gioi, viniri si sâmbătă nâinti di 

Pashti lă dzăcu Gioi Mari, Viniri Mari shi Sâmbătă Mari.  

Preasinjlji di Pashti suntu tru chirò cându nu-ari 

multi alimenti tră tsâneari preasinji shi s-tsân nai-ma-
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multi dzăli, 7 stămânji, 49 di dzăli, shi tră atsea suntu shi 

cama greali tră tsâneari. Atseali dzăli s-mâcă pâni cu 

piperchi uscati ciucutiti shi cu bucuveanu, pâni cu 

tseapă, ghelă di campiri, ghelă di fărină cu putsănu 

untulemnu, culeashu cu dinjicată pâni uscată shi moari 

di verdzu, ciorbă di arizu cu verdzu sh.a. Ashi că Pashtili 

lu ashtipta cu mari harau, ma sh-di partea a mâcariljei. 

Cându fâtsea primuveara bună, lji vindea njelji cama 

ayonja shi oili li muldzea, ma lapti ficiorlji nu bea că 

tsânea preasinji.  

La vără dzatsi dzăli ninti di Pashti, ficiorlji serli 

inshea nafoară shi dzătsea: 

Lună, lună nau, 

Dă-nji cămeashi nau, 

Va-tsă dau dauă oau, 

S-tsă li badz tru mânecă, 

S-tsă li mâts dumănică. 

Tră oauli chindisiti mizi u ashtipta Vinirea Mari, 

cându dupu prândzu ma-mărli feati, oauli cari li aduna 

ditu cubairlor a găljinjloru li băga tru bărgaci, ca vără 

50-60 di oauă shi li hirbea. Niscănti li hirbea tru coaji di 

tseapi, alti li hirbea tru buiau aroshi, alti di cându li 

hirbea, ficiorlji li chindisea cu buiei di ma-multi turlii 
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(aroshi, njirli, verdză, galbini), ahăntu mushati ca 

pirditsi.  

Dumânică dimineatsa (tahina) dzua di Pashti, dadili 

ayonjea îlj dishtipta ficiorlji shi featili shi lă ura sâmta 

dzua di Pashti cu Hristos stanesti! Ficiorlji shi featili tut 

ashi dzâtsea Hristos stanesti! Îlj alăxea tru nau stranji 

chischini shi cu mari harau sh-tinjii fatsă di Dumidză shi 

di Pashtili, tuts deadunu s-dutsea la băsearică iu asculta 

lituryia shi s-cumânica. Alăsa shi ou aroshu. Dupu tsi 

s-turna acasă, s-ciucutea cu oau aroshi, ma shi didea pri 

la soi sh-pri la vitsinji. 

Tăljea un njelu ashi că tră prândzu avea carni di 

njelu, ma shi friptalju di njelu, ahnii di njelu shi 

prândzul lu tritsea multu ghini shi cu haraua tră dzua di 

Pashti. Ari shi dzăcături tră Pashti: Mâcă ca dzua di 

Pashti; Lu ashtipta ca Pashtili sh.a. 

Dupu prândzu tru mesi di hoară s-aduna tiniretlu iu 

giuca sh-cânta deadunu cu alantsă crishtinji din hoară. 

Ficiorlji armânji s-acătsa în-coru, ma featili armâni 

mashi mutrea, nu-s-acătsa în-coru. Ashi li tritsea treili 

dzăli di Pashti.  

Patrudzăts di dzăli dupu Pashti, dzua gioia, easti 

Analipsi, s-cljeamă totâna cadi ică tru meslu maiu ică 

tru meslu cirisharu (cându Pashtili vini ma-amânatu).  
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Tsindzăts di dzăli di Pashti, adică dzatsi dzăli di 

Analipsi, dumânică easti Trisalji, Ti Arisalji, cum îlj-

dzâcu moashili armâni, trei dzăli di sărbătoari, cându 

crishtinjlji yiurtusescu dipunearea a Sâmtul Duh pi 

apostolji. Ună dzuă înainti, sâmbătă, easti Zadushnitsa, 

Sâmbăta Mortsălor di veară. Ti Arisalji s-ducu la 

murmintsă armânili (moashili), duc dari s-lă să-află a 

mortsăloru. Ducu piscuri, gărnu, pită dultsi (baclavă), 

poami, cireashi, dzărdzălini, purni uscati, căstrăvetsi shi 

facu dari atsea anamisa di eali. Preftul dyivăseashti tră 

isihii a mortsălor. Facu dari shi pi la vitsinji, casă di 

casă. La murmintsă duc poci tră apă a mortsălor. Ti 

aestă dzuă ari shi un cântic ti vără dadă cari sh-lu 

plândzi chirutlu hiljiu picuraru: Dzăli di Trisalji, plângu 

dadi tră fumealji, plândzi shi lai mă-sa al Yioryi, le, le, 

le Yioryi ali dadi, tsi chirush tru mes-di padi.  

Stămâna dupu Ti Arisalji s-alasă preasinji tră Sum-

Chetru, s-cljeamă că shi preasinjlji tră Sum-Chetru 

alăxescu, suntu ma-multi dzăli ică ma-putsâni dzăli, ca 

Sum-Chetrul easti totna pi 12 di lunaru.  

Pi 6 di meslu maiu cadi Ayiu Yioryi, cari nu 

alăxeashti, cadi totâna atsea dzuă shi era ună sărbătoari 

mari la armânji. Prindu sărbătoarea, dininti (stri ushi) 

shi anvarliga di ushi ficiorlji adutsea njits lumăchi di 
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săltsi cu frândza tiniră shi bubuchisiti flori (chitchi) ca 

cum suntu verdză shi li bagă la usha di-nafoară. Dzua di 

Ayiu Yioryi adra leagunu cu funea ligată pi lumachea di 

pomu cari lu avea atseia tru uboru ică aproapea di casă, 

shi s-ligăna ficiorlji pi leagunu. 

Nicuchirili adra pită(i) cu oauă, cashu, ghiză shi u 

mâca cu mărcatu tută fumealjea tră gustari. Ti prândzu, 

muljerli (că erau ma multi cumnati în-casă) adra gheli 

(ahnii) di campiri shi supă di njelu, ma shi njelu friptu 

(nimaljiu) în cireapu tu tâvă. Atsea era prândzul tră dzua 

di Ayiu Yioryi (6 di maiu).  

Dzua di Ayiu Yioryi easti importantă tră armânji că 

di atsea dzuă s-îndregu s-iasă cu oili tru munti, cum shi 

tră tundearea a oilor, ma s-avea faptâ primuveara ma 

arcuroasă di nu li avea tumsă până atumtsea. Cara s-era 

primuveara cama căldăroasă, oili li tundea shi ninti di 

Ayu Yioryi.  

Picurarlji s-acătsa la chihăiats dzua di Ayiu Yioryi shi 

până di Yiu Dimitri (8 brumaru), s-cljeamă sheasi meshi 

lucra ti rugă = plată. Ma putea s-acatsă shi ti anu 

întregu, ti ma-multu chirò. 

Pi 3 di cirisharu totâna easti dzua Constantin shi 

Elena, cari armânjlji nu u fâtsea multu aestă sărbătoari, 

mashi u adutsea aminti. 
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Preasinjlji tră Sum-Chetru ahurhescu ună 

stămână dupu Ti Arisalji. Nai-ma amânatu preasinjlji di 

Sum-Chetru pot s-hibă pi 2 di lunaru, ashi că atumtsea 

suntu preasinjlji cu putsâni dzăli, că Sum-Chetrul totâna 

cadi pi 12 di lunaru, ma shi alantă dzuă muljerli u tsânea 

că sărbătoari di măshcari di pangu – ashi u avea.  

Dzuă di 24 di cirisharu îlj-dzâcu Vârtălumeu, ashi 

mashi câtu u shtea ca dzua cându soarli s-shutsă câtră 

iarnă, ashi easti armasă di a-noshtsă (noshtri) aushi.  

Tru meslu lunaru, tsintsi dzăli nâinti di Sum-Chetru, 

pi 7 di lunaru easti Tayianilu, dzua cându s-amintă 

Ayiu Iani Pătidzătorlu. Cum meslu lunaru easti njeadză-

veara, Tayianilu easti sărbătoarea cându featili di câtră 

12-13 di anji, ma shi vără cama-mari s-ducu (nergu) tru 

padi ca pri ninga pădurea stri hoară, nu multu largu, shi 

hărioasi aduna lilici, ierghi njiurizmi, aclo cu cânticlu di 

veară al Tayiani, pi ninga seara, dupu tsi ascâpita soarli: 
 

Tayiani măryăritarlu,  

Ti-adrash, ti-armutusish, 

Tsi-închisish la naulji frats, 

Naulji frats, tuts ca celnicats. 

* 
Padea împlină cu lilici, 

S-ducu featili s-adună, 
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Tufi, tufi li-uidisescu, 

Sh-găleata u durusescu, 

La shoputu va-u dutsemu, 

Apă aratsi va-umplemu, 

La coru va-u giucămu, 

Sănătatea va-u câshtigămu.  
 

Cu mari harau adra găleata, cari putea s-hibă di vără 

vasu ca bărgăcică, ghiumaciu, oală njică cu dau coadi, 

liga lilicili cu cioară (di cheadinu, împiltită di lănă) adra 

shi cârunji cu atseali lilici shi îlj-cânta cânticlu al Tayiani 

shi alti cântitsi tră aestă prota sărbătoari di veară tră 

haraua a tiniretlui.  

Dupu tsi s-dutsea la shopatlu din hoară, umplea apă 

ca di giumitati di găleată-vasu, băga nuntru tru găleata 

cu apă mânochiuri, ma shi alti luyurii, ciuprachi shi 

vără pără di asimi, shi oara tută cânta. Dupu tsi li scutea 

di-nuntru mânochiurlu (dublă crutsi cu gravuri shi cu 

silivaru di asimi) shi alanti luyurii, li băga di gushi ică li 

acătsa di stranji (portu), pi stânga parti di cheptu.  

Ashi îndreapti li alăsa găletsli (cathi) cafi-ună acasă 

shi s-aduna la coru atseia ninga casi iu avea bun locu 

(tesu platou) tră giucari, s-acătsa shi ma-mărli feati în 

coru di giuca, dupu tsi yinea shi ficiorlji, cari di la oi, di 
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la cutari, tuts atseia giuca, ahoryia featili shi ficiorlji 

ahoryia. Ma vără oară s-acătsa ficiorlji shi la feati.  

