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SORIN  GUIA 
 

 

CÂTEVA  ASPECTE  PRIVITOARE  LA  

TRATAMENTUL DENTALELOR  ÎN  DACOROMÂNA  

ACTUALĂ 
 

 

Studiul de faţă reprezintă o aplicaţie pe baza unor anchete efectuate după anul 

2010 în peste 60 de puncte de anchetă din dacoromână, incluse într-un corpus de 

texte dialectale editat de subsemnatul, publicat în 2014 (Guia 2014, p. 163–382)
1
. 

În unele zone, consoanele dentale îşi modifică locul de articulare, devenind palatale 

sau durificându-se (determinând, astfel, velarizarea vocalelor următoare); în altele 

îşi modifică atât locul de articulare, palatalizându-se, cât şi modul de articulare, 

trecând din categoria oclusivelor în cea a africatelor. 

 

1. Palatalizarea dentalelor 

Oclusivele dentale t, d, n (parţial şi l, r) urmate de vocalele anterioare e, i şi de 

diftongul ea sunt palatalizate
2
 în toate graiurile crişene (cu excepţia celui din Oaş), 

în cele ardeleneşti, dar şi în nord-vestul Moldovei şi în Bucovina. Astfel, în partea 

de vest şi de nord a teritoriului lingvistic dacoromân, sub influenţa unui iot urmă-

tor, consoanele dentalele se palatalizează în diferite stadii, fenomenul fiind specific 

dacoromânei şi necunoscut dialectelor sud-dunărene. Acest lucru ne îndreptăţeşte 

să afirmăm că, cel puţin în prima perioadă a românei comune, palatalizarea denta-

lelor nu era un fenomen relevant.  

Palatalizarea dentalelor în vestul şi în nordul ţării a fost considerată fie ca influ-

enţă slavă, fiind pusă în legătură cu modul în care slavii rosteau consoanele urmate 

de iot (întrucât deprinderea de a muia dentalele t, d a fost învăţată de români de la 

slavii cu care au convieţuit, în trecut, în Transilvania) (Petrovici 1942), fie ca influ-

enţă maghiară (fiind corelată cu asemănarea dintre sunetele µ, Ď din graiurile daco-

române şi sunetele maghiare notate prin ty, gy) (Pătruţ 1953), păreri asumate parţial 

de Alexandru Rosetti (1955), care consideră că influenţa maghiară poate fi luată în 

consideraţie doar pentru Transilvania (Crişana şi Maramureş), dar nu şi pentru 

Banat (unde fenomenul este mai vechi şi generalizat), lingvistul bucureştean con-

chizând că fenomenul palatalizării dentalelor este dezvoltat în dacoromână datorită 

unei tendinţe de palatalizare, provenită din slavă, întărit în Ardeal prin influenţa 

 
1 În acest sens, exemplificările se vor face cu precizarea judeţului, a localităţii în care s-au efectuat 

anchetele şi a numărului textului în cadrul corpusului menţionat. 
2 Palatalizarea dentalelor constă în deplasarea locului lor de articulare înspre regiunea palatală. 

Aria fenomenului este destul de largă, cuprinzând, pe lângă Crişana şi graiurile ardeleneşti, nordul 

Moldovei şi subdialectul maramureşean.  
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maghiară (Ionescu-Ruxăndoiu 1977). După Victor Iancu, palatalizarea dentalelor t, 

d, n ar fi apărut întâi în Banat, de unde s-ar fi extins treptat asupra Crişanei, Mara-

mureşului şi părţii nordice a Transilvaniei (Iancu 1975)
3
.  

Spre deosebire de celelalte subdialecte, în Muntenia şi în graiurile din sud-estul 

Transilvaniei, ca şi în limba literară, consoanele dentale t, d, n nu se palatalizează 

când sunt urmate de vocalele palatale e şi i: frate, dinte, bade. Palatalizarea den-

talelor este un fenomen consemnat, în textele analizate, în special în aria nordică, în 

graiurile ardeleneşti de nord-est (BN), de nord-vest (SM) şi de sud-vest (AB) şi în 

graiurile bănăţene, fenomenul fiind extins şi în câteva puncte din nordul Moldovei 

şi în Bucovina
4
.  

