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Creația populară este cea care exprimă cu adevărat 
specificul sufletesc al unui popor, ea identificându-se cu 
viața și cu sufletul ei. Tache Papahagi sublinia că „într-
un cântec circulă propriul suflet care l-a creat. Acest cântec 
îi aparține exclusiv și el nu trece frontiera la popoare streine 
decât în măsura în care purtătorul său originar se așează 
între popoare străine.”1

Poezia populară aromână este un important 
document poetic, de o frumusețe incontestabilă. 
„Dialectul aromân – păstrat în formele lui originale – 
este singurul testament al aromânilor întru păstrarea 
limbii românești”2. Aromânul a cântat atât bucuria, cât 
și necazul, atât sentimentul de dragoste, cât și faptele 
de vitejie haiducești. Ceea ce îl bucură întotdeauna 
cu adevărat pe aromân este întâlnirea cu confrații 
lui, întâlnire de la care este nelipsită muzica. Pentru 
el cântecul este ceva sacru și sublim. Numărul mare 
al cântecelor scoate în evidență bogatul repertoriu 
existent în zona Veriei.

Am apelat în cercetarea întreprinsă atât la colecțiile 
existente în limba greacă, precum Weigand, Gustav 
Barth, Johann Ambrosius, precum și la numeroasele 

Love Songs, Engagement Songs and Wedding Songs

The present writing  aims at re-examining the rich Aromanian repertoire of love, engagement and wedding 
songs from the area of Veria (Greece). The traditional Aromanian poem is an important poetic document, with 
an undeniable beauty. For the Aromanians, the song represents something sacred and sublime, which also needs 
a predetermined context: the engagement, the wedding or parties. In her research, the author has used the extant 
collections in Greek language, as well as some ofthe numerous collections that could be found in Romanian language. 
The major new element is constituted by  the critical reassessment of the published writings through the perspective 
of modernity, and also the putting into circulation of some old, lesser known texts.

Keywords : Aromanian traditional poetry, love songs, engagement songs, wedding songs





   
  t

ra
ns

il
va

ni
a

 1
1-

12
/2

01
7

24

găsesc la masă sau aiurea.”5 
Când este vorba lirica de dragoste, spre deosebire de 

lirica dacoromână, unde sentimentul ne este prezentat 
aproape în întregime, lirica aromână doar semnalează 
sentimentul, acesta rămânând neexprimat și „ni-l 
înfățișează într-un veșmânt care cel mult este îmbobocit 
sau direct și parțial înfrunzit, dar mai niciodată înflorit. 
Pentru un neromân lirica aromână este prea austeră, prea 
bărbătească și prea laconică.”6 

Lirica aromână păstrează o anume discreție, o 
anume sfială. Unele poezii însă nu îndrăznesc să afirme, 
în mod deschis sentimentul iubirii, existând numeroase 
cântece în care sunt scoase în evidență castitatea și 
seriozitatea austeră a moravurilor de familie și societate. 
Viața aromânească se caracteriza printr-un profund 
patriarhalism. Orice lucru care aducea o anumită 
atingere a acestor moravuri era numaidecât semnalat: 

„Bună-ţi era faţa,
ce-ţi trebuia fardul?
Bun ţi-aveai gâtul,
ce-ţi trebuia gherdanul?
Bune ţi-erau picioarele,
ce-ţi trebuiau ciorapii?”7

În literatura română sărutul dat iubitei este un 
lucru firesc, „sinonim absolut al dragostei împărtășite.”8

„Frunză verde viorea,
Săruta-ți-aș gurița
Seara și dimineața, 
Peste zi totdeauna, 
C-așa merge dragostea.”9  

Nu același ecou îl are sărutul în literatura aromână. 
Acesta este întâlnit foarte rar, atât întâlnirile dintre doi 
tineri, cât și sărutul fiind condamnate de societate și de 
familie. „Sunt multe înprumuturi care au pătruns 
neavând nimic de-a face cu spiritualitatea aromânească: 
suspinuri amoroase, banalități sentimentale – străine cu 
totul de viața aromânească.”10

