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...što oko ne vide, i uho ne ču,
i u srce čoveku ne dođe,
to ugotovi Bog onima,
koji ga ljube...
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ZAPISI NAŠIH DUŠA

Narodno stvaralaštvo je sveobuhvatno i u sebi neguje
sve književne vrste koje su ljudi usmenim predanjem s kolena na koleno prenosili iz generacije u generaciju. Kako
čovekov život započinje rođenjem a nastavlja se detinjstvom i nastavlja se odrastanjem (kada dete razvija govor
i memoriju), to je i narodno stvaralaštvo tome prilagođeno.
Ono prati čovekov psiho-fizički razvoj i na taj način zalazi
u sve segmente njegovog života.
U ovoj maloj zbirci zapisivači su prisećajući se svog
detinjstva zapisali ono što im je iz tog životnog perioda
ostalo u sećanju a na taj način oživeli šaroliku lepezu narodne tradicije.
Neke od ovih pesama su fragmentarne, ali su zapisane zbog svoje lepote da bi, makar i takve, ostale i bile
sačuvane od zaborava.
Po obimu skromna, ova zbirka obuhvata period od
pevanja uspavanki nad kolevkom, izgovora prvih glasova
deteta i cucaljki pa do šaljivih pesmica kada dete uveliko
uči maternji jezik i povezuje pojmove u celinu.
Lepota ove zbirke jeste u njenoj izvornosti, čistoti i ona
podseća na bistri planinski izvor gde je svaka reč kap prozirne, pitke vode koja, kada se popije, čisti i krepi dušu i
telo.
Kroz ove stihove vraćamo se u vreme kada su se u
porodici učili osnovni pojmovi o životu, prirodi, pojavama,
a kod dece razvijao pravilan govor, mašta i pamćenje.
Čitajući ove stihove roditelji će se setiti svog detinjstva
i onog kulturnog nasleđa koje su im preneli njihovi prvi
vaspitači i učitelji. Na taj način ova zbirka dobija širu dimenziju i biva namenjena svima koji žele da budu učesnici
i svedoci onoga što se čuva od zaborava, a to je upravo
očuvanje tradicionalnih folklorističnih vrednosti. Tako svi
oni postaju prenosioci i čuvari stvaralaštva koje je uvek
odraz kulture jednog naroda.
Vesna Šubert,
direktor OŠ „Jovan Šerbanović“ Ranovac
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KU LAUTA DÎNĂPOJ
1, DIAL

Pră valja Kăluculuj,
Vădzuj fata Guculuj.
Ku śimpoanje,
Ku zdrînboanje,
Ku lauta dînăpoj,
Akuš vinje pră la noj
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1, IPA DIAL

1, LATIN COR

CU LAUTA DÎNĂPOI̯

CU LAUTA DINĂPOI

Pră vaľea Căluțului̯ ,
Vadzuị fata Guțuluị
Cu cimpoańe,
Cu zdrînboańe
Cu lauta dînapoi̯
Acuș vińe pră la noi̯̯

Pe valea Căluțului,
Văzui fata Guțului
Cu cimpoaie,
Cu zdrînboaie,
Cu lauta dinăpoi,
Acuși vine pe la noi.
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PRĂ UNĐE PASK ŎJLJI
2, DIAL

Manja, manja, manja, manja, manja!
Pră unđe pask ŏjlji?
Pră kîmpu ku flŏrilji.
Pră unđe pask pŏrśii?
Pră kîmpu ku sośii.
Manja, manja, manja, manja, manja!
Pră unđe pask vaśilji?
Pră kîmpu ku fraźilji.
Pră unđe pask źunśii?
Pră kîmpu ku nuśii.
Manja, manja, manja, manja, manja!
Pră unđe pask kaji?
Pră kîmpu ku skaji.
Pră unđe pask mîndzî
Pră kîmpu ku spîndzî.
Manja, manja, manja, manja, manja!
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2, IPA DIAL

2, LATIN COR

PRĂ UNĐE PASC ŎI̯ ĽI

PE UNDE PASC OILE

Mańa, mańa, mańa,
mańa, mańa!

Mana, mana, mana, mana,
mana!

Pră unđe pasc ŏi̯ ľi?
Pră cîmpu cu floriľi.
Pră unđe pasc pŏrśii?
Pră cîmpu cu sośii.

Pe unde pasc oile?
Pe câmpu cu florile.
Pe unde pasc porcii?
Pe câmpu cu socii.

Mańa, mańa, mańa,
mańa, mańa !

Mana, mana, mana, mana,
mana!

Pră unđe pasc vaśiľi?
Pră cîmpu cu fraźiľi.
Pră unđe pasc źunśii?
Pră cîmpu cu nuśii.

Pe unde pasc vacile?
Pe câmpu cu fragile.
Pe unde pasc juncii?
Pră câmpu cu nucii.

Mańa, mańa, mańa,
mańa, mańa!

Mana, mana, mana, mana,
mana!

Pră unđe pasc cai̯̯ i?
Pră cîmpu cu scai̯ i.
Pră unđe pasc mîndzî.
Pră cîmpu cu spîndzî.

Pe unde pasc caiii?
Pe câmpu cu scaii.
Pe unde pasc mînzii?
Pe câmpu cu spînzii.

Mańa, mańa, mańa,
mańa, mańa!

Mana, mana, mana, mana,
mana!
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MANJA, MANJA!
3, DIAL

Manjo, manjo!
Pašće manja ŏjlji,
Pi kîmpu ku flŏrilji.
Manjo, manjo!
Manjo, manjo!
Pašće manja mjelušăji,
Pi kîmpu ku kokošăji.
Manjo, manjo!
Manjo, manjo!
Pašće manja bjerbjeśeji,
Pi kîmpu ku brjebenjeji.
Manjo, manjo!
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3, IPA DIAL

3, LATIN COR

MANJA, MANJA!

MANA, MANA!

Mańo, mańo!

Mano, mano!

Pașće mańa ŏi̯ ľi,
Pi cîmpu cu flŏriľi.

Paște mana oile,
Pe câmpu cu florile.

Mańo, mańo!
Mańo, mańo!

Mano, mano!
Mano, mano!

Pašće mańa mi̯ elușăi̯ i,
Pi cîmpu cu cocoșăi̯ i.

Paște mana mielușeii,
Pe câmpu cu cocoșeii.

Mańo, mańo!
Mańo, mańo!

Mano, mano!
Mano, mano!

Pašće mańa bi̯ erbi̯ eśei̯ i,
Pi cîmpu cu bŕebeńei̯ i.
Mańo, mańo!

Paște mana berbeceii,
Pe câmpu cu brebeneii.
Mano, mano!
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AŠA-S MUMĂ FJAĆILJI
4, DIAL

Aša-s mumă fjaćilji,
Fjaćilji ka pjarălji.
Aša-j sama fjaćilor
- fjaćilor ka pjarălor.
Kît îs pjarălji mikićjalje,
Stau în krjangă kicîcalje.
Dar kînd jalje
Să mărjesk šî pikă źos,
Să împîšnjesk,
šî purśeji lje îndrăźesk.
Aša-s mumă fjaćilji,
fjaćilji ka pjarălji.
Aša-j sama fjaćilor
- fjaćilor ka pjarălor.
Kît îs fjaće mikićjalje,
Lji drag lu părinc dă jalje
Dar kînd fjaćilji măj krjesk,
Šî părincî lje urăsk,
Dar șî strinji lje îndrăźesk.
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4, IPA DIAL

4, LATIN COR

AȘA-S MUMĂ FI̯ AĆIĽI

AȘA-S MUMĂ FETELE

Așa-s mumă fi̯aćľi,
Fi̯ aćiľi ca pi̯ arăľi.

