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O PRINÞESÃ A CUVINTELOR
O cunosc pe Luminþa Cioabã de pe vremea când era
foarte tânãrã. Prinþesã a romilor (la propriu, ca fiicã a lui Ion
Cioabã, dar ºi la figurat, prin frumuseþea ei strãlucitoare) mi
s-a adresat pentru a-i evalua  în calitate de critic literar –
primele texte. Erau versuri scrise de ea însãºi, de un exotism
ºi de o prospeþime care m-au cucerit imediat, dar ºi legende
romaia culese de uimitoarea fatã-cãrturar, similare în mod
frapant cu unele legende indiene.
Anii au trecut, Luminiþa Cioabã are acum o operã ºi,
prin cultura ei întinsã, prin atitudinea emancipatã, poate fi un
partener de discuþie pentru orice om de culturã european.
Baladele romaia din aceastã carte, culese ºi fãrã îndoialã
prelucrate de ea (cu arta cu care Vasile Alecsandri a rescris
Mioriþa), nu seamãnã cu nimic din ce se publicã la noi în
prezent. Surprind prin noutate ºi încântã prin farmecul lor
literar.
Cuvintele Luminiþei Cioabã desprea creaþia literarã a
romilor sunt de neuitat. Eu, unul, le ºtiu pe de rost ºi le
recit, ca replicã fãrã replicã, datã celor care se îndoiesc de
valoarea acestei creaþii:
Încerc sã aduc la luminã toatã frumuseþea sufletului
acestui popor minunat pe care oamenii, din necunoaºtere,
l-au marginalizat. Noi nu suntem numai o etnie, suntem un
popor întreg. Misiunea mea nu este uºoarã ºi, din acest motiv,
am publicat volumele de poezie în românã, englezã, germanã
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ºi în limba romaii. În limba romaii am publicat poeziile tocmai
pentru cã rromii au nevoie de cunoaºtere ºi de aprofundare
a literaturii orale pe care au purtat-o mii de ani în sufletul
lor, gen de literaturã mult mai preþioasã decît salbele de aur.
În calitatea mea de critic literar, confirm adevãrul acestor
afirmaþii fãcute de o prinþesã (aºa ar trebui numitã de acum
înainte) a cuvintelor.
Alex. ªtefãnescu
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CÂNTECUL MAREI
Cine Mara cã era
Mai frumoasã decât ea,
Toatã lumea de umblai
Ca Mara tu nu gãseai.
Mara rãmase orfanã
Lumea îi era duºmanã
Avea doar nouã mãtuºi
Ce le-a crescut pe la uºi.
Într-o zi de varã,
O mãtuºã o cheamã:
- D-auzi Marã tu la mine,
Ia cofa asta cu tine
Te du la fântânã
ªi adã apã îndatã.
Mara leneºã nu era,
La fântânã se ducea.
Când Bakro pe ea vedea
Cã la apã se ducea
Pe al sãu cal încãlecã
La fântânã o aºteptã
ªi din gurã îi grãi
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E DILI LA MARATI
Kon e Mara dã kai sas
Šukar sar late manas
Sode e lumea kai phirãsas
Sar late na arakhãsas.
Mara ašili orfano
Lumea sas lakã dumano.
Înea kakh înea bibea
Barardeala andel çãrea.
Ande khã milahko des,
Lati bibi akhardeas:
- Da ašunes tu Marã mande
Lei bradi akana vasteste
Kai xaing jeatar iuto
Thai an mangã pai udro.
Mara khandini oi nas,
Kai xaing oi kai gãleas.
Kana o Bakro la dikhlea
Kã pala o pai oi teleardea
Pe pehko grast ankãstea
Kai xaing ajukãrdea.
Andoa mui lakã phendea
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Când în faþã-i se opri:
- Marã pentru tine mor,
Cãci tu eºti al meu amor.
De când ochii-þi am vãzut,
Cuib dragostea ºi-a fãcut.
Dã-mi apã din mâna ta
Sã-mi potolesc patima!
Tot ce e pe lume viu,
Strãluceºte când tu vii
Cum încet se lumineazã
Tot vãzduhul strãveziu.
Tu eºti o stea pe cãrare.
Sorã eºti cu nesfârºirea
Pãmântul sub pasul tãu,
Parcã ar fi un câmp cu flori.
Dumnezeu Atot-Sfântul
Te-a lipsit de ai tãi pãrinþi
Fiicã eºti ºi zãmislitã
Din foc-aer-cer-pãmânt.
Haide dã-mi apã sã beau
Setea inimii s-o iau!
- Tu eºti domn sau împãrat,
Sã bei apã încãlecat.
De vrei setea sã îþi treacã
Vino jos ºi bea oleacã.
De þi-e calul însetat,
Îi scot apã de îndat.
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Lakã kana atãrdeardea:
- Marã anda tute merau,
Dã kana me kã jeanau.
Kana te iakha dikhlem,
Kuibo kamblimos kãrdem.
Anda teo vast pai te peau
E iag me te phabarau!
So sî pe lumea juvindo
Strãfeal kana tu aves
Sar lokãs kã dudearãl pe
Sa o èri parugleol pe.
Tu san khã èrai po drom
Phei tu san le bigorãhko
E phuw tala teo punro
Luludil sa o kîmpo.
O Dell o Baro-Sfânto
Muklea tu bi dadehko
ei san tu thai san kãrdi
Iag-aero- phuw kovleardi.
De ma pai kaste peau
E trui kaste atãrdearau!
- Tu thagar san or rai
Ankãsto te pes o pai.
E truši te jeal te kames
Me tut pai dau tu te pes.
O grst de sî trušalo
Dau les paioro šudro.
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De pe cal descãlecã
ªi în ochii-i se pierdea.
Când apã din cofã bea,
Mâna stângã-i tremura.
- Apa nu poate sã stingã,
Mâna vrea sã te atingã.
Sã te sãrut eu aº vrea,
Atunci s-ar duce setea.
Marã ºtii când mi-ai jurat
C-ai sã-mi dai inima-odat
Darã tu peste trei zile,
O sã fii Marã soþie
O sã pleci cu el în lume,
N-o sã ºtiu nimic de tine.
Mara pe el îl privi
ªi din gurã îi grãi:
- Iatã timpul a sosit,
Sã îþi dau ce-am juruit.
- Hai cu mine sã fugim,
În lume sã rãtãcim.
- Tu te-ai îmbãtat cu apã
Sau c-o vorbã necuratã?
Unde crezi cã am putea,
Sã ne ascundem dragostea?
Dupã noi ei ar veni
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Poa grast o dea pe tele
Andel iakha xasai le.
Kana andai bradi piles,
O vast biècio kã isdraias.
- O pai nati atãrdearãl,
O vast tut kamel te azbal.
Te ciumidau tu kamau
E truši atunci phabarau.
Marã jeanes kã solaxadean
Kana teo illo man dean.
Ta tu pa orta trin des
Marã romni sî te aves
Lesa ande lumea tu jeas,
Khanci pa tute na jeanas.
Mara pe leste dikhlea
Andoa mui kã phendea:
- Dikta o ciro avilo,
Te dau tu muro illo.
- Avta mança te našas,
Ande lumea te xasardiuas.
- Tu matilean le paiestar
Or khã duxo jungalestar?
Kai dašti ame pateas,
Lidui te garadiuas?
Pala amende sahkã aven
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Pe amândoi ne-ar omorî.
ªi ne-ar tãia bucãþele
Sã mânce câinii din ele.
- Nouã unchi nouã mãtuºi
Toþi te-au crescut pe la uºi,
N-ai ºtiut ce-i dragostea
ªi acum Marã fugi de ea.
- De m-aº ascunde cu tine-n cer,
M-ar gãsi un vrãjitor.
De m-aº ascunde-n mare,
M-ar gãsi o vrãjitoare.
De m-aº ascunde-n pãmânt,
M-ar gãsi un duh nesfânt.
- ªi atunci Maro preafrumosã,
Unde noi ne-om face casã?!
- Nu te gândi prea departe,
Este un loc se cheamã Moarte.
N-am sã fiu Bakro soþie,
Unuia ce nu mã ºtie.
Sufletu mi-e aproape stins,
Vino-n codru nepãtruns
O cuprinde cu mult dor
ªi-o muºcã de obrãjor.
- Fii cuminte mã sãrutã,
Nu fi rãu ºi nu mã muºcã.
Muºcãtura mã pârãºte,
Sãrutul nu se cunoaºte.
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Lidon sahkã mudarãn.
Te šinen ame kotoriça
Kaste xan le jukãliça.
- Înea kakh înea bibea
Saoàã tut bareardea,
Ci jeanglean soi kamblimos
Marã lean la po naimos.
- Te garadiuaua tusa ando èri,
Sahkã arakhãl ma ãkh vrãjitori.
Te garadiuaua ande marea,
Arakhãl ma ãkh vrãjitoarea.
Ande phuw te garadiuaua
Duxo bisfânto arakhãlama.
- Thai atunci Maro preašukar,
Kai ame kãrsa amengã khãr?!
- Na de tu godi koa durimos,
Sî khã than kai buol Mullimos.
Nai te avau Bakro romni,
Iekhãhkã bijeanglini.
Muào dii sî phabardo,
Av ando vã o zãleno
Astarãla makarãstar
Dandavela o bukatar.
- Av xarano ciumidema,
Na av jungalo ta xama.
Pîàîlma o dandaldimos,
Ci diciol o ciumidimos.
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Bakro nu mi-o asculta
ªi pe Mara o muºca.
Cãmaºa i-o sfâºia
De iubire se îmbãta.
Sub un colt pierdut de cer,
Cei doi gustã-ncet amor.
Atât Mara cã stãtea
Pânã apa se încãlzea
Calul alb cã necheza
ªi atunci Mara cã pleca.
Când acasã a ajuns,
Mãtuºa aºa i-a spus:
- De ce cãmaºa s-a rupt
ªi obrazu-þi este supt?!
Mara se îngãlbeni
ªi din gurã îi grãi:
- Pe lângã un rug am trecut,
Obrazul mi-a zgâriat
Cãmaºa mi-a sfâºiat,
Am cãzut, m-am piedicat
- Spune Marã ce-ai fãcut,
Cã apa s-a încãlzit.
Zgârietura rugului,
Are dinþi c-ai omului?
Cãmaºa nu e agãþatã,
E de-o mânã sfâºiatã.
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O Bakro ci mai aunela
La Mara o dandarãla.
Lako gad inelales
Kamblimastar mateolas.
Tala khã kotor èrehko
Zumade lokãs o amoro.
Kaiti e Mara kai beelas
Ji pune o pai tateolas
O parno grast armintilas
Thai e Mara atunci gãleas.
Kana khãrã arãsleas,
Lati bibi kã phendeas:
- Sostar teo gad sî indo
Thai teo mui dandaldo?!
E Mara gãlbenisardea
Thai andoa mui phendea:
- Man khã rugo astardea,
Mîrã buka ciuàîndea
Muào gad kai indea,
Ambladilem, thai pelem
- Phen Marã so kãrdean,
Kã o pai pãrisardean.
O derîmos le kanrãhko,
Nai les dand sar manuehko?
O gad nai astardino,
Khã vastestar sî indo.
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Au legat-o c-o frânghie,
Au afumat-o cu tãmâie.
Nouã unchi, nouã mãtuºi,
Ce le-a crescut pe la uºi.
Veniþi lume sã vedeþi,
Ca Mara sã n-ajungeþi.
Cã Mara s-a pângãrit
ªi acum moare-n asfinþit.
Mare bici în mânã au luat
ªi în Mara atât au dat
Pân ce sângele þâºnea
Din sâni ºi ea leºina.
Dar pe Bakro nu-l spunea
Oricât era durerea.
Atunci Bakro ce fãcea
În oraº el cã-mi mergea.
La un lemnar se opri
ªi din gurã îi grãi:
- Auzi, domnule la mine,
Am o vorbiþã cu tine
Sã-mi faci omule un sicriu
Cã eu m-am dus pe pustiu.
Nu e unu obiºnuit
Pentru un trup la odihnit
Tu aºa sã-l potriveºti,
Pentru doi sã-l gãzduieºti
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Phangline la khã elesa
Thuwarde la tãmîiasa.
Înea kakh înea bibea,
Kai la kã bareardinea.
Aven lume te dikhãn,
Sar e Mara te na arîsîn.
Kã e Mara sî te merãll
Kana o kham perãll.
Bici ando vast line
Ande Mara kai dine.
Ji kana o rat xutilea
Andal ciuèa oi zalila.
Ta le Bakrãs ci phenela
Sode dukha la sas la.
O Bakro som kai kãrdea
Ando foro kai jeala.
Kakh katari atãrdeola
Thai andoa mui phenela:
Raia tu mande, ašun,
Khã orbiça te phenau
Khã kat te kãrãs mangã
Kã me gãlemtar mangã.
Nai khã kat sar kãrdeol pe
Andakh manuši korkoào
Tu kadea te laarãs les,
Anda dui te malaves les.
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Cã mireasa ce va þine
Este o razã fãrã nume.
Sã-l aduci de dimineaþã
La ºatra cea þigãneascã.
La spiþerie mergea
ªi un galben îmi dãdea
Pe-o sticluþã coloratã
Ce ia viaþa din om toatã.
A mai luat o lumânare
S-o aibã de împãcare.
Când acasã cã venea
Pe un copil cã chema.
Multe dulciuri îi dãdea
La Mara îl trimitea.
Sã prindã vorbã cu ea:
- Spune-i sã vinã la noapte
În locul nostru departe.
Copilul mic cã s-a dus
Pân la Mara a ajuns
Nimeni nu sta lângã ea
Deabia ochii deschidea.
Aruncau apã ºi foc
Cã s-a dus al ei noroc.
Trei zile de aºtepta
Mare nuntã cã fãcea.
Mare nuntã cu mult dar
Ce nu cunoaºte hotar.
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Kã e tãrni kai nikãrãrã la
Bi anavehko dudearã la.
Kana pharadeol o des,
Kal çãre tu te anes.
Kai spiçãria gãlea
Thai galbãno kai dea.
Pekh çînori oieguça
Kai lel sea e civaviça.
Thai khã momeli mai lea
Te avel le împãtimahkã.
Kana khãrã avileas
Khã eaorãs akhardeas.
But guglimata les dea
Kai Mara o les tradea.
Lakã kadea o phendea:
- Phen lakã te avel reateako
Ando vã la xaingako.
O aoro kã gãlo
Ji kai Mara arãslo
Khonikh nas paša late
Le iakha oi pîtãrdea.
Šudenas pai thai iag
Kã xasardea pesti bax.
Trin des te ajukãrdino
Baro abeau sas kãrdino.
Baro abeau pativasa
Barã baxtalimasa.
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Însã neghioaba de ea
ªi-a vândut dragostea.
Aºa din gurã grãiau
ªi la ea nu se uitau.
Copilul s-a dus încet,
La ureche i-a ºoptit
Porunca a îndeplinit
Fãrã sã fie vãzut.
Iar când noaptea avenit
Cei doi iar s-au întâlnit.
Lângã tufanul cel verde
Nimeni pe ei nu-i vede.
Mara era a lui mireasã.
Bakro mire o duce acasã.
- Iubita mea nefericitã,
De valul lumii ai fost rãnitã.
O, timp rãmâi pe loc,
Cãci zorii aduc moarte.
Simt gustul morþii viu
Alunecând în mine ca un râu.
Dar dupã zi e noapte
ªi a opri nu se poate
Oricât ai dori
Mersul timpului.
Un praf din cer cãzu
ªi chipul lor vãzu
Argint ºi diamant,
Iubire în neant
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Ta o dilimos lako
Bitindea o patimos pehko.
Kadea andoa mui phenenas
Pe late na dikhãnas.
O saoro gãlo lokãs
Thai phendea koa kanoào.
O divano o pherdeas
Bi kaste avel dikhlino.
Kana e reat avileas
Kolalal dui maladileas.
Paa o kat o zãleno
Le vãestar gardao.
Lesti tãrni e Mara sas.
Bakro khãrã nigãrdeas.
- Mîàî drago bibaxtali,
La lumeatar tu mardi.
O, ciro po than te ašes,
Ko mullimos anel o des.
Atearau o juvindo merimos
Sar ande mande sî isdralimos.
Ta pala o des avel e reat
Te atãrdeol na datil pe.
Sode me sahkã kamau
O phirimos cirohko.
Khã poi andoa èrii pelea
Thai lengo mui kai dikhlea
Rup thai diamanto,
Kamblimos ando neanto
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Iar luna de pe cer
Plângea cu stelele-n nor.
E gata inima sã moarã
Trupul simt cum se coboarã
Nu e mai crud destin
Sã suferi, vai ce chin.
Când noaptea se bãtea
Cu ziua ce venea
Un ultim sãrut
ªi vraja s-a rupt.
Bakro aprinse lumânarea
Braþele le întindea
Pe Mara o cuprindea.
Otrava cã au bãut
Viaþa lor s-a sfârºit.
Nimeni nu poate sã ajungã
Dragostea lor sã o stingã.
În zorii de dimineaþã,
Prin roua ierbii în ceaþã
O cãruþã se opreºte
Pe loc moartea o vesteºte.
Cã aduce mãre cu ea
Un coºciug de nu-þi venea
Ca sã crezi cu adevãrat
Ori în somn cã ai visat.
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Po èrii o šonuto rovelas
Le èraiença kai garadeonas.
Sî gata muào illo te merãll
O stato atearau sar kã perãll
Ivand destino sas ame
E dukh, te astarãl ame.
Kana e reat kã mardeolas
Le desãsa kai avelas
Khã palal ciumidimos
Thai šindilo drabarimos.
E Momeli o Bakro astardea
Le vast kã tinzosardea
La Mara ande angali lela
Thai e otrava vazdela
Lendi civava atãrdeola.
Khonikh nati te arãsãl
Lengo kamblimos te lel.
Kana o des phardilo,
Andai iasf la èareati
Khã urdon atãrdeola
O merimos anela.