Tache Papahagi arăta diferența dintre cele două 
tipuri de sărut: „sărutul fățiș, atât ca dorință, cât și ca 
gest, este cel neerotic, în timp ce la dacoromâni a evoluat 
mai mult cel erotic.”11 

În cazul de față, fata își primejduiește viața, întrucât 
nu vrea să-l sărute pe băiat: 

„A vrut să mă sărute şi nu i-am dat.
El m-a împins şi eu am căzut
Moartea cu ochii mi-am văzut.”12

Urmarea faptului că băiatul a sărutat fata a fost că 
apa în care s-a spălat s-a învinețit; apa curgând înspre sat 
ducea cu ea dovada faptului că un lucru nepermis s-a 
petrecut. Natura însăși era revoltată pentru gestul lui:

„te-am prins
şi te pupai.
Mi s-au făcut vinete buzele
şi m-am dus la râu
ca să le spăl
s-a învineţit şi râul tot.”13

Dacă la români iubirea este prezentată, de cele mai 
multe ori, ca o boală, care poate da chiar și insomnii, 
la aromâni iubirea, oricât de puternică și de curată ar 
fi ea, niciodată nu devine o pasiune. Dar dacă această 
iubire depășea actul sărutului, cazuri însă extrem de 
rare, atunci cu siguranță se transforma într-un cântec 
satiric care era cântat la nunți, la hore și la alte reuniuni, 
pentru a fi exemplu pentru alții:

„Acolo fata a adormit
cu fecior de rege.
iar dimineaţa când s-a sculat,
salbele nu şi le-a găsit.
Plângea, sărmana, plângea,
şi salbele nu şi le-a aflat.”14

În unele cazuri tinerii care se iubeau în ascuns se 
îndemnau să fugă departe de sat și să nu-și mărturisească 
părinților sentimentele pe care le nutresc unul față de 
celălalt, pentru că aceștia ar putea să-i despartă, fiind 
conștienți de faptul că iubirea lor este condamnată în 
societatea în care trăiau:

„Amândoi să ne căsătorim, să ne iubim
şi mumelor să nu le spunem,
pentru că nu ne vor lăsa să ne cununăm.”15

Cunoscut este faptul că inima este organul care 
suferă cel mai mult din cauza iubirii. Ea, însă, nu este 
singură, alăturându-i-se plămânii (hicatul). Inima, 
poate, ar fi făcut mai greu față necazurilor dragostei, 
dacă o parte din aceste necazuri  nu ar fi transferate și 
altor organe.
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expresie fiind folosită exclusiv în cântece:

„- Hai, fată, să ne luăm,
să ne iubim, să fim frate şi soră, 
să mergem în locul nostru.”35

„- Ia-mă, june, să mi te iau,
să ne facem frate cu soră.”36

O lege nescrisă a aromânilor era neamestecul cu 
alte neamuri, căsătoria nu se putea face decât între 
aromâni. Până prin anii 1940-1950 căsătoriile cu 
persoane de alt neam erau foarte rare, iar fetele care 
se măritau totuși cu băieți de alt neam, de cele mai 
multe ori erau dezmoștenite. „Rumelioții nu mărită 
fetele cu greci și cu alte neamuri, nici nu iau. Bătrânii 
au luat de mult această măsură, ca să nu piară neamul 
românesc de acolo. Numai o concesiune se face, adică un 
străin neromân poate să ia fată română de nevastă numai 
dacă se angajează să trăiască pentru totdeauna în patria 
nevestei sale, ca copiii lor să rămână tot români.”38 

Logodnele se făceau nu după voia tinerilor, chiar 
dacă uneori tinerii se iubeau în ascuns, ci după voia 
părinților. Foarte rare erau cazurile în care tinerii aveau 
un cuvânt de spus în această privință. „În vechime, 
învoirea părinților era nu numai cu rigoarea cerută, ci 
părinții mergeau și mai departe, alegând singuri atât pe 
mire, cât și pe mireasă.”39

Ceea ce interesa în mod deosebit pe părinții celor 
doi tineri nu era atât starea materială a fetei sau a 
băiatului, ci ținuta morală a acestora. 