Oferim selectiv câteva exemple din corpusul nostru, relevante în acest sens. În 

acest corpus, muierea dentalei t se înregistrează în special în graiurile ardeleneşti, 

crişene şi din Hunedoara, dar apare sporadic şi în partea de nord a Moldovei, în ju-

deţul Iaşi: împárµe (AB, Vinţu, 1), pregăµéşµe (AB, Vinţu, 5), scóµe (AB, Vinţu, 

7), boĉeşµe, pǎrinµe (BC, Asău, 1); gălúșµe (BN, Ilva, 1), răsuĉéșµe, numéșµe (BN, 

Ilva, 3), mínµe, feréșµe, naiínµá, să-l iérµe (BN, Ilva, 4), scóµe, opri éșµe (HD, Dea-

lul Babii, 1), cosÿșµe, clăĎé șµe, stăµéi  (HD, Dealul Babii, 3), pețéșµe (HD, Dealul 

Babii, 4), șápµe (HD, Dealul Babii, 5), cî µeva, cuvínµe (HD, Petrila, 3), nópµě (SM, 

Odoreu, 1), dʹeşµáptă, préµin, póµě, µíne (SM, Odoreu, 2), pregăµę  (SM, Odoreu, 

7), p¾µe (IS, Răchiteni, 4).  

Aceeaşi situaţie o întâlnim şi în cazul palatalizării dentalei sonore d: láda Ďe 

zé stre (AB, Vinţu, 2); Ďe porc, blíĎē (BN, Ilva, 1), tăĎauúna (BN, Ilva, 2), 

Ďe spícă (BN, Ilva, 3), Ďe pi átră (HD, Dealul Babii, 1), clăĎéșµe (HD, Dealul 

Babii, 3), ĎepínĎe (HD, Dealul Babii, 4), Ďe vítă (HD, Petrila, 1), Ďį la mínʹě (SM, 

Odoreu, 1), Ďeştʹáptă, gînĎé şti (SM, Odoreu, 2), să gî nĎě (SM, Odoreu, 7), băĎíiě 

„om trecut de 70 de ani”, ţui că Ďe prúńi (SV, Vicovu de Jos).  

Nazala dentală îşi modifică locul de articulare în graiurile ardeleneşti, în Crişana 

şi în Banat, fenomenul fiind consemnat şi în graiurile din Bucovina, dar şi izolat în 

sudul Moldovei, într-un punct din judeţul Galaţi: pú e (AB, Vinţu, 4), ví erĥ (AB, 

Vinţu, 5), lém ile (AB, Vinţu, 7), pu ém, cár e, slă ină (BN, Ilva, 1), ŝi evá, 

lém e, iártă- e (BN, Ilva, 2), alú e, ŝuocá e (BN, Ilva, 4), Dum ezắu (BN, Ilva, 

4), cár ẹ, hái e (BN, Ilva, 5), Ďimi áța (CV, Zăbala, 2, 3), pú e (HD, Dealul 

Babii, 2, 3), ví e (HD, Dealul Babii, 4), Dóm ě, mí ě, uo vi ít (SM, Odoreu, 1), 

 
3 De fapt, în texte din limba veche palatalizarea dentalelor are multe atestări în zona Banat–Hune-

doara, fiind mai puţin ilustrată în textele din nordul Transilvaniei, dentalele muiate alternând cu cele 

nealterate (Iancu 1975, p. 46).  
4 În general, în Moldova, dentalele t, d, n urmate de vocalele anterioare e şi i şi de diftongul ea se 

păstrează intacte, nealterându-se decât sporadic în unele puncte din nord-vestul Moldovei, unde s-au 

înregistrat forme precum: dínµe, fráµe, Ďes, cunu íii. 
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rămî  ě (SM, Odoreu, 7), pú e (SV, Vicovu de Sus, 1), spu é (SV, Frătăuţii Noi, 
5), Dum ezắu (SV, Broşteni, 3), cár a, Ďimi áţa (SV, Vicovu de Jos); izolat, 

palatalizarea dentalei n este consemnată şi în partea de sud a Moldovei: am duor it 
(GL, Matca, 3); 

Cele câteva exemple de palatalizare a dentalei l le avem din zona Hunedoarei: 

ĺém e (HD, Dealu Babii, 1), ĺe pun (HD, Dealul Babii, 4), flúieriĺe (HD, Petrila, 1).  