Kã anel kadea pesa
Khã kat ta ci pateasa
Kã dikhãs les èacimasa
Or ande lindri soimasa.
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Unii cruce îºi fãceau
Sicriul îl blestemau,
Cum cã nu au trebuinþã
N-a murit nici o fiinþã.
Dar mãtuºile deodat
Zbierarã cu un oftat:
- Nu e Mara de gãsit,
Pentru ea a fost brodit.
Lângã tufanul cel verde
Lumânarea încet mai arde
Strâns lipiþi îmbrãþiºaþi
Sunt doi morþi adevãraþi.
Deabia atunci au priceput
Cã sicriu a fost tocmit.
Într-un cerc au înconjurat,
Multe lacrimi au vãrsat.
A venit popa din sat
ªi cu ochiu nlãcrimat
Au lãst mireasã cu mire
Spre a fi de pomenire.
La umbruþa teiului
Este locul dragului.
La un loc într-un mormânt
Se odihnesc sub pãmânt
Drag cu drag cu draga lui
Împotriva timpului
Se odihnesc în tãcere,
Unde nu-i nici o durere.
Culeasã de la unchiu Mocanu a lui Miu ºi Leanka
8 Mai 1984
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Unii truul kãrãnas,
O kašt armaia denas,
Kã o lende na kamblea
Khonikh Devlla na mulea.
Ta le bibea line sama
Thai çpina thai rovena:
- Nai e Mara arakhlimasti,
Anda late sî èacimaste.
Paa o vãi o zãleno
E momeli mai phabol…
Tidine ande angali
Dui mulle arakhadile.
Atunci on atearde
Kã o kat sas tomnime.
Dine roata le mullen
But iasfa on kã orãn.
Oè o rašai avilo
Lesti iakh iasfardea
Mekle la tãrnea le tãrnesa
Kaste ašel pomenime.
Kai ušal le teiosti
Sî o than le dragohko.
Andekh than sî praxome
Talai phuw sî thodine
O drago pehka dragasa
Ando ciro civavasa
Ciion ando ujimos
Kai nai cikh dukhaimos.
Te aven baxtale romale!
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CÂNTECUL LUI STOICA
Într-un loc sunt adunaþi
Cu sãraci ºi cu bogaþi.
Când la drum au ajuns
Aºa din gurã au spus:
- Unde sã mergem acum,
Sã mâncãm Paºtele-n drum?
Sã pornim în satul Cerna
Acolo ar fi te arãsãna.
Cã e Cerna sat bogat,
Pe trei dealuri aºezat.
Când oamenii au plecat,
De ploaie n-au scãpat.
La jumãtatea drumului,
La marginea codrului,
Mare ploaie îi prindea,
Mare nãmol se fãcea.
Multe care rãsturna,
Drumul se împotmolea.
Din noroi deabia ieºeau,
Caii li se înecau.
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E DILI LA STOIKATI
Andekh than sî tidine
Ku cioàã cu bravale.
Kana koa drom arãsle,
Kadea andoa mui on phende:
- Karing ame kaste jeas
E Patradi kaste xas?
Te telearas ande Cerna,
Oè Devlla te arãsãna.
Kã e Cerna gaw bravallo,
Pe trin pleaia thodino.
Kana oè on telearãna.
Andoa brîšind ci skãpina.
Koa dopaši le dromehko,
Ando gor le vãehko,
Baro brîšind astardeale,
Bari cikh kovleardeale.
But urdona muial dela,
Ande cikh kã aena.
Andai cikh dabea anklena.
Lengã grast kã tasona.
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Mulþi în urmã rãmâneau.
ªi acolo îmi stãteau.
Doat Tinezu om bogat,
A ajuns primul în sat.
Frumos cortu întindea
ªi în sat el se ducea.
Nevastã-sa ce fãcea,
Straiþa pe umãr punea
În sat ea cã îmi mergea
ªi la lume ea ghicea.
O ciobãniþã o vedea
ªi la ea se îndrepta.
Stoika spuse ce o doare
ªi ea fu prea cinstitoare.
Nouã lâne a luat,
Opt brânze-n traistã a bãgat.
ªi o sutã de argint,
Cã adevãrul a grãit.
Amboldinar ea a pus
ªi deabia o ridicã sus.
Când pe poartã ca sã iasã,
Ciobanunapoi o trasã.
De pe cal el sãri,
Pe þigancã o opri.
Cojocu-ºi aruncã jos,
O ia de mânã frumos.
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But palal kã aena
Thai oè kã beena.
Doa Tinezo o bravallo,
Ando gaw arãslo.
Šukar çãra anzarãla
Ando gaw o telearãla.
Lesti romni so kãrdeas,
Straiça po dumo thodeas,
Ando gaworo oi teleardea
. La lumeakã drabardea.
Khã kîrlai kai dikhlea,
Karing late oi gãlea.
Lati dukh Stoika phendea,
Thai lakã oi but kai dea.
Înea pooma bakreakã,
Oxto kotor tiralehkã,
Av, i dakh sell rupuni,
Kã sas bari drabarni.
Boldinari kai thodeas,
Thai e straiça d’ vazdeas.
Poa udar kana te anklel,
O kîralo la çîrdel,
Pa o grast o xutileas,
La romnea atãrdeardeas.
O poštin tele šudel
La vastestar o kai lel.
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- Ce e traista încãrcatã
ªi de ce-i aºa îndesatã?
Ce þi-a fãcut þiganca
Sã-mi fure mie munca?
- M-a ghicit ºi m-a mãjit,
Nouã lâni i-am dãruit.
Opt bucãþi de brânzã a luat,
Rãul de l-a alungat.
ªi o sutã de argint,
Þigãncii i-am dãruit.
Vrãjile ne-a desfãcut,
Numa bine ne-a fãcut.
Mâna pe ea îmi punea
La mare-casã o ducea.
ªi începu a povesti,
Din traistã a înºirui.
Ce þiganca cãpãtã
De la a lui soþie proastã.
Ce crede-n vrãjitorie.
Jandaru suflã-n goarnã
Tot satu se adunã.
Tot satul s-a adunat
ªi la þigani a plecat.
Când la corturi au ajuns,
Nimic din gurã n-au spus.
Corturile au dãrâmat,
La altele foc au dat.
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- Sostar e straiça pherdi
Thai bešel phuteardi?
So kãrdea tukã i romni
Te ciorãl mîàî buti?
- Drabardea ma pitãrdea ma,
Înea pošoma me dem la.
Lea oxto kotora tiral,
O nasul kaste jeal,
I khã ell rupuni,
Lea kã oi sî drabarni.
Le farmecii pîtãrdea,
Numai mito oi kãrdea.
O vast pe late thodeas,
Koa khãbroro nigãrdeas.
Oè lea kaste phenel,
Andai straiça avri te del.
So e romni kai leas
So lai gaji dili deas.
So andel farmecii pateal.
Jandari ande turlinka phurdel
Sa o gaw kai tidel.
Sa o gaw tidea pe
Karing le rom on gãle.
Kana kal çãre arãsle,
Khanci andoa mui ci phende.
Le çãre kã perade,
Avrãngã iag kã dine.
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Atât în þigani dãdeau,
Sub cãruþe cã intrau.
Un copil dat al dracu,
Un cuþit i-a tãiat cracu,
A ieºi în faþa lor
ªi le-a spus:
- Domnilor,
Potoliþi-vã oamenii
C-au omorât þiganii.
Eu vã dau pe Bulibaºa,
Dar nu mai daþi cu cravaºa.
Atunci goarna cã sunã,
Tot satul se adunã.
Pe Tinezu l-au luat
ªi la români cã l-a dat.
ªi l-au dus la judecatã,
Unde e Stoica legatã.
Sã fie de învãþãturã
Sã mai crezi-n ghiciturã.
Nouã ani ºi nouã des
Ca ea sa nu ajungeþi.
Frunzã verde trin patrea
Toþi þiganii se ducea.
Doar Tinezu al ei bãrbat
Rãmase singur în sat.
Acolo el rãmânea
Pe Stoka o aºtepta.
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Kaditi andel rom kai dena,
Talal urdona bešena.
Khã aoro mai bengãhko,
indea ãkh uri lehko krako,
Ankãsto angla lende
Thai phendea:
- „Domnilor,
Potoliþi-vã oamenii
C-au omorât þiganii.
Eu vã dau pe Bulibaºa,
Dar nu mai daþi cu cravaºa.
E turlinka kã bali,
Sa o gaw tideape.
Le Tinezos kai line
Thai kal gaje kai dine.
Nigãrde les thai phangles
Paša e Stoika les thodeles
Kaste avel sîkaimos
Na patean ando drabarimos.
Înea bãri thai înea des
Sar late te na arãsãs.
Zãleno thai trin patrea
Sa le rom telearãna.
Toa Tinezo o rom lako
Korkoro ando gaw ašela.
Oè Devlla o ašela
La Stoika ajukãrãla.
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Atât el cã aºteptã,
Pân timpul cã zburã.
Copilu de doi anºori
S-a fãcut de unºpiºori.
Sta ascuns sub cãruþã
ªi mânca mãmãliguþã.
Tinezu bãtea cãldare
Sã aducã de mâncare.
O gãinã grasã,
Grasã ºi gustoasã,
Supa sã-i gãteascã.
El în zori pornise.
Sã vândã cãldare
Sã facã de mâncare
Pentru a lui soþie.
Cã iasã din puºcãrie.
Stoica pedepsita
ªi nepripãºita.
Ziua ca venise,
Stoica cã ieºise.
- Ieºi copile afarã
Vântul mã doboarã.
Unde-i tatãl tãu
Spune-mi fãtul meu?!
- Tata-i c-o cãldare,
Sã aducã de mâncare,
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Kaditi o ajukãrdea
Ji kana o ciro nakhlea.
avoro duie bãrengo
Kãrdilo deuiekhãhko.
Taloa urdon garado
Xãiç xalas bokhalo.
Tinezo marãl kakaii
Te anel texara khainii.
Khã khaini thuli
Thuli thai bari,
Kaste tiravel zumi,
Ando gaw o teleardea.
Te bitinel la kakavea.
Xabe o te tiravel
Andai romni kai avel.
Kã andoa becio oi anklel.
E Stoika e došali
Thai e bibaxtali.
O des kã avela,
E Stoika anklela
Ankli avri šaorea
Peraven mal bravallea.
Kai lo tiro dadd
Phen mangã akana?!
- Gãlo o la kakaiasa
Te avel khãrã la khaineasa,
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Cã azi e o zi mare,
Iese din închisoare.
Iatã kã Tinezul vine
ªi la copil cã îi spune:
- Pernã tu n-ai pus
Mamei tale jos.
- Asta-i mama mea,
El se întortochea
ªi se împiedica.
Iar se ridica.
Sus, sus îmi sãrea
Mort el îmi cãdea.
Culeasã de la Brati a lui Sullimano
18 Mai 1985
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Kã adesea sî khã des baro
Kai oi sas phangleorî.
Dikta kã o Tinezo avela,
Thai le aorãhkã phenla:
- Šerand ci thodean
La ci prinjeandean.
- Mîrî dei sî kadea,
O ambladeola
Thai lopînzîla.
Pale vazdela pe.
Oprã,oprã xutilea
Mullo o perãla.
Te aven baxtale romale!
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CÂNTECUL LUI BEBI
Hai do Bebi, mare Bebi,
Cum în pãdure sunt cerbi.
ªi mare si bogat
De lume ascultat.
Sus la soare se uita
ªi din gurã cuvânta:
- Ia priviþi oamenilor
Iarba-n urma cailor.
Grãdinile voi aþi spart
Prea mult aþi ghicit.
Mãmãligã sã fãceþi
Slanã grasã sa mâncaþi.
Cã mult mers noi avem
În alt sat sã ajungem.
Þiganii ce au fãcut
Corturile au doborât.
Au pus cu toþi au plecat
În alt sat îndepãrtat.
Bebi lor cã a strigat
ªi îndatã l-au ascultat:
- Mo romale, mo phralale,
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E DILI LE BEBESTI
So do Bebi, baro Bebi,
Sar ando vãi sî le cerbi.
I baro i dã ašundo
Le romengo thagardo.
Oprã po kham dikhlea,
Andoa mui kai phendea:
- Mo avale dikhãnta,
Le èarea xalel grasta.
Phardade ãl rom le barea,
Le romnea but deabardea.
Le xãiça tiraventa,
Le masa-l thule xanta.
Kã sam ame kaste jeas
Ande aver gav te arãsas.
Le rom som kai kãrde,
Pehkã çãre ararde,
Thai thodine thai trade.
Dur Devlla on ašade
O Bebi mui kai deas,
Thai lengã so phendeas:
- Mo romale,mo šavale,
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Auziþi cu toþi avale.
La primar ºi voi sã mergeþi
Apa dincol s-o treceþi.
Veste de noi sî îi dati.
Frumos cu el sã vorbiþi.
Atunci Bebi ce-mi fãcea,
La mare casã mergea.
Când mai mare l-a vãzut
I-a pus scaun de ºezut.
Pe scaun l-a aºezat
Vorbã cu el a intrat:
- Auzi Bebule un cuvânt,
Ce îþi spun nu-i vorbã-n vânt.
Caii sã nu le lãsaþi,
Nici de lucru sã nu-mi daþi.
- Bine, bine, domnule.
- Îþi mulþumesc Bebule.
Atunci Bebi ce-mi fãcea
Acasã cã îmi venea.
Ãilalþi la primar au fost,
Dar el i-a luat la rost.
Puºca-n mânã a luat,
Câinii cã i-a dezlegat,
Dupã þigani a fugit
Pânã nu a mai rãzbit.
Când acasã au ajuns
În faþa lui kã au spus:
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Ašunen tume romale.
Jean i tume ka do rai,
Jean i tume înteal o pai.
Te den dã tire e caear,
Divãnin lesa ukhar.
So do Bebi som kãrãla
Koa khãr le forohko jeala.
So o baro kai kãrdeas
Poa skamin o uštileas.
Le Bebehkã kai thodeas.
Thai o lekã kã phendea:
- Auzi Bebule un cuvânt,
Ce spun nu-i vorbã-n vânt.
Caii sã nu îi lãsaþi
Nici de lucru sã nu-mi daþi.
- Bine, bine domnule.
- Îþi mulþumesc Bebule.
So do Bebi kai kãrãla,
Ãta khãrã kã davela.
Kolaver rom koa rai sas,
Kana len o rai dikhleas:
Iag andoa karfin kai leas,
Le juklen drom kai deas,
Thai pala le rom našleas,
Ji pune len ci dikhleas,.
Khãrãl rom davile,
Thai kal çãre arãsle.
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- Auzi tu mãi Bebina,
Mare eºti Thagarina.
Primarul ne-a izgonit
Rãu de tot ne-a nãcãjit.
Puºca la noi a luat
Câinii cã le-a dezlegat
Dupã noi s-a nãpustit
Pânã nu a mai rãzbit.
Când Bebi cã auzea
Pe nevastã-sa o chema:
- Makrã cautã sub roatã
Scoate afarã a mea boatã
De toatã lumea ºtiutã
În argint dãltuitã.
Makra kã l-a ascultat
Mâna sub roatã a bãgat
Boata-n mânã a luat
ªi la Bebi cã i-a dat.
Atunci Bebi ce-mi fãcea,
Pe mânã cã o strângea
ªi la primar se ducea.
Când primaru cã-l vedea
Scaun lui cã-i întindea
Tare s-a cam bucurat
ªi cu el mâna a dat.
Pe obraji l-a sãrutat
ªi apoi l-a întrebat:
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- Ašunes mo, Bebina,
Bre tu san thagarina.
O rai amen našadea,
Aun so mai kãrdea:
Iag andoa karfin leas,
Le juklen drom deas,
Pala amende prastaias,
Ji pune na mai duikhleas.
Kana o Bebi ašundeas,
Pehka romnea akhardeas:
- Makrã uta o vast kai roata,
De ta ma man mîàî boata.
Kata sai lumea dikhli,
Mîàî boata e rupui.
So doi Makra kai kãrdeas,
Vast andai roata šuteas
Thai e boata ankaladeas.
So do Bebi kai kãrdeas.
Vast pe rowli o thodeas
Thai koa rai teleardeas.
Kana o rai les dikhleas,
Skamin o Devla, kai leas
Thal Bebeskã o thodeas.
Lesa vast mundro kai deas
Thal Bebes o ciumideas.
Kadea lesî o pušleas,
Kal iakha lehkã dikhleas:
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- Bebi ce este cu tine.
- Am venit ºi eu la tine.
- Auzi Bebule la mine
Fiindcã am dat ochii cu tine,
Sã bem un rachiu de prune.
- Eu am fost asearã beat
Si mã simt ca cãpiat.
Primarul a mai vorbit
În ochii lui a privit:
- Fiindcã eºti în cas la mine,
Sã beau o cafea cu tine.
Când primarul cã s-a dus
În cafeauã ce a pus
Otravã el a bãgat
ªi la Bebi cã i-a dat.
Când Bebi cã a sorbit,
Mari friguri l-o coperit.
Pe skaun el clãnþãnea
Îi venea tot a cãdea.
Atunci Bebi ce-a fãcut,
Pe boatã s-a sprijinit.
Omu la el s-a uitat,
Hoþeºte l-a întrebat:
- De ce numai stai la mine,
Sã vorbim amândoi bine?!
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- So sî tusa Bebina?!
- Mança nai khanci raina.
- Auzi Bebule la mine,
Fiindcã am dat ochii cu tine,
Sã bem un rachiu de prune.
- Eu am fost asearã beat
ªi mã simt ca cãpiat.
O rai som kã phendeas,
Pe leste orta dikhleas:
- Fiincã eºti în cas la mine,
Sã beau o cafea cu tine.
Kana o rai kai gãleas
Kai kafeaua som kãrdeas,
Drom farmako late deas
Thai koa Bebi kã andeas.
Kana o bebi kã pileas,
Jungale šill astardeas.
Po skamin našti bešel,
Kamel tele te perãl.