Logodna avea o semnificaţie deosebită în viaţa 
socială a aromânilor, căci acest act premergător al nunţii 
marca momentul solemn de înjghebare a unor noi 
neamuri.40

Fetele care erau de măritat nu aveau voie să iasă din 
casă, decât numai dacă era nevoie. Dacă venea cineva de 
gen masculin la ele, fetele nu se arătau. „Fetele n-au voie 
să stea de vorbă cu flăcăii, afară doar cu rudele de aproape. 
Numai la anumite sărbători mari, cum este Paștele, se 
gătesc frumos, se îmbracă în rochiile cele mai noi și merg 
la horă. Aici nu joacă laolaltă flăcăi cu fete, ci deosebit: 
unii joacă într-o parte, alții într-alta ... Tinerii cu gândul 
la însurătoare nu scapă prilejul, stau de o parte și se uită – le 
soarbă din ochi. Și tot grupul de fecioare înbujorate la față, 
aprinse de săltatul jocului, fiecare își alege una care-i place 
lui și nu numai lui, ci și părinților.”41 

Obiceiurile de la logodnă și de nuntă, se desfăşurau, 
aproape identic la toţi aromânii.

Există un cântec numit „Fata logodită fără voia ei”, 
în care este descrisă o situație deosebită. Se relatează că 
fata nu voia în nici un chip să se mărite cu băiatul ales de 
părinți și încearca să-și convingă sora să-l ia ea, punând în 
antiteză relele ce o așteaptă pe ea și binele ce ar aștepta-o 
pe sora ei:

„- Ţie, soră, îţi pregătesc cercei,
iar mie, soră, îmi aprind ceri.
Ţie, soră, îţi pregătesc cal,
iar mie, soră, îmi fac scaun.
Pe tine, soră, te aşteaptă soacra,
pe mine, soră, mă aşteaptă groapa.
Pe tine, soră, te aşteaptă socrul,
pe mine, soră, mă aşteaptă pământul.”42

Cântecele de logodnă şi de nuntă marchează 
momentele principale din desfăşurarea acestor 
ceremoniale. Acestea sunt interpretate numai în grup 
de către nuntaşi. Textele au un conţinut social şi 
funcţie de urare de bunăstare, de sănătate, de înmulţire 
a familiei.43 

Nunta este „spectacolul cel mai pitoresc, cel mai 
încărcat de fast și de ostentație, în care se realizează o 
ciudată osmoză între solemn și ilariant, între tragic și 
cosmic, între sacru și profan.”45

Dintre obiceiurile vieții de familie, căsătoria la 
aromâni era cel mai important  eveniment. Era un 
eveniment de mare bucurie, la care participau toate 
rudele noilor căsătoriți. Participarea în număr foarte 
mare la acest eveniment accentua importanța pe care 
aceștia o dădeau căsătoriei. „Ca în toate comunitățile 
de tip patriarhal, familia a reprezentat, până nu demult, 
la aromânii păstori, singura formă de organizare social, 
întemeiată pe legături de rudenie (de sânge), de interese 
economice și de anumite principii.”42 

Cât ținea vara comunele vlahe răsunau de cântec, 
nunta având ceva solemn, foarte important. În zona 
Veriei era obiceiul ca nunțile să se facă pe 15 august, de 
praznicul Adormirii Maicii Domnului, fiind ani în care 
au fost și patruzeci de nunți odată. Și în zilele noastre 
nunțile de vlahi au o anumită solemnitate, păstrând 
ceva din arhaismul vremilor de odinioară.

Cântece de dragoste, logodnă și nuntă

Cîntic di dor

Vor si’nvirdzascî arburl’i
Şi gieţlu nu l’i-alasî;
Voi s-ti-agîrşescu s-io lea vruta mea,
Ma dorlu nu mi-alasî.