Așa-s mumă fe(a)tele,
Fe(a)tele ca pe(a)rele.

Așa-i̯ sama fi̯aćilor,
- fi̯aćilor ca pi̯ arălor.

Așa e sama fe(a)telor,
- fe(a)telor ca pe(a)relor.

Cît îs pi̯ arăľi
mikići̯ aľe,
Stau în cri̯ angă kițîțaľe.

Cît îs pe(a)rele mikite(a)le,
Stau în creangă chițițale.

Dar cînd i̯ alje
să mări̯ esc șî pică źos,
să împîșńesc
șî purśei̯ i ľe îndrăźesc.
Aša-s mumă fjaćilji,
fjaćilji ca pjarălji.
Aša-j sama fjaćilor
- fjaćilor ca pjarălor.
Cît îs fjaće mikići̯ aľe,
Ľi drag lu părinț dă i̯ aľe.
Dar cînd fi̯aćiľi măi̯ cŕesc,
Șî părințî ľe urăsc,
Dar șî strińi ľe îndrăźesc.
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Dar cînd ele
Se măresc și pică jos,
Se împîșnesc
Și purceii le îndrăgesc.
Așa-s mumă fe(a)tele,
Fe(a)tele ca pe(a)rele.
Așa e sama fe(a)telor,
- fe(a)telor ca pe(a)relor.
Cît îs fe(a)te mikite(a)le,
Li drag la părinț de ele.
Dar cînd fe(a)tele mai
cresc,
Și părinții le urăsc,
Dar și strini le
îndrăgesc.

DRAGOSTA DĂ FATĂ MARE
5, DIAL

Dragosta dă văduvică
Je ka karnja dă jerebică.
Dragosta dă văduvonj
Je ka karnja dă śoronj.
Dragosta dă fată mare
Je ka păsuju dîn kăldare
Śe-j punj o mînă dă sare
Š-îl lapidz pră kŏastă în valje.
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5, IPA DIAL

5, LATIN COR

DRAGOSTA DĂ FATĂ
MARE

DRAGOSTA DE FATĂ
MARE

Dragosta dă văduviță
I̯ e ca carńa dă i̯ erebiță.

Dragostea de văduviță
E ca carnea de ierebiță.

Dragosta dă văduvoń
I̯ e ca carńa dă śoroń.

Dragostea de văduvoni
E ca carnea de ceoroni.

Dragosta dă fată mare
I̯ e ca păsui̯ u dîn căldare
Śe-i̯ puń o mînă dă sare
Ș-îl lapidz pră cŏastă-n
vaľe.

Dragostea de fată mare
E ca pasuiu din căldare
Ce-i pui o mână de sare
Și-l lapiz pe coastă-n
vale.
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DURU, DURU, DURUJAN - 1
6, DIAL

Duru, duru, durujan
După kasa lu Stojan.
Aj măj miś
prîn urdzîś,
Aj măj mari
prîn lăstari,
Aj mižlośinj
prîn rădăśinj,
Unđe puje rîacâlji
Să-j śiupim mustacîlji
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6, IPA DIAL

6, LATIN COR

DURU, DURU, DURUI̯ AN
-1

DURU, DURU, DURUJAN
-1

Duru, duru, durui̯ an
După casa lu Stoi̯ an.

Duru, duru, durui̯ an
După casa lu Stoi̯ an.

Ai̯ măi̯ miś
prîn urdzîś
Ai̯ măi̯ mari
prîn lăstari.

Ai mai mici
prin urzici,
Ai mai̯ mari
prin lăstari.

Ai̯ mijlośiń
prîn radaśiń,
Unđe pui̯ e rąțăľi
Sa-i̯ śiupim mustațîľi.

Ai mijlocini
prin rădăcini,
Unde puie rațăle,
Sa-i̯ ciupim mustățile.
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DURU, DURU, DURUJAN – 2
7, DIAL

Duru, duru, durujan,
arđe kasa lu Stojan.
Las-să ardă
- dur, dur, dur,
Dă śe-a puso lîngă drum.
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7, IPA DIAL

7, LATIN COR

DURU, DURU, DURUI̯ AN
–2

DURU, DURU, DURUIAN
–2

Duru, duru, durui̯ an,
arsă casa lu Stoi̯ an

Duru, duru, duruian,
arsă casa lu Stoian.

Las-să ardă
- dur, dur, dur,
Dă śe-a puso lîngă drum.

Las-să ardă
- dur, dur, dur,
De ce-a puso lângă drum.
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DURU, DURU, DURUJAN – 3
8, DIAL

Duru, duru, durujan,
După kasa lu Stojan
Aj mej mari pin lăstari,
Aj mej miśi pin urdzîś,
Aj mej mižlośinj pi su rădăśinj.
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8, IPA DIAL

8, LATIN COR

DURU, DURU, DURUJAN
–3

DURU, DURU, DURUJAN
–3

Duru, duru, durui̯̯ an,
După casa lu Stoi̯̯ an
Ai̯ mei̯ mari pin lăstari,
Ai̯ mei̯ miśi pin urdzîśi,
Ai̯ mei̯ mijlośińi pi su
rădăśińi.

Duru, duru, duruian,
După casa lu Stoian
Ai mai mari p(r))in lăstari,
Ai mai mici p(r))in urzici,
Ai mai mijlocini pe su
rădăcini.
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DURU, DURUIJAN – 4
9, DIAL

Durujan, durujan,
După kasă lu Stojan,
Aj măj miśi pin urzîśi
Aj mari pin lăstari,
Aj mižlośinj pi supt rădăśinj,
Unđe uauo racălji,
Să-c kufŏr mustacîlji.
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9, IPA DIAL

9, LATIN COR

DURU, DURUI̯ AN – 4

DURU, DURUI̯ AN – 4

Durui̯ an, durui̯ an,
După casă lu Stoi̯ an,
Ai̯ măi̯ miśi pin urdzîśi
Ai̯ mari pin lăstari,
Ai̯ mijlośińi pi supt
rădăśińi,
Unđe uauo rațăľi,
Să-ț cufŏr mustacîľi.

Duruian, duruian,
După casă lui Stoian,
Ai mai mici p(r)in urzici
Ai mari p(r)in lăstari,
Ai mijlocini pe sub
rădăcini,
Unde ouo rațele,
Să-ț cufor mustățele.
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DURA, DURA, KU KĂRUCA
10, DIAL

Dura, dura, ku kăruca,
Pîn-la kasa lu Ljikuca,
Lu Ljikuca fata marje,
Sta ku păru pi spinarje.
Ja ašćeaptă un dănăśel,
Să să dukă după jel!
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10, IPA DIAL

Dura, dura, cu căruța,
Pîn-la casa lu Ľicuța,
Lu Ľicuța fata maŕe,
Sta cu păru pi spinaŕe.
I̯ a ašćeaptă un dănăśel,
Să să ducă după jel!