Som Bebi kai kãrdeas,
Pesti rovli po vast leas.
O gajo kai dikhleas,
Ciorikanes o pušleas:
- De ce numai stai la mine,
Sã vorbim amândoi bine?!
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- Ce ai fãcut, n-ai fãcut bine,
Eu mã încredeam în tine
Ca ºi inima din mine,
Aºa mã încredeam în tine.
Aºa Bebi cã i-a spus
ªi din casa lui s-a dus.
Pe drum cum el mergea
O gãsi pe nevastã sa.
Cã mergea ca sã ghiceascã
Mâncare ca sa gãseascã.
- Satu dracului îl lasã
Haide ºi du-mã acasã.
Atunci Makra aºa i-a spus,
ªi-a muºcat buza de sus:
- Satul meu ca sã îl las
Cu tin sã mã duc acas
Sã mor ar fi mai bine
Dar eu nu mã duc cu tine.
S-a dus D-ne ºi-a plecat,
Înapoi nu s-a uitat.
S-a dus Bebi s-a tot dus
Cine în calea lui ajuns?
Fata lui cea mai mare,
Ce-i frumoasã ca o floare.
- Lasã-l dracului de sat,
Nu vezi morþii cã sunt dat?
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- Ce-ai fãcut, n-ai fãcut bine,
Eu mã încredeam în tine,
Ca ºi inima din mine.
Aºa mã încredeam în tine.
Kadea o Bebi kai phenela,
I lela thai telearãla.
Po drom Devll o kai jeala,
Pehka romnea arakhãla.
Kã jeala te drabarãl,
Vareso xabe te anel.
- Mukles bengãhko dã gau,
Xaida mança kã merau.
So e Makra kai phendeas,
Peskã ut dandaldeas:
- Muro gau te mekau,
Parpale te amboldau.
Mai mišto me te merau,
Ta kadea me ci kãrau.
Thodea pe Devlla gãli,
Parpale ci avili.
Leape o Bebi teleardeas,
Kas ando drom maladeas?!
Peska šea ta la barea,
Vai i la tomnimeanea.
- Mukles bengãhkã dã gau,
Avta mança kã merau?
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Fata lui aºa i-a spus
În timp ce mergea în sus:
- Satul meu eu nu îl las
Ca sã te duc eu acas.
S-a dus Bebi tot s-a dus
Cine-n faþa lui s-a pus?
Bunica lui cea bãtrânã
Care l-a luat de mânã.
- Dracului de sat îl lasã
Haide ºi du-mã acasã?
Când bunica l-a vãzut,
Traista ea vânt i-a fãcut.
Îl ducea, av, cum putea
ªi acasã ajungea.
Atunci Bebi ce spunea
Inima în el plângea:
- Bunã, bunã a mea bunã,
Auzi care e treaba.
Mare frig cã mi-a venit,
Ceaþã-n faþã mi-a cãzut.
Când bunica auzea,
O scândurã cã spãrgea
Focul mare îl încãlzea
ªi Bebi aºa spunea:
- Întinde pãturile,
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So lesti ei kã phendeas,
Pe leste na ci dikhleas:
- Muào gau me ci mekau,
Parpale ci amboldau.
Leape o Bebi mai gãleas,
Kas ando drom arakhleas?!
Pehka da, da la phurea
O lakã kadea phendea.
- Mekles bengãhko dã gau
Avta mança kã merau?
So lesti baba kãrdeas,
Straiça poa dumo šudeas,
Vastorãstar astardeas,
Thai kai çãra nigãrdeas.
So do Bebi kai phenela,
Lehko illoào rovela;
- Babã, baabã mîàã baba,
Ašun savi sî e treaba.
Mangã ill dã avilea
Negurea,barã, kalea.
Kana lesti baba ašunla
Khã sluti kai pharavela.
E iag kã tatearãla les.
Thai o Bebi kã phendeas:
- Tinzosarta’l ponevea,
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Aprinde lumânãrile.
Cã nu e timp de scãpare
Eu nu o sã mai vãd soare.
Doamne dã sã nu merau
Pânã fac so eu jeanau.
Ce Bebi cã îmi fãcea,
Puterile îºi strângea.
În mânã dopo prindea
In pãmânt cã mi-l bãtea
În mijlocul corturilor,
În locul blestemelor.
Nici mai mult cã nu a stat
ªi fiicã-sa a picat.
Fain mâna pe ea punea
ªi la dopo mi-o bãtea.
Mult timp nu mai trecea
Si nevastã-sa venea.
ªi mâna pe ea a pus
ªi oamenilor a spus:
- Cin dacolo le-o desface,
Cine asta o va face,
Sã moarã ca el acum
Nevasta sã-i fie-n drum.
Legatã ºi blestematã,
De toatã lumea scuipatã.
Când vorbiþa a isprãvit,
Pe el moartea l-a lovit.
El era ºi îngropat,
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Astarta le momellea
Kã manai ma butoro
Te na dikhau khamoro.
Devlla me te na merau,
Ji kai kãrau so jeanau.
Som do Bebi kai kãrdeas,
Pesti zor, Devlla tideas.
O dopo andel vast leas
Thai ande phuw kai mardeas.
Ando maškar le çãrengo,
Kai sî o than le armaiango.
Kana o dopo mardeas,
Lesti ei kã davileas.
Mundro la Devll astardeas,
Thai koa dopo kã phangleas.
But ciro ci mai nakhleas
Lesti romni avileas,
Vast pe late o thodeas.
Le romengã o phendeas:
- Kon pîtrãlale oçal
Orkon te avela cioreal.
Sar leste on te merãn
Lesti romni te ašen,
I phangi,thai dini arman,
La lumeatar ciungardi.
Kana o lengã phendeas,
Vi thodea pe thai mulleas.
Kana’l rom les nigãrde
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Nimeni nu le-a dezlegat.
Când þiganii se întorceau
Cele douã cã strigau:
Pe ele sã le desfacã
Ca sã se ducã la groapã.
- Zurka, Zurka phiramnea,
Hai desfã astea dorea,
Cã muierea am sã-þi fiu,
ªi am vrut de când mã ºtiu.
Atunci Zurka i-a grãit:
ªi Makra a auzit:
- Sãrac sunt eu bãrbat,
Tu ai avut un împãrat.
ªi bogat ºi auzit,
De toatã lumea ºtiut,
Iar tu capu i-ai mâncat.
Lasã-mã sãrac, curat.
Nu pot blestemul sã-l iau,
Þie drumul ca sã-þi dau.
Blestemul e blestemat,
De moarte e însemnat.
Cin pe tin te-o desface,
Moarte cu mâna îºi face.
Makra când a auzit,
A rãmas ca si trãsnit,
Frânghia ea a mâncat
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Kola ašile phangle.
Kana kata-i groapa avena,
Mui on kã ma dena
Len kaste pîtãrãn
Pala o Bebi te arãsãn.
- Zurka, Zurka phiramnea,
Av pîtãr tu le dorea,
Kã me tut akana lau
Pala tute me merau.
Tale o Zurka so phendea,
Thai e Makra ašundea:
- Me sîm ãkh manui cioào,
Sas tu tut rom bravallo.
Bravallo thai ašundo,
Sa la lumeatar janglo,
Sa xalean lehko šero.
Mekh ma cioro thai ujo.
Me tut našti pîtrau,
Kaste o amino te lau.
Le armaia kai o thodeas,
Angla kana da mulleas.
Le armai le jungale,
Thon le manušes tele.
Thai e Makra som kãrdeas,
O selo andel dand leas,
O selo oi xaleas
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Dinþii în ea a bãgat.
Spre cimitir a luat.
Noaptea pe la rãscruce,
Trece Makra pe la cruce,
Cu ciukuri la pãlãrie
Crapã Makra de ruºine.

Culeasa de la Mello a lui Toma Istrate
1 febroarie 1986
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Ji pune oi pîtãrdeas.
Koa cimitiri našela.
Noaptea pe la rãscruè,
Trece Makra pe la cruce.
Cu ciucuri la pãlãrie,
Crapã Makra de ruºine.
Te aven baxtale romale!
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CÂNTECUL LUI LÃSTÃRICÃ
- Lãstãricã, aorea,
Ai mai strâns gologaia?
La cei albi sã mã duci
Într-acolo sã apuci.
- Frunzã verde dã lãmâia,
Am adus Prosoapã mia.
- Bine c-ai adus o mie
ªi o litrã de rãchie,
La cei albi sã mã duci,
Într-acolo s-o apuci.
Vãºãria-i vãero,
S-a dus al meu ero.
- Prosoapã nu te da proastã
Cã tu încã nu eºti moartã.
Caii la cãruþã cã punea,
ªi la spital o ducea.
- Ce-i cu tine Lãstãricã?
Am venit cu a mea mândrucã.
Eu îþi dau cinci mii de franci,
Operaþie sã-i faci.
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E DILI LE LÃSTÃRIKASTI
- Lãstãrikã aorea,
Mai kãrdean gologaia?!
Te nigrãs ma kal parne,
Kai sas mangã inade.
- Frunzã verde dã lãmîia
Andem Prosoapã khã mia.
- Mito kã andean khã mia,
Thai vi ãkh tila rãtia,
Te nigrãs ma kal parne,
Kai sas mangã inade.
Vããria-i vãero
Jealtar muro šero.
- Prosoapã na av dili
Kã tu ci san mulli.
Urdon grastença kai thola
Kal parne kai nigãrã la.
Ce-i cu tine Lãstãricã?
Am venit cu a mea mîndrucã.
Eu îþi dau cinci mii de franci,
Operaþie sã-i faci.
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- Ce ai fãcut, n-ai fãcut bine
Cã acum ai venit la mine.
Ai ajuns prea târziu,
Boala asta toþi o ºtiu.
Poþi sã daui ºi vaci cu lapte,
Operaþie nu se poate.
Nu e boalã de cuþit,
Sã se vindece curând.
Asta-i boalã de mormânt,
N-are leac decât pãmânt..
Când el Doamne a auzit,
În picioare a înlemnit.
Cu greu se mai ridica
La Prosoapa de mergea.
- Lãstãricã al meu bãrbat,
De mã laºi la spital în pat
Sã te taie doctorea
Sã te facã bucãþele,
Sã mânce câinii din ele.
Muºtele sã te zbârnie
Sã umple lumea de tine.
Vãºeria-i vãºero,
S-a dus al meu ºeroro.
În cãruþã o punea
ªi acasã o aducea.
- Spãlaþi ºi îmbrãcaþi-mã,
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- Ce ai fãcut, n-ai fãcut bine
Cã acum ai venit la mine.
Ai ajuns prea târziu,
Boala asta toþi o ºtiu.
Poþi sã daui ºi vaci cu lapte,
Operaþie nu se poate.
Nu e boalã de cuþit,
Sã se vindece curând.
Asta-i boalã de mormânt,
N-are leac decât pãmânt.
Kana o Devll ašundeas,
Anda pînàãnde peleas.
Andel vast uštileas
Thai kai Prosoapa gãleas.
- Lãstãrikã bre kukoa
Te mekãsa ma kata,
Te inen tu ãl doktorea,
Te šuden tu pel barea.
Te kãrãn tu kotora,
Te zbîrnin tu le maèa.
Te pherdeo e lumea sa.
Vããria-i vãero
Gãlotar muro ero.
Urdon foršipano thola,
Thai khãrã la kã nigãrãla.
- Xureaven ma, xalaven ma,
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Frumos aranjaþi-mã.
Copilaºi ºi nevãstuþe,
Voi mie mi-þi fost drãguþe.
Ia cu toþii sã mergeþi
Iarbã-n mâini sã aduceþi.
Aduce-þi ºi un fir de floare,
Cã n-am pãcate sub soare.
Când iarba cã i-au adus,
Ochii ea cã le-a închis.
- Murit Prosoapã, murit,
Mari dureri tu ai vãzut.
Lãsata-i bãiat de însurat
ªi fatã de mãritat.
Culeasã de la Goro a lui Mihai din Bãileºti
10 Febroarie 1986
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Šukar xureavena ma.
Le ponevi laarãna.
Šaoàale, boreorale,
Xutenta‚ nteal e bar,
Anen pokh vast èar.
Anen i pokh luludi
Kã na sîm bezexali.
Kana e èar oi dikhleas,
Ãl iakha oi phandadeas.
- Mulean Prosoapã mulean,
Barã dukhora dikhlean.
Muklean šeau biînsurime
Thai ei bimãritime.
Te aven baxtale romale!
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CÂNTECUL LUI LENA
- Un vânt Doamne de-ai bãtea,
Vlãºkaia kã ar venea.
Mare nunta aº fãcea,
Doamne asta eu aº vrea.
Nici vorbiþa nu sfârºea
ªi vlãºkaia kã venea.
Cu cãruþele phakãnça
Si cu roþile phagãnça.
Trei ocoluri cã fãceau
ªi pe urmã ce spuneau:
- Eu, am bãiat de însurat
Cinre fatã de mãritat?
Mare abeau kã fãceau
Mare nuntã kã prindeau.
ªi-au luat-o pe Lena
ªi acasã o nigrãna.
Nici trei zile n-au trecut,
Lena-n boalã a cãzut.
Cofã cu apã nadus
ªi boala pe ea s-a pus.
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E DILLI LA LEANATI
- Marta Devlla khã braval,
Te aven le vlãkaia înteal.
Foro lença te kãrau
Me Devlliça kã kamau.
Ci o divano ci sfîršola
Ãta le vlãkaia avela.
Le urdonença phakãnça
Thai le roatença phagãnça.
Trivar le çãre okolina,
Andoa mui kadea pušena:
- Kaste ei dã mãritat,
Mande eau dã însurat?
Mundro abeau kai kãrde,
Mundro kai alosarde.
Thai line on la Lena,
ukhar khãrã nigrãna.
Ci trin desî, ci nakhlea,
Lena nasfali pelea.
Cikh bradi pai ci andea,
Thai oi nasfali pelea.
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Când aºa cã au vãzut,
Lui Lena ce i-au fãcut.
Cort din boz împletit-au
Si acolo au lãsatu.
Lângã o veche fântânã
Lângã o casã de bãtrânã.
Au pus romii au plecat
ªi pe Lena au lãsat.
Pierdutã ºi singurea,
Nu avea pe nimenea.
ªase sãptãmâni zãcea,
Cine la ea se ducea?
Cin mâncare-i aducea,
Cui milã i se fãcea?
Lapte ºi mãmãliguþã
Bãtrânica cea slãbuþã.
Iatã cã ursarii au vint,
Lângã ea au poposit.
- A lu cine eºti tu norã?
A cui eºti tu fetiºoarã?
- Sunt unchiule le Gheorghesti,
Le Gheorghesti ãl bravallesti.
A lui Orja bãiat baro,
Este al meu daddoro.
Au pus romii au gãtit
ªi pe Lena au poftit.
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Kana on kadea dikhle,
La Lena kã mukhline.
Çãriça bozãndi kãrna,
La Lena oè mai thona.
Šau kai bul la haingako,
Paa ãkh khãroào phureako.
Thonal rom thai tradena,
La Lena oè mukãna.
Andekh çãriça bozãndi,
Ašili oi meklini.
Oè-i Lena kã aela,
ou kurkã oi kã beela.
Kon latar kã dikhãla,
Lakã xabe kon anela:
Thudoro thai xãicioara,
E phureoàî i pustioara
Ãta le ursarea avena.
Paa late anzarãna.
- Kaste san še boreoàã?!
Kasti san še šeioàã?!
- Me sîm kako le Gxeorgxesti,
Le Gxeorgxesti ãl bravalesti.
La Orjako šeau baro,
O sî muào daddoro.
Thonal rom thai tiravena,
Mundro la xabe kai dena.
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Atunci când au plecat,
Lena lor le-a cuvântat:
- Auzi unchiule la mine,
D-zeu sã îþi dea bine.
Cã nu ºtiu de-oi mai trãi,
Dar pân o fi de oi muri,
ªtiu cã-n lume voi umblaþi,
Pe tata de-l întâlniþi
Cã sunt aici sã-i spuneþi
Aºa cum voi mã vedeþi.
Într-un cort din buruieni
Am rãmas fãr de nimeni.
Bãtrânica de nu era,
Moartea demult mã lua.
Ochii aici închideam,
De nimic nu ºtiam.
Ursarii cã au plecat,
Multe sate au colindat.
Pe unchiul ei îl gãseau,
Multe vorbe cã-i spuneau.
Cã Lena e nasfali
ªi pe drumuri mukli
Într-un cort de buruieni
ªi nu o vede nimeni.
Când Trikã auzea
Forchipano îmi punea
Dupã Lena cã mergea.
ªi acolo o gãsea.
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Kana on kai telearãna,
E Lena lengã phenela:
- Tu kako mande ašunes,
Te arakhãs mîàã daddes,
Tume jean, tume phirãn.
Mîàã daddes te arakhãn.
Kã sîm kata te mothon,
Sar tume man arakhlean,
Andekh çãriça bozãndi,
Ašilem me xasardi.
Xasardi thai nasfali.
Thai pel dromora mukli.
Te na avel e phureoàî,
Kaste dikhãl mandarî,
Koè me sahkã merau.
Khanèstar te na jeanau.
Le ursarea kai phirãna,
But gavora on nakhãna,
Lakã kakos arakhãna
Thai lehkã kadea mothona:
Kã sî e Lena nasfali,
Thai pel droma meklini.
Andekh çãriça bozãndi
Oè ašli oi sî xasardi.
Kana o Trika ašunela,
Urdon foršipano thola.
Pala late telearãla.
Thai oè Devll arãsãla.
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Când pe Lena o vedea,
Din cãruþã xutilea.
În braþe cã o strângea,
Gura ei o ciumidea.
- Mâncate-ar kakol terme
ªi sã îþi lasã urme
Cã tu m-ai mãritat
ªi cu dasila mai dat.
Nici o apã n-am adus
ªi boala jos m-a pus.
Pe min romii au lãsat,
Pe vatrã m-au aruncat.
Intr-un cort fãcut de bozi
Am rãmas aºa cum vezi.