Du-ti si-l’i dzîţi a mumî-tai 
Şi nu mi para ‚ncaci;
Cî voi io spacrî, vrută ca si-u fac 
Şi voi si-u fac io mumî.43

Cântec de dor

Vor să înverzească arborii
Şi îngheţul nu îi lasă; 
Vreau să te uit şi eu, iubita mea,
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-Ni amu un dor laiu doru 
voi un gione -gione aleptu.48

Măi, vecino, măi, sărmană,
ai o fată cu ochii negri.
Intră, iese prin curte,
să nu îi iese vreun cuvânt.
Fato cu pletele lungi
lungi, aruncate pe spate,
de ce îmi aduci bătăi de cap.
Fată frumoasă şi voinică,
de ce stai mâhnită?
- Am un dor, un mare dor,
iubesc un june, june voinic.

- «Feato, more feato,
feato ku okl’ul lai,
ku kusitsa galbino,
fatsa ts din trundâfilo,
okl’ul lai ka masino,
gusa di arunduro,
di la dimnidzou so z yino.
O, moi dumnidzale,
dumnidzale mare, 
fo u n kale mare,
tra so n yino astaro,
so n yino tu munle a meale.
Bago n ts fesea ku fluriile,
s ‚aidi dupo mine!
Gura n ts ai ku tine,
: ||: pirusano laje: ||: 
apo ko n krepai». 
-«Dzoni ku okl’ul lai, 
nu am tu tsi s o dau!»
-«Feato, mor rusato, 
do n frumtea tao, 
frumtea, moi frumtea 
frumtea ku fluriile. 
Buno n ts aveai fatso,
tsi n ts o vreai rusatso? 
Buno n ts aveai guso, 
tsi n ts o vreai gurdane? 
Buni n ts aveai tsoa]rile 
tsi s lipsea lopuzle?»49 

- „Fată, măi, fată,
fată cu ochii negri,
cu cosiţele galbene,
faţa de trandafir,
ochiul negru ca maslina,
gâtul de rândunea,
de la Dumnezeu să-ţi vină.
O, Dumnezeul meu,
Dumnezeule mare,
fă un drum mare,
ca să-mi vină diseară,

să-mi vină în mâinile mele.
Pune-ţi fesul cu galbenele
şi hai după mine!
Gura ţi-o ai cu tine,
://: măi fluture negru ://:
apă că crăpai”.
- Flăcăule cu ochiul negru
n-am în ce să-ţi dau!”
- „Fato, măi, frumoaso,
dă-mi pe fruntea ta,
fruntea, măi fruntea,
frunte cu galbenele.
Bună-ţi era faţa,
ce-ţi trebuia fardul?
Bun ţi-aveai gâtul,
ce-ţi trebuia gherdanul?
Bune ţi-erau picioarele,
ce-ţi trebuiau ciorapii?”

Tsi so l’ fak a li vreari 
: |vai mori vai|: 
Ho vreari easti greao 
Ko n aveam vitsino buno 
si skula kati dimneatso 
un yinea la koporleatso 
Di n atsea (adutsea) no pito dultse 
Si no turto di gruneatso:
di n ngustam la koporleatso 
no ngustâm si no sburam 
di n arse lailu hikat 
-“L’a me, dzone, so n te 1’au 
so no fatsim frati ku sor”.51

Ce să-i fac dragostei
: /vai măi vai/:
Că dragostea-i grea.
Eu aveam vecină bună,
se trezea-n fiecare dimineaţă,
îmi venea la căpărleaţă
Și-mi aducea plăcintă dulce
Și turtă de grâu,
de gustam la căpărleaţă,
gustam şi discutam,
de-mi arse negrul ficat: 
- „Ia-mă june, să mi te iau,
să ne facem frate cu soră”.