Oclusivele dentale t şi d se palatalizează în stadii diferite în regiunile sus amin-

tite, grupând, pe de o parte, graiurile din Crişana cu cele din Maramureş, de cealal-

tă parte, graiul din Banat (unde palatalizarea dentalelor este mai avansată decât în 

aria delimitată anterior).  

 

2. Africatizarea oclusivelor dentale t, d 

Palatalizarea oclusivelor dentale t şi d a determinat apariţia unei serii de africate 

secundare în sistemele consonantice ale graiurilor din sud-vestul şi nord-estul 

Transilvaniei. Fenomen general şi consecvent în graiurile bănăţene
5
 (consemnat şi 

în aria extrem sudică a Crişanei, în unele localităţi din nord-vestul Olteniei, dar şi 

în nord-estul Transilvaniei), palatalizarea dentalelor t şi d (când sunt urmate de o 

vocală anterioară sau iot) şi modificarea modului de articulare (din oclusive în 

africate) apare şi în alte zone izolate din partea de nord a Moldovei: iṷóĉi (IS, 

Răchiteni, 1, 3), stáĉivi (IS, Răchiteni, 2), puáĉi (IS, Răchiteni, 3), șĉiu, hîrĉíii 

(NT, Farcaşa, 1), níşĉi (NT, Farcaşa, 3), şĉázâ „ştează”, fuárĉi (NT, Farcaşa, 5), 

drúșĉi, stăĉéu (SV, Fântâna Mare, 2); ĝi ṷúrmâ, ĝi ţăsút (IS, Răchiteni, 1, 2), 

ĝiẑába (IS, Răchiteni, 4), ĝi  sâ rasuná (NT, Farcaşa, 3), ĝi  zî li , n  daĝá „dădea” 

(NT, Farcaşa, 5), șăpti z   ĝi  anĥ, ĝi  um   fiel (SV, Fântâna Mare, 1), ĝi sînẑi , ĝi  uóuâ 

(SV, Rădăşeni, 3). 
Semnalăm africatizarea dentalelor t, d + e, i > ĉ, ĝ

6
 şi în câteva puncte din 

Bucovina
7
. În acest sens, s-au înregistrat atât fonetismul africatizat în stadiu final, 

cât şi fonetisme intermediare între oclusiva dentală şi africata prepalatală: coséşĉi 
(pentru coseşte), (săptămâna) páĉimilor, să pregăĉéşte (SV, Vicovu de Jos); coĉéţ 

(pentru coteţ), fráĉi-miu, lápĉe, şắpĉi, să şĉím; cîµ/ĉodátă, înăiínµ/ĉi, lápµ/ĉi, 

mulµ/ĉi, preparáµ/ĉi, priiéµ/ĉinĥ, tắµ/ĉi, triméµ/ĉa, şµ/ĉíi (SV, Mănăstirea Humoru-

lui); curéĉ, uuňĉéş, ĉíşcâ, stráĉinâ (dar, predominat, stráŉinâ – cinci din nouă su-

 
5 Într-o parte a ariei cu dentalele palatalizate, oclusivele muiate µ, Ď au evoluat, sub influenţă 

sârbă, la africatele ć, đ, modificându-şi modul de articulare.  
6 Emil Petrovici (1942) consideră că pronunţarea muiată a consoanelor dentale t, d, n urmate de 

vocalele anterioare e şi i reprezintă o particularitate a graiurilor ardeleneşti.  
7 Dacă în comuna Vicovu de Jos doar dentala t se moaie şi îşi modifică şi modul de articulare, 

dentala sonoră d (de altfel şi oclusiva nazală n) schimbându-şi doar locul de articulare, în Mănăstirea 

Humorului şi în Straja semnalăm africatizarea dentalelor t, d + e, i > ĉ, ĝ şi a oclusivelor palatale ŉ, Ý 

> ĉ, ĝ.  
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biecţi, din Vicovu de Jos, preferă această formă). Aceeaşi situaţie se întâlneşte şi în 
cazul dentalei sonore, cu menţiunea că predomină fonetismul intermediar între Ď şi 

ĝ: ĝi vítâ, ĝínĉi; blíĎ/ĝi, Ď/ĝinţ, pi Ď/ĝal, uoliacâ Ď/ĝi sári, un pahár Ď/ĝi uulei, iera 

alb Ď/ĝi lúmi, animáli Ď/ĝi lápµ/ĉi, fábri  Ď/ĝi biéri (SV, Mănăstirea Humorului).  