10, LATIN COR

Dura, dura, cu căruța,
Pîn-la casa lu Licuța,
Lu Licuța fata mare,
Sta cu părul pe spinare.
Ea așteaptă un dănăcel,
Să se ducă după él!
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FLĂMÎNDOSU
11, DIAL

Mujka mja ku ćioku marje,
Dum un pjašće đi mînkarje,
Da măj kîtă ș-o nopîrkă,
Să nu mă doară la burtă.
Šî un bălaur kît đi mik,
Să îm trjakă la burik.
Nu-c mujta să-m duśi o broaskă,
Pjanjilji măj jut să-m krjaskă,
Da măj adum š-un šobol,
Să-l îngit šî să adorm.
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11, IPA DIAL

11, LATIN COR

FLĂMÎNDOSU

FLĂMÎNDOSU

Mui̯ ca mi̯ a cu ćiocu
maŕe,
Dum un pjašće đi
mîncaŕe,
Da măi̯ cîtă ș-o nopîrcă,
Să nu mă doară la burtă.
Șî un bălaur cît đi mic,
Să îm tri̯ acă la buric.
Nu-ț mui̯ ta să-m duśi o
broască,
Pi̯ ańiľi măi̯ i̯ ut să-m
cri̯ askă,
Da măi̯ adum š-un șobol,
Să-l îng'it șî să adorm.

Muica mea cu ciocu
mare,
Du-mi un pe(a)ște de
mâncare,
Dar mai cîtă ș-o nâpârcă,
Să nu mă doară la burtă.
Și un bălaur cît de mic,
Să îm treacă la buric.
Nu-ț (m)uita să-m duci o
broască,
Penele mai iut să-m
crească,
Dar mai-mi adu și un șobol,
Să-l înghit și să adorm.
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ALA-M ŽOAKĂ BABILJI
12, DIAL

Ala-m źoakă Babilji,
- źoaka-mi-š măj źoakă
Ŏalje sćirbe pră polică
- trupa-rupa-ta!
Ala-m źoakă fjaćilji
- źoaka-mi-š măj źoakă
Viorjalje grjengurjalje
- trupa- rupa-ta!
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12, IPA DIAL

12, LATIN COR

ALA-M ŹOACĂ BABIĽI

ALA-M JOACĂ BABELE

Ala-m joacă Babiľi
- joacă-mi-ș măi̯ źoacă.

Ala-m joacă Babele
- joacă și-(mi) mai joacă.

Ŏaľe șćirbe pră poliță
- trupa-rupa-ta!

Oale știrbe pe poliță
- trupa-rupa-ta!

Asa-m źoacă fi̯aćiľi
- źoaca-mi-ș măi̯ źoacă.

Așa-m joacă fe(a)tele
- joacă și-(mi) mai joacă.

Viori̯ aľe gŕenguri̯̯ aľe
- trupa – rupa-ta!

Viore(a)le grengure(a)le
- trupa- rupa-ta!
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DĂ LA ĐAL DĂ KLADOVA
13, DIAL

Dă la đal dă Kladova
źoakă popii „vanvura”.
Źoakă popii „vanvura“
la Mărija văduva.
Źoakă popii dă să rup,
În opinśi dă giž dă nuk.
În opinśi dă giž dă nuk,
Potkoviće ku đinc dă ćuš.

33

13, IPA DIAL

13, LATIN COR

DĂ LA ĐAL DĂ
KLADOVA

DE LA DEAL DE
KLADOVA

Dă la đal dă Cladova
źoacă popii „vanvura”

De la deal de Cladova
joacă popii „vanvura”.

Źoacă popii „vanvura”
la Mării̯ a văduva.

Joacă popii „vanvura“
la Măria văduva.

Źoacă popii dă să rup,
În opinśi dă g'ij dă nuc,

Joacă popii de se rup
în opinci de ghij de nuc

În opinśi dă g'ij dă nuc
Potcoviće cu đinţ dă ćuş.

în opinci de ghij de nuc
potcovite cu dinţi de ciuş.
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LĂBUCĂ DĂ GÎSKĂ
14, DIAL

Lăbucă dă gîskă,
karje mi će frînźe?
Baba ku tojagu,
Mošu ku śumagu!
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14, IPA DIAL

14, LATIN COR

LĂBUȚĂ DĂ GÎSCĂ

LĂBUȚĂ DE GÎSKĂ

Lăbuță dă gîscă,
caŕe mi će frînźe?

Lăbuță de gîskă
care mi te frînge?

Baba cu toi̯ agu,
Moșu cu śumagu!

Baba cu toiagu
Moșu cu ciumagu!
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PIŚIORUŠ ĐE GÎSKĂ
15, DIAL

Piśoruš đe gîskă,
Karje mi će frînsă?
Mošu ku tojagu,
Baba ku śiumagu!
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15, IPA DIAL

15, LATIN COR

PIŚIORUŠ ĐE GÎSCĂ

PICIORUȘ DE GÎSCĂ

Piśioruš đe gîskă,
Caŕe mi će frînsă?

Picioruș de gîscă,
Care mi te frînsă?

Moșu cu toi̯ agu,
Baba cu śiumagu!

Moșu cu toiagu,
Baba cu ciumagu!
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MŎAŠA, UN ŎU ŠÎ UN BŎU
16, DIAL

M-ă dusăj la mŏaša
să îm đea un ŏu,
Nu-m đeacă un ŏu
ma-m đeacă un bŏu,
Ku un korn înkornorat
šî ku unu săbijat,
Ku un đinće đe paj,
fuźi kă će taj.
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16, IPA DIAL

16, LATIN COR

MŎAŠA, UN ŎU ȘÎ UN
BŎU

MOAŠA, UN ŎU ȘI UN
BOU

M-ă dusăi̯ la mŏașa
să îm đea un ŏu,

M-ă dusăi la moașa
să îm dea un ou,

Nu-m đeață un ŏu
ma-m đeață un bŏu,

Nu-m deață un ou
ma-m deață un bou,

Cu un corn încornorat
șî cu unu săbii̯ at

Cu un corn încornorat
și cu unu săbiat

Cu un đinće đe pai̯
Fuźi că će tai̯ .

Cu un dinte de pai
fugi că te tai.
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VORBĂ ÎNTORTOKJATĂ
17, DIAL

Am venjit să mă rog dă ćinje,
să-m daj o prună bolnavă,
dă un ŏm uskat.
Šapće dzaśe dă kînd dzîlje,
a bljeznjit grinda okji în jel.
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17, IPA DIAL

17. LATIN COR

VORBĂ ÎNTORTOKJATĂ

VORBĂ ÎNTORTOCHIATĂ

Am veńit să mă rog dă
ćińe,
să-m dai̯ o prună
bolnavă,
dă un ŏm uscat,

Am venit să mă rog de tine,
să-mi dai o prună
bolnavă,
de un om uscat,

Șapće dzaśe dă kînd
dzîľe,
a bľezńit grinda
oki̯ i în i̯ el.