- «Naθima mo ta, more feato, 
tsi n te featse ahut musato; 
di n arkâi okl’ul pri tine, 
di n me tăildisii di minte, 
di n agrosii di n durnii, 
di n fudziro oile tu agru,
di n kurmaro multo znie;
kaθe nel si munato,
kaθe oaie si munukl’u, 
si birbeklu no kopitso».
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Tine, soru, te astseapto soakra, 
mine, soru, me astseapto groapa.
Tine, soru te astseapto sokrul 
mine, me astseapto zokul. 
Ma me plndz, soru, niheamp, 
pun so easo kuskri pi dzeano». 
-«Tsi so s fak mine, jaj frate, 
pi guso so n te aibo tate, 
tsi n te fetse pe atsea kale».�

Măi, Ianachi Cocoradă

Măi, Ianachi Cocoradă,
ai curelele din vatră,
ai alergat de la piatră la piatră.
Măi, Ianachi, nepotul mătuşei,
capidan în vilaetul.
Măi, Ianachi, punga de galbeni,
capidan în aromânime.
- „Ţie, soră, îţi pregătesc cercei
iar mie, soră, îmi aprind ceri.
Ţie, soră, îţi pregătesc cal,
iar mie, soră, îmi fac scaun.
Pe tine, soră, te aşteaptă soacra,
pe mine, soră, mă aşteaptă groapa.
Pe tine, soră, te aşteaptă socrul,
pe mine, soră, mă aşteaptă pământul.
Plânge-mă, soră, puţin,
pănă să iasă cuscri pe deal.”
- „Ce să-ţi fac mine, măi frate,
păcatele să ţi le aibă tata,
care te-a pus pe acel drum.”

Cum lo ca s-da luteafirli

Cum lo ca s-da lutea-(nea) firli,
Şi Pul’ia ca si s-veadî, moi,
Si s-veadîndzeanî noa-(ga) uli hori.
Şi ţisprî’dzaţli castri, moi;
Şi’ndreadzi muma gio- (no) nili, 
Si s-ducî la bisearcî, moi
Dininti s-duţi mu- (nu) mî-sa, 
Tu coadî s-duţi sor-sa, moi,
Ş-tu mesi s-duţi gio-(no) nili, 
Ca merlu-aţel aroşlu, moi,
Cî astidz s-faţl e-(ne)l -grambo.  

Cum începu să se ivească luceafărul

Cum începu să se ivească luceafărul
Şi Găinuşa (stea) să se zărească,
Să se vadă pe colină cele nouă sate
Şi cele cinsprezece castre;
Îşi găteşte mama flăcăul,
Să se ducă la biserică.
Înainte se duce mamă-sa,

Înapoi se duce soră-sa,
Şi la mijloc se duce flăcăul,
Ca mărul cel roşiu,
Că azi se face mire..

Cînticlu al Vlahu Steriu

Vlahu Stergiu az ‘nchiseasţi,
Si-easî hoarli-armîneşti;
Tosca l’i-easi ’ncali ş-dzîţi: 
- Toarnî-ti bre Vlahu Stergiu
Cî nîpoi u-avem noi iarna.

- Io nchisil ca s-gin la tini,
Ş-tini dorni tutî dzua, 
Scoalî si-ni bînedz, muşată. 

Cântecul lui Vlahu Sterie

Vlahu Sterie azi porneşte,
Să iasă în comunele aromâneşti; 
Tosca îi iese-n cale şi zice:
- Întoarce-te, bre, Vlaho Sterie, 
Că iarna n-a trecut încă.

- Am pornit să viu la tine, 
Şi tu dormi toată ziua, 
Scoală să trăieşti, frumoasă.
Nghios la corni

Nghios la corni, tu bugazi, 
Ma ş-cîlcarî nî cîrvani.
Cîrvania al Badralexi;
Luarî groşi luarî flurii,
Luarî şi-unî feat ‘Armînî, 
Ţe ş-era ca neaua albî,
Şi aroşi ca piperlu. 

Jos la corni

Jos la corni, în vale,
(Hoţii) călcară o caravană.
Caravana lui Badralexi;
Luară piaştri, luară bani de aur.
Luară şi o fată Aromâncă,
Ce era albă ca neaua
Şi roşie ca piperul.