Şi în vorbirea subiecţilor înregistraţi în judeţul Alba, în Munţii Apuseni, dentala 
t se moaie, modificându-şi şi modul de articulare, înregistrându-se, în acest sens, 

atât fonetismul africatizat în stadiu final (şĉíu – AB, Gârda de Sus, f, 76 de ani, fără 

şcoală; vuorbéşĉe – AB, Gârda de Sus, f, 6 ani), cât şi fonetismul intermediar între 

oclusiva dentală şi africata prepalatală: condimént/ĉe, coséşt/ĉį (pentru coséşte) – 

AB, Gârda de Sus, f, 41 de ani, 10 clase; mai dipárt/ĉe, mai múlt/ĉe, în zîua Ďi 

Páşt/ĉ – AB, Gârda de Sus, f, 70 de ani, 4 clase). 
 

3. Confuzia oclusivelor palatale ŉ, Ý cu dentalele muiate µ, Ď 

În Crişana, în nordul şi vestul Transilvaniei, în Maramureş (mai puţin în graiu-
rile din sud-estul Ardealului), dar şi în unele puncte din nord-vestul Moldovei şi 
Bucovina se înregistrează confuzia oclusivelor palatale ŉ, Ý cu dentalele muiate µ, 

Ď
8
 (când sunt urmate de vocalele anterioare sau de diftongul ea): să µéme „să che-

me”, uoµ „ochi”, µag „cheag”, Ďáţă „gheaţă”, únĎiie „unghie”, dʹejdʹeţátă – SM, 

Odoreu, 2), confuzie care are drept consecinţă apariţia unor omonimii de tipul 
µamă („cheamă”, dar şi „teamă”), unĎe („unghie”, dar şi „unde”) şi care are efecte 
şi asupra labialelor palatalizate în stadiu intermediar (copµil pentru „copil”, 

bărbĎíii pentru „bărbie”).  
Aceeaşi transformare fonetică o întâlnim şi în cazul labialelor p, b (uneori şi a 

lui v), care apar palatalizate în stadiile µ, Ď: µei „piei”, µept „piept”, uărĎ „orbi”, 

ştirĎ „ştirbi”, Ďir „vin”
9
. 

Alteori, oclusivele palatale îşi modifică modul de articulare, devenind africate. 
Vorbim de africatele secundare, rezultate ale africatizării oclusivelor palatale, care 
nu se identifică cu africatele primare şi care, într-o arie destul de largă (trecând din 
Moldova spre graiurile ardeleneşti de nord-est), devin fricative, prin pierderea ele-
mentului oclusiv. Fenomenul transformării oclusivelor palatale ŉ, Ý în africatele 
prepalatale ĉ, ĝ

10
 este întâlnit, în textele analizate, în partea de nord-vest a da-

 
8 Singura regiune care păstrează distincţia între oclusivele dentalele t, d şi oclusivele palatale ŉ, Ý 

este Ţara Oaşului: nu se palatalizează dentalele, în schimb palatalele ŉ, Ý evoluează la µ, Ď (mă tem, 

dar µem „chem”). Tot în Ţara Oaşului, µ (< ŉ) din grupul consonantic şµ este depalatalizat: ştimb 

„schimb”, ştiop „şchiop” (TDR, p. 295).  
9 Din cauza acestor confuzii şi transformări fonetice se ajunge la neutralizarea opoziţiei dintre cele 

trei serii de consoane (µ rezultat din palatalizarea lui t, µ rezultat al confuziei cu ŉ şi µ stadiu al palata-

lizării bilabialei p): µámă „teamă”/µámă „cheamă”, păréµe „perete”/păréµe „pereche”; µei „tei”/ µei 

„chei”/µei „piei”; vezi Frăţilă 2010, p. 120; Dialectologie română, p. 156; Pătruţ 1943. 
10 G. Ivănescu (1980, p. 474–475) apreciază că prefacerea sunetelor ŉ, Ý, precum şi a sunetelor µ, 

