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E’, questa, una storia in vernacolo torremaggiorese, che si rifà ai ’luoghi comuni’
d’una volta, a riguardo della relazione moglie-marito. Me la narrava la mia
nonna paterna.
Cë stévënë na vótë ‘nu marítë e na mugghiérë. U marítë jévë fórë a
fatëjà’ e ‘a mugghiérë rumanévë a’ cзsë. Quàndë l’évë fënútë da
rëzzëlà, magnзvë ‘nu póchë e pu’ cë mëttévë a’ fënèstrë a chiacchiërjà
ch’i cummзrë d’’a chiàzzë. Quàndë sunзvë mezjùrnë, magnзvë ‘n’àta
vótë, pu’ cë facévë ‘nu scapìzzë dë sònnë, cë lavзvë ‘a fàccë, e …
vàttël’a parà’ ‘mmèzë a l’àti fèmmënë (dë) ‘llà ‘nnàndë, a dícë mзlë
d’i crëstiзnë !...
A’ sérë, quàndë u marítë stévë pë turnà, ‘a mugghiérë cë pëgghiзvë
u tëlзrë e cë mëttévë a rëcamà. E quìllu póvër’ómë, stràcchë e strùttë,
nën truvзvë mзjë ‘nu póchë dë mënèstra càvëdë; c’éva ‘ddattà sèmbë
chë ‘nu stòzzë dë chзscë tóstë e chë na frònnë d’àccë ca jìssë stèssë
c’évë purtзtë da fórë.
- Cumpiatìscë, marítë míë ! - dëcévë ‘a mugghiérë - ca jì, tàndë ca
vòjë arrëcamà, ca mànchë u nзsë më vòjë sciuscià. A chi ‘i piзcë ‘a
fatíjë, ‘i sзpë a mmзlë dë sprëcà u témbë pë fà’ ‘a mënèstrë; u vì’: jústë
jústë ‘nu múccëchë pë në murì! Tu, alumènë, tòrtë o stòrtë, të cìbbë …
jì, stènghë sèmbë alladijùnë e u Sëgnórë më dà ‘a fòrzë: alladijùnë, u
vì’, alladijùnë, e stènghë bbónë.
Dàllë iójë, dàllë crà, u marítë iè trasciútë ‘n suspèttë e, na matínë, ha
fàttë paré ca jévë fórë e, ‘mmécë, è ‘nnascúsë dìndë a ‘nu varílë e iè
míssë a spià da na šcanatórë …
‘A mugghiérë, crëdènnëcë ca u marítë évë jútë fórë a fatëjà, č’ha
rëzzëlзtë ‘a cзsë e pu’ ha díttë:
- Iòjë vòjë passà na jurnзtë ‘n glòrië dë nòstrë Sëgnórë Gesù: më vòjë
arrëcurdà d’’a passiónë dë Crìstë, e tàndë cchiù ca iè púrë vënardì.
Ha cciaffзtë ‘nu jallùccë crìcchë crìcchë, l’ha tòrtë u còllë, l’ha
spënnзtë, l’ha svëndrachзtë, e l’ha míssë a fa’ a ravù.
‘M bàccë a mezjùrnë, ha míssë a vòllë l’àcquë ‘nda tièllë, ha calзtë i
maccarùnë e l’ha mënëstrзtë.
…‘A ddórë të dévë ‘n ghзpë!... E u póvërë marítë, da ‘ndo’ stévë,
spiзvë e facévë bbëttùnë …
‘A mugghiérë, ‘ndàndë, assëttànnëcë ‘n tàvëlë, č’ha fàttë u ségnë
d’’a sànda crócë, e, ‘mbundànnë l’òcchië ‘n gélë, ha díttë:
- Sëgnórë, stu póchë dë magnà iè a’ ‘nnórë e glòria tóië, e jì të préjë dë
dà ‘a forzë a ‘ddu póvërë marítë míië, spèrzë ‘m mèz’’a na cambàgnë
a fatëjà’!...
Apu’, iavëzànnë na fërgënзtë dë maccarùnë (jévënë fëlatìllë), ha
díttë:
- Quìstë so’ i zóchë ch’hànnë ‘ttaccзtë a nóstrë Sëgnórë !…
Pu’, č’ha vèvëtë ‘nu bbucchërùccë dë vínë rùscë e ha díttë:

- Quìstë iè u sànghë
nghë dë nóstrë Sëgnórë !...
Tagghiànnë ‘a panéttë
pané d’u pзnë, ha díttë:
- Quìstë iè u córpë
rpë dë nóstrë
n
Sëgnórë !...
… U marítë, sëndénnë ’sti parólë,
paró cë muccëcзvë i dètë p’’a ràjëë …
‘Ndàndë, ‘a mugghiérë, magnànnë magnànnë, jévë dëcènnë:
- Quìstë, Sëgnórë, cómë tu ha díttë
dí
a l’apòstëlë… Sëquiénzië
zië sàndë
sà
Vangélë …
E, scacchiànnë u jallùccë,
j
ha díttë:
- Quìstë iè u iallùccë
iallù
ch’ha candзtë quàndë San Pétrë ha tradùtë
trad
a
Crìstë!...
U maritë, ca n’àtu
n’à póchë cë šcattзvë ‘n górpë p’u vëlénë,
në, nën ha
pëtútë cchiù; iè zumbзtë
zumb
fórë da u varílë, ha pëgghiзtëë ‘nu staiùlë, e
cë mèttë
ttë a ‘nzaccà taccarзtë
taccar a’ cëcзtë. E dëcévë:
- Quìstë so’ i vattëtórë
vattëtó ch’ha bbušcзtë Crìstë a’ chëlònnë !!...
… ‘A mugghiérë,
rë, ca nën č’aspëttзvëë quest’àta pàrtë d’’a passiònë,
pass
è
míssë a frëcchià cóm’e
có
na dëspërзtë. Hànna vúta còrrë i cummзrë
cumm
(dë)
‘llà ‘nnàndë pë luàrëlë da sóttë i bbòttë
bbò d’u marítë; e hànna vúta
úta púrë
pú
fatëjà
jà ! … E accusì, sfraffзtë
s
de sànghë cóm’e nu Sànde Jècce
cce Ómë, ‘a
mugghiéra lazzarón
ónë ha chiúsë ‘a cëlëbraziònë d’u vënardì sàndë.
ndë.
…
‘Sta raccòndë iè p’i mugghiérë
ca nën fànnë lu duvérë;
e iè púrë, pë l’òmmënë fèssë,
quàndë i mugghiérë
mugghié i fànnë a mënnèzzë.