La localitatea Punicva, tu chiròlu di la anlu 1943, 

până veară (toamna) anlui 1947, avea un di gionjlji shi 

muzica (muzicutsă) cari li shuira (cânta) atseali cântitsi 

armâneshti cama lishoari tră giocu:  

 Dada mea, tsi adari atseia.  

 Featili armânjiloru, vrutili a-părintsălor. 

 Intră-ts Marushe tru arăzboiu. 

 Estă primuveară ayonji înj-nershu în-hoară. 

 Dada-mea, dză-lji a-tsilui, tsi stepsu îlj-feciu mini 

a-tsilui. 

Shi multi alti cântitsi armâneshti, di u tritsea atsea 

seară până amânatu.  

Dimineatsa s-dutsea  featili cu ghiumili tri-apă, adutsea 

apă acasă shi băga apă di ghiumacilu iu era muljeatu 

mânochiurlu shi ciuprachea, di shi là perlji din cap, îl-

chiptina shi adra cusitsă. Cama mărli feati sh-băga shi 

căciuli, di pi eali li liga cusitsăli. Featili cari aveau perlu 

ma-shcurtu sh-împiltea păltănitsă, cari era învupsită 

aroshi, adrată di lână cama bună.  

Prândzul lu adra featili, tindea peturi shi adra piti di 

veardză, că era dzuă di preasinjlji di Sum-Chetru. 

Niscânti familii adra ghelă di campiri ică hirbea fisulju.  
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Dupu prândzu cama amânatu iara s-dutsea pi platoul 

tră giucari, iara cu cântitsi shi giocuri, atseia yinea 

înveasti cari s-acătsa în-coru shi giuca, ma yinea shi cama 

tricutili muljeri cari li mutrea tinirlji din coru, poati că 

vără di featili va-lă loa hari ti înveastă tră a-loru ficioru. 

Alantă dzuă u aspârdzea gâleata shi curuna cu lilicili1.  

Dupu tsintsi dzăli di Tayiani bitisea preasinjlji ti 

Sum-Chetru, cari cum dzăsimu că alăxescu, vără anu 

suntu ma-multi dzăli, altu anu ma-putsâni dzăli. Aestă 

sărbătoari easti ashtiptată cu mari harau tru muntsă, 

veară, la tuts armânjlji, că li avea îndreaptă tuti lucărli 

cum lipseashti atseia tru munti shi că vără mesu nu va 

s-aibă tsi s-minduiască, chiròlu era bunu, vără oară didea 

tsiva ploai ta să-lji avreadză niheamă.  

Prindu Sum-Chetru nu avea vârâ aradă ică adeti 

s-facă, mashi vără di picurarlji adutsea vără noatinu (ică 

njelu sugaru) di la masu, aclo iuva iu-li păshtea largu di 

hoară, iu li avea câlivili (casili), tră tăljeari (nimaljiu),tră 

fridzeari tru cireapu ică lu dutsea atseia aproapea di 

hoară, ningă păduri, iu aduna leamni beali tră fridzeari a 

nimaljilu pi sulă, nică di dimineatsa (tahina) ayonjea, cu 

                                                             
1 Tru ună hoară, Zlatari dit Sârbii, shi tru altă hoară dit Voivodină, tut 
ashi tră dzua di Tayiani featili aduna lilici din câmpu shi adăra 
cârunji și li ducu acasă cu cântitsi. (Am vidzută la televizoru.) (n.a.) 
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parei di ficiori cari agiuta la adunari leamni tră foclu iu 

va-s-frigă nimaljilu dzua di Sum-Chetru.  

Atsea era protlu lucru cari lu fătsea cama tinirlji, ma 

cama oarfănjlji nu putea s-talji njelu-noatinu că nu 

aveau shi tră atsea cama avutslji tăljea ma multsă njelji-

noatinji shi didea carni la tuts oarfănjlji. Crushuva, 

avutslji nicuchiri, cum era familia Duca, Cardula, Hagi-

Lega sh.a. cari aveau multi njilji di oi, nu alăsa nitsi ună 

familii fără nimaljiu tră dzuă di Sum-Chetru.  

Prândzul tră Sum-Chetru era di multi turlii di mâcări, 

cum dzăsimu nimaljiu friptu, ahnii di campiri, piti 

anvârtiti cu cashu, cu ghiză, piti cu codzâri, piti cu muljitură 

di tseapi sh-cu campiri tru mesi, adrati sh-coapti tru tâvă 

di halcumă (aramă) sum cirche, mărcatu, lapti, pâni 

proaspită, ashi că atsea dzuă era tră tsâneari aminti di 

nostimata a prândzului.  

Dupu prândzu tru tuti localităts dit muntili Osogova, sh-

njicu, sh-mari, fu că ficiori, feati, înveasti, muljeri, bărbats, 

până shi moashili cu aushlji, era armutusits tru stranji nău 

cari li băga mashi tră sărbători, s-dutsea tru padi shi acătsa 

corlu tsel mari. Aclo iu era hoara ma-mari, cum era 

localitatea Calinjlji, iu avea 60-70 di fumelji, s-adra 3-4 

coruri cum di feati, înveasti, ficiori, bărbats ashi shi 

misticati. Ficiorlji mutrea câtră feati shi featili câtră ficiori, 
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ma shi dadili di nanaparti mashi mutrea s-veadă cari ficioru 

ică feată va arca sivdai shi desi va să-scoată vărnă zboru cari 

putea s-hibă feata aleaptă ică gionli aleptu. Ashi era vrearea, 

sivdaia la tinirlji. Dupu atsea shi s-isusea cu sivdai.  

 Dadili a ficiorlor ca pri shicai amina/arca vără zboru 

tră tadi shi-tadi feată, ma pri ascumta, s-nu duchească 

vărnă di muljerli (cumnatili) din casă, că multi lucri nu 

s-fătsea di parti că s-mintea vărnă din casă shi di multi 

ori lucărli nu inshea tră bun. Ashi era la armânjlji dit 

muntili Osogova cu a-loru ashidzări (localităts) di veară. 

Era exempli cându ficiorlu cari părintsălji lji-dzătsea tră 

vără feată di chihăie, omu nicuchiru, ma feata era putsână 

vidzută – vrută, ma oarfănlu ficioru nu-u-avea tru sivdai, 

di lucurlu nu s-fătsea, tsicara că era feată di chihăie. 

Niscănti ori acătsa shi pruxinits di inshea lucurlu îmbaru. 

Giocurli shi corurli s-bitisea câtră întunericu, ma cara 

s-avea lună shi sirinu, cum fatsi veara, corurli s-

aspărdzea shi ma-amânatu, ma bărbatslji shi muljerli s-

priduna acasă, tiniretlu armânea în-coru până cama 

amânatu, câtră noapti pi lună.  

Alantă dzuă, pi 13 di lunaru, easti ma njică sărbătoari 

cari muljerli u au ca apărari di pangu, ashi îlj-dzătsea. 

Dupu ună stămână, pi 21 di lunaru yini dzua di Procopu, 

ma shi aestă sărbătoari ma-multu u spunea moashili 
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armâni di câtu că u-avea tru vără aradă. Poati că vărnă 

lucru nu-l fâtsea atsea dzuă.  

Pi 30 di lunaru easti Stă-Marina cari nu easti mari 

sărbătoari, ma armânili atsea dzuă u au ti vigljeari di 

focu, ashi că aestă dzuă nu facu cama importanti lucri, 

lari stranji, turtseari, tsăseari.  

Dupu trei dzăli, pi 2 agustu, cadi  Ayi Yiaua. Shi 

aestă sărbătoari cari armânjlji multu u fătsea (tinjisea, 

tsânea) era ună sărbătoari multu greau, u tsânea di 

bumbunidzari. Ca di mari frică di chirò nibun tru njeadză-

veară tsi s-fâtsea pritu muntsă, că ficiurimea era pri la oi, 

shi di multi ori di-ună sh-ună, ca prândzu oară, s-

încljidea dzua di niori shi ahurhea mări bumbunidzări di 

cădea multi sfulguri shi agudea pi prâvdză aclo la 

păshuni, di chirea multi prâvdză (oi, căpri), ma shi vără 

tiniru picuraru, s-ari faptă Punicva la localitatea Straji, 

chiru un tiniru picuraru cari era un (singur) la părintsă.  

Dzua di 7 di agustu cadi sărbătoarea Sâmta Ana shi 

Olimpiada. În hoara Muluvishti ari băsearică Sâmta 

Ana, cari easti stri hoară, tru ună paduri, tru un loc cu 

mari mushuteatsă. Aestă băsearică easti unică tru aestă 

regiuni shi multu rar s-află băserits cari suntu încljinati 

a-li Sâmta Ana.  

Marili savant, filologlu Tache Papahagi tru a-lui carti 
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di cercetari Grai, folclor shi etnografie publicată postum 

tu anlu 1981 shi îndreaptă di a-lui fost studentu, prof. 

Valeriu Rusu, pi pagina 684 sta poema Sînta Iana di N. 

Velo, tră chirearea a niscăntsă shapti frats shi a-lor soră 

Iana di hoara Shatistea, cari era multu mushată shi 

avdzătă până la păshelu cari vrea s-u arâchească, ma 

fratslji shi sora fudziră din hoară, îl-tricură muntili Pind 

shi agiumsiră Muluvishti. Dupu tsi s-discurmară 

niheamă loară calea câtră ună dzeană chetroasă ma cu 

fagu aumbroasă a muntilui Piristera, iu zvoami shi ună 

fântănă, ma păshelu pitricu ashcheri (oasti) multă shi ca 

pi-întoru, la fântănă lji aflară, lji ampulisiră shi s-featsi 

mari alumtaticu, ma fratslji chirură shi sora cu a-ljei 

armă sh-curmă bana. Tru atselu locu (la fântănă) easti 

adrată mânăstirea Sâmta Ana, ashi că dzua di 7 di 

agustu muluvishteanjlji shi altă lumi s-adună di aestă 

sărbătoari. 

Alantă dzuă, pi 8 di agustu easti dzua di Stă-

Vinirea di veară, sărbătoari cari armânjlji multu u 

tinjisea. Atsea dzuă muljerli nu lucra lucru di cathi (cafi) 

dzuă tsi fătsea, nitsi là stranji ică lucri di lână. Easti di 

mesi di veară.  