Lângã o veche fântânã,
Lângã o casã de bãtrânã.
Atât noroc am avut,
Phureorî cã m-a-ngrijit.
Ce unchiu sãu fãcea
Cinci poli cã îi dãdea
La bãtrâna singuricã
Ce-angrijit de nepoþicã.
Acasã pe Lena o duse,
ªi de mâncare îi puse.
Gãinã grasã tãia,
Sã iasã boala din ea.
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Kana o la kai dikhlea,
Andoa urdon xutilea.
Ande angali kai tidea,
Lako mui kai ciumidea.
- Xantu kako le terme,
Te ulen pa tu tele.
Kã tu mãritisardean ma.
Numa tu kã nasfardean ma.
Cikh brdeorî pai ci andem,
Thai me nasfali pelem.
Man le rom šudine,
Thai pe vatra mekline.
Šav kai bul la xaingati
Paa khãroro phureati.
Pasakh purai xaing
Pasakh khãrpro phureako,
Kaiti baxorî man sas ma
Phureorî daba dikhlea ma.
So lako kako kãrdea
Panji poli la phurea dea.
La Lena khãrã andea.
Mundro xabe tiravela,
Bari khaini kai šinela.
Khãrã la Lena nigrãla,
Lašo xabe tiravela
Khaini thuli o šindea,
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A dat D-zeu un vânt,
A venit ºi al ei pãrint.
Unde Lena cã mergea
Dupã apã se ducea.
Când cofa a ridicat
ªi taicã-sãu o picat.
La ea mult se uitã
ªi pe urmã cuvântã:
- Nu poþi ridica tu cofa,
A cui eºti tu copilã norã?
- Mâncate-ar tatãl terme,
Sã iþi lasã doar urme.
Eu sunt Lena fata ta
ªi duc cofa asta.
Cum de nu mã cunoºti
ªi nu mã mai recunoºti.
Când taicã sãu auzea,
Din cãruþã el sãrea
În braþe cã o prindea
ªi mult D-ne cã plângea.
Pânã romii i-au gãsit
ªi acasã i-au nigãrdit.
ªi au mâncat ºi au bãut.
Multe lacrimi au vãrsat.

Culeasã de la Regele copilãriei mele tatãl meu.
20 Decembrie 1982
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Te anklel anda la e boala.
Mardea o Dell khã bravall
Avilo lako dadd înteal.
Kai e Lena teleardeas
Pala paieste gãleas.
Kana e bradi vazdeas
I lako dadd avileas.
But pe late o dikhãla
Tale o Devlla pušela:
- Sar nati nigrãs bradi,
Kaste san tu bori?
- Xan tu daddna’terme,
Te mekãn tukã urme.
Me sîm e Lena tiri.
Thai nigrau kadea bradi.
Hsal tu tatã o ciorîmos
Sar man ci prinjeanes.
Lako dadd kana ašunela,
Andoa urdon kã xutela.
Ande angali o kai lela
But lasa o kai rovela.
Ji kana le rom avena
Thai khãrã len nigãrãna.
Thai xale thai mai pile
But iasfa on šordine.
Te aven baxtale romale!
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CÂNTECUL LUI LOICHIÞA
ªi lucreazã Maoro la ace
ªi lucreazã Mao la darace.
Aºa Mao kã spunea
Pe nevastã-sa akhardea:
- Mãi Loichiþã, gurã dulce,
Ia sã-mi aduci apã rece.
Leneºã ea nu era
Cofa-n mânã o lua
Dupã apã se ducea.
În drum pe cin a-ntâlnit?
Un domn mare a oprit.
Aºa cã mi-o întrebã,
Mult la ea el se uitã:
- ªtii tu babã sã-mi ghiceºti,
Inima sa-mi potoleºti?
- ªtie baba foarte bine.
- Atunci haida tu cu mine.
Sã urcãm în ºlepul meu,
Sã-mi spui tot nãcazul greu.
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E DILI LA LOIKXIÇATI
ªi lucreazã Mašo la ace
ªi lucreazã Mašo la darace.
So do Macho kai phendea
Pehka romnea akhardea:
- Che Loixhiçã mui guglo,
Anta mangã pai chudro.
Ciorî Loikxiça kai nas,
Bradi vasteste kai leas,
Pala paieste gãleas.
Kas ando drom arakhleas?
Khã rai baro maladeas:
O rai la kadea pušleala
But pe late o dikhãla:
- ªtii tu babã sa-mi ghiceºti
Inima sa-mi potoleºti?
- ªtie baba foarte bine.
- Atunci haida tu cu mine.
Sã urcãm în ºlepul meu,
Sã-mi spui tot necazul greu.
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Cã-n loc de apãþi pun vin
Sã descânþi al meu venin.
Loichiþa mai nu a vrut,
Însã, domnul a vãzut.
Ochii lui cã îi lãcrimau,
Pe Loichiþa o minþeau.
Când lacrimile cã vedea,
Pe gânduri numai stãtea.
În ºlep piciorul punea,
Domnumare cã zâmbea.
Scândura cã mi-o trãgea.
ªlepu drumu îi dãdea.
Frumos cu ea îmi pleca.
- Mâncate-ar Mao ciorîmos,
M-am dus po xoxaimos.
Domnumare pe mine leas
Scândurica el a tras
ªi în ºlep eu am rãmas.
Ailean copilaºi rãmas,
Cu pãlmuþe pe obras.
Când copilu auzea,
Fuga la tasãu dãdea.
- Mao sã ajung în pãmânt,
Cu morþii m-ai rânduit.
Pe Loichiþa un domn a luat
Pe apã cu ea a plecat
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Cã-n loc de apã-ºi pun vin
Sã descânþi al meu venin.
E Loikxiça ci kambleas,
Ta kana o rai dikhleas,
Andal iakha o ruias,
La Loikxiça xoxadeas.
Kana le isfa dikhãla
Oi na mai ajukãrãla.
Ando bero ankãsteas.
O rai atuncea asaias.
Lakã-i phalorî çîrdeas.
Thai o bero drom kai deas.
Mundro lasa teleardeas.
- Xal tu Mašo o cioàîmos,
Gãlemtar po xoxaimos.
Man o rai kã kã ciordeas
Thai e phalorî çîrdeas.
Thai o bero drom kai deas.
Ašilean tu çînorea
Pherde te buci iasforea.
Kana o šaoro ašundeas,
Ka pehko dadd prastais.
- Thol pe-i phuw pa tu Mašo
Kã xalean lako ero.
La Loikxiça khã rai leas
Lasa po pai o našleas.
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ªi Loichiþa a zbierat.
De pe mal am auzit
Pe Loichiþa am vãzut
Cum plângea ºi se vãieta,
Duptin mã trimitea.
Frunzã verde draboro
Mã doare al meu eroro.
Frunzã verde lemn uscat,
Am prins boalã la ficat.
Frunzã verde adevãrat,
Eu sunt mort, nu înviat.
Nouã aniºori de zile,
Am umblat apele-n lume.
Sub soare eu nu zãresc,
Pe Loichiþa n-o gãsesc.
Nouã ani umblat pe apã,
Dragostea ei nu mã scapã.
Frunzã verde trin patrea,
S-a dus Mao teleardea.
Într-un sat el a ajuns,
Frumos cortul a întins.
Mama lui ce îmi fãcea
În sat iacã se ducea.
În sat cât a colindat,
Ea nimic n-a cãpãtat.
Amãrâtã s-a oprit
ªi din gurã a grãit:
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E Loišiça çîpisardeas
Poa malo me ašundem
La Loickxiça me dikhlem
Sar rovelas thai vatilas,
Pala tute man tradelas.
Frunzã verde draboro.
Dukhal ma muào šero.
Frunzã verde kat uko,
Phharol dav muào buko.
Frunzã verde èacimos,
Man manai ma traimos.
Înia bãri kai nakhle
Pal paia atãrdile.
Tala o kham me ci arakhau
La Loikxiça te dikhau.
Înea bãri poa pai phirdem
La me sa ci bîstãrdem.
Frunzã verde trin patrea
Lea pe o Mašo teleardea.
Andekh gaoro arãsleas,
Mundro çãra anzardeas.
So lesti dei kai kãrãla
Ando gau kai telearãla.
Ando gau kai phirdeas,
Khanikas na drabardeas.
Ando drom atãrdileas,
Andoa mui kadea phendeas:
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- Luate-ar Doamne, sãrãcia,
Nu mi-a mers mie ghicia.
Cã am fost în lung ºi lat,
Traista-i goalã pe-nserat.
Mãcar un ou sã fi luat
Sã împac pe un bãiat.
Al Loichiþei copilaºi
Care este orfãnaºi.
Când cucoana a auzit,
La geam iute a sãrit.
Mãcar un ou sã fi luat
Sî împac pe un bãiat
Al Loichiþei copilaºi
Care este orfãnaºi.
Lacrima din ochi a dat,
ªi din gurã a cuvântat:
- ªtii tu babã sã ghiceºti?
Inima sã-mi potoleºti,
De rãu sã mã izbãveºti
Soarta-n lume sã-mi gãseºti.
Þi-oi da ºi ochii din cap,
Hai ghiceºte-mi cum sã scap.
În casã cã a poftit-o
Iar bãtrâna a ghicit-o.
ªorþu cu ouã i l-a umplut,
De toate i-a dãruit.
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- Xaltu Devll o ciorîmos,
Na gãlo drabarimos.
But ando gau phirdem
Khanci Devlla me ci lem.
Nati lem khã anàoro
Te împãti khã muioào,
Kai ašilo korkoào,
Loikxiçako šaoào.
Kana oi Devla’šundeas,
Le jeamuri pîtãrdeas:
Nati lem khã anàoro
Te împãti khã muioào,
Kai ašilo korkoào,
Loikxiçako šaoào.
Iasf andai iakh piteaias,
Mui pe phuri kai mai deas:
- ªtii tu babã sã-mi ghiceºti?!
Inima sã-mi potoleºti,
De rãu sã mã izbãveºti
Soarta-n lume sã-mi gãseºti.
Þi-oi da ºi oii din cap,
Ia ghiceºte-mi cum sã scap.
Andrã la ando khãr uteas.
Mundro-i phuri drabardeas.
E kãtrînç anàã pherdeas,
Saorãndar la kai deas.
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- Spune-mi babã ce lucraþi
Cã aº vrea sã-mi reparaþi?
Câte una, câte alta,
ªi pe loc eu vã dau plata.
- ªi lucreazã Maoro la ace,
ªi lucreazã Mao la darace.
- Eu, cam am de reparat,
Deci, sã vinã la lucrat.
Acasã când a venit,
Lui Mao i-a povestit:
În sat pe unde am umblat,
În cãrþi la o femeie am dat.
Femeia îmi aducea,
La chip cu nevastã-ta.
Mi-a spus mâine sã te duci
La lucru sã te apuci.
Mao lucrurile a strâns
Mâine la doamnã a ajuns.
S-a pus îndatã la muncã,
Ochii fug ca o nãlucã.
Mereu mâinile-ºi lovea,
Pân ce treaba isprãvea.
Când treaba el a sfârºit,
Un oftat s-a auzit:
- Cum pe mine nu mã ºtii?
Cum de nu mã mai cunoºti?
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- Spune-mi babo ce lucraþi
Cã aº vrea sa-mi reparaþi,
Câte una,câte alta,
ªi pe loc eu vã dau plata.
- ªi lucreazã Maoro la ace
ªi lucreazã Maoro la darace.
- Eu, cam am de reparat,
Deci sã vinã la lucrat.
Khãrã-i phuri davileas,
Thai koa Mao oi gãleas.
Ašun, Mašea kai phirdem,
Ando gau so arakhlem.
Drabardem khã raioàî,
Kai melas tiri romneoàî.
Phendea mangã kaste jeas
Late buti te kãras.
Mundrol butea o tideas
Thoa Mao late gãleas.
Tholape kãrãl buteorî
Le iakha sa pe gajorî.
Pehkã vast sa maladeas
Ji punel butea kãrdeas.
Kanal butea isprãvila,
E rai kadea phenela:
- Sar tu man ci mai jeanes?
Sar man tu ci prinjeanes?
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Viermii, Mao sã te mânce,
Pãmântu sub tisã spurce.
Cã eu sunt dav Loichiþa,
A ta dulce mândruliþa.
Pe miomu a furat.
Nouã ani el m-a plimbat,
Ca sã uit cã sunt þigancã
ªi sã mã facã româncã.
Auzi al meu Maoro,
Al meu dulce murchoro:
Când romnu o sã vinã,
Întrebarea-þi aºa sã sunã:
Dacã ºtie româneºte,
Sã-mi tai gâtu ca la peºte.
Dacã ºtie þigãneºte,
Sã mi-o dai cum se gãseºte.
Când românu a venit,
Mao aºa i-a grãit:
- Auzi, domnule la mine,
Sã nu te superi pe mine,
Ce-ai fãcut, n-ai fãcut bine,
Muierea-i a mea în fine.
Dav þiganca nu se lasã
Sã stea la român-n casã.
- Ce vorbe-s astea þigane,
Cum spui aºa baliverne?
84

Xan tu Mašea le terme,
Te pherdeol teo mui spume.
Kã me sîm da e Loikxiça,
Tiri škuar, mîndruliça.
Man o rai kã ciordeas.
Înea bãri phiradeas,
Te bîstrau kã sîm romni
Thai te kãrãl ma gaji.
Ašunes tu, Mašoro,
Muro guglo, muršoro.
Kana o balamno avela,
Dikh kã o kadea puela:
Dacã ºtie româneºte,
Sã-mi tai gâtu ca la peºte.
Dacã ºtie þigãneºte,
Sã mi-o dai cum se gãseºte.
Kana o balamno avileas,
Mui o Mašoro kai deas:
- Auzi domnule la mine,
Sqã nu te superi pe mine,
Ce-ai fãcut, n-ai fãcut bine.
Muierea-i a mea în fine.
Dav þiganca nu se lasã,
Sã stea la român în casã.
- Ce vorbe-s astea þigane,
Ce spui aºa balivarne?
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El la Loichiþa privea
ªi din gurã îi spunea:
- Dacã ºtie româneºte,
Sã-mi tai gâtu ca la peºte.
Dacã ºtie þigãneºte,
Sã mi-o dai cum se gãseºte.
Ochii pe ea el thodeas
ªi-i spuse în romanes:
- Mãi Loichiþã, mãi muiere,
Asta ne este scãpare
Ia spune în þigãneºte
Cã murim pe româneºte.
Pe þigãneºte a vorbit
Loichiþa acas a luat.
De la o rai bari,
Iarãºi s-a fãcut romni.
ªi lucreazã Maoro la ace
ªi lucreazã Maoro la darace.
Naistukã!
Kaditi jeanglem avale kaditi phendem.
Culeasa de la Lulludi le Gherghesti, bori le
Mihãieºti.
19 Mai 1986
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O pe Loikxiça dikhleas,
Thal gajeskã mui kai deas:
- Dacã ºtie româneºte,
Sã-mi tai gâtu ca la peºte.
Dacã ºtie þigãneºte,
Sã mi-o dai cum se gãseºte.
Le iakha pe la šudela
Lakã dav,kai mothola:
- Še Loikxiçã, e romne,
Meras lidui dav’ame.
Deta mui po romano,
Šinel ame o balamno.
Romanes duma kai deas,
La Loikxiça khãrã leas.
Kata khã bari rai,
Pale kãrdili romni.
ªi lucreazã Maoro la ace
ªi lucreazã Maoro la darace.
Te aven baxtale romale!
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CÂNTECUL LUI LOLEA
Trei frunze trei floricele
Astea-s cântecele mele.
De la oameni ce s-au dus,
ªi acum ºed în ceruri sus.
Spun de Lolea tãrnãxar,
Ce în sat merge ukhar.
Iar Veta e fatã mare
Apã-n cofã-i ghicitoare.
El strigã peste ape,
Veta sã nu se adape
Cã el n-o vrea de soþie
Sã ºtie a lui þigãnie.
Numai ochii lui se pleacã
ªi pe Veta n-o mai scapã.
Au pus romii au plecat,
Într-un sat s-au aºezat.
Zori de zi când a mijit
În sat cu toþi au zbughit.
Iarãºi Lolea ce fãcea,
În sat ºi el se ducea.
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E DILI LE LOLEASTI
Trin patrea, trin luludea
Kadea sâ mîàã dilea.
Katal manuši ašunde
Ando ceri thodine.
So do Lolea tãrnãxar
Ando gau jealas šukhar
Thai doi Veta šei bari
Sî la pai ande bradi.
O del mui pa le paia
La Veta kã ci lela
Dã romni ci kamela
Te jeanen sa le roma.
Numai le iakha našen
Pala i Veta sa phirãn.
Thodel rom thai tradine
Andekh gau arãsline.
Kana o des kã avileas
Saorã ando gau gãleas.
Thai o Lolea so kãrãla
Ando gau kã telearãla.
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C-o cãldare pe umãr,
Lolea n-are astâmpãr.
Umblã o uliþã ºi douã
Pân umblã douãºnouã.
Pe drum Lolea a vãzut
Paºii spre ea au pornit.
Traistã pe umãr avea
ªi în sat ºi ea cã umbla.
Sã adune de mâncare,
Cã e mare ghicitoare.
Pe Lolea-n drum a vãzut,
Lângã el ea a pornit.
- Sã trãieºti tu, mãi Lolea,
Aºa Veta cã-i spunea.
De ce strigi tu peste apã
Sufletu-mi sã nu se adapã.
Când rosteºti aºa cuvinte,
Lolea cred ca tu n-ai minte.
Iarba toatã când atingi
Dupã mine vrei sã ajungi.
Lolea ºtii ce-i dragostea?!
Din ochi tu nu mã mai pierzi,
Ce te faci cã nu mã vezi.
Spune-mi Lolea adevãrat
De ce zbieri ca cãpiat?
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La kakaiasa po dumo
Loleas nai astîmpãro.
Phirl ãkh uliça thai dui
Ji kai phirla bisthaidui.