Șapte zace de când
zile,
a bleznit grinda
ochi în él.
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KOLJINDA – 1
18, DIAL

I-ju-juuu, i-ju-juuu!
Koljindrjec, đe-aj mărjec,
đeškiđec dakă vrjec!
...
Bună dzîua la Aźjun,
kă măj bună la Krăśjun,
pintru śeas bun!
Kălušăi̯ , mi̯ elušăi̯ ,
Vițăluš, purśeluš,
Sănătaće, bogătaće,
Ŏj la strungă,
Banj în pungă!
Alu Aźjun
ku dovljaće,
alu Krăśjun ku źumăraće!
...
Dănje kolaku šî kîrnatu
kă pljekăm la altu!
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18 LATIN COR

18, IPA DIAL

COL'INDA – 1

COLINDA – 1

I-i̯ u-i̯ uuu, i-i̯ u-i̯ uuu!

I-ju-juuu, i-ju-juuu!

Coľindri̯ ec, đe-ai̯ măŕeț,
đeșkiđeț dacă vŕeț!

Colindreț, de-ai măreț,
deșchideț dacă vreți!

...

...

Bună dzîua la Aźun
că măi̯ bună la Crăśi̯ un
pintru śeas bun!

Bună ziua la Ajun
că măi̯ bună la Crăciun.
Pentru ceas bun!

Călușăi̯ , mi̯ elușăi̯ ,
Vițăluș, purśeluș,
Sănătaće, bogătaće,
Ŏj la strungă,
Bań în pungă!

Călușăi, mielușei,
Vițăluș, purćeluș,
Sănătate, bogătate,
Oj la strungă,
Bani în pungă!

Alu Aźun
cu dovľaće,
alu Crăśi̯ un cu jumăraće!

Alu Ajun
cu dovleate,
alu Crăciun cu jumărete.

...

...

Dăńe colacu șî cîrnatu
kă pľecăm la altu!

Dăne colacu și cârnatu
că plecăm la altu!

46

KOLJINDA – 2
19, DIAL

Bună dzîua lu Aźun
Kă măj bună la Krăśiun
Într-un śeas bun!
Kîće stîalje atîćea mnjalje,
Kîc brjebenjej atîca bjerbeśej,
Kîc gjeośej atîca mnjelušăj.
Kiće śjape atîćea jape,
Kîc usturoj atîca bŏj,
Kîc śufij atîca kopij,
Kîtă kărămida pje kasă
Atîca banji pje masă!
Ŏj la strungă, banj în pungă,
Bŏj la jug, kaj la plug,
Glod în pod,
Puj su pod!
Găinji ŏuătoarje,
Muijerji prăsătoarje,
Porśi unturoš,
Ŏaminj sănătoš!
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19, IPA DIAL

19, LATIN COR

KOLINDA – 2
KOLJINDA – 2
Bună dzîua lu Aźun
Că măj bună la Crăśiun
Într-un śeas bun!
Cîće stąľe atîćea mńaľe,
Cîț brebeńei̯ atîța
bérbeśei̯ ,
Cîț gi̯ eośei̯ atîța
mńelušăi̯ .
Cîće śi̯ ape atîćea i̯ ape,
Cîț usturoi̯ atîca bŏi,
Cîț śufii̯ atîca copii̯ ,
Cîtă cărămidă pé casă
Atîța bańi pé masă!
Ŏi̯ la strungă, bańi în
pungă,
Bŏi̯ la jug, cai̯ la plug,
Glod în pod,
Pui̯ su pod!
Găińi ŏuătoaŕe,
Mui̯ eri prăsătoaŕe,
Porśi unturoș,
Ŏamińi sănătoș!

48

Bună ziua lu Ajun
Că mai bună la Crăciun
Într-un ceas bun!
Cîte stele atîtea
miele,
Cîți brebenei atîța
berbecei,
Cîț gheocei atîța mielușăi.
Cîte ceape atîtea iepe,
Cîți usturoi atîța boi,
Cîți ciufii atîța copii,
Cîtă cărămida pe kasă
Atîța bani pe masă!
Oi la strungă, bani în
pungă,
Boi la jug, cai la plug,
Glod în pod,
pui su pod!
Găini ouătoare,
Muieri prăsătoare,
Porci unturoși,
Oameni sănătoși!

KOLO-N VALJE LA FÎNTÎNĂ
20, DIAL

Kolo în valje la fîntînă
Dŏuă fjaće spală lînă
Dŏj dănaś lje cîn dă mînă.
Fa fećică ku kokor,
După minje o să morj!
Fa fecică inkokorata,
D-ja, ku minje în gură odată!

49

20, IPA DIAL

20, LATIN COR

COLO-N VAĽE LA
FÎNTÎNĂ

COLO-N VALE LA
FÂNTÂNĂ

Colo în vaľe la fîntînă
Dŏuă fi̯aće spală lînă
Dŏi̯ dănaśi ľe țîn dă
mînă.

Colo în vale la fântână
două fete spală lână
doi dănaci le țin de
mână.

Fa fećiță cu cocor
După mińe o să mori.

Fa fetiță cu cocor
După mine o să mori.

Fa fećiță încocorată
D-i̯ a, cu mińe în gură
odată!

Fa fetiță încocorată,
D-ea, cu mine în gură
odată!

50

ARE GUCU DŎUĂ JAPE
21, DIAL

Are Gucu dŏuă jape
Amîndŏuă stau să fjaće.
Una fată la Krăśiun
kînd je lapćili măj bun.
Una fată la Ispas
kînd je lapćilji măj gras.
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21, IPA DIAL

21, LATUN COR

ARE GUȚU DŎUĂ
FI̯ AĆE

ARE GUȚU DOUĂ
FE(A)TE

Are Guțu dŏuă i̯ ape
Amîndŏuă stau să fi̯aće

Are Guțu două iepe
amândouă stau să fiate.

Una fată la Crăśiun
Cînd i̯ e lapći̯ ľi măi̯ bun.

Una fată la Crăciun
când é laptele mai bun,

Una fată la Ispas
Cînd i̯ e lapći̯ ľi măi̯ gras.

Una fată la Ispas,
când é laptele mai gras.

52

GUCU – KOPIL FĂRDĂ MUMĂ
22, DIAL

Śe rjaj mînka tu Guculje?
Śe-m vi da măjkuculje!
A tu, Folćo, śe reaj mînca?
Jo nu rjaš mînka,
Jo apă rjaš bja,
A dăaśja, dă kodri mari,
Dă pră supt stranj!
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22, IPA DIAL

22, LATIN COR

GUȚU – COPIL FĂRDĂ
MUMĂ

GUȚU – KOPIL FĂRDĂ
MUMĂ

Śe reai̯ mînka tu Guțuľe?

Ce vreai mînca tu Guțule?

Śe-m vi da măi̯ cuțuľe!

Ce-mi vi da maicuțule!

A tu, Folćo, śe reai̯
mînca?

Dar tu, Folceo, ce vreai
mînca?

I̯ o nu reaș mînka,
I̯ o apă reaș bi̯ a,
a dăaśii̯ a, dă codri
mari,
dă pră supt stańi!

Io nu vreaș mînca,
Io apă vreaș bia,
(d)a(r) deaceea, de codri
mari,
de p(r)e sub stani!