Stă-Vinirea easti sărbătoari a hoarăljei Îmbeală di 

Însus, tru muntili Iablanitsa, regiunea di Strug. Aestă 
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hoară la chiròlu tricutu era curată armânească, di 

armânji fârshirots shi multu u tinjisea dzua di Stă-

Vinirea, cu giocuri, cântitsi, tuti arăzli li fătsea tru 

băsearică din hoară. Shi ază (tu aestu chirò) s-adună di 

aestă sărbătoari, ma ambientul nu-i ca di un chirò, câ 

oaminjlji suntu fugats pritu căsăbats.  

Altă ună mânăstiri a cari dzua îlj-easti Stă-Vinirea 

s-află tru regiunea di căsăbălu Coceani, tru poili a 

muntilui Pleacicovitsă, stri horli Viduvishti shi Mumuruzna 

(Morodvis), cari easti ună hoară arheoloyică di eta 

medievală cu arhiepiscopie veaclji, ma ază easti ruină. 

Shi la aestă mânăstiri s-adună multă lumi, ma ază mashi 

2-3 casi di armânji armasirâ tru hoara Viduvishti.  

Pi 9 di agustu easti dzua di Sveti Pantilimon, easti 

chiròlu di veară, armânjlji suntu tru munti cu a-loru 

fumelji shi cu tutiputa. Muljerli atsea dzuă nu fătsea lari, 

tsăseari, ma alanti lucri di cathi (cafi) dzuă li fătsea. 

Măcărli atsea dzuă li adra cama buni, ma nostimi, cu 

ma-multă liydură, hirbea campiri cu niheamă pâstărmă 

(ma s-avea), cara s-nu câdea njercurea ică vinirea, aesti 

dzăli nu purinta (fără carni). 

La mânăstirea di hoara Pantelei nu-s-dutsea 

(nirdzea) până la anlu 1947, mashi tinirlji di populatsia 

slavă shi niscănti muljeri shi înveasti s-dutsea dzua di 
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Pantilimon la mânăstiri. Di la anlu 1948, cându fură 

natsinalazati averli, tută tutiputa (oili, căprili, calji), hrana 

tră tutiputa, cum shi vasili tră productsii a măxuliljei, 

armânjlji armasiră tru câmpu, cari iu sh-avea casă shi 

altă aveari di câmpu, ma shi atsea la anlu 1949 fu 

colectivizată di văsilii, atumtsea shi vără di fumeilji 

armâneshti, cari avea feati ică ficiori ma-njits îlj dutsea 

la mânăstiri, cum la Sveti Pantilimon shi la Sveti Iachi di 

Palanga shi la alti mânăstiri cându lă era dzua.  

Pi 14 di agustu ahurhea muruminjlji, 12 di dzăli, shi 

prota dzua (14 di agustu) îlj-dzâcu Gustia, shi aestă dzuă la 

armânji nu era mari, mashi ashi că ahurhea muruminjlji. 

Aesti 12 di dzăli pi aradă spunu cum va-s hibă chiròlu tră 

cathi (cafi) mesu. Cum va-s hibă atsea dzuă, ashi va-s hibă 

meslu întregu, ahurhindalui di prota dzuă 14 di agustu. Di 

aestă dzuă ahurhescu shi preasinjlji ti Stă-Măria tsea Mari, 

cari easti pi 28 di agustu shi suntu dau stămânji di 

preasinji. Aesti preasinji suntu lishoari că ari multi emishi 

shi poami di veară, di pot tuts s-li tsână.  

Pi 19 di agustu easti dzua di Sutira, armânjlji s-dutsea 

la băsearică, cari vrea loa cumânicătură (s-cumnica). Aestă 

dzuă easti shi dzua cându prota oară vără di nicuchirlji 

să-ducu tru ayinji shi adună îndau arapani (ciorchine, 

grozdovi) di auă coapti tră mâcari di prota oară.  
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Pi 28 di agustu yini dzua di Stă-Măria tsea Mari, 

cari easti ună mari sărbătoari tră tută crishtinami. Easti 

dzua cându Stă-Măria sh-deadi suflitlu la Dumidză shi 

s-a analipsi la tseru. Shi armânjlji ca tuts alantsă 

crishtinji aestă dzuă pisima u tsânu ca mari sărbătoari, 

di îlj-facu mari tinjii ali Stă-Mării.  

Muljerli armâni mashi îndregu buni mâcări ti prândzu 

tră ispeti (simasii) a dzuăljei. Bărbatslji oili di muldziri 

atsea dzuă li alasă na-tre-ză shi nu li mulgu, shi alti lucri nu 

facu. Tră aestă dzuă tuts shi-scutea nauli stranji din 

hăraru. Dimineatsa ti Marea Stă-Mării, featili s-aduna la 

shopatu, shi zbura shi adra shicăi, umplea apă aratsi shi 

s-turna acasă. Cama tricutili prindu Marea Stă-Mării 

aprindu cândila di la icoană, aprindu shi tseri, shi-facu 

crutsi shi-vluisescu tră sănătati shi ghineatsă a casiljei, 

famililjei. Ashi sh-ti dzua di Marea Stă-Mării u aprindea 

iară cândila di la icoană, aprindea tseri shi tritsea tută 

familia la icoană di sh-fătsea crutsea. Dixeara iara adra 

idyili arâdz, tuts tritsea pi la icoană di sh-fătsea crutsea.  

Alantă dzuă, 29 di agustu easti Sveti Iachi. Shi 

aestă dzuă li facu idyili arâdz, shi dimineatsa shi dixeara 

aprindu cândila shi tseri shi-facu crutsea. Ma di la anlu 

1948 cându primuveara s-loară (natsinalizară) oili, 

armânjlji tră totâna lji alăsară muntsălji, aestă traditsii 
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crishtinească (religioasă) nu-u agărshiră, ma u-fătsea 

niheamă altă turlii (ma diferită), ma aproapea cum u 

fatsi tută crishtinamea. Că înainti di anlu 1948, 

tiniramea trei seri s-aduna ningă hoară, iu avea locu 

băgatu, tesu, patămă cu cântitsi shi giocuri shi cu harau 

li tritsea dzălili di Marea Stă-Mării shi di Sveti Iachi.  

Dzua di Marea Stă-Mării corlu ahurhea dupu-

prândzu di inshea shi muljerli, bărbatslji, ma shi cama 

tricutslji, di li mutrea featili shi ficiorlji cari a-curi era, 

shi ashi li îndridzea lucărli tră încuscrari.  

Di la anlu 1948, armânjlji s-asprăndiră prit horli ditu 

câmpu, cari di cari hoară era, ma verli tru munti ma-

multu nu-s turnară.  

Ashi că tuti sărbătorli crishtineshti cum shi Stă-Măria 

tsea Mari u fătsea cum li adra shi alantsă crishtinji cu cari 

băna. S-dutsea (nirdzea) la băsearică shi li adra tuti arăzli, 

ma gioclu, cânticlu shi haraua la tiniretlu armânescu 

chiru ti totna. Armasiră tru horli iu-u tritsea iarna shi 

înainti di anlu 1947, ashi că armânjlji s-asprăndiră pritu 

multi hori, di shi-tiniretu pritu hori nu-avea multu shi 

atsei cari era, era soi anamisa di elji. Ca numiru era 

putsânji shi cându s-dutsea la giocu s-mistica cu alantsă 

din hoară shi giuca tru corlu a-loru. Featili armâni mashi 

mutrea cum gioacă alantsă. Ma gioclu cari lu giuca nu era 
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armânescu, s-cljeamă tră sărbători armânjlji era separats 

di a-loru giocu, di gioclu armânescu.  

La numtă până la anlu 1970 s-giuca giocuri armâneshti 

cu boatsi di cântari, dupu tsi numtsăli s-facu tru 

restoranturi iu muzica nu easti armânească, cari nu 

corespundi cu sentimentul di suflit a armânjlor, ashi că 

asimilarea ditu atselu chirò shi până ază s-fatsi tăcândalui.  

Alantă dzuă dupu Stă-Măria tsea Mari, pi 29 di 

agustu easti dzua alu Cuviosul Ioachim di Osogova. 

Aproapi di căsăbălu Palanga (Kriva Palanka) easti shi 

mânăstirea, cari oaminjlji di aclo ma shi armânjlji îlji 

dzâcu Sveti Iachi. Aestă mânăstiri nu-avea căluyări, 

nitsi tora ari. Armânjlji că era tru aesti locuri (Calinjlji, 

Chitca, Iartsi, Tashuva, Leopean) u agiuta aestă 

mânăstiri cu tutipută, cu pârats, cu iambuli, cari cu tsi 

putea. Tutiputa, noatinji, birbets, vără stearpă, cari cum 

didea li aduna Mitlu Beli (lală al Toda araftul), li păshtea 

veara, că li-aduna cama ayonjea shi ti dzua di Sveti Iachi 

tăljea vără 30-40 di capiti di noatinji tră prândzu shi tră 

tsină. Ma s-cădea njercurea ică vinirea mânăstirea dădea 

marsini gheli. Alantă tutipută (că aduna multă) u tsânea 

tră mânăstiri ică ună parti u vindea. Mânăstirea sh-avea 

a-ljei picurari dupu tsi u loa tutiputa di la Mitlu Beli, cari 

era angajat tut anlu shi ti alti lucri.  
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Mânăstirea easti durusită cu ună icoană di chihăielu 

Santa al Gazdu (Aleksandar Kostić, tru acti), cari sta tru 

yiudimătă (altaru). Ma shi tru chiròlu dupu anlu 1990, la 

restaurari a cunăchiloru, doi armânji, unlu embru di 

soia Jguma, alantu bancheru di soia Parisanji-Jguma 

deadiră cama-mari donatsii, ashi că armasi traditsia 

familia Jguma ca donatoru.  

Mânăstirea s-află tru ună văloagă păduroasă, cari 

păduri era aveari a beulu di Palanga. Tru atsel chirò, mână-

stirea nu avea putearea finansiară s-ancumpără pădurea 

cari u învârliga cu groasili aumbri. Ashi că Naclu al Jguma, 

cari era multu avutu, dusi Palanga shi îlj-pălti al beulu câtu 

căftă, s-cljeamă u ancumpără tută pădurea anvărligă di 

mânăstiri shi u încljină a mânăstirlui. Tră aestu lucru 

mânăstirea sh-lo obligatsia un udă s-hibă armânescu, dzua 

di Sveti Iachi ună familii armânească s-poată s-u treacă 

atsea seară. Aestă informatsii u spusi Naca al Teya al 

Jguma, para-nipotlu al donatorlu Naca al Jguma.  

Dupu dau stămânji, pi 11 di yizmâciunji easti 

Tăiarea a caplui al Ayiu-Iani, cari la armânji nu-era 

mari sărbătoari, ma atsea dzuă nu s-purinta (s-cljeamă 

că u avea tru aradă).  