Cînticlu a cuscrilor

Ghini nî gin cuscrîl’i,
Cuscrl’i-aţeli algil’i;
Alghil’i ca laptili,
Dulţl’i ca nuţili. 





   
  t

ra
ns

il
va

ni
a

 1
1-

12
/2

01
7

32

Să-i zicem „bine ai venit”;

Şi pe Trigona o ceru,
Să casă ca să-i cinstească.
Ospătează-mă.

Ospătează-mă

Ospătează-mă, mamă, ospătează-mă,
 Încă prânzul ăsta, ospătează-mâ.

Că eu o să plec în străinătate,
Străinătatea, de unde nu te mai întorci.

Ospătează-mă, tată, ospătează-mă,
 Încă prânzul ăsta, ospătează-mă.

Că eu o să plec în străinătate, 
Străinătatea, de unde nu te mai întorci.
Ospătează-mă, frate, ospătează-mă, 

Încă prânzul ăsta, ospăteazâ-mă.

Că eu o să plec în străinătate,
Străinătatea, de unde nu te mai întorci.
Ospătează-mă, soră, ospătează-mă, 
Încă prânzul ăsta, ospătează-mă.

Că eu o să plec în străinătate, 
Străinătatea de unde nu te mai întorci.

Un pul’u muşat

Un pul’u muşat şi hrisusit,
Ţineam eu tu cluvii,
Şi-ni lu hrîneam şi-ni lu-adîpam,
Cu moscul şi cu ghiulsu.
Ş-di moscul multu ţe-li dîdeam,
Ş-di multa lui livandă,
S-disfeaţi, vedz, cluvia lui,
Şi-azbuiră az pul’lu.
- „O, pul’u muşat şi hrisusit,
Ti toarnî tu cluvii,
Va ti hrînescu zahari.” 

O pasăre frumoasă

O pasăre frumoasă şi aurită
Ţineam în colivie
Şi mi-o hrăneam şi mi-o ţineam,
Cu mosc şi cu parfum.
Şi de mult mosc ce-i dădeam
Şi de multul lui miros
S-a desfăcut, vezi, colivia
Şi zbură azi pasărea.
- „O, pasăre frumoasă şi aurită,

Te întoarce în colivie,
O să te hrănesc cu zahăr.”
Trî totna niardziţ

Trî totna niardziţ torà voi, 
Niardziţ calea’mbar.

Trî totna niardzim torà noi,
Sînîtati-aveţ.
S-nu u’ncîceaţ ş-nu u bîteţ, 
Ptiurnicl’ea-nî.

Va u’ncîcem, va u bîtem,
Piturnicl’ea -vî. 

Voi mergeți pentru totdeauna

Acum voi mergeţi pentru totdeauna,
Mergeţi, drum bun.

Acum noi mergem pentru totdeauna,
Rămâneţi sănătoşi.

Să nu o certaţi, să nu o bateţi, 
Potârnichea noastră.

O să o certăm, o să o batem,
Potârnichea voastră.

Aidi vini oara

Vini oara si fudzi, fudzimu,Aidi-nă!
Sî nî ţem tu loclu-ano, a nostru ; 
‘Clo iu-şi bati pul’lu veara, veara,
Ş-piturniclia prumu, prumuveara.  

A venit ora

A venit ora să plecăm, haideţi!
Să ne ducem la locul nostru;
Acolo, unde pasărea cântă vara 
Şi păturnichea, primăvara.

Ncl’ini-ti n’veastă

‘Ncl’inî-ti ‘nveastà, ncl’inî-ti ,
Pri calu-aţel cu fundili. 
 
Închină-te, mireasă

Închină-te, mireasà, închină-te, 
Pe calul cu ciucuri.
Pri-anarga narga

Pri-anarga, ‘narga li-aruca 
Tufechli-armîtulazl’i,
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Şi-unî nicî grîndinari; 
Adunî-ţ feata-ni sîelu,
Ş-hrisusitlu dulamălu. 

Tocmai pe câmpiile

Tocmai pe câmpiile din Serbia 
Se plimbă potârnichea. 
Şi începu o mică ploaie
Şi o mică grindină;
Adună-ţi fată anteriul
Şi aurita dulamă.