Lolea po drom la dikhlea
Karing late o gãlea.
Straiça po dumo sas la
Ando gav i oi phirãla.
Kaste xabe oi anel
Oi jeanel te drabarãl.
Loleas ando drom dikhleas,
Karing leste oi gãleas.
- Naistukã bre Lolea
Kadea leskã oi phendea.
Sostar des mui pel paia
Kã man tu na kamblea.
Kana duma kadea des,
Lolea tut tu xoxaves.
E èar kana ušteaves
Pala mande sa aves.
Jeanes Lolea o kamblimos?!
Le iakha ci xasarãs
Kã ci dikhãs ma kãrdeos.
Phen Lolea o èacimos
Soste sî teo çîpimos?
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- Dupã tine sunt oricând
Ochii mei ºi al meu gând.
Somn nu am ºi nu adorm,
Uite Vetã acum-þi spun:
- Nu-mi spune mie prostii
Nu-mi spune mie minciuni.
- Ochii tãi sunt ca ºi cear
Mã omoarã prea ukar.
- Ochii tãi sunt ca si reat,
Îmi spânzurã al meu rat.
De nu-mi bate inimioara
Rãmân mort în toatã sara.
- Dacã tu nu mã minþi,
Vorba mea sã o asculþi.
Singur Lolea tu te aves
Cu mine-n lume naes.
De nimic sã nu jeanas,
De nimeni sã nu puas.
Nici de tatã, nici de mamã,
Nici de frate, nici de sorã.
În faþa cârciumii aºtept,
Soaþã sã-þi fiu cu respect.
Am spus verde trin patrea
Lolea a fãcut aºea.
A lãsat tatã, a lãsat dei,
A lãsat frate, a lãsat phei.
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- Pala tute sîm orkana
Le iakha thai muro dii
Lindri nai ma ci sovau,
Dikh Vetã akana phenau:
- Na phen mangã dilimata
Na mai phen xoxaimata.
- Tirã iakha sar e èar
Mudarãn ma but ukar.
- Tirã iakha sar e reat,
Amblaven muào rat.
Ta ci marãl o illo
Thai me ašau mullo.
- Kana tu ci xoxaves
Muro divano ašunes.
Korkoào Lolea te aves
Mança tu kaste našes.
Khanèstar te na jeanas,
Khanikastar na pušeas.
Ci daddestar, ci deiatar,
Ci phralestar,ci pheiatar
Me angloa birto ajukrau
Tiri romni te avau.
Phendem verde trin patrea,
Lea pe o Lolea teleardea.
Muklea dadd,muklea dei,
Muklea phral,muklea phei.
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Caii frumos el a prins
ªi la cãruþã i-a pus.
Dupã Veta el s-a dus,
Aºa cum Veta i-a spus.
- Veta ukar fatã mare,
Mare eºti tu ghicitoare.
La birta ea kã spunea
ªi pe el cã îl mãjea.
Cinci, ºase cãni a bãut
ªi în ºant ea a cãzut.
Când Lolea cã a venit,
În ºanþ beatã a gãsit.
Mânã-n colo, mânã-n coace
Lolea nu are ce face.
Îºi prinde mireasa-n braþe
ªi-o sãrutã cu dulceaþã.
Caii lui nu s-au vãzut
Nouã sate au trecut.
Cã parcã zburau pe sus
Lolea e în ceruri dus.
Lolea frumos îmi cânta
La Veta se tot uita.
Sub umbra le vãesa
S-a oprit cu urdonesa.
Veta atunci s-a trezit
ªi el dulce i-a grãit:
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Le mãrèn kai astardeas
Thai koa urdon kai phangleas.
Pala e Veta teleardeas
Kadea sar oi phendeas.
- So doi Veta šukarni,
Kai sî oi khã drabarni.
ukar birtaehkã phenla
Thai oi Devla drabarãla.
Panji, šou kuèa moll pilea,
Thai oi Devlla matilea.
Kana o Lolea d’avileas
Ando šanço arakhleas
Vast înteal kai thodeas
Ando urdon la šudeas.
Mundro lea la ande angali
Thai po mui ciumideala.
Kaditi o kai tradeas
Înia gaua kã nakhleas.
Le mãrcii xurean opral
O Lolea kã dilabal.
Šukar Lolea dilabalas
Pe Veta o sa dikhãlas.
Tala e ual le vãesa
Atãrdilol urdonesa.
I doi Veta uštileas,
O Lolea lakã phendeas:
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- Caii s-au prea obosit,
Acesta-i loc de poposit.
Pãru din cozi il desface
ªi pe urmã ce îmi face:
Îi sãrutã buzele
Pânã curg lacrimile.
Mâna-n laibãr cã bãga
ªi un batic îmi scotea
ªi aºa cã îi spunea:
- Acum eºti muieriþã
Numai eºti tu fãtuþã.
Vetã eºti muieriþã
Nevãstuþã, muieriþã.
Poartã sãnãtos basmaua
Mie îmi eºti inimioara.
- Sã îmi trãieºti bãrbate.
Din sat sa-mi aduci bucate.
Frunzã verde trin patrea,
Iacã a venit foamea.
- Mã duc Vetã sã gãsesc.
Foamea sa ti-o potolesc.
- Du-te rãmân sã trudesc.
Cortul ca sa anzarau
Apã-n cofã sã anau.
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- Ãl marcii aadile
Hai te das ame tele.
Lakã tici kai pîtãrdeas
Thai la urmã so kãrdeas
Lakã ut kai ciumideas
Ji kanal iasfa kai deas.
Vast ando laibãro ola
Khã dikhlo ankalavela
Lakã o kadea phenela:
- Akana san boreoàî
Ci mai san tu šouoàî.
Veto san romneoàî
Romneoàî thai boreoàî.
Phirau šukar teo dikhlo
Kã san muào illoro.
- Roma te trais mangã
Andoa gau te anes mangã.
Frunzã verde trin patrea
Avili e bokh akana.
- Jeautar Vetã te arakhau.
Tukã xabe te anau.
- Me aeau te kãrau buti.
E çãra te anzarau
Pai ande bradi te anau.
97

Ce Lolea cã îmi fãcea,
Un deluºor îmi trecea.
O stânã cã îmi vedea
ªi înspre ea îmi pornea.
- Bunã ziua mãi ciobane.
- Mulþumesc þie þigane.
- Dauzi domnule la mine,
Îþi dau uite ast cãldare
Sã-mi dai ceva de mâncare.
Ciobanul ce a fãcut,
Cãldarea a cumpãrat.
Lui Lolea el cã i-a dat
Aºa cum a cuvântat:
De brânzã o bucatã
Fãinã de mãmãligã,
ªi un poliºor de aur
Un ban de argint cã-i faur.
- D-auzi tu mãi, maistore,
Îþi dau mare cãldare.
Din ea sã-mi faci douã
De aur poli îþi dau nouã.
Cãldare mare anela,
Frumos Devla paruvela!
Fain cortul e aranjat
Cu apã-n cofã de bãut.
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So do Lolea kai kãrdeas
Pekh pleaioro ankãsteas.
Ãkh stâna kai nãzãrila
Oè o kai fulgerila.
- Bunã ziua mãi ciobane.
- Multþumesc þie þigane.
Dauzi þigane la mine,
Îþi dau ast cãldare
Sã-mi dai ceva de mâncare.
Eu îþi dau asta cãldare.
So do bakreari kãrdeas
Kakaviç cînkosti leas.
Thai le Loleas kã o deas:
Kotor baro tiralesko
Thai aro xãiçako.
Thak polo sumnakuno
Vikh teleari rupuno.
- D-auzi tu mãi, maistore
Îþi dau mare cãldare
Din ea sã-mi faci douã
De aur poli îþi dau nouã.
Bari kakavi kai lela
Mundro Devll aparuvela.
Šukar çãra anzardi
Thai e Veta anel bradi.
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Atunci focul au aprins
ªi cortuþul au închis.
Mãmãligã ºi tiral
Îi dã Lolea kaste xal.
Polu de aur gãureºte
Gâtu cã-i împodobeºte.
Am zis verde trin patrea
Dimineaþa se ivea.
Dop în pãmânt îmi bãtea
Fainã cãldare fãcea.
La cioban cã o ducea
Fãgãduiala primea
Caii lui cei kale,
Le-a lãsat cu oile.
Prin sat cã îmi mergea
Multã avere îmi strângea.
Trece o lunã, trece douã
Pânã trec deudui.
Când s-a împlinit un an
Le-a venit un bãietan.
Ciobanul cã i-a fost naº
ªi a fost mare pãtimaº.
Am spus verde trin patrea
Trin patrea, trin luludea.
Multã avere ei au strâns
Pânã ce lor le-a ajuns.
Trei boera au umplut
De când aici au venit.
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Mundro iagorî kãrãla
E çãriça phandavela.
Xãicioara thai tiral
Dela o Lolea kaste xal.
Vi do polo xîvearãla
Anda lati koà kai thola.
Phendem verde trin patrea
O desoro dankãstea
Dopo ande phuw kai marãla
Mundro buteorî kãrãla.
Thai koa bakreari nigrãla
Pesti pativ o kai lela.
Le mãrèn le kale
Andel bakrea meklea le.
Ando gaoro phirãna
Mundro buteora kãrãna.
Nakhãl ãkh on nakhãn dui
Ji kai nakhãn deudui.
Kana sas le ãkh bãroro
Peleale khã aoro.
O bakreari sas tirvo
Thai o sas pativalo.
Phendem verde trin patrea
Trin patrea trin luludea
But mandina tidena
But buteora kãrãna.
Trin bokxerea pherdeam
Dã kana koce avileam.
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- În dor mare am picat
De aur ne-am sãturat.
Pe tata ºi pe mama
Pe frate ºi pe sora
Sã le vãd acum vreau
Pân la ei sã arãsau.
Eu bãrbate tot aºa
Umpluta doru-l iakha.
Culeasã de la unchiul Mokanu a lui Miu ºi Leanka.
21 Mai 1984
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- Ando doro kai peleam
Sumnakastar èilileam
Mîra da, mîàã daddes,
Mãra phea,mîàã phrales
Kamau kaste len dikhau
Ji lende te arãsau.
I me roma sa kadea
Pherdea o doro le iakha.
Te aven baxtale romale!
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CÂNTECUL LUI KALO
Do Kalo, bãrbat urât
De bogat era atât
De cu lopata lua
ªi cu furca întorcea.
- Iulkã muieuþa mea,
Adã-mi iute pãtura.
La avuþii sã vedem
Banii sã ne numãrãm.
Atât Doamne numãra
Dar de capãt nu le da.
Zi de varã pânã searã
Numãrã tot iar ºi iarã.
Numãra ºi se mira
ªi mâna în ei bãga
ªi pe datã îi schimba.
Luã cel mai scump cort
Cu koverkã din argint.
Berandul fãcu din aur
Iar cãruþa din aramã.
Pogorniþele ibrîºengã
Þãruºii tabakunengã.
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E DILI LE KALESTI
Do kalo,do jungalo,
Kaiti sas mandinalo
Te rînil la lopatasa
Te amboldes la furkasa.
- e tu Iulkã dau tea da,
Mangã te anes poneava.
Te dinau kal mandina
Te dikhas le avlina.
Thola Devla thai dinela,
Lengã gorãstar ci dela.
Zi de varã pînã sarã
Dinel thai beel khãrã.
Dinel pale thai dinel
Vast ande lende šuteas,
Thai pe lende parugleas.
Doi çãra kxejealui
Thai koverka rupui.
O berand sumnakuno,
O urdon xarkuno.
Pogorniç ibrîingã
Am tille tabakune.
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În zakon aºa sã scrie;
Cine Doamne va citi,
Din gurã va cuvânta
ªi din ochi o lãcrima.
So do Kalo ce-a fãcut,
Pãturã roºie a luat
Frumos el cã a plecat
Sã numere cât a dat.
Cât a dat, cât a rãmas.
Doi domni acum veneau
ªi vedeau, ºi nu credeau.
Pe bãrbat l-au chemat
ªi aºa l-au întrebat:
- Al cui e acest sãlaº,
De pe acest frumos imaº?!
Când oamenii au auzit
Pe Kalo l-au ridicat.
Frumos pe el l-au legat,
La puºcãrie au bãgat,
Kalo sã fie spânzurat,
Aºa verdictul s-a dat.
Ce Iulka cã îmi fãcea,
La croitor ea mergea.
Haine frumoase fãcea
ªi la închisoare mergea.
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Kadea ande bokoli phenla,
Kon Devla kai ètila.
Andoa mui te drabarãla,
Andal iakha te rovela.
So do Kalo kai kãrdeas,
Poneava lolli kai leas,
Mundro telal kai thodeas
Kaste dinel sode deas.
Sode deas, sode ašileas.
Dui rai Devll kai d’avena,
Dikhãna thai ci pateana.
Mui po romoro kai dena
Thai lestar on pušena:
- Kahko te avel do sãlao,
Do sãlao, do imao.
Kanal rai d’ašunde
Vast po Kalo kai thode.
Mundro les kã phandena,
Koa ciorîmos nigrãna.
Do Kalo amblaimasko,
Texara po des khamehko.
So doi Iulka kai kãrãla
Koa katalo oi jeala
Mîndri gada kai kãrãla
Koa phandaimos nigrãla.
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- Sã mã auziþi domni mari,
Sãnãtate sã aveþi.
Lãsaþi-mã ca sã merg,
Frãþiorul meu sã-l vãd.
Din ochi lacrimi cã vãrsa,
Inima le îndupleca.
La Kalo pe ea au lãsat,
Ca sã fie vizitat.
Când ea pe el a vãzut,
Din gurã i-a cuvântat:
- Dauzi tu, mãi Kalea,
Mãi Kalea, mãi jungalea.
Tu mâine eºti spânzurat
Când soarele s-o arãtat.
Tu vei fi spânzurat
ªi în ºtreang atârnat.
Aºa omule sã faci,
Hainele mele sã îmbraci.
ªi pe uºã ca sã ieºi.
Atunci Kalo ce-a fãcut
Hainele-i i-a îmbrãcat.
Briciu Iulka kã scotea
ªi barba cã îi radea.
ªi l-a urmã ce-a fãcut,
Pletele si le tãia
La bãrbatu-sãu punea.
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- Ašunen raia bareale,
Bax tumengã sea avale.
Mekma kaste jeau,
Mîàã phrales te dikhau.
Lakã iakha kai roven,
Kana le gaje dikhãn,
La muklela kaste jeal.
Thai koa Kalo te arãsãl.
Kana oi les dikhlea,
Kadea oi lehkã phendea:
- D’ašunes tu bre Kalea,
Bre Kalea,bre jungalea:
Tu san mudarimahko
Texara po des khamehko.
Tu avesa ambladino,
Thai merãs ando treango.
Kadea tu kaste kãrãs
Le coli pa mande les.
Avri poa udar te ankles.
So do Kalo kai kãrdeasa,
Mundro pe peste kai leas
So doi Iulka kai kãrdeas
Lesti šeravali rangleas.
Thai la urmã so kãrdeas,
Pehkã ciunr tele oi leas.
Ka pehko rom thodeas.
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Nimenea n-a bãnuit
ªi pe uºã a ieºit.
Iulka închisã a rãmas.
Când la moarte o ducea,
Pe mâine s-o spânzure
Iulka aºa le spunea:
- Ce-am furat, ce-am omorât,
Ce eu vouã v-am fãcut?
Þâþa afarã ea a scos
Laptele din ea a strâns
Faþa domnilor umplu
ªi drumu cã îi dãdu.

Culeasã de la Brati a lui Sullimano.
9 August 1982

Le gaje khanci na jeanena
O rom anklela avri
Iulka ašel phandadi.
Kana le rai la nigrãna,
Texara te amblavena,
E romni kadea phenela:
- So ciordem, so mudardem,
So me tumengã kãrdem.
E ciuci ankaladeas,
Angla’l rai strandisardeas
O thud anda la xutela,
Le gajen oi makhãla.
Te aven baxtale romale!

CÂNTECUL LUI GANGAR
La fântânã ºi-un izvor,
ªade o fatã ºi-un fecior
ªi se judecau sã mor.
- Mãritã-te mândra mea.
Cã speranþa de la mine,
E ca gheaþa de subþire.
La casa de trãstioarã,
Zace Gangaru de boalã.
Zaci Gangari ori te scoli
La casã ai peþitori.
Frate sãu cel bogat,
Brãtianu când a aflat.
La poºtã el a plecat
ªi salvarea a chemat.
Mama lui ce îmi fãcea
Haine multe ea spãla.
- Lasã mamã hainele
Adu-mi tu oglinzile.
Chipul meu ca sã privesc
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E DILI LE GANGASTI
La fântânî ºi-un izvor,
ªade o fatã ºi-un fecior
ªi se judecau sã mor.
- Mãritã-te mândra mea.
Cã speranþa de la mine,
E ca gheaþa de subþire.
La casa de trãstioarã,
Zace Gangaru de boalã.
Zaci Gangari ori te scoli
La casã ai peþitori.
Sas les ãkh phral mai baro
O Brãtiano o bravalo.
Koa firo o kai gãleas
E salvarea akhardeas.
So lesti dei kai kãrdeas
Ãkh balai gada thodeasa
Mekta dale kal gada
Thai anta e oglinda.
Te dikhau mîrî faça.
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Faþa mea sã o zãresc.
Chipul meu s-a schimbat,
Ochii mi s-au gãlbinat.
Salvarea când a venit
Pe Gangar cã l-a luat.
Salvarea mergea în fugã
Dacia mai s-o ajungã.
- Mânã frãþioare tare
Cã mã usuc pe picioare.
La spital când au ajuns
Pe targã pe el l-au pus.
De trei ori l-au cãutat
Dar boakla nu au aflat.
- Dauzi doctore la mine,
Sã mã faci pe mine bine.
Îþi dau ceasu de pe mânã,
Sã-mi faci inimioara bunã.
Mai odat l-au controlat
Diagnostic nu au dat.