Dzatsi dzăli di aestă sărbătoari, pi 21 di yizmâciunji 

yini Stă-Măria tsea Njică, dzua cându s-amintă 
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(născu) Stă-Măria. Shi aestă sărbătoari cu mari harau u 

ashtipta armânjlji tru munti, ma că nu-s-tsănea preasinji 

nu-u avea ahăntu mari sărbătoari că Stă-Măria tsea 

Mari. Di atsea dzuă armânjlji s-îndridzea tră turnari tru 

arniu,  iarnaticu, tru horli din câmpu. Dzua di Njica Stă-

Mării, tiniramea tut cu giocu shi cu cânticu u tritsea.  

Muljerli dupu fătseari a pustaviloru (iambuli, 

shiacuri) la drăshtelji, li îndridzea (li liga părtsă) tră 

încărcari pi calji, cum shi îndridzearea a tută lafărma 

(tut tsi avea din casă atsea veară) s-hibă etimă tră 

încărcari, cându va lă yină ună dzuă cama bună tră 

turnari tru arniu.  

Dupu shasi dzăli di Njica Stă-Mării, pi 27 di 

yizmâciunji yini Stavrulu. Aestă dzuă nu-s purintă 

(s-tsăni preasinji). Shi aestă sărbătoari di toamnă tut 

ashi easti importantă tră armânami. Multi di fumeili 

armâneshti aestă dzuă u trecu calea câtră câmpu.  

Dupu un mes di dzăli, pi 27 di sumedru easti Stă-

Vinirea di toamnă, mari sărbătoari tră tută crishtinami. 

Shi la armânji îlj-si fatsi mari tinjiseari, ihtibari, ma ma-

multi încljinări îlj-si facu tru Românii, la Iashi iu suntu 

moashtili a-ljei. Încljinări îlj-si facu di tuts crishtinjlji di 

tru Balcan shi ma largu.  

Tru meslu sumedru ari shi alti sărbători 
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crishtineshti, ma armânjlji nu li luyursea tră tsăneari ca 

sărbători importanti.  

Pi 8 di brumaru cadi Yiu Dimitri, di cari dzuă 

ahurhescu shi yiurtuserli a sărbătorloru di iarnă, că 

multi familii armâneshti îlj-facu tinjii al Yiu Dimitri shi 

facu yiurtii. Aestă sărbătoari easti cama importantă că di 

atsea dzuă s-acâtsa picurarlji ruga tră atsea iarnă s-facă 

la chihăielu picuraru, până tru primuveară, dzua di Ayiu 

Yioryi. S-cljeamă picuraru shasi meshi, că ahătu ari di la 

Yiu Dimitri până la Ayiu Yioryi (6 di maiu).  

Atsea seară prindu Yiu Dimitri, nicuchirlu cari fatsi 

yiurtia căliseashti tuti casili armâneshti din hoară, câ horli 

era misticati, ma putea dip vără cama aproapi, ca vitsinu 

ică vără cunushmai s-hibă călisitu, că la yiurtii armânjlji 

vrea s-hibă cama liberi cându suntu mashi armănji.  

Shi la aestă yiurtii, ca la tuti tsi s-fătsea la armânji, 

cum shi alti hărei cându s-intră prota oară tru nau casă, 

suntu idyili arâdz (adets). Di cara suntu cljimats, 

oaspitslji, câti unu din casă, s-ducu la atselu cari fatsi 

yiurtia, poati s-ljea cu elji shi vără ficioru din casă, ca di 

10-12 di anji, că shi ficiorlji lipseashti s-veadă cum s-fatsi 

yiurtia, ashi shi elji s-facă cându va lă yină arada.  

Cându intră în-casă oaspitslji îlj-dzătsea a nicuchirlui: 

Bună seara, Ayilu cu agiutoru! La aestă urari nicuchirlu 
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dzătsea: Harea-lji s-nă agiută! Mea arădăpsea: s-li aducă 

tuti îmbaru; iarna s-u treatsimu cu lishoru shi alti urări, 

cari cum shtii. Ficiorlji mashi dzâcu bună seara. 

Nicuchirlu dzătsi: S-da Dumidză, ashi s-facă (hibă) la 

tuts fratslji shi la noi. Oaspitslji suntu ursits în-casă, tru 

udălu cari easti îndreptu tră atsea pisimă seară prindu 

Yiu Dimitri ca cum shi la tuti alanti yiurtii tsi s-fătsea. 

Udălu era cama mari ta s-poată s-încapă cama multsă 

oaspits, ashtirnutu cu iambuli nau di lână, mardzina tută 

băgati căpitănji, s-poată oaspitslji s-îndrupască, shidzuts 

tuts împadi, ma-multsă îngurcishu, ficiorlji shidea câtră 

la ushi, ahoryia.  

Prota lă tritsea câti ună lăcumi ca tră ghini vinitu, 

dupu atsea câti ună scafă di arăchii, iu ahurhea muabeti, 

spuni unu, spuni altu, alantsă ascultă, iara nica câti ună 

scafă di arăchii shi ahurhea cânticlu Nicuchiră casiljei, 

ghini ti-aflară oaspitslji. Shi alti cântitsi ardăpsea, ma 

atselji cari avea ma-mari uxii tră cântari. Ficiorlji nu 

s-mintescu la cântari, mashi ascultă tsi facu mărlji. 

Dupu tsi s-bagă mizelu, tăvats di halcumă cu tăljiuri 

împlini di nibilbe, nuts, stăfidză, hitsi uscati, meari, 

bomboani shi alti lucri, tut ashi cu cânticu, cu muabeti, 

cu shicăi u tritsea seara prindu Yiu Dimitri.  

Prota sâmbăta di brumaru easti Sâmbăta a 
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mortsălor di iarnă (Zadushnitsa), arăpasă suflitlu a 

mortsălor. Atsea dzuă nu s-lucreadză, muljerli îndregu dari 

shi ducu la murmintsă, yini shi preftul di dyivăseashti la 

cathi (cafi) murminti, dupu tsi sh-dau darea una la alta, 

ashi că dà dari arăpasă a mortsăloru. Ashi easti la tuts 

crishtinji aestă dzuă.  

Pi 21 di brumaru easti dzua al Sâmtul Arhanghel 

Mihail. Shi aestă sărbătoari u au tu aradă armânjlji, ma 

nu-u yiurtusescu multu. Aestă dzuă nu-s lucreadză tsiva 

(nu împiltescu, nu cos, nu là).  

Aestu mesu suntu shi alti sărbători cari armânjlji nu li 

avea tră mari importantsă, ashi că va li adutsemu mashi 

aminti: pi 24 di brumaru easti Ayiu Mina, pi 26 Ayiu Iani 

Gură di Malămă, pi 29 Sâmtul apostolu Matheiu. Pi 28 di 

brumaru ahurhescu preasinjlji di Cărciunu, 6 stămânji. 

Tru meslu andreu ari ma-multi sărbători cari 

armânjlji nu-li fătsea, s-cljeamă mashi li adutsea aminti, 

ma nu-li avea tru aradă. Tru bitisita a-anlui easti 

sărbătoarea Yiu Nicola, cari armânjlji u fătsea ca mari 

sărbătoari shi tră atsea lji-avea ihtibari shi u yiurtusea pi 

19 di andreu, cari sărbătoari u avea tru mari aradă (shi 

stimă.). Cadi cându iarna ari intrată ghini, ma fitaljilu 

era dupu Cărciunu, ashi că era cama adyi di cu harau u 

ashtipta yiurtusearea. Atsea dzuă muljerli nu lucreadză 
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tsiva, mashi adară mâcări aleapti, marsini.  

* * * 

La tuts crishtinji s-fatsi harau shi cându nicuchirlu 

adară casă nau shi ti prota oară intră în-casă shi fatsi 

ună yiurtii tră intrata în-casă nau. Dzua cari va-u facă 

hăraua, nicuchirlu greashti preftu di-lji fatsi dyiavăsi tră 

sănătati shi îmbaru s-hibă intrata în casa nau.  

Tru a Doilea Polimu Mondialu, casa al Yioryi al 

Îmbitatu fu apreasă shi arsi. Dupu tsi cu agiutorlu di  

văsilii, Yioryi shi-u adră casa, dzua di Yiu Nicola featsi 

yiurtuseari tră casă.  

* * * 

Ashi era ună oară (un chirò) la a noshtsă vechilji 

armânji. 

E, e, lăi armânji di ună etă!  
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AGĂRSHITI CÂNTITSI ARMÂNESHTI 

CU AGĂRSHITU IHO (BOATSI-MELODII)  

SHI CARI NU-S CÂNTĂ AZĂ 
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IA-PRINDETS CĂNDILA 

 

Ia-prindets căndila, 

S-dipunemu nă-înveastă, 

S-dipunemu nă-înveastă, 

Înveastă din Curceauă, 

Cu fustanea lungă, 

Dauspră di cljini, 

Dauspră-s di cljini, 

Di pinush veardi. 

 

Informator: Musha al Todi 
(1911-2005) di Banjea. 

Cânticlu lu avdzâ anlu 1918, 
Catlanuva, la numta cându 

Tana al Gârbi lu însura hiljilu a ljei. 

Înyrăpsitu/scrisu: 27.07.2003 
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DADO TSI MI PITRETS 

 

Dado tsi mi pitrets singură, 

Singură dado, fără di soacră, 

Fără di soacră, fără di socru. 

 

Nji-amu un cumnatu, mărat, măratu, 

Mi sculai njercuri dimineatsa, 

Înj-loai liyenea sh-ghiumacilu. 

 

Scoală cumnate s-tsă vedz tinjia, 

Io înveastă nu-nji voi tinjii, 

Că înj-voi turtă, turtă și răchii. 

 

Informator: Musha al Todi. 

Înyrăpsitu/scrisu: 30.09.2003 
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AH, CĂ MI VEDZ LEA DADO 

 

Ah, că mi vedz lea dado, 

Că arădu shi zburăscu, 

Shi-nji dzâts dado că nu-amu caimo, 

Caimenă ore dado lea, 

Ah, caimolu a meu dado lea, 

Dado, dorlu pi geanu (inima mea), 

Caimenă ore dado lea, 

Ah, sh-nu aveamu dado lea a curi să spun, 

Caimenă ore dado lea, 

Ah, să spun dado lea, dado a vitsinăljei? 

Caimenă ore dado lea. 

 

Informator: Mita Guda  
(1940), Sogurlu. 