54

NANJI , NANJI
23, DIAL

Nanji, nanji,
Puju Stanji,
Vino lunj
Dă-l-adunj,
Vino mîcă
Dă dăj cîcă,
Vino sŏamnje,
Dă-l-adoarmje.
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23, IPA DIAL

23, LATIN COR

NAŃI , NAŃI

NANI, NANI

Nańi, nańi,
Pui̯ u Stańi,
Vino luń
Dă-l aduń,
Vino mîță
Dă dăj țîță,
Vino sŏamńe,
Dă-l-adoarme.

Nani, nani,
Puiu Stani,
Vino luni
De-l-aduni,
Vino mâță
De dăi țâță,
Vino soamne,
De-l-adoarme.

56

LĂLĂ, DOAMNJE, ŚE VĂDZUJ
24, DIAL

Lălă, Doamnje,
śe vădzuj
În grăđina ku păsuj!
Vădzuj ćinăr ku bătrîn
pănă îš bagă mînjlji în sîn!
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24, IPA DIAL

24, LATIN COR

LĂLĂ, DOAMŃE, ŚE
VĂDZUI̯

LELE, DOAMNE, CE
VĂZUI

Lălă, Doamńe,
śe vădzui̯
în grăđina cu păsui̯ !

Lele, Doamne,
ce văzui
în grădina cu păsui!

Vădzui̯ ćinăr cu bătrîn
pănă îș bagă mîńľi în sîn!

Văzui tînăr cu bătrîn
pănă îș bagă mânele în
sîn!

59

PORCU, 1
25, DIAL

Duao śjuljiće,
Duao bjeljiće,
Patru propćiće,
Un fălăstîk,
Šî un rădzîmuš.

60

25, IPA DIAL

25, LATIN COR

PORCU, 1

PORCU, 1

Dŏaŏ śiuľiće,
doaŏ beľiće,
patru propćiće,
un fălăstîc,
șî un rădzîmuș.

Douo ciulite,
douo belite,
patru proptite,
un fălăstîc,
și un răzimuș.

61

PORCU, 2
26, DIAL

Śjumalkă, śjumalkă:
Patru propćiće
Douo bjeljiće
Douo śjuljiće
Šî un fîlfîstîk.

63

26, IPA DIAL

26, LATIN COR

PORCU, 2

PORCU(L), 2

Śiumelcă, śiumelcă:

Ciumelcă, ciumelcă:

Patru propćiće
doaŏ beľiće
doaŏ śiuľiće
șî un fîlfîstîc.

Patru proptite
doao belite
doao ciulite
și un fâlfâstîc.

64

DOUĂ BABE TĂJNUJE
27, DIAL

Binje, fa soro,
Da c-a pljekat njepotutu la školă să-nvjacă
sîrbjašće?
- Cuku-l mama, a fost jerj toată dzîuă,
šî a învăcat - numa kum kă a învăcat!
Nuje o mînă đe karnje
Dar vorbjašće sîrbjašće ka apa.
La koljeašă îj dzîśe ŎVCA!
Feriko đe voj!

65

27, IPA DIAL

27, LATIN COR

DOUĂ BABE TĂI̯ NUI̯ E

DOUĂ BABE TĂINUIE

Bińe, fa soro, da ț-a
pľecat ńepotutu la școală
să învi̯ ață sîrbi̯ așće?
Țucu-l mama, a
fost i̯ eŕ toată
dzîuă,
șî a învățat numa
cum că a învățat!
Nui̯ e o mînă
đe carńe dar
vorbi̯ așće
sîrbi̯ așće ca apa.
La koľeașă îi̯
dzîśe ŎVȚA!

Bine, fa soro, da ți-a
plecat nepotutu la
școală să înve(a)ță
sârbeaște?
Țucu-l mama, a
fost ieri toată ziuă,
și a învățat - numa
cum că a învățat!
Nuie o mînă de
carne
dar vorbeaște
sârb̯eaște ca apa.
La coleașă îi zice
OVȚA!

Feriko đe voi̯ !

Ferice de voi!

66

KOLJEŠÎCĂ
28, DIAL

Kolješîcă - kăćemak,
să će mănînk sut un fag.
Kolješîcă - mămăljigă,
să će mănînk fărdă frikă.
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28, IPA DIAL

28, LATIN COR

COĽEȘÎȚĂ

KOLJEŠÎCĂ

Colješîcă - căćemac,
să će mănînc sut un fag.
Colješîță - mămăl'igă,
să će mănînc fărdă frică.

Coleșiță - căcemac,
să te mănânc sub un fag.
Coleșiță - mămăligă,
să te mănânc fărdă frică.
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DUMITRE, DUMITRE
29, DIAL

Dumitre, Dumitre
Dumitre urîće.
Śe jo să mă fak
Dă urîtu tău
Šî dă a mujki tîalje?
Făśeamaš să mă fak
troskăcăl pră drum.
Făće, mîndro, făće!
Kă jo să mă fak
Ćinăr păkurarj.
Porśii će va pašće
jară a mja vi fi!
Dumitre, Dumitre
Dumitre urîće.
Śe jo să mă fak
Dă urîtu tău
Šî dă a mujki tîalje?
Făśeamaš să mă fak
pălămidă în grîu.
Făće, mîndro, făće,
kă n-am śe să-c fak.
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29, IPA DIAL

29, LATIN COR

DUMITRE, DUMITRE

DUMITRE, DUMITRE

Dumitre, Dumitre
Dumitre urîće.

Dumitre, Dumitre
Dumitre urâte.

Śe i̯ o să mă fac
dă urîtu tău
șî dă a mui̯ ki tąľe?

Ce io să mă fac
de urâtu tău,
și de a muichi taľe

Făśeamaș să mă fac
troscățăl pră drum.

Făceamaș să mă fac
Troscățăl p(r)e drum.

Făće, mîndro, făće!
Că i̯ o să mă fac
ćinăr păcuraŕ.

Făte, mândro, făte!
Că io să mă fac
tînăr păcurar.

Porśi će va pašće
i̯ ară a mi̯ a vi fi!

Porci ce va paște
Iară a mea v(e)i fi!

Dumitre, Dumitre
Dumitre urîće.

Dumitre, Dumitre,
Dumitre urâte.

Śe jo să mă fac
dă urîtu tău
șî dă a mujki tąľe?

Ce io să mă fac
de urâtu tău,
și de a muichi tale?

Făśeamaș să mă fac
pălămidă în grîu.

Făceamaș să mă fac
pâlâmidă în grîu.

Făće, mîndro, făće,
că n-am śe să-ț fac.

Făte, mândro, făte,
că n-am ce să-ț fac!

71

DŎAMNJE AŽUTĂ
30, DIAL

Doamnje aźută,
Kapră śjută,
Prśi ku koarnje,
Batăl Doamnje!

72

30, IPA DIAL

30, LATIN COR

DŎAMŃE AŹUTĂ

DOAMNE AJUTĂ

Doamńe aźută,
Capră śi̯ ută,
Pîrśi cu coarńe
Batăl Doamńe!

Doamne ajută
Capră ciută,
Pîrci cu coarne,
Batăl Doamne!