Ď în ĉ, ĝ este realizată în secolul al XVI-lea în Ardeal în regiunea Bistriţa-Năsăud–Alba, propunând 
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coromânei, în Crişana (SM), în nord-estul Ardealului (BN), dar şi în Bucovina, 

fiind ilustrat prin: curéĉ – la nici un subiect nu apare varianta curéŉ
11

; uuňĉéş, deşi 
se înregistrează, mai rar, şi uu ŉéş; ĉíşcâ12

; stráĉinâ, dar predominant stráŉinâ – 

cinci subiecţi din nouă preferă a doua formă (SV, Vicovu de Jos); curéĉ (BN, Ilva 

Mare, 1, 6); racíṷ (NT, Farcaşa, 4), curéĉ (SV, Straja, 1), îňĉégat (SV, Straja, 2), 

c amá „chema” (SV, Straja, 5), uréc (SV, Straja, 7), cag, cişliácu (SV, Vicovu de 

Sus, 2); curéĉ (o singură dată apare curéŉ), uuňĉéş (deşi se înregistrează şi uu ŉéş, 
uu ŉ), (îi) ĉámâ, ĉişcâ – alături de fonetismul intermediar între ŉ şi ĉ: ŉ/ĉişcâ (SV, 

Mănăstirea Humorului).  
 

4. Durificarea consoanelor dentale 

În toată aria nordică a dacoromânei, consoanele dentale s, z, ţ, d, n, r au un ca-

racter dur
13
, care determină velarizarea vocalei următoare sau dispariţia lui ĥ: 

bisắricặ, săc, sămn, uásîlį, sî tă, zîc, trezî t; Dum ezắu, prînzắsc, zắĉe, zî ua, păţắsc.  

Exemplificăm pentru fiecare consoană câteva cazuri de durificare. 

Durificarea fricativei dentale surde s este consemnată mai ales în jumătatea 

nordică a Moldovei (Vasî lį – BT, Păltiniş, 4; săserát – BT, Vorona, 4; sărvé – IS, 

Ursăreşti, 1; sărvít – IS, Vânători, 2; sărẑént – BT, Păltiniş, 1; bisắrica – BT, 

Păltiniş, 1; IS, Cepleniţa, 1; sămănắm – BT, Păltiniş, 2; grăsî mia – NT, Sagna, 1; 

sắŝitâ, săŉéstru – VS, Mărăşeşti, 1; cosắştĥ, rusắşti, sărvíŝ, sîŋgur – SV, Mănăs-

tirea Humorului; bisắricâ, cosĳm, sămănátu, eu sîmţ, ţesắm – SV, Vicovu de Jos), 

în graiurile ardeleneşti (sămănát – AB, Vinţu, 1), dar şi izolat în comuna Matca, 

din judeţul Galaţi (bisắrica – GL, Matca, 8, sî ŋgur – GL, Matca, 2). 

Şi fricativa sonoră z determină velarizarea vocalei următoare, în special în jumă-

tatea nordică a subdialectului moldovean, dar şi în graiurile ardeleneşti: cắzîlį, zî lį 

(BC, Filipeşti, 3), ṷurzî z (BT, Păltiniş, 3), Dumnăzắṷ (BT, Păltiniş, 4), Dumnezắu 

(BT, Talpa, 1), îŋcălzắsc (BT, Talpa, 2; GL, Matca, 3), tîrzî u (NT, Gâdinţi, 2), zắru 

(SV, Crucea, 3), zî lį (VS, Deleni, 1), păzắsc (VS, Micleşti, 1), păzắştĥ, zîli, jîtárĥ, 

pătrunjắl, bluz, petắrz (SV, Mănăstirea Humorului), zăr, zắŝi (SV, Vicovu de Jos).  

Durificarea africatei surde ţ determină (în jumătatea nordică a Moldovei, dar şi, 

izolat, în Transilvania) atât velarizarea vocalei următoare, în poziţie medială, cât şi 

 
ca probabilă datarea fenomenului în aceeaşi perioadă pentru transformarea dentalelor muiate µ, Ď în 

africatele ć, đ. 
11 Se înregistrează şi várză, însă de fiecare dată este oferită şi forma curéĉ; subiectul C, f, 43 de 

ani pronunţă curéĉ, cu menţiunea várză nu spúnem, iar sub. D, f, 14 ani, răspunde várză sau curéĉ, 

forma ultimă fiind utilizată mai des.  
12 O întâlnim atât la subiectul C, f, 43 de ani, cât şi la un băiat de 14 ani (subiectul E). 
13 Fenomenul durificării, care datează din epoca românei comune, s-a manifestat în toate graiurile 

dacoromâne, în diverse intensităţi, pierzându-se astăzi în cea mai mare parte a graiurilor din aria sudi-

că a dacoromânei. 
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dispariţia lui i final asilabic postconsonantic: puţî nâ, împărţî m (BC, Bereşti, 2), 