Înyrăpsitu/scrisu:02.06.2011 
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NU POTU LEA DADO 

 

Nu potu lea dado, nu potu să-nj portu, 

Armata lea dado, armata di înveastă, 

Tăxea lea dado, la năulu mânăstiru, 

Tăxea lea dado, nă-mână di tseri, 

Nă-mână di tseri, nă-scafă di untulemnu, 

Naca lea dado, mi scolu shi io (mini). 

 

* Cânticlu mushatu lu cânta sor cu frati, 
Tana shi Pusha al Mita Brova, veara, anlu 1935. 

 

Informator: Musha al Todi. 

Înyrăpsitu:30.09.2003 
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TSI-TSĂ UNDZEASHTI 

 

Tsi-tsă undzeashti fustanela, 

Io moi trup di armâtulă, /2 

Ashi mi featsi dadă-mea, 

Io moi trup di armâtulă, /2 

Tsi-tsă undzeashti bârnul, 

Io moi mesi di arbinesu, /2 

Ashi mi featsi dadă-mea, 

Io moi mesi di arbinesu. 

 

* Cânticlu s-cântă la înveastă acasă, 

cându u alăxescu; cântă soatsăli. 

Informator: Musha al Todi. 
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LA PATRU-TSINTSI MARMURI 

 

La patru-tsintsi marmuri, 

Sh-la shasili fântănji, 

Aclo agărshi feata di sh-durnji, 

Di sh-durnji, sh-singură s-isusi, 

Scoală lea, scoală lea, Mara a-mea, 

Că yinu cuscărlji s-ti ljea, 

Cara yinu lea dadă a-mea, 

Ghini să-lji prucupseshtsă, 

Sh-dă-lă lea dado Itsa s-u-ljea, 

Shi să-shi ducă oară bună. 

 
Informator: Musha al Todi. 

Înyrăpsitu: 1990 
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SHI ÎNCHISI VANGHELI LA STANI 

 

La cărarea di muldzeari, 

Lăi Vangheli dit Văryării, 

Tsi aveai mari tinjii, 

Tsă adunai tuti cupii. 

Oh, laiu mărat di mini, 

Nu mi doari a-mea cupii, 

Ma mi doari a-mea tinjii, 

Io-nji eram dit Văryării. 

 
Informator: Musha al Todi. 

Înyrăpsitu: 1990 
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GUSTIA 

 

Dzălili dit Gustii, 

Un gioni fătsea yiurtii, 

Nă-adunămu giunamea tută, 

Cari cânticu s-acătsămu? 

Fancă, s-nu tsă-pară arău, 

Că s-cântămu cânticlu a-tău, 

Cântă-nă cânticu di tora, 

Cânticlu al tsal-Nicola, 

Tsal-Nicola al Costadin, 

Costadin păshtea găljinji, 

Tru livadea tsea cu schinji. 

 
Informator: Mihali Ciociu. 
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CAR-TSĂ DZĂSI 

 

Car-tsă dzăsi tini afendi, 

Di-tsă băgashi luna n-cohi. 

Io nji-dzăshu, io nji-u-băgai, 

Nu-avea car-s-mi tinjisească, 

Nu-avea car-s-nji adară pită, 

Nu-avea car-s-frimită turtă. 

……………………………. 

Tsi dzăsi înveasta tsi vini, 

Scoală fendi să-nji shed mini, 

Ma-mushată escu mini, 

Nji-am shamu shi corton** 

Nji-am sh-bârnu di asimi. 

……………………………. 

Însoară-mi fendi, însoară-mi, 

Pi-aryalea, yalea hiljlu a-meu, 

Pân s-nă iasă yinlu nău, 

Me-a yinlu nău sh-răchia nau. 

 

* Aestu cânticu s-cântă cându u ducu înveasta la yrambolu în casă. 
** Corton = fustanea chindisită tută cu chindimati (chitki, lilici, flori). 

 
Informator: Musha al Todi. 
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COSTA 
 

Ază sh-vini Pashtili, aidi Costa lăi! 

Gionji shi înveasti gioacă în-coru, /2 

Aidi Costa lăi, gionji armânji, 

Aidi Costa încljisu ahapsi, 

Aidi Costa lăi, aidi gionji armânji… 

 

 

TSI-AI LEA HAIDĂ 
 

Tsi-ai lea Haidă, di mashi plăndză, 

Cum s-nu plăngu, lele dado, 

Casa-i împlină di arbineshi, 

Tsi-ai lea Haidă, di mashi plăndză, 

Cum s-nu plăngu, lele fendi, 

Casa-i împlină di arbineshi cu armatli, 

Tsi-ai lea Haidă, di mashi plăndză, 

Cum s-nu plăngu, lele frate, 

Arbineshi sh-yinu cu martinchilu tru mână. 

 
Informator: Musha al Todi. 

Înyrăpsitu: 30.09.2003 
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PRIDZEANĂ 

 

Pri dzeană sh-pri măyulă, 

Înj-mutreamu casa li-dadi, 

Ali-dadi cu alu-fendi, 

A-fratsloru shi a-surorloru, 

Nji-arcai oclji nă-ndreapta, 

Înj-vidzui un-lai gioni, 

Cu cartea pi zănucljiu, 

Înyrăpseashti sh-disyrăpseashti, 

Înyrăpseashti greulu din hoară, 

Înyrăpseashti sh-nă rămână, 

Armână sh-arbineasă, armână sh-arbineasă, 

Hilji di prifteasă!* 

 

* Hiljea di prifteasă era sclavă. 

 

Informator: Musha al Todi 
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UN YRAMBO 

 

Un yrambo di trei dzăli, // lignai nai more, 

Viniră furlji shi sclavu-l loară, // cu-cunda naivuna, 

Îl-tsănură nau anji di dzăli, // lignai nai more, 

Tru nauli anji tu bitisită, // cu-cunda naivuna, 

Io lailu mi înyisai, // lignai nai more, 

Că înj-aveamu nă-piturnichi, // cu-cunda naivuna, 

Nji-u giucamu pi zănucljiu, // lignai nai more, 

Teasi mâna sh-njiu lo altu, // cu-cunda naivuna, 

Io lailu mi uhtai, // lignai nai more, 

Greashti sh-căpitanlu zboru, // cu-cunda naivuna, 

Di voi gionji cari s-uhteadză? // lignai nai more, 

Io lailu mi uhtedzu, // cu-cunda naivuna, 

Că nji-aveamu nă-piturnichi, // lignai nai more, 

S-tsă ljeai calu zbuirătoru, // cu-cunda naivuna, 

S-tsă agiundză tru uboru, // lignai nai more, 

S-tsă ascachi vruta cu doru. // cu-cunda naivuna. 

 
Informator: Musha al Todi. 

Înyrăpsitu: 20.02.2002 
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FEATĂ LEA, FEATĂ 

 

Feată lea, feată, tsi ti-ncaci mă-ta, 

Dada nu mi-ncaci, ni tsiva nu-nji greashti, 

Mashi înj-mi pitreatsi, s-umplu apă aratsi, 

Apa tsea-ratsi, nu shtiu iu s-zvoami, 

Însus lea-feată, însus la livadea veardi, 

Aclo sh-vâtămară trei lai gionji aleptsă, 

Trei lai părmăteftsă, 

Tsel ma-marli greashti, oi lea dado di sum ploaci, 

Tsel-alantu, oi lea soro, soro isusită, 

Soro isusită, tru iconji încrăfăsită, 

Tsel ma-njiclu, oi lea înveastă, înveastă ni-vidzută. 

 
Informator: Musha al Todi. 

Înyrăpsitu: 01.09.2003 
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TRAPSI VINTU 
 

Nji închisii s-nergu la ayapi, 

Ma adyi nu-nji aveamu, 

Me-a închisi căravea, 

Cu nă-sută dzats-di inshi, 

Tuts lăi căpitanji, 

Trapsi vintu di la piryu, 

Sh-nică laia caravi, shi cărăviarlu, 

Shi nau frats dit ună casă, 

Armasi tatăl singur, 

Cu mularea di caprestu, 

Deadi capu sh-ună cărvani, 

Nă-cărvani di mulări, 

Stats lăi sots, stats lăi frats, 

S-înyrăpsescu ună carti, 

S-u pitrecu la nauli înveasti, 

Tuti, tuti sh-bagă laie, 

Tsea ma-njica sh-bagă morcă, 

Că easti njică sh-nitricută, 

Shi oaspită ni-pitricută. 
 

Informator: Mita al Gudu. 

Înyrăpsitu: 2014 
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CHIHĂIATS S-VĂ AMURTĂ GURA 
 

Chihăiats s-nu dats di bun, 

Tsi nă-adratu un câti un, 

Zori s-nă adunămu di-adun. 
 

Chihăiats s-vă amurtă gura, 

Tsi nă-adratu doi câti doi, 

Zori s-nă turnămu năpoi. 
 

Nă-alăsămu mushata hoară, 

Cu băsearică sh-cu shcoală, 

Nearsimu Seljia cama bunu, 

Tsi lai bun, chetsari multi, 

Sh-apă nu-ari. 
 

Cara yinu oili la bară, 

Ti ljea njila cum zgheară, 

……………………….. 

Fudz lea feată di la shoput, 

Shoputlu nu-l-ai adrată, 

Va-l ljeau pocilu, 

va-l dau di cheatră. 
 

 
Informator: Mihali Ciociu (1934) 

Înyrăpsitu: 2004 
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VINI HĂBARI 

 

Vini hăbari, oi sh-bobo, 

Vini hăbari di Armiro, 

Ianachi Pashotu, oi sh-bobo, 

Ianachi Pashotu lu acătsară, 

Dolji cu nor-sa, oi sh-bobo, 

Dolji cu nor-sa sh-lji ligară, 

Muntsălji tuts, oi sh-bobo, 

Muntsălji tuts îlj-priimnară, 

Nor-sa al Ianachi, oi sh-bobo, 

Nor-sa al Ianachi aclo înfăshe, 

Me-a sh-căpitanlu, oi sh-bobo, 

Me-a sh-căpitanlu îl-pătidză, 

Me-a numa Livendi, oi sh-bobo, 

Me-a numa Livendi îlj-băgă, 

Me-a di un livendi, oi sh-bobo, 

Me-a di un livendi sh-un zurbă, 

Lumea tută, oi sh-bobo, 

Lumea tută s-cutrimbură. 

 
Informator: Mita Guda. 