73

GÎDZÎ, GÎDZÎ
31, DIAL

Gîdzî, gîdzî, pră mălaj,
Bună fată kăpătaj
Dă o sută šî śinś dă anj,
Niśi în gură n-o kătaj.
Dar kînd o kătaj în gură,
Nuje đinće pikătură.
Kînd skoasă bou pră ušă,
Rupsă bou šî să dusă.
Tru-na-na, boulje na,
Kă nuje asta boala tîa,
Ma je asta mîndra mja.
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31, IPA DIAL

31, LATIN COR

GÎDZÎ, GÎDZÎ

GĂDZÎ, GÎDZÎ

Gîdzî, gîdzî, pră mălai̯ ,
Bună fată căpătai̯
dă o sută șî śinś dă ań,
niśi în gură n-o kătai̯ .

Gîdzî, gîdzî, pe mălai,
Bună fată căpătai
de o sută șî cinci de ani,
nici în gură n-o cătai.

Dar cînd o cătai̯ în gură,
nui̯ e đinće picătură.
Cînd scoasă bou pră
ușă,
Rupsă bou șî să dusă.

Dar când o cătai în gură,
nuie dinte picătură.
Când scoasă bou pe
ușă,
Rupsă bou și se dusă.

Tru-na-na, bouľe na,
Că nui̯ e asta boala tą,
Ma i̯ e asta mîndra mi̯ a.

Tru-na-na, boule na,
Că nuie asta boala ta,
Ma é asta mândra mea.

75

KUM ĆE KJAMĂ
32, DIAL

Kum će strîgă?
- Mămăljigă!
Kum će kjamă?
- Sorbidzamă!
Kum će baće?
- Pistă spaće!

76

32, IPA DIAL

32, LATIN COR

CUM ĆE KI̯ AMĂ

CUM TE CHEAMĂ

Cum će strîgă?
- Mămăľigă!

Cum te strigă?
- Mămăligă!

Cum će ki̯ amă?
- Sorbidzamă!

Cum te cheamă?
- Sorbizamă!

Cum će baće?
- Pistă spaće!

Cum te bate?
- Peste spate!

77

RUGARE PĂNĂ-N KULKARJE, 1
33, DIAL

Dumnjedzău ku
Sîntă Majkă Preastîśe
Đe rău să nje ferească
Šî să nje okroćească.

78

33, IPA DIAL

33, LATIN COR

RUGARE PĂNĂ-N
CULCAŔE, 1

RUGARE PĂNĂ-N
CULCARE, 1

Dumnńedzău cu
Sîntă mai̯ kă Preastîśe
Đe rău să ńe ferească
Șî să ńe ocroćească.

Dumnnezeu cu
Sîntă Maică Preastîce
De rău să ne ferească
Și să ne ocrotească.

79

RUGARE PĂNĂ-N KULKARJE, 2
34, DIAL

Dumnjedzău ku
Sîntă Majkă Mărije
Ku noj să fije.

80

34, IPA DIAL

34, LATIN COR

RUGARE PĂNĂ-N
CULCAŔE, 2

RUGARE PĂNĂ-N
CULCARE, 2

Dumńedzău cu
Sîntă Mai̯ că Mării̯ e
Cu noi̯ să fii̯ e.

Dumnezeu cu
Sîntă Maică Mărie
Cu noi să fie.

81

KÎRLĂLJEASA
35, DIAL

Kîrlăljeasa,
Man*-d-aljasa,
Sîtă rară, ješ afară!
Sîtă đeasă, tună-n casă!
Bŏj, grîu,
Š-întră grău,
Ŏj lînoasă,
Vaśi lăptŏasă!

82

35, IPA DIAL

35, GHINOIU, 1997

CÎRLĂĽEASA

CHIRALEISA

Cîrlăľeasa,
Man*-d-aľasă,
Sîtă rară i̯ eș afară!
Sîtă đeasă tună-n casă!
Bŏi̯ , grîu
Ș-întră grău,
Ŏi̯ lînoasă,
Vaśi lăptŏasă!

Chiraleisa,
Spic de grău
Pănă-n brîu,
Roade bune,
Mană*-n grâne!
...

83

TATA AL NUOSTRU
36, DIAL

Tata al nuostru,
Kare ješći în śerjuri,
Să să sfînțască numilji a Tîău,
Să vină împărăcîja Tîa,
Să fije vŏja Tîa,
Prăkum în śerjuri aša šî pră pomînt.
Pînjea nuastră a dă tuaće dzîljilji,
Dă-nje-o nuao astădz.
Ši lasă nuao dătorijilji nuaštre,
Kum lăsăm šî noj dătornjiśilor nuoštri.
Ši nu nje duśe pră noj în ispită,
Numa nje skoaće dă la al rău.
Kă a Tîa jastă împărățîja
Šî pućjarja šî slava, a
Tatăluj šî a Fiuluj šî a Sfîntuluj Duh,
Akuma šî întotdăuna,
Šî în vjaku vjakuluj.
AMIN!

84

36, BIBLIA,
ȘERBAN, 1688.

36, IPA DIAL

TATA AL NUOSTRU

TATĂL NOSTRU

Tata al nuostru,
Care i̯ eșći în śeruri,
Să să sfînțască numiľi a
T'ău,
Să vină împărățîi̯ aTą,
Să fii̯ e vŏi̯ a Tą,
Prăcum în śeruri așa șî
pră pomînt.
Pîńea nuastră a dă tuaće
dzîľiľi, dă-ńe-o nuao
astădz.
Și lasă nuao dătorii̯ iľi
nuaštre,
Kum lăsăm șî noi̯
dătorńiśilor nuoștri.
Șî nu ńe duśe pră noi̯ în
ispită,
Numa ńe scoaće dă la al
rău.

Tatăl nostru
Cel den ceruri, Sfîțnțească
se numele Tău,
Vie împărăția Ta,
Fie voia Ta,
Cumu în ceriu așa și pre
pămînt.
Pîinea noastră cea de
toate zilile dă-ne-o noao
astăzi.
Și lasă noao dătoriile
noastre,
Cum lăsăm și noi
dătornicilor noștri.
Și să nu ne duci pre noi în
bîntuială,
Ce ne izbăvește pre noi de
cel rău.

Că a Tą i̯ astă împărățîi̯ a
Șî pućeari̯ a șî slava, a
Tatălui̯ șî a Fiului șî a
Sfîntului̯ Duh,
Acuma șî întotdăuna,
Șî în vi̯ acu vi̯ acului̯ .
AMIN!

Că a Ta iastă împărăția și
puterea și slava,
(a Tatălui și Fiului și
Sfîntului Duh),
întru veaci.
AMIN!

85

TATÃL A NOSTU
37, BIBLIEA,
2004, CUVATA,
Armãneshte

Tini tsi eshtsã-n tseruri,
La sã si-asãmtsascã numa-a Ta;
La s-yinã vãsiliea-a Ta;
La s-hibã vreare-a Ta;
Cum ãn tser ashi sh-pristi loc.
Pãnea-atsea di cafi dzuùã
dà-nã-u nauùà azã;
Shi ljeartã-nã li-a nauùà- alutuserli,
Ashi cum shi noi ljirtàm lã
a tsilor tsi nã-alutusescu-a nauàã;
Shi nu nã du-n pirazmo noi,
Ma ascapã nã di aràùlu.
Cà-a Ta easti vãsiliea,
Shi putearea shi doxa ti etã.
AMIN!
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37, IPA DIAL,
Rumîńe(a)șće

37, BIBLIA ,
1688, ȘERBAN,
(care s-au tălmăcit
dupre limba elinească
spre înțeelegerea limbii
Rumânești)

TATĂ AL NUOSTRU

TATĂL NOSTRU

Tată al nuostru,
Kare ješći în śerjuri,
Să să sfînțască numilji a
Tîău,
Să vină împărăcîja Tîa,
Să fije vŏja Tîa,
Prăkum în śerjuri aša šî
pră pomînt.
Pînjea nuastră a dă tuaće
dzîljilji,
Dă-nje-o nuao astădz.
Ši lasă nuao dătorijilji
nuaštre,
Kum lăsăm šî noj
dătornjiśilor nuoštri.