Atunci Gangari a spus,
L-a privit ca un supus:
- Îþi dau þie Dacia
Sã îmi salvezi viaþa.
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Mîàî faça te dikhau.
Muào tipo paàuglime,
Thal iakha gãlbenime.
E salvarea d’avileas
Thai le Gangares kai leas.
Doi salvarea jeal anglal
Thai e Dacia palal.
- Mânã frãþioare tare
Cã mã usuc pe picioare.
Koa spitali arãsleas
Les pe targa kai thodeas.
Trivar les kai rodine
Sa kai boala ci dine.
- Ašun doktore mande,
Man te kãrãs ma mito.
Îþi dau ceasul de pe mânã,
Sã-mi faci inimioara bunã.
Mai ãkh data les rode,
Sa e boala ci arakhle.
So do Gangari phendeas
Pe leste o kai dikhleas:
- Îþi dau þie Dacia
Sã îmi salvezi viaþa.
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- Eu nu pot Dacia sã iau
Cã viaþã nu îþi dau.
Nu-þi iau ceasul de pe mânã
Sã-þi fac inimioara bunã.
C-ai dat în tuberculos
S-a lipit boala de os.
Fã-mã Doamne o pãsãricã
Sã zbor peste bisericã.
S-ajung la câmpu-nflorit
De romi încercuit.
S-ajung la soru mea
ªi la scumpã mamã-mea.
Culeasã de la Goro a lui Mihai din Bãileºti.
12 Febroarie 1986
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- Eu nu pot sã iau Dacia
Cã nu-þi pot salva viaþa.
Nu-þi iau ceasu de pe mânã
Ca sã-þi fac inima bunã.
C-ai dat în tuberculos
S-a lipit boala de os.
Fã-mã Doamne o pãsãricã
Sã zbor peste bisericã
S-ajung la câmpu-nflorit
De romi încercuit.
S-ajung la soru mea
ªi la scumã mamã-mea.
Te aven baxtale romale!
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CÂNTECUL LUI DINÞULO
Aici la noi în Limãneºti,
Ce-au fãcut la Sinþãleºti.
Mulþi romi, Devlla erau,
La un loc cu toþi stãteau.
In sat Dinþulo mergea,
Nici cortul kã nu fãcea.
Cãldare mare a luat,
În ea priboi a bãgat
Gãuri în ea a fãcut
ªi la om a arãtat.
- Auzi dumneata la mine,
Sã-þi fac o treabã de bine.
O sã-þi fac una mai micã,
O cãldare frumuºicã.
- Bine, bine maistore,
Bunã sã-mi faci cãldare.
- Te du d-le cu fetiþa,
Cu fetiþa cu Lenuþa:
Sã-i dai un lemn de cãrbune,
O bucãþicã de sare
Cã trebuie la fiertare.
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E DILI LE DINÇULOSTI
Kuta amende andel Limãneti,
So kãrde le Sinçãleti.
But rom Devlla kai d’avena
Ande khã than obn beena.
So do Dinçulo kãrla,
Ci doi çãra ci anzarãla
Ando gav kai telearãla.
Kakavi bari anela.
Xîvea ande late ka ideas
Koa gajo, kai sîkadeas:
- Auzi dumneata la mine,
Sã-þi fac o treabã de bine.
O sã-þi fac una mai micã,
O cãldare frumuºicã.
- Bine, bine maistore,
Bunã sã-mi faci cãldare.
- Te du d-le cu fetiþa,
Cu fetiþa cu Lenuþa:
Sã-i dai un lemn de cãrbune,
O bucãþicã de sare
Cã trebuie la fiertare.
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Cu Lena omu s-a dus.
Când acasã au ajuns,
Înãuntru o poftea
ªi aºa o întreba;
- Cum te cheamã, mã fetiþã,
Parcã ai fi ca o zânuþã?!
- Pe mine mã cheamã Lena.
- Mândrã eºti mânca-te-ar nenea.
Vrei Lenã, sã te sãrut,
Cã-þi dau tot ce tata a vrut?!
- Cum sã nu vreau domnule,
Sã trãieºti primarule.
Frumos omu o sãruta
De ruºine pe Lena o da.
Pe slãninã o bucatã,
Tare acrã o vãrzuþã,
O pâine caldã ºi mare,
ªi îi dãdu de mâncare.
O drãzorî de paie,
Lena o fãcu de oaie.
Pâinea Landru a mâncata,
Buba-n cap, fãcuta.
Iordana slana, mâncata,
Buba-n mânã ea fãcuta.
Dinþulo, varza, mâncata,
Buba-n nas, fãcuta.
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La Lenuçasa gãlo,
Ãta khãrã darãslo.
La ando khãr kai šola
La kadea o gajo pušela:
- Cum te cheamã, mã fetiþã,
Parcã ai fi ca o zânuþã?!
- Pe mine mã eamã Lena.
- Mândrã eºti mâca-te-ar nenea.
Vrei Lenã, sã te sãrut,
Cã-þi dau tot ce tata a vrut?!
- Cum sã nu vreau domnule,
Sã trãieºti primarule.
Mundro o gajo ciumideas
La Lena po lajav deas.
Pe khã kotor mas thulo,
Ãkh eroro ax uklo.
Ãkh manro baro tato.
Dea la Lena o gajo.
I khã drãz sulluma,
Kã o gajo ciumidea.
Xalea o Landrulo o manào
Kãrdeai phumni ando ero.
Xalea e Ioradna o masoro,
Kãrdea e phumni ando vastoro.
Xalea o Dinçulo do šax,
Kãrdea e phumni ando nakh.
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Caii, paiele mâncatau,
Cozile, atunci cãzutau.
Când cu sare au lucrat,
Cãldãrie s-au stricat.
În Slatina cea bari,
La Gînsako, birturi,
Mulþi romi, Devlla kã veneau,
În faþa lui se opreau.
Toma, doctor s-a dus
La Dinþulo ºi i-a spus:
- Eºti sãnãtos xanamika
Sã trãieºti mãi Tomica!
În cârciumã au intrat
La masã s-au aºezat.
Fain au mâncat ºi bãut,
Pânã când n-au mai putut.
- Auzi, tu, xanamica,
Xanamica, Rica, Rica,
Când îmi dai pe noru mea,
Dupã al meu Grigorea?
Multe zile n-au trecut,
Lumea toatã a auzit.
Mare nuntã cã fãceau,
Alþii beau, alþii mâncau,
Veseli cântau ºi jucau,
Ei nimica nu ºtiau.
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Xalel grast le sulluma,
Pele lender le porea.
Kana-l lonesa pekãna
Il kakaia kai xaleona.
Ande Slatina e bari,
Koa Gînsako birturi,
But rom Devlla kai d’avena
Ando drom kai bešena.
Vi do Toma o doktoro,
Koa Dinçulo kã gãlo.
- San împaè xanamika?
Naistukã bre, Tomika!
Lesa koa birto gãleas,
Andrã Devlla kai uteas.
Mundro xana, mundro pena,
Ji pune on kai mateona.
- Ašunes tu xanamika,
Xanamica Rika, Rika.
Te des ma mîàa borea,
Pala muro Grigorea.
But des na mai nakhãna,
Ãtal rom daunena.
Baro abeau kai kãrãna,
Thai mai xana, thai mai pena.
Dilabana thai khãlena,
Khanèstar on ci jeanena.
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Frunzã verde ukarni,
Lena nas pativali.
Romii atunci cã veneau
ªi frumos Doamne o legau,
Pân la sânge o bãteau,
Dãdeau de-o nenoroceau.
- Þi-ai mâncat Lenã, norocu,
Sora mea te-ai ars cu focu.
Spune Lenã ce-ai iubit,
Nu e drum de ocolit.
ªtii tu, Lenã, ºtii prea bine,
Ce s-a întâmplat cu tine.
- Când eram la Limãneºti,
În satul Sinþãleºti,
La primaru lu tata,
Þi-ai dat Lenã, fetia.
La primarul satului,
Prietenu tatãlui.
Pe slãninã o bucatã,
Tare acrã o vãrzuþã,
O pâine caldã ºi mare,
ªi îi ceva de mâncare.
O drãzorî de paie,
Lena o fãcu de oaie.
Pâinea eu mâncatam,
Buba-n cap, fãcutam.
Iordana slana, mâncata,
Buba-n mânã ea fãcuta.
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Patrin zãleno ukarni,
Lena nas pativali.
So le rom kai kãrãna,
Mundro la kai phandena.
Thai marãna, mudarãna,
Le paisa ušteavena.
- Phen tu, Lenã, ti bax xas.
Kadea o Leandrulo phendeas.
Mudarãn ame le rom.
Manai tu ci khã drom.
Jeanes Lenã, e jeans
Teo ècio te ankalaves.
- Kukta andel Limãneti,
Ando gav le Sinçulešti.
Koa prinjeando le daddehko,
Koa primari le forohko
Kã ciumidea tu o gajo,
O prinjeando o baro.
Pe khã kotor mas thulo,
Ãkh eroro ax uklo,
Ãkh manào baro, tato,
Dea tu tut o gajo.
I khã drãz sulluma,
Kã o tut ciumidea.
Xalem me andoa manào,
Kãrdem phumni ando ero.
Xalea e Iordana andoa masoro,
Kãrdea e phumni ando vastoro.
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Dinþulo, varza, mâncase,
Buba-n nas, îi ieºise.
Caii, paiele mâncat,
Cozile, lor au cãzut.
Când cu sare am lucrat,
Cãldãrie s-au stricat.
Când romii au auzit,
Pe Lena au slobozit.
ªi i-au dat de vin un kil,
Lena sã nu mai rovil.
Ea toatã sticla bãu,
Pânce beatã ea cãzu.
Îºi ia Toma, nora,
Dupã al sãu Grigorea.
Frunzã verde ukarni,
Lena nas pativali.
Culeasã de la unchiul Mocanu a lui Miu ºi Leanka.
18 Martie 1985
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Xalea o Dinçulo do šax,
Kãrdea e phumni ando nakh,.
Xalel grast le sulluma,
Pele lender le porea.
Kanal lonesa pekleam,
Il kakaia xaleardeam.
Kana le rom d’ašunena,
La lena drom kai dena.
Dena la khã tila moll
E Lena ten a rovel.
Thola e Lena thai mai pela
Ji pune khanci na jeanela.
Lel o Toma la borea
Pakla pehko Grigorea.
Patrin zãleno ukarni,
Lena nas pativali.
Te aven baxtale romale!
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CÂNTECUL LUI ION
Frunzã verde trei Frunze
Ce Ion Doamne cã-mi fãcea.
La cârciumã el mergea
Frumos mânca ºi cã bea.
Un domn mare a venit
La cârciumã s-a oprit,
Pe un cal alb încãlecat
ªi-o puºcã pe umãr stat.
Cal pintenog la un picior,
Mamã vezi ce grastoro.
Nu-i în viaþã, nu-i în þarã
Ca el nu am vãzut eu iarã.
Ion din gurã cuvânta
ªi pe rai mi-l întreba:
- Dauzi domnule la mine
Vreau sã iau eu de la tine,
Dacã ai tu de vânzare,
Eu, am bani de cumpãrare.
- Ce sã-þi dau pe puºca aia?!
- Îmi dai tu þâgane mia
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E DILI LE IONOSTI
Frunzã verde trin patrea
So do Iono som kãrdea.
Koa birto Devla gãlea
Mundro xalea thai pilea.
Ãkh rai baro Devlla avela
Angloa birto atãrdearãla,
Ankãsto pekh grast parno
La iagaleasa thodino.
Pintenogo kakh punào,
Dale, dikh so grastoro.
Nai po traio, nai po cem,
Sar leste me na dikhlem
O, Iono andoa mui phenela,
Le gajes kadea pušela:
- D’auzi domnule la mine
Vreau sã iau eu de la tine,
Dacã ai tu de vânzare,
Eu, am bani de cumpãrare.
- Ce sã-þi dau pe puºca aia?!
- Îmi dai tu þîgane mia
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Mâna-n chimir a bãgat
ªi o mie cã i-a dat.
Frumos banii îi dãdea
ªi puºca i-o cumpãra.
Frunzã verde trin patrea
Aºa Ion îl întreba:
- Câþi bani domnule sã-þi dau
Calul alb ca sã ºi-l iau?!
- Cinci mii ºi cinci sutare
Dau calu la cumpãrare.
Ion pe el a încãlecat
ªi la corturi a plecat.
Pe calul alb parnoro
Pintenog la punàoro.
- Cum îmi ºade mama mea?!
- Ca tine nu-i nimenea.
- Auzi tu, mamã mo
Dã-mi tu mie pistolo
Sã mi-l leg la un picior
Cã eu sunt al tãu fecior.
Plec sã-þi aduc noriºoarã
ªi mie o soþioarã
Sã-mi spele ismenele
ªi þie cãmeºile.
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Vast ando timiri šola
Ãkh mia Devlla kai lela.
Mundro le raiorãs dela
Thai e iagali tinela.
Frunzã verde trin patrea
Kadea o Iono kai pušlea:
- Câþi bani domnule sã-þi dau
Calul alb ca sã ºi-l iau?!
- Panji mii thai panji šella
Thai o grast Devlla kã lea.
Pe leste o rom anklela
Kal çãre kã arãsãla.
Po grastoro d’o parno,
Pintenego koa punào.
- Sar aelmangã dale?!
- Sar tu na mai dicilo.
Ašunes tu dale mo,
Deta ma koa štaiero
Te phandaules po punào.
Jeavtar dale me jeavtarî
Te anav tukã boreorî,
Mangã te avel romneorî.
Te thol mîàã sosteora
Thai vi tukã le gadora.
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A luat Ion ca sã plece,
La ºogor Strugur sã încerce.
- Omenii-s rãi nu mergea
Rãmâi Ioane acasã.
Cã o sã-þi mãnânce ero
De rãmâi mort în dromoro.
Frunzã verde trin patrea
Ion la drum cã mergea.
La Strugur cã ajungea
ªi aºa lui cã-i spunea:
- Eºti tu, Ioane în pace?!
- Sunt în pace, n-am a face.
- Nevastã am venit sã iau,
Mamei mele sã nigrau.
- Dacã tu doreºti aºa,
Hai sã þi-o dãm pe Lena.
Trimite-þi dupã Lenuþa,
Sã o facem miresuþa.
Hai sã mâncãm ºi sã bem,
Mare nuntã sã fãcem.
Ion toþi romii cã i-a strâns
ªi la cârciumã i-a dus.
Calu acolo lega
Puºca pe umãr þinea.
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Lea o Iono o dromoro,
Koa šogoro o Struguro.
- Na jea kã le rom cioàã,
Ai tukã Ioane khãrã.
Kã xan tiro eroào
Ta ašes ando dromoro.
Frunzã verde trin patrea
Lea pe o Iono teleardea.
Koa Struguro arãslea
Thai lehkã kadea phendea:
- San tu Ioane d’împaè,
- Sîm împaxè, n-am ce face.
- Romni avilem te lau
Mîàa dakã te nigrau.
- Kana tu phenes kadea,
Thai te das tu la Lena.
Tradenta pala e Lenuþa
Te kãras la miresuþa.
Xaidan te xas thai te peas
Baro abeau kaste kãras.
Le romen Iono kai leas,
Thai koa birto nikãrdeas.
Angloa birto grast phandela
Pesti iag po dumo nikrãla.
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O vadrã de vin lua
ªi pe masã o punea.
Cinste mare le fãcea
ªi un ºir de covrijea.
Iakã Ion ce îmi fãcea,
Covriji în vin înmuia.
Cumnatu plin de necaz
Urât la el se uita ºi-n haz:
- Tu covriji în vin înmoi,
De ruºine-þi suntem noi.
- Da, auzi, mãi Strugure
Auzi tu mãi ºogore.
Înmoi covrigu în vin
Sã fiu treaz sã nu mã îmbãt.
Când Struguru auzea,
Pistolu cã îmi scotea,
Birtu cã-l îngãurea
ªi Ion atunci cã fugea.
Fuge Ion ºi nu ºtie,
Unde sã se ascunde.
Doamne unde sã meargã
Unde acuma sã tragã.
Un pol de aur cã a dat
La o vãduvã bãtrânã.
La ea-n pod sã se ascundã
Sã nu fie omorât.
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Khã vadra moll kai lea
Pe skafidi thodeala.
Mundro pativ kai kãrãla,
Thai khã iro kovrijea.
Dikta o Iono so kãrãla,
Kovriji ande moll bolela.
Lehko šogoro phenela,
Jungales o kai dikhãla:
- Kovrijea ande moll boles,
Amen po lajav tu des.
- D’ašunes tu, Strugure,
Ašunta bre šogore.
Me kovrigo kã bolau
Ande moll ten a matiuau.
Kana o Struguro ašundea,
O štaierto ando vast lea
O birto ciruisardea,
Hai do Iono kai našlea.
Našel o Iono ci jeanel,
Karing Devlla kaste lel.
Karing Devlla kaste jeal
Kai Devlla kã garadeol.
Deakh polo sumnakuno,
Kakh phureoàrî korkoro.
Ando podo te mekãles
Le rom te na mudarãnles.
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În pod el s-a urcat,
Dar scara cã a uitat.
Trec oamenii-n sus ºi-n jos,
Ion în pod este ascuns.
Un sãrac ca vai de el,
ªi sãrac ºi nesãrat.
Ce Doamne cã a fãcut
În pod el cã s-a urcat,
ªi pe Ion cã l-a gãsit.
Frumos pe drum cã l-a pus
Pãn ce toþii l-au rãpus.
Au pus romii ca sã plece
Dar unul mai sãrac vãzu
Cã Ion ºi-a ridicat capu.
Sãracu ce l-a vãzut
Pe Strugur l-a înºtiinþat:
Ion a capul a ridicat,
Dupã noi el s-a uitat.
Înapoi ei s-au întors
ªi viaþa lui au stors.
Pãmânt peste el puneau
Definitiv omorau.
Au pus mâna ºi au plecat
Pe Ion mort l-au lãsat.
