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«Descansa en pau si a bodes et conviden».  

Mort i miracles d’un pastor romanès 
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Poezii populare ale românilor adunate şi întocmite de 

Vasile Alecsandri (1866) 



Poezii populare ale românilor (1866) >  

Balade / Cântece bătrâneşti [„Cançons antigues‟] 



Kosei Miya (Tòquio, 1937) 



Iaşi 



Kosei Miya (Tòquio, 1937) 



Exemple de “Nota de recomanació” 

Dragă mătuşă Ana, 

Voi ce mai faceţi? Eu sînt în călătorie şi m-am cunoscut cu un japonez în 

gară la Iaşi. Este foarte cumsecade şi i-am spus că, dacă trece pe la voi, ar 

putea să te viziteze. Sînt sigur că o să-l primiţi ca pe unul din familia 

noastră. Salutări şi lui unchiu. Ce vă mai fac oile? Sînt bine, nu-i aşa? Să 

ne vedem şi noi sănătoşi! 

  

[‘Estimada tieta Ana,  

Com esteu? Jo estic de viatge i m’he trobat un japonès a l’estació de Iaşi. És 

molt com cal i li he dit que, si passa per la vostra zona, podria visitar-te. Estic 

segur que el rebreu com a un de la nostra família. Salutacions també a 

l’oncle. Com estan les ovelles? Estan bé, oi que sí? Que ens tornem a veure 

amb salut!’] 





 Maramureş 



“Maramureşu centru[l] lumii” [„Maramureş, el centre del món‟] 



 

Maramureşul meu 

[„El meu Maramureş‟] 



 

Oaie [„ovella‟] > oiţă [„ovelleta‟] 

Mioară [„anyella‟] > mioriţă [„anyelleta‟]  

MioriţĂ [„anyelleta‟] > mioriţA [„l‟anyelleta‟]  



Mioriţa [„L‟anyelleta‟] (vv. 17-21) 

 

că-i mai ortoman         que és més ric en ramats 

şi are oi mai multe,       i té més ovelles, 

mândre şi cornute,        boniques i banyudes, 

şi cai învăţaţi,               i cavalls ensinistrats. 

şi câini mai bărbaţi.      i gossos més mascles. 

 



Mioriţa [„L‟anyelleta‟] (variant) 

 

Cu nouă ciobani,             Amb nou pastors. 

toţi sînt veri primari,      tots són cosins germans. 

şi cu străinu, zece,           i amb l‟estranger, deu, 

din galbeni îi întrece        en calés els supera   

şi are oi mai multe.           i té més ovelles. 

 



Calul năzdrăvan [„El cavall prodigiós‟] > Basm [„Conte de fades‟] 



Mioriţa [„L‟anyelleta‟] (variant) 

Turme de mioare.              Ramats d’anyelles. 

Cine le stăpâneşte?            Qui les guia?  

Voinea ciobanu,                El pastor Voinea, 

Voinea > voinic 



Păcurar la oi am fost,       Pastor d’ovelles he estat, 

fetele nu mă cunosc.        les noies no em coneixen. 





Bocet pentru flăcău [„Nènia per a un jove‟] 

Băieţelul meu,                                    El meu noiet, 

mirele meu,                                        el meu nuvi, 

scumpul meu, iubitul meu,                 el meu tresor, el meu estimat, 

dar unde ţi-i mireasa,                       però on és la teva núvia, 

unde mi-i norioara?                          on és la meva jove? 

Ori tu, dragul mamei, ai ales-o           O tu, rei de la mare, l’has triada  

şi înainte ai trimis-o                            i abans l’has enviada 

pe şuierul vântului                               pel xiulet del vent 

în fundul pământului?                         al fons de la terra? 

Feciorul meu, mirele meu,                  El meu noi, el meu nuvi, 

scumpul mamei, iubitul mamei,          el meu tresor, el meu estimat, 

că tu mi te-ai însurat                         que tu te m‟has casat 

după fată de împărat                         amb una filla d‟emperador 

şi eu nimic nu ţi-am dat.                    i jo res no t‟he donat. 