Tatăl nostru
Cel den ceruri, sfîțnțească
se numele Tâu,
Vie împărăția Ta,
Fie voia Ta,
Cumu în ceriu așa și pre
pămînt.
Pîinea noastră cea de
toate zilile
Dă-ne-o noao astăzi.
Și lasă noao dătoriile
noastre,
Cum lăsăm și noi
dătornicilor noștri.

Ši nu nje duśe pră noj în
ispită,
Numa nje skoaće dă la
al rău.
Kă a Tîa jastă împărățîja
Šî pućjarja šî slava,
Șî în vi̯ acu vi̯ acului̯ .
AMIN!

Și să nu ne duci pre noi în
bîntuială, ce ne
izbăvește pre noi de cel
rău.
Că a Ta eastă împărăția și
puterea și slava, ...
întru veaci.
AMIN!
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PĂRINTEASCA DIMÎNDARE
38, COSTA BELIMACE,
1934, armãneshte

Părinteasca Dimîndare
Nă sprigiură cu foc mare.
Fraț di mumă și di-un tată,
Noi, Armâni di eta toată.

Di sum plocili di murmințî
Strigă-a noștri buni părințî:
“Blăstem mari s-aibă-n casă
Cari di limba-a lui s-alasa!”
…
Cari fudze de-a lui mumă
Și di părintească-ľi numă,
Fugă- ľi doara Domnului
Și dulțeama somnului!”
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38, DIAL, rumînjašće
(Braničevo / Crnorečje)
rumînjašće

38, COSTA BELAMACE,
1934, românește

PORUNCA PĂRINCASKĂ

PORUNCA PĂRINȚASCĂ

Porunkă a părincaskă,
nje źoară (žoară) ku fok
marje.
Fraț dă (đe; đi) o mumă
šî dă (đe; đi) un tată
noj, Ar(u)mãńi dîn (đin)
vrjamja toată.
Dă (đi) sut (subt)
ljespidzî dă (đe, đi)
mormînc,
Strîgă ai̯ noștri buńi
parinc:

Parințasca poruncă
ne joară cu foc
mare.
Fraț de o mumă șî de un
tată
Noi Aromâni din
vremea toată.
De sub
lespizi de
morminți,
Strigă ai noștri buni
parinți:

„Blăstăm marje să aibă
în kasă
Karje dă (đe, đi) ljmba luj
să lasă!”

“Blestem mare să aibă în
casă
Care de limba lui
se lasă!”

…

…

Karj' fuźe dă (đe, đi) a luj
mumă
Šî dă (đe, đi) alje
părincăšći numje
Fugă-j mila Domnuluj
Šî dulśjaca somnuluj!“

Care fuge de a lui
mumă
Și de ale părințăști
nume
Fugă-le harul Domnului
Șî dulceața somnului!“
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ZAPISIVAČI
SLAVICA JOVIĆ KOLEROVIĆ rođena je u Manastirici 8.11.1951. godine. Završila je Učiteljsku školu u Požarevcu i Višu Pedagošku školu u Zrenjaninu - odsek za
muzičko vaspitanje. Svoj radni vek provela je u Osnovnoj
školi „Jovan Šerbanović“ u Ranovcu, najpre kao nastavnik
muzičke kulture, a potom i kao učitelj razredne nastave.
Za Radio Novi Sad snimila je dvadesetak izvornih pesama svog kraja koji se u arhivi čuvaju kao trajni snimci.
Poštovalac je i ljubitelj narodnog stvaralaštva. Jedna je od
retkih ljudi iz ovog kraja koja se čitavog života zalaže za
očuvanje vlaške tradicije, ali i koja se bavi istraživačkim
radom na polju folkloristike, kao i izvornim pevanjem.
U želji da sačuva ono što je u detinjstvu čula i naučila
u svojoj porodici i okolini, zapisala je ove stihove. Tako je
nastala i ova zbirka koju preporučujem deci i ljudima svih
uzrasta.
DRAGOMIR DRAGIĆ, dipl.inž.maš. rođen je u Krivelju kod Bora 28.10.1944. godine. Radni vek je proveo u
Boru kao inženjer i vodeći inženjer razvoja u proizvodnji i
tehnički direktor, projektant u Institutu, asistent i predavač
na Tehničkom fakultetu Bor. O njegovom profesionalnom
radu govore mnogobrojni objavljeni stručni radovi i učešće na domaćim i međunarodnim stručnim simpozijumima, kao i značajni realizovani projekti, ali i koordiniranje
izgradnje značajnih investicionih objekata i inženjerski supervizijski rad u zemlji i inostranstvu.
Sakupljač je narodnih umotvorina još iz studentskih
dana i autor više radova i saopštenja o vlaškim narodnim
običajima na međunarodnim dijalektološkim skupovima.
Dobar je poznavalac varijanti vlaških govora istočne Srbije,
koje je produbio učešćem u sakupljanju govornog materi-
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jala za lingvistički atlas vlaških govora u 64 od 154 vlaških
naselja istočne Srbije. U tome ga posebno zaokuplja morfološka i ortografska korespondencija vlaških govora.
FILIP PAUNJELOVIĆ, rođen je 1945. godine u Osniću
u opštini Boljevac. Dugo godina je bio direktor Kulturnoobrazovnog centra u Boljevcu. Poznati je znalac vlaškog
folklora Crnorečja koji je preneo mnogim kulturno-umetničkim društvima u Srbiji, uvežbavajući ih da ga prenesu
na autentičan način. Bio je saradnik poznatih etnologa i
etnomuzikologa na prikupljanju i objavljivanju vlaškog folklornog nasleđa. Samostalno je objavio obimne pisane radove o vlaškoj baštini i pripremio je knjigu o vlaškim običajima i njihovom rasporedu u vlaškom godišnjem narodnom
kalendaru. Član je jednog autentičnog muzičkog ansambla sa kojim gostuje na mnogim skupovima interpretirajući
vlaško muzičko nasleđe Crnorečja.
DRAGAN STOJANJELOVIĆ rođen je 1972. godine u
Žagubici gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. U Novom Sadu, na PMF-u, završio je studije za profesora geografije. Kao gimnazijalac počeo je da se interesuje za problem Vlaha i pisao je za Mlade istraživače iz Petnice. Na
studijama je istraživao mitologiju i fenomen šamanizma.
Pisao je za univerzitetski naučni časopis i učestvovao je
na međunarodnom simpozijumu „Memorijal Radu Flora“.
Sve teme su vezane za kulturu Vlaha i očuvanje identiteta.
Često gostuje u emisiji Sub semnul dialogului. Teme su
Vlasi i očuvanje identiteta. Radi kao profesor geografije i
veroučenja u Novom Sadu.
VIĆA MITROVIĆ MITRA, politikolog, član gradskog
parlamenta u St. Gallen-u i prevodilac. Rodjen 1961. u
Homolju, Istočna Srbija. Živi i radi u St. Gallenu, Istočna
Švajcarska. Kao sindikalni funkcioner bavio se problematikom migranata. Posmatrajući društveno-političku scenu
mirgranata Zapadnog Balkana u prebogatoj Švajcarskoj i