Culeasã de la unchiul Mokanu a lui Miu ºi Leanka
17 Martie 1985
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Ando podo ankãsteas,
Ta e skara bîstãrdeas.
Jean le rom oprã, tele,
Le Ionos na arkhle.
Tale iekh mai cioroào,
I cioào, i bilondo.
So Devlla kai kãrdeas,
Ando podo ankãsteas,
Thai le Ionos d’arakhleas.
Les Devlla ando drom thodeas
Thai les mullo kai mekleas.
Thona le rom thai tradena
Thakh cioào palal dikhãla
Ko Iono šero vazdela,
O cioào les kaui dikhlea
Mui po Struguro kai dea:
O Iono šero vazdea,
Pala amende kai dikhlea.
Parpale kai amboldena,
Al doilea kã mudarãna.
Pa leste phuw kai thode
Dãfinitiv mudarde.
Vast thode thai tradine,
Le Ionos on mudarde.
Te aven baxtale romale!
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CÂNTECUL LUI FINULO
Mulþi romi Doamne erau
La un loc cu toþi stãteau
Pe islazul câmpului
La verdele porumbului.
De Uculo fiind pãzit,
Paznicul cel înrãit.
Buzatu ce îmi fãcea,
O norã cã îºi tocmea.
La cârciumã cã mergeau
Cu cine se întâlneau.
Pe Finulo l-au gãsit
Frunzã albastru i-au vorbit.
Buzatu cã i-a grãit
ªi l-a chemat la birt:
- Hai cã nuntã am legat,
Vino cu noi la bãut.
Când la cârciumã au ajuns
Vadrã cu vin ei au pus.
La Finulo-n mânã au dat
Fain au bãut ºi mâncat.
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E DILI LE FINULOSTI
Thai but rom Devlla d’avena
Andekh thanoro bešena
Po islazo do baro
Koa zãleno kuruzo.
Arakhãles do Ukulo,
O pazniko o jungalo.
O Buzato som kãrdeas,
Bori o tomnisardeas.
Thai koa birto on gãle,
Kas ando drom arakhle.
Sa i do le Finulos,
Patrin zãleno pe jos.
So do Buzato phendeas
Koa birto les akhardeas:
- Haida kã foro kãrdem
Bori me tomnisardem.
Kana koa birto arãsle,
Ãkh vadra moll kai pile,
Koa Finulo ando vast deas,
Mundro xalea thai pileas.
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Caii lor cã au intrat
În holdã ºi au stricat.
Paznicul când a vãzut
La ocol i-a gãzduit.
A lui Finulo cãluþi
ªi de la ai lui pãrinþi.
Când aºa el auzea
La Buzatu se ducea.
De cãmaºã cã l-a prins
Buzatu când s-a vãzut strâns,
Mâna pe un par a pus,
ªi-a dat sângele de-a curs.
Când Finulo cã vedea,
Mâna pe cap îºi punea
ªi de sânge se umplea.
Atunci el ce îmi fugea
ªi la poºtã se oprit
La telefon a vorbit.
Un telefon fulgero
Ca sã vinã judeþo.
Ca sã ia ducaþi barã
De la bieþii romorã.
Miliþia ia jumate
El îºi ia de la ei parte.
Culeasã de la unchiul Puia.
10 Ianoarie 1986
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So dol grast kai kãrãna
Ando kuruzo kai šona.
Ãta o pazniko avileas
Thai le grasten o kai leas.
Sav le grast le Finulohkã
Thai i lehkã daddorãhkã.
Kana o Finulo ašundeas,
Mui po Buzato kai deas:
Les mundro Devlla akhardeas,
O Buzato, d’ašundeas.
Vast po tillo kai thodeas
Lehko šero pharadeas.
Kana o Finulo dikhleas,
Vast po šero kai thodeas,
Pherdo rat o macileas,
Thai o Devlla prastaias,
Ji kai pota o gãleas
Ãkh thaoro kai mardeas.
Tilifono fuljero,
Kaste avel o judeþo.
Kaste len makhle barã
Katal ciorã àomoàã.
Ãl xarkumarea len dopai,
O lel i love ando vast.
Te aven baxtale romale!
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CÂNTECUL BUGULUI
În Bugul cel mare
Iatã o întâmplare.
De la romii ce au fost duºi
Care acolo au fost puºi.
Bate vântu cu zãpadã,
Fãrã soarele sã vadã.
O boreorî ce-a fãcut,
Traista pe umãr a pus
La dogheanã cã mergea
Doi poli de aur schimba.
Pe drum cine o vedea
Cu necazu se întâlnea.
Un neamþ ea cã vedea.
În ºanþ cã se ascundea.
Cizmele s-au apropiat,
ªi aºa au întrebat:
ªtii þigancã sã ghiceºti,
Numele sã-mi tãlmãceºti?
Tremura ºi înjura
Sã te mânce umbrele
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E DILI LE BUGOSTI
Ando Bugo do baro
Ãkh divano da phuro.
Oè sas nigãrdine
Sa le rom thodine.
Marãl e bravall iwesa,
Nai ci ãkh des khamesa.
So khã boreorî kãrdeas,
Straiça po dumo thodeas.
Koa dogheano teleardeas,
Dui poliç parugleas.
Kas ando drom arakhleas,
O ciorîmos maladeas.
Ãta avel ãkh neamço:
Garadili ando šanço.
Le khãrea paa la avena,
Thai kadea la kã puena:
ªtii þigancã sã ghiceºti,
Numele sã-mi tãlmãceºti?
Izdrala thai akušela
Xal tu dale ãl ualea
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Dale nu ºtiu numele.
Ce sã spun eu acuma,
Cã nu ºtiu nimic.
A spus doi ºi deudui
ªi a mai spus ºi bitaidui.
Numele nu îl ghicea,
ªi atunci neamþu ce fãcea.
În mânã biciu a luat
ªi peste faþã i-a dat.
Femeia atunci cã fugea
Pân la corturi ajungea.
Femeia fugea în faþã
ªi în urmã venea neamþu.
A fãcut cum a fãcut
În cort ea cã a intrat.
Neamþu cã se apleca
Baioneta descãrca
Într-un copila micuþ
Pe care-l chema Gheorghiþ.
Când femeia a vãzut
Pãrul din cap îºi smulgea.
Bãrbatul ei ce-mi fãcea,
În mânã ilãu lua
Una neamþului trãgea
Pân dopu nu se vedea.
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So te phenau akana
Khanci me kã na jeanau
Dale so te mai kãrau.
Phendea dui,dešudui,
Thai phenela bišthaidui.
O anav ci arakhãla,
So do neamço so kãrãla.
Bicio ando vast kai thodeas
Thai palako mui ka ideas.
E romni atunci našela,
Ji kal çãre arãsãla.
E romni našel anglal,
O neamço avel palal.
Katar e romni kai dela,
Tala ãkh podi nakhãla.
Oçal o neamço bandeola,
Thai baioneta skãpila.
Andekh šaoro çîkno,
Kai bušolas Gheorghiço.
Kana e romni kai dikhãla,
Pehkã ball ankalavela.
So do rom kai kãrdeas,
Dopo ando vast kai leas.
Iekh le neamços ka ideas
I o dopo xaleardeas.
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Jandarmii kã veneau
ªi din gurã întrebau:
Spuneþi cinl-a omorât,
De nu vreþi sã vã fac vânt?!
Copilaºu i-a în braþe,
În faþã la jandarmi vine:
- Eu în acest om am dat,
Cã sufletu i-a luat.
El a tras cu baioneta,
De i-a îngãurit þasta.
Fãcut moarte pentru moarte,
Eu mi-am fãcut dreptate.
Jandarmi ce îmi fãceau
Pe rom cã îl ridicau.
ªi din gurã îi spuneau:
- Puºcãria a treia moarte,
Asta îþi e dreptate.
Culeasã de la bunica Luba a lui Tomiþã ºi Tincuþa.
27 Aprilie 1983.
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Ãtal xarkumarea avena,
Andoa mui kai pušena:
Spuneþi cin l-a omorât,
De nu vreþui sã vã fac vânt?!
aorãs lel ande angali,
Lesa avel koa xarkumari:
- Eu în acest om am dat,
Cã sufletu i-a luat.
El a tras cu baioneta,
De ia îngãurit þasta.
Fãcut moarte pentru moarte,
Eu mi-am fãcut dreptate.
So dol šingale phenena
Le romes vazdena.
Lehkã on kai phenena:
- Puºcãria a treia moarte
Asta îþi e dreptatea.
Te aven baxtale romale!
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CÂNTECUL LUI BUDEA
Pe drum trece o cãruþã
De toþi romii aºteptatã.
Ca sã-ºi cumpere sare
Sã ºi-o punî-n mâncare.
Dar ursarul ce fãcea,
La romi el cã spunea:
- Nu dau sare la þigani,
Nici pe aur nici pe bani.
Budea atunci ce-a fãcut,
Mâna pe el i-a cãzut.
Rãu în ursar cã a dat
Pânã mort l-a lãsat.
S-a dus Budea pe-nseart
ªi pe romi le-a întrebat.
Mulþi bani el cã strângea
ªi la Iaºi cã ajungea.
Dupã o sãptãmânã jumate
Nu se aratã nici o veste.
Când nevastã-sa a vãzut
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E DILI LE BUDEASTI
Ãkh urdon nakhãl poa drom,
Ajukrãn les sa le rom.
Te tinen lestar lon
Ando xabe kaste šon.
O ursari so phenela,
Le romen akušela:
- Nu dau sare la þigani
Nici pe aur, nici pe bani.
So do Budea kai kãrdeas
Vast po ursari thodeas.
Jungales o kai mardeas,
Ji pune mullo mekleas.
Lea pe o Budea teleardeas,
Ka sal kîrduri gãleas.
Love katal rom tideas,
Thai ando Iaši teleardeas.
Nakhlo ãkh kurko thai dopai,
Na avilo o dandoa Iaši.
Kana e romni dikhleas
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Cu noru-sa a plecat.
În oraº ele întrebau
De urma lui ca sã dau.
Ce mai plâng ºi ce mai zbiarã
Unde o fi Budea iarã.
Au umblat dar n-au gãsit,
Urma nu s-a pomenit.
Când acasã cã veneau,
Cu toþii Doamne plângeau.
Miliþia ce-mi fãcea
Pe toþi romii cã strângea.
Într-o mare grãdinã
Le puse de pomanã.
Toþi romii cã mâncau,
De nimica nu ºtiau.
Numa unu mai bogat,
Cã era mai îmbrãcat:
- Chemaþi ºi pe Bulibaºa
Sã nu ne ia cu cravaºa.
Când mâncau þiganii bine,
Ce gãseau în strãchine?!
Dintr-o mânã ºi-un picior
Ce mergea po dromoro.
Adã-l þi pe Bulibaºa
Cã el ne este Vãtafu
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Pehka boreasa gãleas.
Ando foro on pušen
Le Budeas te arakhãn.
Thai çîpin thai mai roven,
Ci jeanen karing te len.
Khanci on ci arakhãn,
Thai phaàon, thai merãn.
Khãrã Devlla kã avena,
Thai bešena thai rovena.
So doi rejiunea kãrla,
Sa le romen oi tidela.
Andekh bari bar kai thola
Bari pomana kãrãla.
Sa le rom Devlla kai xana,
Khanèstar on na jeanena.
Talekh rom mai anzardo,
Kã o sas mai xureado:
- Chemaþi ºi pe Bulibaºa,
Sã nu ne ia cu cravaºa.
Xana le rom mai mišto,
So arakghãna ando èaro?!
Lehko vast,lehko punào,
Kai jealas po dromoro.
Adã-l ºi pe Bulibaºu
Cã el ne este Vãtafu.
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Bulibaºa vostru-oftezVoi l-aþi mâncat cu orez.
La margine de oraº
Au mâncat un Bulibaº
Unii nu ºtiu, alþii plâng
Unii îºi varsã maþele.
Culeasã de la unchiul Mocanu a lui Miu ºi Leanca.
7 Febroarie 1985
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Bulibaºa vostru-oftezVoi l-ati mâncat cu orez.
La margine de oraº
Xale un cap de Bulibaº
Unii xan, unii roven
Unii den thai mai aden.
Te aven baxtale romale!
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CÂNTECUL CIORULUI
Frunzã verde trin patrea,
Trin patrea, trin luludea.
Ce Iono cã îmi fãcea
În Vânju el îmi pleca.
Soacra lui ce îmi fãcea,
Bãrbatu sãu cã murea.
În Pistolo din Gârla,
Acolo Zãria merãla.
Când el Doamne a murit
Frumos cã l-au îngropat.
Dupã ºase sãptãmâni
Duda telefon cã da
Din Pistolo din Gîrla:
- Cu mine sã te întâlneºti
În Gârla chiar la Pistol
Unde socru þi-a murit.
- De ce soacrã eu sã vin
Cã am multe de lucrat.
- Sã dau hainele la fatã,
Galbenii ce i-am promis.
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E DILI LE CIORASTI
Frunzã verde trin patrea,
Trin patrea,trin luludea.
So do Iono kai kãrdea
O Vînjoste teleardea.
So lesti sastri kãrdeas,
Lako rom kai muleas.
Ando Pistolo ande Gîrla,
Oce o Zãria merãla.
Kana o Devlla muleas,
Mundro les praxosardeas.
Ka le ov kurkã so kãrla,
Duda tilifono marãla
Ando Pistolo ande Gîrla:
- Ando Vînjo te maladeos
Dande Gîrla ando Pistolo
Kai tiro sastro mulleas.
- Sostar te avau sastrie
Sî ma i man še butie.
- Le çoale la šea te dau,
Le makhle te šinavau.
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Frunzã verde trin patrea
S-a luat Ion ºi s-a dus.
Acolo când a ajuns
Cu soacra el s-a culcat.
ªase sãptãmâni a stat.
Pe soacrã a sãrutat.
Când în Vânju s-a întors
ªi pe romi cã întâlnea
Pe Ionicã a lui Kanta
ªi pe Brati a lui Lucica.
Ce romi cã i-au fãcut?
Frânghie mare au luat,
La un copac au legat
ªi în el atât au dat
Pân de voie au lãsat.
Cã romii seama ºi-au dat.
Frunzã verde trin patrea
Sulimano apãrea
Drumul lui cã îi dãdea.
Înapoi Ion cã mergea.
În Pistolo cel din Gârla
Unde soacra lui stãtea.
La soacrã ºi la nevastã
Mai aveau ºi-o mare fatã.
Ce Ion cã îmi fãcea,
Poala cortului ridica
ªi la umbrã el stãtea.
ªi cum el stãtea pe jos,
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Frunzã verde trin patrea
Leape o Iono thai gãlea.
Mundro oce kana arãsleas
Thai la sastrea ciumideas.
ov kurkã o aileas
La sastrea o ciumideas.
Parpale ando Vînjo jeala
Thai le romen arakhãla.
Do Ionika la Kantako
Thoa Brati la Lucikako.
So lehkã-l rom kai kãrãna
E dori bari kai lena,
Koa kašt les phandena.
Kaditi les kai marãna,
Ji dã voie kai mukãna.
Kã le rom atearãna.
Frunzã verde trin patrea
Sulimano d’avilea
Les drom Devlla kai dea
Parpale o Iono gãlea.
Dando Pistolo ande Gîrla,
Ka pesti sastri kai jeala.
Ka e sastri thai romni
Mai sas i khã ei bari.
So do Iono kai kãrdeas,
Podi çãrati vazdeas
Mundro ušalin thodeas.
Kana o tele bešleas
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Cãmeºa din spate a scos.
Când urmele a vãzut
Lulludi cã a fugit,
La maicã sa ºi i-a spus:
- Prikaza sã te mãnânce
Viaþa din Ion cã se duce.
Când Ion a auzit
Tare mult s-a supãrat.
Cureaua o desfãcea
ªi-n Lulludi cã dãdea
Pân dã voie cã lãsa.
Lulludi ce a fãcut
Apã tare a bãut,
ªi ea Doamne a murit.
Ion atunci a rãmas
Cu a lui soacrã cum a vrut.
Pe nevastã a omorât.
Pe Lulludi a îngropat
ªi cu soacra a rãmas.
Duda era cam bãtrânã
ªi s-a dus ºi ea pe gârlã.
Culeasã de la unchiul Mocanu a lui Miu ºi Leanca.
17 Aprilie 1984
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Gad pai rafin kai šudeas.
Ãl vãrci kana dikhleas.
Soi Lulludi prastaias,
Thai pehka dakã phendeas.
- Xal tu dale o cuiorîmos,
Mudarde le rom le Ionos.
So do Iono ašundeas
Thai jungales xoleaileas.
Xravli pa leste leas
La Lulludea kai mardeas
Pân dã voie kai mukleas.
So doi Lulludi kãrdeas
Vitriono oi pileas,
Thai vi oi Devlla muleas.
O Iono kã daileas
La sastreasa sar kambleas.
La romnea o mudardeas.
Lulludi praxosardeas.
La sastreasa d’ašileas.
Duda sas phuri kai sas
Thai vi oi Devla mulleas.
Te aven baxtale romale!
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CÂNTECUL LUI TRICÃ
Frunzã verde trin patrea
Trei frunze trei floricele.
Ce Trika kã îmi fãcea
Pe alte sate pleca
Ca sã îngraºe nevasta.
Drum de trei zile avea,
În douã ore-l fãcea.
Din cai negrii ce-i avea
In caii albi se schimba.
Pa ei timpul a trecut
ªi copiii n-au avut.
Frumos mâncau, frumos beau,
Multã avere ei strângeau.
A chemat pe nevastã sa
ªi i-a vorbit cam aºa:
- Multã avere noi am strâns,
De când aici am ajuns.
Plânge inima din mine,
Dupã tatãl meu ºtiu bine,
Pentru mama cea bãtrânã
ªi de dulcea-mi surioarã.
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E DILI LE TRIKASTI
Frunzã verde trin patrea
Trin patrea trin lulludea.
So do Trika som kãrdeas
Pe aver gava teleardeas.