 

Pasărea suflet  

[„L‟ocell esperit‟] 



Constantin Brâncuşi (Hobiţa 1876 – París 1957) 



Atelier Brancusi (sic) 





Târgu Jiu 



Masa tăcerii  [„La taula del silenci‟] 



Poarta sărutului [„La porta del bes‟] 



 

Coloana fără sfârşit  

[„La columna sense final‟] 



Ansamblul Monumental “Calea eroilor” [„El carrer dels herois‟] 

  X Masa tăcerii  [„La taula del silenci‟] 

  X Poarta sărutului [„La porta del bes‟] 

  X Coloana fără sfârşit [„La columna sense final‟] 

 



Masa tăcerii  [„La taula del silenci‟] > praznic 



 

Masa tăcerii  [„La taula del silenci‟]   
Poarta sărutului [„La porta del bes‟] 

 



Poarta sărutului [„La porta del bes‟] 



Entrada a la casa nadiua de Constantin Brâncuşi (Hobiţa)  



 

Coloana fără sfârşit  

[„La columna sense final‟] 



Fotografies de Kosei Miya 



Pe cărare sub un brad,               Al sender sota un avet, 

şade un voinic supărat.              seu un voinic trist. 



Toată lumea îmi zice hoţu.         Tothom em diu el lladre 

că am furat lemne din codru.      perquè he robat llenya del bosc. 

Dar eu lemne n-am furat,            Però jo, llenya, no n’he robat, 

doar o scândură de brad,            només un llistó d’avet,  

ca să-i fac mândruţii un pat.        per fer-li, a l’estimada, un llit. 



La fetiţă a pus o viţă,            A la noieta va posar un cep,       

la băiat a pus un brad;         al noi va posar un avet; 

viţişoara s-a întins                el cepet es va estendre 

şi pe brad mi l-a cuprins,     i, l’avet, me’l va estrènyer. 



Mioriţa [„L‟anyelleta‟] (vv. 75-77) 

 

că m-am însurat            que m’he casat       

cu o mândră crăiasă,     amb una bonica princesa, 

a lumii mireasă;           núvia del món; 

 



Mioriţa [„L‟anyelleta‟] (vv. 78-79) 

 

că la nunta mea              que a les meves noces  

a căzut o stea;                 ha caigut una estrella; 

 



Fântâna Mioriţa [„La fontana Mioriţa‟] 



Fântâna Mioriţa [„La fontana Mioriţa‟] 



Fântâna Mioriţa [„La fontana Mioriţa‟] 



Fântâna Mioriţa [„La fontana Mioriţa‟] 



 

– Ciobănaş de la miori,                     – Pastoret de les ovelles, 

un’ ţi-a fost soarta să mori?                on has tingut el destí de morir? 

– Sus pe vârfu muntelui,                     – A dalt, al cim de la muntanya, 

la cetina bradului.                             sota el brancam de l’avet. 

– De scăldat cin’ te-a scăldat?            – Rentar-te, qui t’ha rentat? 

– Ploile când a plouat.                        – Les pluges quan ha plogut. 

– Lumânare cin’ ţi-a pus?                   – Ciris, qui te n’ha posat? 

– Stelele când a[u] căzut.                   – Les estrelles quan han caigut. 

– De îngropat cin’ te-a îngropat?        – Enterrar-te, qui t’ha enterrat? 

– Munţii când s-au dărămat               – Les muntanyes quan s’han ensulsiat  

şi pe mine m-a[u] îngropat.                 a mi també m’han enterrat. 

 



Soarele şi luna / Mi-au ţinut cununa (Mioriţa, vv. 80-81)  

[„El sol i la lluna / M‟han aguantat la corona‟] 



Brazi şi păltinaşi              Avets i aurós 

i-am avut nuntaşi,              els he tingut de convidats, 

preoţi, munţii mari,           mossens, les grans muntanyes, 

păsări, lăutari,                   ocells, [els] músics, 

păsărele mii,                      milers d’ocellets, 

şi stele, făclii!                    i estels, de ciris! 

Mioriţa [„L‟anyelleta‟] (vv. 82-87) 

Refrany: 

Codru-i frate cu românul [‘El bosc és germà del romanès’] 



Mioriţa (puerilis generis) 