radeći sa prvom i drugom generacijim shvatio je prednost,
ali i patnju svih odagnanih, razasutih po svetu, koji kao
takvi dele sudbinu Vlaha. Naime domovina im je u međuvremenu postala pored matične zemlje i čitava Evropa.
Objavio do sada dve knjige, Rusalka, žena koja pada
(roman/esej o životu u tuđini i po kazamatima evropejskim) i Ljubav nad ljubavima (životne priče ljudi sa naših
prostora u dijaspori). Pomagao je do sada mnoge projekte
vezane za kulturu Vlaha Istočne Srbije.

93

PROLOG
o pisanju na vlaškom
Govoriti o pisanju na vlaškom nije moguće a da se ne
pomene istorijski kontekst postojanja Vlaha. Kao što je ime
Slovena jedinstveno za sve narode koji govore slovenske
jezike, tako se krajem antičkog perioda ime Vlasi, u različitim hipostazama (izvedenicama) od imena keltskog plemena Volcae, Walha, suseda germanskih plemana, koje
su Germani koristili kao naziv za strance, to proširilo na
Rimljane i ne-Rimljane. Metatezom (pomeranjem slova u
reči) je od reči Walh nastalo Vlah kako i danas poznajemo
ovaj etnonim.
U srednjem veku bilo je to paralelno zajedničko ime za
Reto-Romane u Švajcarskoj, zatim za Italijane, a najduže
za pretke današnjih Rumuna i sve romanizovane starosedeoce jugoistočne Evrope, koji su nastali u procesu romanizacije starosedelaca na širem balkanskom prostoru. U
tom kontekstu, kao jedinstveno ime govornika romanskih
dijalekata, ono je opstalo upravo na Balkanu, južno od Dunava.
Zbog neobaveštenosti koja prati diskurs u našoj zemlji
o vlaškom jeziku, pa i unutar vlaške zajednice, treba znati
koliko ima romanskih jezika u Evropi. O tome u priručniku
za postdiplomske studije “Uporedna gramatika romanskih
jezika” (Vlado Drašković, Izdavačka knjižarnica Zorana
Stojanovića, Sremski Karlovci • Novi Sad, 1994, str. 6 i str.
23) stoji:
1. Stručnjaci ni do danas nisu sasvim saglasni u
pogledu samog broja romanskih jezika. Međutim, ako je
sporno da li se neki od dijalekata (npr. gaskonjski, galicijski itd.) mogu smatrati posebnim jezicima, opšte je priznato da se u romanske jezike ubraja ovih deset: 1) francuski, 2) provansalski (odn. oksitanski), 3) portugalski, 4)
španski, 5) katalonski, 6) sardski, 7) italijanski, 8) retski
(odn. reto-romanski), 9) dalmatski (odn. starodalmatski) i
10) rumunski.
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2. Posmatrajući ortografiju, reklo bi se da se u navedenim primerima uveliko očuvalo jedinstvo datih jezika.
Samo u ovom okviru mogu da se lingvistički smeste
današnji vlaški govori jer drugog okvira nema. Prethodna konstatacija o ortografiji je opravdavanje potrebe da se
koristi latinska transkripcija vlašakih govora. Uz paralelno
poređenje takvih zapisa sa svih deset romanskih jezika,
praktično se identifikuje jezička bliskost ili udaljenost ovog
nasleđa romanizacije, pa to za vlaške govore upućuje na
najbliži „pramodel” u kome se sadrže svi ti govori.
Razlika u izgovoru evidentno postoji, pa je značajno
da se to i pokaže na odgovarajućem ortografskom latiničnom slovu dijakritičnim znacima, s kojima se praktično beleže i palatizacije i alteracije konkretnih govora. Time se
prevazilazi lokalino „zamrzavanje” jednog zapisa i daje mu
se širi romanički smisao.
Ako se pođe od zabeleženog „originala” reči (morfeme) u dijalektu zapisane latinicom, pa se pređe na romanički APHI zapis, a onda se skinu alteracije i palatalizacije,
dolazi se do uslovnog „pramodela” te reči. To je uporedo
dato u ovoj divnoj kolekciji vlaškog kazivanja i označeno
je sa DIAL, IPA DIAL i LATIN COR. Dakle, pred nama je i
jedan interesantan tok promena i indikacija srodnosti koji
bi se mogao nazvati ortografskom i morfološkom korespondencijom zapisanih tekstova.
Vlaški tekstovi iz 1937. godine su zapisivani pomenutim APHI. U njemu su se koristili i posebni znaci karakteristični za ovdašnje vaške govore kao ă, î = â, ś, ź, dz.
Interesantno je da je 1941. godine u Bukureštu izdato jedno uputstvo koje je obrađivalo i latiničnu i ćirilićnu
varijantu srspko-hrvatskog zapisivanja namenjenu za
krajinske vlaške govore, gde su se nalazila sva slova u
današnje vreme promovisane „vlaške azbuke“, koju smo
praktično i primenili u latiničnoj varijanti ovog zapisivanja,
tj. obuhvaćena su slova ă, î, dz, dž, ali bez ś, ź, kojih u
izgovoru kod Krajinaca nema.
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Vrlo je značajno ono što se u ćiriličnoj varijanti pojavilo
u Boljevačkom partizanskom odredu 1942. godine, a nadalje je od 1945. godine primenjivano u listu na vlaškom
(„Ворба ноастрă”). Reč je o slovnim znacima ă, î, â, dz,
dž, dok su za ś, ź, primenjivani slovni znaci шј, жј. U pomenutom listu nema mnogo tekstova sa slovom „dz“ (дз),
zato što njegovi glavni urednici, jedan – Janko Simeonović iz Crnorečja (Podgorac) i drugi - dr Bećirić, iz Krajine,
u svojim lokalnim govorima nisu imali iskustvo sa glasom
„dz“ jer ne postoji u njihovom narečju.
Ovom setu informacija treba dodati da su vlaške ispraćajne pesme, objavljene 2000. godine u Zaječaru, zapisane APHI transkripcijom, a nešto kasnije i knjiga bajalica.
Što se tiče kontinuiteta objavljivanja tekstova na vlaškom, kada je ugašen list „Ворба ноастрă”, u toj tradiciji je
nastavio memorisanje vlaškog nasleđa časopis „RAZVITAK” iz Zaječara. To dugujemo glavnom uredniku ovog
časopisa koji je to uspostavio - gospodinu Tomi Mijoviću.
Knjiga koja je pred nama može na različite načine da
inspiriše, ali je svakako najvažnije da ona pruža mogućnost i daje ohrabrenje za racionalni rad u ovoj ovlasti, u
korist i na čast vlaškoj zajednici.
Dragomir Dragić, lektor zapisa
DIAL, IPA DIAL, LATIN COR
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