Te thulearãl la romnea.
Sasles drom trine desãngo,
Kãrdeales dui èasurengo.
Andal mãrci dol kale
Kãrdile Devlla parne.
Pa lende o ciro nakhlo
Thai on sas sa korkoào.
Mundro xana,mundro pena,
But mandinora tidena.
Akhardea pehka romnea
Thai phendea lakã kadea:
- But mandinora tideam,
Dã kana d avileam.
Rovel o illo muào,
Pala muào daddoào,
Andai dei e phureoàî,
Andai gugli pheioàî.
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Eu aicea nu mai stau
La ei sã ajung eu vreau.
În cãruþã ei au strâns
ªi din acel loc s-au dus.
Drum de trei zile avea,
În douã ore-l fãcea.
Când acolo a ajuns,
Dapoi Trika ce-a fãcut.
De trei ori înconjura
Din corturi cine ieºea?
Chiar Orja cea phuri
Ce are o fatã eibari.
- Bunã ziua mãi avale,
Bunã ziua mãi romale.
Bine cã v-am regãsit,
Demult pe voi n-am vãzut!
- De ce ai venit mãi Tricã,
Mãi tu Tricã, rãmuricã?
- O nevastã vreau sã-mi iau
Fatã mare sã arakhau.
Cã de douãzeci de ani,
Aºtept copii ºi nu am.
Fatã mare sã îmi iau
Copii cu ea sa eu am.
Cã am multe bogãþii
Dar sunt lipsit de copii.
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Ta koce ci mai bešeau
Xaida lende te arãsau.
Mundro urdon kai tideas,
Thola Devlla teleardeas.
Sasles drom trine desãngo,
Kãrdeales dui èasurengo.
Kana oè darãsleas,
Vale Trika so kãrdeas.
Trivar le çãre înkolila
Kon andal çãre anklela?
So doi Orja e phuri,
Kai sîla khã eibari.
- Droboitume bre šavale,
Bre šavale, bre romale!
Mito kã arakhlem tume,
Dãmult ci dikhlem tume!
- Sostar avilean bre Trikã,
Bre tu Trikã, rãmurikã?!
- Khã romni kamau te lau,
Khã ei bari te arakhau,
Kãta bii bãri nakhle,
Ajukãrdem na avile.
Kã eibari me te lau
Lasa ave te kãrau.
Kã sîma but mandina
Nai šeave mîàa romnea.
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Frumos o þuicã lua
ªi la Orja-n mânã da:
- Mãtuºã fii sãnãtoasã
Tu sã-mi dai a mea mireasã.
- Apoi maicã e ruºine
Sã-þi dau eu þie soþie.
Cã tu ai o nevastã
Toatã lumea o ºtie.
Asta e ruºine mare.
- Ca sã am copii o iau
Mult aur pe ea îþi dau.
Duda e nevasta mea
ªi al doilea fiicã-ta.
Mare nuntã cã fãceau
Si mare se veseleau.
Cinzeci de galbeni da
ªi nevastã îºi lua.
Acasã cã o ducea
ªi un copil îi nãºtea
ªi ochii cã-i închidea.
Duda cu el a rãmas
L-a crescut pe copilaº.
I-a luat nevastã fainã
ªi Tricã i-a spus aºa:
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Mundro àãtia kai lela
Ando vast kai Orja dela:
- Bibe te trais tukã
Foro te kãrau tukã!
- Apo Trikã nai lajau
Tukã romni te dau
Tusa foro te kãrau,
Kã romni av sî tu tut,
Kadoa sî lajav but.
- Lavla te kãrãl eave
Te jeal muro anav angle.
E Duda ašel bari
Thai ti šei e çîkni.
Mundro foro kai kãrãla
Thai mai xana thai mai pena
Panvardei kãpara dela,
Thai romneorî o lela.
O khãrã kai nigãrãla.
Thakh aoro kãrãla
I ãl iakha phandavela.
E Duda lesa ašileas
Šukar šav bareardeas.
Romni ukar lehkã leas.
Thai o Trika so phendeas:
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Las-o mie la bãtrân,
Cã tu eºti doar copil.
Iþi iau alta mai nouã
ªi mult mai ukarã.
ªi aia Doamne a murit
ªi alta nouã a luat.
Nu i-a mai dat-o copilul
Cu nevastã-sa a rãmas.
Iar Tricã cu Duda sa,
Cu Duda nevastã-sa.
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Mekh mande koa phuro
Kã tu san bre çînoro.
Lav tukã aver nevi,
Mai šukar ševalui.
I kodea Devla muleas
Aver nevi o kai leas.
O šaoào na mekleas.
Pehka romneasa ašileas.
Thai o Trika la Dudasa,
La Dudasa la raiasa.
Te aven baxtale romale!
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CÂNTECUL LUI IACIULO
Iaciulo ce a fãcut
Cãldarea el a vãzut
La un om care a venit
Cu cãldarea la cârpit.
Fraþii lui cã alergau
naintea omului ieºeau.
Cãldarea ei au luat
ªi începurã la lucrat.
Iaciulo ce s-a gândit
Sa dus la ei ca tâmpit.
Atât pe toþi a bãtut
Pe toþi de i-a betejit.
Capu lor el cã a spart
Unul ca mort a lãsat.
Atunci el so kãrdea,
În cãruþã îºi strângea
ªi la drum cã a plecat
Pânã ce s-a înnoptat
La o fântânã ajungea
ªi cãruþa a oprea.
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E DILI LE IACIULOSTI
So do Iaciulo kãrdea
Kakai bari dikhlea
Kã o gajo kã anela
Kãzano kaste kãrãla.
Ãta lehkã phral naena
Angloa gajo arãsãna.
E kakaii on kai lena,
Mundro Devlla xîvearãna.
So Iaciulo kai kãrdeas
Vast pe belli kai thodeas.
Lença kaditi mardea pe
Ji pune on mudardea pe.
Lengo šero pharavela,
Iekhãs tele kai thola.
Atunci Devla so kãrdea
Ando urdon o tidea.
Thai po drom teleardea.
Kakh axing darãsleas
Pehko urdon o thodeas,
Oè e reat les kai leas.
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Frumos cort a ridicat,
Noaptea acolo a noptat.
Fata mare ce-a fãcut
Pe ta-sãu l-a întrebat:
- Lasã-mã tatã sadorm
În cãruþã sã-mi aºtern.
- Dormi copilã pe desagi,
Înveleºte-te cu cergi.
Pe la a nopþii jumãtate
Din fântânã iese moarte
Un balaur a ieºit.
Pe Iaciulo la halit.
La nevastã-sa s-a dus
Tot aºa Devlla a rãpus.
Avea un copil de þâþã
În braþe la nevãstuþã.
Nici un os n-a mai lãsat,
Tot el D-ne l-a mâncat.
Lângã flãcãu cã s-a dus
În aºternut el s-a pus.
Ce fata mare fãcea
Pe desagi ea se trezea.
Caii ea a dezlegat
ªi i-a dus la pãºunat.
A stat cu ei ce a stat
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Thai e çãra anzardeas.
Oè ande reat on bešleas.
So doi šei bari phendeas,
Pehkã daddestar puleas:
- Mekma dadd te sovau
Ando urdon te ašeau.
- Sov, taikã pel galave,
Tho pa tu dui poneave.
Pe koa maškar la reateako,
So koa gor la xaingako
Ãtai xala davileas
Le Iaciulos d’xaleas.
Ka lesti romni nakhleas,
Vi la Devlla khã xaleas.
Sas ãkh aoro ciuèako,
Ande angali la romneako.
Ci kokaliç na mekleas,
Sa les o sap nakhadeas.
Koa tãrnãxar kai gãleas
Lesa ando than suteas.
So doi ei bari kãrdeas,
Pal galave uštileas
Thai kal grast Devlla gãleas.
Ka e èar oi nigãrdeas.
Bešli lença so bešleas
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ªi acasã a înturnat,
La tatãl ei cã s-a dus
Aºa din gurã i-a spus:
- ªcoala tatã, scoalã odatã,
M-am întors cu caii iatã.
A venit le deudui,
N-am pus nimic ando mui.
Nici pe drum nu suntem
Nici mâncare nu avem.
Ei Doamne nu se trezeau,
Nu se trezeau, nu umblau.
Rece pe el îl gãsea,
ªi pe mamã tot aºa.
Când ea morþi cã le-a vãzut
În sat cã a alergat.
La toatã lumea a spus,
ªi ochii ei tare au plâns:
- Azi noapte noi am venit,
La fântânã am poposit
ªi hoþii cã ne-au vãzut
Pe tata ºi mama au omorât,
Din frãþiorul cel mic,
Nu au mai lãsat nimic.
Când auzit ce-a spus,
Puºtile pe umãr au pus.
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Thai khãrã kana avileas,
Ka pehko dadd kai gãleas
Muioero pe leste deas:
- Uti dad, uti oprã,
Kã andem le grasten khãrã.
Kã avile le edeudui,
Ci šutem khanci ando mui.
Ci po dromoro ci sam
Ci xabe ci tiradeam.
On Devlla kã ci utena,
Ci utena, ci phirãna.
udro les kai arakhãla,
E dei sa kadea arakhãla.
Kana oi mulle dikhleas
Ando gav kã naleas.
Thai oi Devlla kai phendeas,
Andal iakhora ruias:
- Azi noapte noi am venit,
La fântânã am poposit
ªi hoþii cã ne-au vãzut
Pe tata ºi mama au omorât,
Din frãþuiorul cel mic,
Nu au mai lãsat nimic.
Kanal rai kã aunde,
Ãl iaga pel dume thode.
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Au venit ºi au cercetat
Pe hoþi ei nu au aflat.
ªi le-au cãutat pe morþi
ªi nu i-au gãsit bãtuþi.
Atunci minte ºi-au dat
Cã balauru i-a mâncat.
Primarul ce îmi fãcea
Ban de argint îmi lua
În patru cã îl tãia
ªi în puºcã îl bãga.
În balaur cã trãgea
Capul lui cã-i sfârteca,
Când de el s-a apropiat,
Copilaºului cel mic,
Capul atunci i-au vãzut.
Fata mare ce-a fãcut
La unchii ei a plecat
În lacrimi le-a povestit
Cum familia i-a pierit.
Culeasã de la unchiu Mocanu
a lui Miu ºi Leanca
27 Ianuarie 1984
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Thai avile rai thai dikhle
Le ciorãn na arakhle.
Le mullen kai rode
Ci arakhlele marde.
Pesti godi kai dine
Kã la xala jeangline.
So do rai baro kãrdeas
Teleari rupuno leas
Ande tarãnde indeas
Ande iagali šuteas.
Kana ande la çîrdeas
Latar o šero šudeas,
Paša late pašileas,
Do šaoro çînoro,
Dicilo lehko šero.
So doi ei bari kãrdeas
Ka pehkã kakh teleardeas
Andel iasfa oi phendeas
Sar e xala len xaleas.
Te aven baxtale romale!
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ªARPELE DE AUR
Verde frunzã trei frunze
Viaþa din om se scurge,
Cum se rupe aþa-n douã
Iatã ce va spun eu vouã:
Sus la grãdini el mergea
Pe ele de le îngrãdea,
Cã lemnele s-au uscat,
Altele s-au surupat,
Unele s-au putrezit,
De când pãrinþii au murit.
Totul s-a cam pustiit.
- Sorã, sorã, surioarã,
Adu-mi o canã cu apã,
Cã mi-e sufletunsetat,
De când aici am lucrat,
Sã repar grãdinile
Cã s-au rupt gardurile.
Sora lui când auzea
Valeº Devlla ce fãcea;
Canã cu lapte lua
ªi-n pãdure se ducea.
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O SAP O SUMNAKUNO
Zãleno thai trin patrea
Civava kã thavdea
Sar o thav šindeol pe
Dikta so phenav me:
Oprã kal barea gãlea
Len kaste o vazdea,
Kã le kat utile,
Aver phaàadile,
Unii kã ternile,
Dã kana-l dadda mulle.
Sa le barea pustii le.
- Phene, phene, pheiorîie
An mangã khã kuci pai,
Kã muào dii trušailo,
Dã kana aadilo,
Te vazdau le bareoàa
Kã phadile le katoàa.
Lesti phei kana ašundea
Valeº Devlla so kãrdea,
Kucii thudesa kã lela
Ando vãi telearãla.
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Când acolo ajungea
Cana jos ea ca punea
ªi din gurã aºa striga:
- ªarpe, ºarpe, ºerpiºor
Vino acum încetiºor.
Dã-mi o canã cu venin
În faþa ta eu mã-nchin,
ªi-þi dau o canã cu lapte,
Cã-i bolnav al meu frate.
ªarpe, ºarpe, ºerpiºor,
Vino acum, încetiºor
Nici vorba nu termina
ªarpele se arãta,
Înspre canã se-ndrepta
Laptele el tot cã bea
Pânã cana se golea.
Venin din gurã scotea,
Pânã cana se umplea.
La frate-sãu cã mergea,
Cana lui îi întindea,
Moartea-n ea se ascundea.
Jumãtate cu venin,
O canã din alumin
ªi jumãtate cu apã,
De moarte sã nu mai scapã.
Frate-sãu fiind însetat,
Pân la fund a ridicat.
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Kana oè arãsãla
Kucii tele oi kai thola
Andoa mui kai phenela:
- Sapa, sapa, sapoàa
Av tu mande akana.
Khã kucii venino dema
Angla tute dau èanga,
Dav tu khã kucii thudesa,
Kã-i nasfalo muào phra.
Sapa,sapa,sapoàa,
Avta lokãs akana
Ci ãi vorbiþa ci sfârola,
Thai o sapp sîkadeola,
Karing e kucii gãleas
Sa o thud o kã pileas
Ande kucii ta manas.
Venino andoa mui ankladeas,
J i kucii pherdeas.
Khãrã kana avileas,
Ka pehko phral kã gãleas,
E kucii lehkã kã deas
E moartea ande late sas.
Dopaše veninosa
Khã kucii aluminosa
Thai dopaše paiesa.
Lako phral trušalo sas,
Ji koa fundo o vazdeales.
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Frunzã verde trei frunze,
Viaþa din om se scurge.
Omul are legãmânt,
De-a fi abur pe pãmânt.
Venin el cã a bãut,
Pe datã a priceput
ªi din gurã i-a grãit:
- Mi-ai luat ochii surioarã
Stãpânã sã fii singurã.
Viermii ca sa te mãnânce
Sufletul tãu sã se stinge
Aºa-i spuse ºi a murit,
Ziua mare-n asfinþit.
Dupã ce l-a îngropat,
De acasã a plecat.
La trei zile ea s-a dus
La al ei phiramno i-a spus:
- Iubitule hai acasã,
Hai ºi fa-mã tu mireasã.
Împreunã sã trãim,
Sã trãim, sã nu muncim.
Atâta avere avem,
De numãrat nu putem.
Dar phiramno o drãcui
Din gurã aºa-i grãi:
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Zãleno thai trin patrea,
Lewsti civava thavdea.
O manuši sî phanglino
Pe phuw sar khã aburo.
Kana o venino pilea,
Andakh data o jeanglea
Andoa mui lakã phendea:
- Mîàã iakha phene lean
Tukã le averi te aen.
Te ulen pa tu’l terme
Teo dii te thavdel tele …
Kadea phendea thai mullo,
Lehko traio šindilo.
Pala so phraxosardea les,
Kãral oi kã teleardeas.
Dupã trei zile a plecat
La al ei phiramno in sat.
- Phiramnea mança avta,
Te kãrãsma mireasa,
Andekh than te bešas
Numai te xas thai te peas.
Same but bravalimos,
Te dinas naštisaras.
Bengãskã o phiramno deas
Andoa mui lakã phendeas:
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- Lua-te-ar dracu de muiere,
De muiere þârditoare,
Fruntea ta este cu sânge,
Dracun inima ta.
Când fratele þi-ai îngropat,
Cum sã merg la tine-n sat?
Cã eu sunt un om strãin
O sã-mi dai mie venin.
Pe tine eu nu te iau,
Nu te iau cã nu te vreau.
Tu femeie eºti spurcatã,
În veci nu vei fi iertatã.
Pleacã, pleacã de la mine,
Du-te-n negurã pustie.
Eu vezi cã sunt un strãin,
Când cer apã, tu-mi dai venin.
Când ea aºa c-auzi,
Vorba lui ce îi grãi,
Sus, sus, ea a sãrit
ªi la urmã a plesnit.
Cã phiramno n-a luat
ªi pe ea a alungat.
În bãtaia vântului,
Vântului turbatului.
Casa cu averile,
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- Lel tu o beng dã juwli,
Dã juwli bezexali,
Teo cikat makhlo’i ratesa,
Teo illo sî le bengãsa.
Kana te phrales praxosardean,
Thai tu les kã mudardean?
Kã me sîm khã manuºi strãino
Desa ma i man venino.
Cã me tut ci kamau,
Romni tut me na lau.
Tu san juwli marime,
Tu san prikãjime.
Telear,teleat tu mandar,
Jea ando kalimos angar.
Dikh me sîm khã strãino
Te peau pai desma venino.
Kana oi achundea,
O divano kai phendea,
Oprã, oprã oi xutili
Thai pã urmã plexnili
Kã o phiramno la ci lea
Thai o la kã naadea.
Ando mardimos la bravalleako
Bravalleako la turbako.
O khãr le mandimatãnça,
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Casa cu grãdinile,
A rãmas pustiului
ªi a necuratului,
Cum a rãmas de la mumã,
Cum de la frate a rãmas,
Cum de la sorã a rãmas.
Numai este nimeni
Sã aibã grijã de ea.
Culeasã de la Mândra lui Nani
Nora lui Rista.
19 Marie 1985
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O khãr le bareança,
Ailo le pustiohkã
Thai le bengãhko,
Sar ašilo katai dei,
Sar katoa phral ašilo
Sar kata’i phei meklino.
Manai khonikh te dikhãkl
Ando khãr te beel.
Te aven baxtale romale!
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