La meas’aestî

La meas’aestî iu stăm noi,
Lea muşată, lea muşată c’ocl’i lai.
More, l’a noastrî muabeti,
Trei feati mşati, more, nî miştea

Trei feati mşati nî miştea,
More, şi trei mşati feati;
Cu cupa, una, more, nî miştiea.

Cu cupa, una nî miştea.
More şi|-alantî cu putirlu,
Şi-alantî, more, cama nicîza,

Şi-alantî cama nicîza, 
More, cu mîstrîpă de-asimi.
- Mişteţ-nî feati. more mişteţ.-nî. 

La masa asta

La masa asta unde stăm,
Tu, frumoaso, tu, frumoaso cu ochi negri.
La petrecerea noastră,
Trei fete frumoase ne cinsteau.

Trei fete frumoase ne cinsteau
Şi trei frumoase fete;
Cu cupa, una ne cinstea.

Cu cupa, una ne cinstea
 Şi cealaltă cu potirul,
 Şi cealaltă mai mică.

Şi cealaltă mai mică,
 Cu cana de argint.
- Cinstiţi-ne, fete, cinstiţi-ne.

Şedz ninc’astî searî nune

Şedz ninc’astî searî nune,
Ţinţi aduşu pri measî,
Şi-alţî ţinţi am tu sulî. 

Şezi încă astă seară, nașule

Şezi încă astă seară, nașule, 
Cinci miei am adus la masă
Şi alţi cinci am în frigare.

Le lilice alicî
- „Le lilice alicî, ţe-ni ţ’apirişi feată galbinî”?
- Nu-am a cui s-ni-aspun caimolu, marata-ni.
Ni’ndisii un socru-arău,
La bîstunea ş-mi-agudeaşti. 
Ni’ndisii nî sgacr’arauî, 
Scoati furca ş-mi-agudeaşti. 
Di-ni mi scot şi noapte’afoarî ;
Vimtul tradzî di-ril mi-azboarî,
Di-nî mi-aduţi tu-altî hoarî. 

Tu, floare roșie

- Tu, floare roşie, de ce te-ai trezit galbenă?
- N-am cui să-mi spun jalea, săraca de mine. 
Nimerii un socru rău,
Care mă bate cu bastonul.
Nimerii o soacră rea,
Care mă bate cu furca.
Ba mă scot şi noaptea afară;
Vântul suflă de mă ridică
Şi mă duce în alt sat.

Note:

1. Papahagi, Tache,  Aromânii: Grai – Folclor – Etnografie/ 
Aromanians: language – folklore – ethnography, lucrare 
prezentată în Ședința publică a Congresului studențesc din 
Galați, București, Tipografia ”N. Străilă”, 1915,  p. 131.
2. Caragiani, Ioan, Românii din Macedonia și poesia lor 
populară/ The Romanians from Macedonia (Greece) and 
their folk poetry, în Convorbiri Literare, anul I, 21/1868, 
p. 368.
3. Fochi, Adrian, Cântecul epic tradițional al românilor/ 
The traditional epic song of Aromanians, București, Editura 
Științifică și enciclopedică, 1985, p. 214.
4. Caragiani, Ioan, art. cit., p. 368.
5. Capidan, Theodor, Aromânii, dialectul aromân. Studiu 
lingvistic/ The Aromanians, the Aromanian idiom. 
Linguistic study, București, Editura Enciclopedică, 
Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1932, p. 136.
6. Papahagi, Tache, Poezia lirică populară/ The folk lyrical 
poetry, București, Editura Pentru Literatură,  1967, p. 313.
7. Weigand, Gustav, Ambrosius, Johann Barth, Vlahii, 
Aromânii/ The Aromanians, Leipzig, Editura  Johann 
Ambrosius Barth, 1894, p. 68, cântecul 12.
8. Evsev, Ivan, Simboluri folclorice/ Rustical symbols, 
Timișoara,  Editura Flacăra, 1987, p. 166.
9. Ispas, Sabina, Truta, Doina, Lirica de dragoste, Index 
motivic și tipologic, Love poetry . Motivic  and typological 