Lu cânta dadă-sa, Lena Ganetsa-Toteanji. 
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TSI-NĂ VINI 

 

Tsi-nă vini ună nau, 

Ună nau sh-ună bună, 

Di-aclo înghiosu, di câtră Sărună, 

La ducheanea al Ioryandă, 

Azbuiră sh-un puljiu aclo, 

Însusu pi vintu shi-si mută, 

Pi la armânji hăbari featsi, 

Cola al Nicea inshi fur, 

A lăi Cola, lăi birbecu, 

A liundarlor lă băgă necu, 

Tuts shpionlji lji spăstrish. 

 
Informator: Mihali Ciociu di Radanjea. 

Înyrăpsitu: 05.02.2004 
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MIHALI HANDULI 
 

Mihali Handuli2 ma-l giudica, 

Yioryi Hăsaplu ma lu-întriba. 

Ia spuni bre, spuni anaryina, 

Câts armânji ai-tăljeată, 

Ma sh-câti înveasti veduvi eara, 

Ma sh-câti dadi plăndzea, 

Ma sh-lăcărma! 
 

Informator: Mihali Ciociu. 
 

 

A-LĂI STERYIA 

Măr-lai Steryia al Danguli, 

Io tsă-dzăshu s-nu iesh fur, 

Ah, măratlu car-să shteamu, 

Damlu njicu va-lu pitritseamu, 

Tru câmpul di Veleshtinu, 

Aclo sh-avea doi pluchi analtsă, 

S-adunară furlji stogu, 

Ta s-lu bagă Steryia tru locu. 
 

Mita Guda lu avdză aestu cânticu di la mă-sa, Lena Ganetsa, 

cari lu avdză di la mă-sa a ei, Maria Minca (106 anji). 
 

                                                             
2 Handuri (tu tifteri) 
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ALEA OAIE, LEA RĂGUSHE 

 

Alea oaie, lea răgushe, 

Aidi s-neardzim tru pădurea mushată, 

Pădurea tsea tăljeată! 

Picurare tin-pastire, 

Aclo sh-ari trei umbreale, 

Treili cusurini veari, (mirili) 

Eali voru să-nji ti moară, 

Alea oaie tin-răgushe, 

Tini vrei s-mi arăts, 

Picurare tin-pastire, 

Întreabă câtseaua tsea bitârnă, 

Di trei-suti di câtsălji, 

Alea oaie tin-răgushe, 

Tini eshtsă frămtea a-oilor, 

Groapa a-mea tini s-u fats, 

Sh-tru mesea di masu s-u badz, 

Vinturli cându va s-tragă, 

Njealili tuti va s-ansară (gioacă), 

Sh-pisti groapa a-mea va s-treacă. 
 

Mita Guda lu avdză aestu cânticu di la mă-sa, Lena Ganetsa – 

Toteanji, anlu 1972. 
 



66 
 

 

 

TSIRBOANJEA 

 

Cântă cucotlu dau ori, 

Cântă sh-birbiljlu tsintsi ori, 

Arâiră tserghilji ta s-pască, 

Arâi sh-tsirboanjea jiloasă, 

Inshi soarli di-ntribă, 

Tsi stai tsirboanje jiloasă? 

Cum s-nu plângu, lăi soare frate, 

Inshi hiljilu al văsilje, 

Amină shi-l vătâmă, 

Njiclu tserbu a-meu. 

 
Informator: Mita al Guda. 

Înyrăpsitu: 14.09.2010 
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CÂNTITSI CÂNTATI PÂNĂ LA ANLU 1970 

 

Aesti cântitsi suntu ultimili (di ma năpoi) cari s-cânta 

pi la numtsă, isozmati, la yiurtii, la harei, la armânjlji di 

regiunea Ovcia Polea, Coceani, Shtipu, Cumanuva, iu 

băna fumelji di armânji.  

Ma aesti cântitsi cu cari ahurhea hareili shi-avea 

aradă; cari cânticu la cari harau s-cântă shi suntu multu 

veclji, cum spunu shi cu marturisirea niscăntsă entuziashti 

muzicianji ca Vanghele T. Millio, cari scoasi ună carti 

anlu 1928, Cântece aromâne, îndreapti cu iholu (melodie 

notală). 

Ashi că multi di atseali cântitsi va-s armână tră 

daima cu a-loru scrisă melodie. Ma tră jali, dip putsăni 

s-cântă tru zona di stânga parti a Vardarului.  

Cânticlu Aidi toamnă lai di astă toamnă easti 

sculatu (adratu) pi bază a unui eveniment cari s-ari faptă 

vără oară. Tut tsi s-cântă aclo easti dyealihea. Cânticlu 

spuni un moment istoric, că muntsălji shi câmpurli tru 

chiròlu (în)turtsescu era avearea (posedă) a beianjloru 

turtsă, ma atseali locuri eara shi a armânjlor picurari, că 

armânjlji cu a loru tutipută (oili, căpărli, calji) u ufilisea 

aestă aveari (posedă) a beianjlor, ma cu mari ayoyi 

(contsesii). Ashi că avearea turtsească ma avutslji 
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nicuchiri armânji u loa tră ufilisiri (păshteari) tsintsi ică 

dzatsi anji, dupu tsi  tritsea atsel chirò putea s-adară 

shi altu contract, ma beilu putea s-caftă altu cari 

putea s-u plătească păshunea, fu di munti, fu di câmpu. 

Niscânti ori yinea di ni-acăchiseari anamisa di beilu shi 

armânlu shi contractul s-arupea. Armânjlji chihăiats 

(cama avutslji) shtea anamisa de elji, cari chihăie iu li 

scoati oili veara, iu iarna, tu cari munti/câmpu. Tru 

eta/secolu XIX ashi fu sculatu cânticlu di ma-înghiosu: 
 

Aidi toamnă lai, ore di astă toamnă, 

Aidi more cara yini toamna, 

Chihăiazlji more s-minduiescu, 

Aidi ore s-minduia sh-Mihali cu Steryiu. 
 

Aidi ore vini carti din Sărună, 

Din Sărună, ore di la Vlahu, 

Aidi ljeau Telea dyivăsea-u, 

Vedz tsi spuni cartea. 
 

Aidi fendi cartea spuni slabu, 

Că căshladzlji nă-i loară, 

Scoal lăi Nacea, scoal cu avrapa, 

Catsă calu atsel duriulu, calu răvănliulu. 
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Până astară Giumaiaua, 

Mâni ti prândzu Aspravalta, 

Dixeara s-agiundză la locu, 

S-nu mutreshtsă cât va s-dai, 

Mashi căshlălu tini s-lu ljeai!  
 

Informator: Mita al Gudu. 
 

Cânticlu Aidi toamnă lai di astă toamnă easti un 

eveniment cari s-fetsi dyealihea, că spuni cari suntu 

nicuchirlji, chihăiazlji Mihali cu Steryiu, muntili va era 

Bachitsa tru Văryării, câmpul va era Aspravalta tru 

Gărtsii shi tritsea pit Giumaiaua tru Văryării.  

Tuti aesti evenimenti cari s-featsiră tru aestu cânticu, 

easti spus shi evenimentul di Naca al Teya Jguma (1920-

2016) di Sushuva la anlu 1975 ti para-pap-su a lui, faptu 

câtră anlu 1850 tru Gărtsii, tru vără hoară Alcea Klisa 

(Băsearică Albă) iu era căshlăgiats di iarna. Dupu un 

chirò lu ancumpărară atsel căshlă. Năinti tsi lu 

ancumpărară, featsiră ayoyi (contsesii) shi un contract ti 

doi-trei anji, ma cu tut featsiră vără treidzăts di anji. Ună 

veară cându lă bitisea ayoyiea dit contract, chihăielu Zica 

al Pitu-Papandi di Argelia, învitsă cum era lucurlu cu 

căshlălu al Naca al Jguma shi contractul cu beulu di 

Sărună. Zica al Pitu să-sculă dit muntili Osogova, iu verli 
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inshea shi elji shi Naca Jguma, shi dusi cu calu încălar 

Săruna la beulu. Lu întribă desi contractul cu Naca Jguma 

lji tricu valoarea, cându beulu-lji spusi că-lji tricu, Ziclu 

dinăoară featsi contractu cu beulu tră căshlălu cari lu 

tsănea Naca. Ma Naclu învitsă că Ziclu dusi Sărună shi 

duchi că ti tsi dusi, încălică cu avrapă calu tsel bineclu shi 

el lo calea câtră Sărună. La giumitati di cali până Sărună 

să-străvusiră, s-ghinuiră: Iu erai? Sărună, îlji dzăsi Zica. 

Mea shi io am tsiva lucru până Sărună, gri Naca. Cum 

agiumsi Sărună dusi îndreptu la beulu shi lu întribă, tsi 

fatsimu cu căshlălu? A, a io îl-dedu căshlălu, dzăsi beulu. 

Tră câts pârats? Spusi beulu ti cât îl deadi iarnaticlu 

(căshlălu di iarnă). Atumtsea Naca dusi la avucat, cari 

îlj-dzăsi că tini Naca ai prioritati, ma va-lji dai ma multsă 

pârats di cât Zica. Shi ashi lucurlu s-bitisi. Estu lucru 

s-featsi la anlu 1900, după spunearea a para-nipotlu, shi 

el Naca Jguma.  

Di evenimenti cari s-au faptă, armânjlji scula (adra) 

multi cântitsi, di cari niscănti armasiră shi ază.  
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CÂNTICLU ALI PIHĂ 

 

Ună veară, veară mari, 

Aidi zborlu ali Pihă la stani, 

Ore Pihă lea, 

La cutaru di muldzeari, 

Aidi Piha vrea mărtari, 

Pihă, Pihă lea. 

Ai-lea Pihă, s-ti-măritu, 

S-tsă dau gioni tinjisitu, 

Pihă, Pihă lea. 

Nu voi gioni tinjisitu, 

Că-nji voi gioni arisitu, 

Dado, dado lea. 
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GHINI ÎNJ-MI FÂTSESH 
 

Ghini înj-mi fâtsesh lele dado, 

Sh-ghini mi criscush, 

Ma nu-mi învitsash lele dado, 

Ta să-shtiu sh-mini, 

Tsi-ari tru dunjeai, 

Sh-tu dârjava estă, 

Greu polimu va-s facă lele dado, 

Turcul cu crishtinlu, 

Multsă gionji va-s cheară, 

Multi dadi va-s plângă. 
 
 

TSI-NJ SI-AURĂ LEA DADO 
 

Tsi-nj si-aură lea dado, 

Di distimelea aestă, 

Pînă s-u chindisescu, 

Că voi s-mi isusescu, 

Ayalea, yalea hiljea mea, 

Ayalea păn-ti Sum-Chetru, 

Cându-sh yină gionjlji ditru xeani, 

S-agiungă yinlu nău. 