țî niț
14

 (BC, Vâlcele, 3), fráţ (BT, Coţuşca, 1), călúţ (BT, Coţuşca, 4), băiéţ (BT, 

Lozna, 3), ṷonoráţ, (BT, Lozna, 5), grįutắţ (BT, Păltiniş, 4), curăţắl (BT, Păltiniş, 

5), ţắlinâ (BT, Vorona, 2), nu mă pṷot înţăli éẑį (BT, Păltiniş, 1), năcăjîţ (GL, 

Matca 2), uoțắt (GL, Matca 5), curăţắ ia (IS, Răchiteni, 1), parínţ (SV, Straja, 5), 

z ițắlu (SV, Straja, 6), sfinţắsc (SV, Vicovu de Sus, 5), țăsắ (VS, Mărăşeşti, 3), 

lopăţî câ (VS, Vutcani, 2), cuţît, ziţîcâ, ziţắl, niemţắştĥ, ţắlinâ, ţăsút, viţắlu, băiéţ, 
îmbrăcáţ, Ďĝinţ (SV, Mănăstirea Humorului); curăţîm, împuţît, sfinţắşti, ziţîcâ, 

cîrnáţ (SV, Vicovu de Jos); núnţîle (AB, Vinţu, 2). 

Cele câteva exemple de durificare a fonetismului arhaic d  le întâlnim în înregis-

trările din Bucovina: Dumnad ắu, dîc (SV, Straja, 4, 6). 

Velarizarea vocalelor anterioare după constrictiva prepalatală j (năcăjî ţ – AB, 

Căpâlna, 4; năcăjîţ – GL, Matca 2), după nazala n (năcázurĥ – GL, Matca, 3), dar şi 

după lichida vibrantă r (rắs i – BT, Vorona, 3; IS, Ţibana, 1; SV, Crucea, 2; VS, 

Vutcani, 2; răpidi – GL, Matca, 1; rắli – GL, Matca, 6; VS, Vutcani, 2; rîdicát – 

NT, Tazlău, 3; străcurătuári – SV, Crucea, 3; strîgătúrĥ (AB, Vinţu, 2) se întâl-

neşte în jumătatea nordică a Moldovei, dar apare, sporadic, şi în jumătatea sudică a 

provinciei. 

Izolat, se produce şi durificarea dentalelor t şi d, mai ales în jumătatea sudică a 

Moldovei: stînz ám (GL, Matca, 6); îndămî nâ (VS, Mărăşeşti, 2), durificarea denta-

lei d fiind un fenomen general şi consecvent în graiurile munteneşti. 

Schimbarea localizării lui e şi i, se întâlneşte regional (în nordul şi în estul 

teritoriului ţării) şi în cazurile în care sunt precedate de labiodentale rostite dur: 

îmvăléştĥ (GL, Matca, 1), îmvălít (VS, Vutcani, 1). 

 

* 

Indiferent de zonă sau de condiţia socio-culturală a subiecţilor vorbitori, forme-

le cu dentale diferite de cele din pronunţarea standard coexistă cu cele în care den-

talele sunt nealterate, la fel ca în limba literară şi în graiurile munteneşti. Prin ur-

mare, marea majoritate a formelor care diferă de cele literare sunt înregistrate în 

aria nordică a dacoromânei, arie care permite alterarea sunetelor dentale.  
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SOME ASPECTS CONCERNING THE TREATMENT 

OF THE DENTALS IN PRESENT-DAY DACO-ROMANIAN 

(Abstract) 

 
The present paper focuses on the situation of dental consonants in present-day Daco-Romanian 

and uses the linguistic material gathered in more than 60 points of dialectal inquiry in the last 5 years. 

The main findings are that, in certain regions, the place of articulation of the dentals is modified, 

either by palatalization or by hardening, whereas, in other areas, their mode of articulation is changed, 

as they become affricate consonants.  
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