 
Cânticlu multu mushat lu cânta Tasha al Todi (1900). 



73 
 

 

 

 

COSTA BĂGĂ S-FACĂ HARAUĂ 

 

Costa băgă s-facă harauă, 

El ficiorlu vrea shi-nsoară, 

Ai, hai, hai more, 

Di sh-călisi tru nauli hori, 

Sh-tru nauli paljiuhori, 

Ai, hai, hai more, 

Di sh-călisi shi paturlji căpitanji, 

Ore călisi shi-ljipurarlu, 

Nun ta s-încărună, 

Ai, hai, hai, hai more, 

El corbul s-minduiashti, 

Tsi căniscu s-ducă, 

S-ducă birbecu, 

Nu va poată s-lu mută, 

Ai, hai, hai, hai more. 
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HĂRSITS, HĂRSITS VOI OASPITS 
 

Hărsits, hărsits voi oaspits, 

Că io pri soari mi giurai, 

Că io pute nu-vrea s-cântu, 

Ma tră hătări a-oaspitsloru, 

Sh-ti hatra nicuchirlui, 

Va-nji dzâcu un cânticu mushatu, 

Shi multu părăpasitu, 

Va-lji facu muntsălj s-lăcărmeadză, 

Sh-văljiurli s-plângă. 

 

 

MARDZINA DI AMARI 
 

Mardzina di amari, nă-alăvdară nă-mushată, 

Cum si-nji facu s-mi duc s-u vedu, 

Io-tsă spunu bre giuname, 

Încalică-ts calu atsel duriulu, 

Iesh îndzeană la Ayiu-Yioryi, 

Aclo să-nveashti pârmatia, 

Sirmă aroshi, sirmă veardi, sirmă veardi, 

Sirmă di nau luyii (turlii). 
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TRU-ATSEA PADI, PADI ÎMSHATĂ 

 

Tru-atsea padi, padi îmshată, 

Padi îmshată sh-chindisită, 

Tărnă-nă, iornă-nă, 

Oi sh-cu lilici angărdită, 

Tărnă-nă moi tu chechernă, 

Aclo sh-giuca dzânili în-coru, 

Nau anji arada, rada, 

Tărnă-nă moi tu chechernă, 

Tru nau anji sh-tru bitisită, 

Deadi capu sh-un gioni aleptu, 

Gioni aleptu, grai di gură, 

Acatsă-ti gione în-coru s-giucămu, 

Shi-acatsă caplu di coru, 

Tărnă-nă moi tu chechernă, 

Shi s-adusi trei-ori anvârliga, 

Shi s-alăsă, shidzu-shi împadi, 

Că-tse lăi gione ti alăsash? 

Tărnă-nă, iornă-nă. 
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DI SH-CĂDZU LEA DADO 

 

Di sh-cădzu lea dado, di sh-cădzu, 

Di sh-cădzu steaua din tseru, 

Di sh-cădzu lea pi ună feată, 

Corba, tsi era mushată, 

Ca di Dumidză-i dată, 

Nu-i dată că-i ancumpărată, 

Ună njilji sh-tsintsi suti, 

Sh-alti ahănti dipisupră. 

 
Informator: Musha al Todi (cânticu cu giocu). 
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TSINTSI DZĂLI SH-SHASI NOPTSĂ 
 

Tsintsi dzăli sh-shasi noptsă, 

Feciu tru măhălălu a-vostu, 

S-tsă învetsu numa cum ti cljeamă, 

Numa a-ta di Constantină, 

Ocljiul laiu di irachină, 

Sufrăntseaua-ts yăitânată, 

Narea-ts traptă sh-cundiljeată. 

 

 

DADA-MEA, TSI ADARI ATSEIA 
 

Dada-mea, tsi adari atseia, 

Hiljiu, înveasta înj-virsă răchia, 

Tats dado, nu-nji încaci înveasta, 

Că va-s fugă di a-nj-mi alasă, 

Di a-nj-mi alasă tru lăietsă, 

Tru lăietsă, tru căsăvetsă… 

 
Cânticlu easti tră giocu di feati. 

Easti scrisu shi di Gustav Weigand. 
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LENĂ, HULA-LJI LENĂ 

 

Lenă, hula-lji Lenă, hulai Lenă, 

Lea moi gura-li dadi, 

Nu cu pirifanji, hulai Lenă, 

Nu lea cu sâltănati, 

Nu lea cu caplu îndzeană, 

 

Ia pleac-ul niheamă, hulai Lenă, 

Înghiosu câtră pi cheptu, 

Năslu atsel tsi-l vrei, hulai Lenă, 

Easti lea îmbitătoru, 

El lea tsi-shi bea tru hani. 

 
Informator: Coli Luca (1943), Vârbitsă 

Înyrăpsitu: 07.11.2013. 
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IO ÎNJ-TI AVEAMU LEA CHIRATSA-MEA 
 

Io înj-ti aveamu lea Chiratsa-mea, 

Io înj-ti aveamu ti îmbistimenă, 

S-ti pitrecu cuscră la Ianca, 

Ma fluria s-nu ts-u batsă 

Că va s-trets prit muntsă analtsă, 

Easti frică di furi arăi. 

 

 

AIDI CHIE S-NĂ ADRĂMU VATRA 
 

Aidi Chie moi s-nă adrămu vatra, 

Că dada moi nu-easti acasă, 

Dusi la rizari, la rizari moi sh-la urdzari, 

Voi să-nji yinji Chie, 

Voi să-nji yinji lea pasă di oară, 

Ma nji-u arău lea di laili zboară, 

Laili zboară moi di năfoară, 

Di năfoară, di prit hoară, 

Di năfoară lea sh-dit uboară. 
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IESHI MUSHATĂ LA PORTITSĂ 

 

Ieshi mushată la portitsă, cu fluria di cusitsă, 

Si-nji ti vedu, si-nji ti zburăscu, 

Că dimineatsa înj-fug tru xeani, 

Largu tru xeani, tru xeani tru Nădulii, 

Tru Nădulii shi tru Misirii, 

Ta s-amintu galbini flurii. 
 

 

 

BINECLU TSĂ-ÎNDREDZ 
 

Bineclu tsă-îndredz, gione iu va-nerdză? 

Tru ashcheri va-nergu vrută, tru ashcheri, 

Tru ashcheri gione va-nerdză, tru ashcheri, 

Mini a-curi mi alash, gione a-curi, 

Ti-alasu vrută, ti-alasu, cu dauli mumi. 

 
*Binec – cal mashi ti calari (încălicari). 

Informator: Coli Luca. 
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EST-ANU NU-AVEMU 
 

Est-anu nu-avemu lână s-lucrămu, 

Ma shi pârats s-acumpărămu, 

Du-nji-ti mumă la celnicats, 

Nacă înj-tsă-da doi-trei ucats, 

Mi dushu lăi hilju la celnicats, 

Ma nu-u da fără pârats. 
 

Cânticu cu giocu, feati shi gionji. 

 

 

LAIU S-LU VEDU 
 

Laiu s-lu vedu tatălu a meu, 

Tsi nu-nji deadi sotslu a meu, 

S-moară tru mânji di uvreu, 

Să-lji aprindemu tseară di seu, 

Cu fitiljlu di câprină, 

Să-lji dămu gărnu chitritseali, 

S-li misură laili steali. 
 

Informator: Mita Guda (cânticu cu giocu). 
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DAU MOASHI, PALJIU-MOASHI 
 

Dau moashi, paljiu-moashi, 

Ma imna shi priimna, 

Tră mărtari shi zbura, 

Oi, hoi, hoi shi oi-bobo, 

Lalji aushi tsi-lă adrămu, 

Oi, hoi, hoi shi oi-bobo, 

Tru cuprii va-lji îngrupămu, 

Oi, hoi, hoi shi oi-bobo, 

Dauli ashi va nă mărtămu, 

Oi, hoi, hoi shi oi-bobo. 

 

 

LĂI COLI 
 

Lăi Coli, lăi yină niheamă, 

Nji-agărshii lăi cârliglu îndzeană, 

Noi sh-altu cârligu nă-avemu, 

Ma ca-tselu Coli nu-avemu, 

Va s-adrămu lăi di gortsu-uscatu, 

Va-l bâgămu lăi pi coardă nauă, 

S-anjurdzească lăi pi gârleau. 
 

Cânticu cu giocu di bărbats.  
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TANA-MEA, TANA-LI DADI 
 

Tana-mea, Tana-li dadi, 

Di putè shidzută împadi, 

Trei piti tru-nă stămână, 

S-alichi sistra di mână, 

Trei frimtări tru-nă stămână, 

S-alichi sistra di mână, 

Tana-mea, Tana-li dadi, 

Di putè shidzută împadi, 

Trei lări tru-nă stămână, 

S-alichi mailu di mână. 

 

 

ESTĂ PRIMUVEARĂ 
 

Estă primuveară ayonjea înj-nershu în-hoară, 

În-hoară moi, hoară Samarina, 

Hoara Samarina, înj-siminai grădină, 

Înj-siminai grădină, înj-fitursiră tseapi, 

Înj-fitursiră tseapi tsi s-vă facu moi feati, 

Tsi s-vă facu moi feati, feati sâmârnjoati. 

 



84 
 

 

 

 

TU TSAL-TASHA 
 

Tu tsal-Tasha baltsu strâmbu, 

Tsi băgash Itsa pi plângu, 

Tats lea Itsă, tats lea soro, 

Va-nj-tsă adaru bârnu di asimi, 

Trei ori afumatu. 

 

 

FEATILI TRĂ URDZĂTS 
 

Tsi adrats sh-tsi zburâts, haidi s-neardzimu tră urdzăts, 

Tră urdzăts sh-tră îndau nani, loară calea câtră la stani, 

Aflară sh-picurarlu în-cali, 

Picurare, picurare, iu-ari urdzăts tră adunari? 

Ia aclo însus câtră la stani, ari veardză ari sh-nani, 

Atseali cu fustănjili lundză, li loară azvarna prit frândză, 

Atseali cu fustănjilji shcurti, sh-urdzăcară laili pulpi. 
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PÂN S-ADARĂ SARTSINA 
 

Pân s-adară sartsina, 

U-arăchiră oarfăna, 

Spun-lea înveastă cari era, 

Pri-pâni lea măle nu-l vidzui, 

Giumidani morcă avea, 

Sh-mânică ca di araftu s-părea. 

 

 

 

IA INSHITS CĂ TSI-A S-VIDETSĂ 
 

Me-a ia inshits că tsi-a s-videtsă, 

Me-a numtarlu tsi sh-fatsi numta, / 2 

Me-a sh-cuscărlji tuts di anvărliga, / 2 

Me-a tuts adratssh-armutusitsă, / 2 

Me-a sh-tuts cu doară durusitsă. 
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SHAPTI GIONJI 
 

Shapti gionji tuts nă-turlii, 

Fug noaptea tru hăryii, 

S-nu-lji duchească dit cirshii, 

Di-lă ljea marea tinjii… 
 

S-cântă cându cuscărlji închisescu s-ducă la înveasta tsea nau 

(pi calji încălaru). 

 

 

 

ÎNCHISI YRAMBOLU 
 

Închisi yrambolu la înveastă, 

Ună oară tru-nă etă, 

Cali bună sh-oară bună, 

Dzătsets-lji sh-închirdăsească, 

Bană lungă shi-să aushească, 

Di fumelji shi hărsească. 
 

S-cânta cându închiseashti yrambolu la înveasta tsea nau. 
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GHIN-NĂ VINI BIRBERLU 
 

Me-a ghin-nă vini birberlu, 

Me-a s-nă sursească yrambolu, 

Me-a s-lu sursească mushat, mushatu, 

Me-a ti la nun, sh-ti la furtatu. 

 

 

COASI LĂI RAFTE HLAMBURA 
 

Coasi lăi rafte hlambura, 

Coasi lăi rafte, rafte di dracu, 

Coasi cu hirili di bambacu, 

Aidi lăi rafte tsi nu giots, 

Tsi lai dracu di giocu si-nji facu, 

Că nu amu cândushi ta si-nji bagu. 

 
Aesti dau cântitsi s-cântă sâmbăta seara, înăinti di numtă,  

cându sursea yrambolu sh-cându u cusea pândza di hlambura  

pi pâleanlu (ciumaglu) cu schicu îndzeană, di partea a pâleanlui. 

 

Informator: Mita Guda. 
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DZĂCĂTURI ARMÂNESHTI 
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Avearea încljeagă amarea. 

Ma nu-ari di oai, bună-i sh-di gai.  

 

Di xeri arau, sh-grândina-i tră harau.  

Gârnu xenu tră agiutoru.  

 

Fur ni-acătsatu, protu nicuchiru.  

Cheari cânli, află cioara.  

 

Gioacă preftul di bileai.  

Ma aproapea-i cărintili di părintili.  

 

Tsi adutsi dzua, nu adutsi anlu. 

Nu dă dzua ti noaptea. 

 

Casă pi ciumagu (păleanu).  

Hanea-i avearea a tată-njiu.  

 

Na părălu dă-nji căvgălu.  

Tsi-tsă fitară iapili.  

 

Zburashti coapti-nicoapti.  

Zboară fără sari.  
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Înviscutu ca verdzul. 

Viniră ayrilj, fudziră imirlji.  

 

Nu shtii capra s-pască iarbă.  

Fudzi ca draclu di thimiamă.  

 

A draclui, thimiamă nu-lj da.  

Să-lj creapă numa. 

 

Tundi, tundi, iara creashti.  

Ca yumarlu pi apunti.  

 

S-aspari ca yumarlu di apă limbidă.  

Ca arâulu cu chetsarli.  

 

Totăna arâulu cutsări nu adutsi.  

Totăna da ploai, ma trapurli nu aduc totăna cutsări.  

 

Arâulu seacă, ma chetsarli armânu. 

Ca cheatra în-baltă.  

 

Marea înveastă sh-va cuscări, ma sh-njica.  

Înveastă cu saclu în-capu. 
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Ma înghiosu di aryia a cânjloru.  

Gura di gură sh-tru miydani (padi).  

 

Ca yumarlu tru cinushi.  

Cânli îmbitărneashti di leani.  

 

Ai carti, ai parti.  

Li shtii tuti, pi peru.  

 

Strămbu lemnu, sartsină nu adară.  

Ni-tinjisitulu amintaticu, la treilu bârnu nu-agiundzi.  

 

Calea cu imnarea, borgea cu păltearea. 

Cu om ti aflji, om ti fats, cu dracu ti aflji, dracu ti fats.  

 

Luna! Părălu s-aruts.  

Ca grândina pi broască.  

 

Ca preftul tru yiudimătă.  

Tu puscă-i pătidzatu.  

 

Ashtearnă-ts! S-ashtearni sazma, nu omlu. 

Cu glarlu hiru nu s-arupi.  
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Luplu îl-vedz shi torlu îlj-caftsă.  

Draclu ni ară, ni sapă.  

 

Să-lj da tu yingălă.  

Ca draclu pi sacu. (s-minduia, s-njira.) 

 

Îl-creapă ca nuca.  

Mi creapă tu cheali.  

 

Îlj-deadi cu narea.  

Creapă gărnul di cheantsă.  

 

Mâna nu-ari zigă.  

Gura adară, gura aspardzi. 

 

Zborlu năpoi nu-s-toarnă.  

Dumidză prota îlj-ljea mintea, dapoia avearea.  

 

Pescul tru amari, tiyanea pi focu.  

Saclu împlinu cu vitsa.  

 

Capra albă, cheatră albă, calcă capra, creapă cheatra.  

Anda (cându)-nji vedu ureacljea.  
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Lu acătsă Iani di oclji.  

Yumarlu di chiuni, luplu îl mâcă.  

 

Vă-lji acats tsăruhili.  

Ca cânjlji la dzăru.  

 

Ca cânjlji la hăsăpljio.  

S-nu ti fats stani.  

 

Îlj-deadi plailu.  

Inima tu plaiu.  

 

Cu darea u treatsi sh-amarea. 

Cumnatili sh-pisti munti s-agiungu.  

 

La casă cu trei cumnati sh-vasili s-nilati.  

Cu draclu nu-ti-fă furtati.  

 

Iu nu-l seaminji, aclo fiturseashti.  

S-nu-ti astalji atsel cu un cicioru.  

 

Cu narea mutată.  

Va nerdză cu călcănjili.  
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S-tundi cu noatinjlji.  

Îl-fură somnul.  

 

Ascăpă ca di la furi.  

Ca surdul cu amutlu.  

 

Cap di cupaciu.  

Dă-ljiu cu dzatsili.  

 

El mâcă sh-ghiftsălji s-îngrashi.  

Om di frică fudzi, ma di arshini nu.  

 

Fă-ti apunti shi s-trets. 

Fudzi ca capra di oi.  

 

Nu intrară dzălili tu sac.  

Noi ti luplu sh-luplu la ushi.  

 

Nu aleadzi ni-verdză, ni-uscati.  

Tru muntsă sets. (S-facă ararili.) 

 

Fuljeaua a pangului.  

Stresu (scljinciu) ca cljeai frăntsească. 
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Ha vulpe! Ha coadă!  

Hala sh-cânjlji nu va lji-u mâcă.  

 

Lji adră tră funi. (= lji încăce.)  

Treambură ca vearga. (= di arcoari; di frică.) 

 

Dau buni, nu. 

Iu parti, nu. 

 

Li păli.  

Va s-mâts anăltsi. (= părjini.) 

 

Gura-lj greashti, narea-lj avdi.  

Dă pi sumarlu, s-duchească yumarlu.  

 

Ca yrambo la numtă.  

Gortsul sum gortsu cadi.  

 

Agiun ca soarli.  

Cum-Îi Dumidză, nu-i vărnă.  

 

Tsi bărbate mi duts pom di pom, ca (h)căscarea om di om. 

Avdză Ianca? Avdu. 
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ADDENDA 
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LACĂRMĂ 

 

Greali neguri s-mutară, 

Niori lai, muntsălji îngricară, 

 

Ca dit găleată ploiuri virsară, 

Apili ună lacărmă nicară, 

 

Tu multi văljiuri u priimnară, 

Cându agiumsi la câmpuri băgati, 

 

Vidzu multi lăcărnji misticati! 

 
Vanghiu Gheorghiev 

Înyrăpsitu: 1974 
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ÎNTREATSITA 
 

Picurare sh-tini găvărare, 
Iu suntu oili dit cutare? 
Tuti lai sh-oi mushati, 
Cu cloputi ghiurdinati, 

Cari verli tu munti shi dutsea, 
Shi toamnă câmpurli umplea, 

Aclo tritsea ’nă bană bună, 
Ma ashi featsi etă ună. 

 

Călitoare a-meu frati, 
Până tora ashi featsi, 

Cum va-s hibă di aoa sh-ninti, 
Nu-shtii vărnă s-tsă da minti, 

Noi di oili trapsimu mână, 
Că nu armasi nitsi ună, 
Cu cârligurli sum sori, 
Alăsămu a-noasti hori, 
Horli a-noasti zilipsiti, 

Ază cu stizmili arucutiti, 
Cu ushili vulusiti, 

Sh-tru urdzâts aputrusiti. 
 

Vanghiu Gheorghiev 
Înyrăpsitu: 1975 
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FĂRĂ CÂSHTIGĂ 

 

Iu suntu stealili cu lunjina di asimi, 
Lutseafirlu tirdzău sh-sirinlu tseru? 

Noptsăli greali, bruma arau, 
Cu gljeatsă shi fără di neau… 
Boatsea di cloputi arudzinati, 
Amutsă tu văljiuri hândoasi, 

Iarba arsă ni-păscută, 
Moali ca tendă putirdzătă.  

 

Fântăna tu fearică înviscută, 
Stricorlulji zârcălji adapă, 

Sum groasa aumbră di fagu, 
Tru soni yislu amiridză. 
Dit trastul aspindzuratu, 

Cadi fluiara fără shuiratu, 
Pi tinirlu cheptu cu adiljeatu, 

Sî-usucă màrandu ni-înfluratu. 
 

Vanghiu Gheorghiev 

Înyrăpsitu: 1980 
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MASLU A STEARPILOR 

 

Tu plaiu ningă păduri, 

La cufala di fagu, 

Sta maslu a stearpilor, 

Cu ghingheri anvârligatu. 

 

Ayrimea cu ziliu ashteaptă, 

Cu mari hăshti s-u disică, 

A capriljei mulitsată cheali, 

Aspindzurată pi parlu putirdzătu. 

 

Pânea di sicară, 

U frimită bratsă misticati, 

Va s-coacă tu cireaplu ali vitsină, 

Anafură a tiniretlui cari yini. 

 
Vanghiu Gheorghiev 

Înyrăpsitu: 1978 
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