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Cânticlu armânescu easti multu vrutŭ. Cânticlu 
vecljiu ari un iho ahoryea sh zboarâ zilipsiti tsi di multi ori 
aspun isturii ahândoasi. Că suntu cântitsi tsi s-cântâ 
la arădz, că suntu cântitsi di-mpadi i ti gioc, au unâ 
mushuteatsâ aleaptâ. Tu cântitsli armâneshtsâ nu s-cântâ 
mâcarea i bearea, muljearea ca tsi s-hibâ i chirâturi 
di-aradâ,di-aradâ, ma s-cântâ dorlu, jalea, vrearea. Atseali cântitsi 
tsi suntu ti pezâ au unâ ironie multu fină, ama fârâ 
lishurets. Cântitsli veclji, dit folclor, suntu unâ mari 
yishteari tsi nâ fu datâ. Ti cântitsli năi, adrati dupu poezii 
anyrâpsiti di mărlj a noshtsâ poets clasits, va sâ-i 
haristusim al lali Hrista Lupci. Dapoaia, cântitsli năi furâ 
scoasi di compozitori tsi ninti di tuti anyrâpsirâ poezii. 
TsiTsi cara compozitsiili a lor nu suntu di naima aleaptili, 
ahurhita a lor easti di mari simasii ti noi. Minduiescu aoa la 
un bârnu antreg di oaminj tsi u tinjisirâ poezia. Sh-anda 
aspun poezii va s-dzâcâ creatsie literară sh-nu ndau rimi 
arcati tu niscânti versuri goali, tsi nu aspun canâ idee.

AmaAma tsi sh-pâtsâ mâratlu cântic că ahurhi s-hibâ 
vâtâmat. Tora, ti furnjia că lipseashti s-him la modâ, ies tu 
padi tuti ciudiili sh vor s-hibâ cânticu. Ma multu mi acatsâ 
lâhtarea anda vedŭ tinirlji, sh-ashi ciushuits di minti di 
„cultura”„cultura” tsi u au luatâ dit lumea di-anvârliga amplinâ di 
manele sh urnechi di naima pseftili, cum ia di buni tuti 
chirâturli. Dimi nâ aspuni poetlu Spiru Fuchi că „ari inshitâ 
modâ nauâ”. Tora va s-him sh-noi cât cama glari, că ashi 
vini chirolu. Va s-nâ modernizăm, sh modernitatea va 
s-dzâcâ subiecte cât cama lishoari ta s-nu s-pidipseascâ 
laolu sh-ufiliseascâ cârtsuna, că de, tsâ yini zori s-ai 
minduieriminduieri ahândoasi tsi caftâ minduiari, va copus sh-nâ 
saurâ di ahântâ mâduu. Ma ghini ndauâ zboarâ fârâ noimâ 
tsi nu ts-u caftâ mintea. Tora, ti furnjia a chirolui tu cari 
bânăm, nâ justificăm compromisurli. Ta s-him sh-noi ca 
tuts alantsâ va s-pâltim un pâhă, minimalizarea pânâ la 
absurd a comunicariljei pritŭ cânticu. Nu voi s-pistipsescu

că va s-agiundzem s-ascultăm cântitsi tsi aspun tsi ghini 
easti la club, tsi s-aibâ ca subiect pâradzlji, bearea, zaiafetsli 
sh tut tsi tsâni di exteriorlu a nostru. Mini dzâc că nâ 
agiundzi cânticlu „Tweet tweet, like like” cântat di pareia 
Armâname di Custantsa, unâ chirâturâ fârâ mărdzinj 
ti-atseati-atsea că nu acatsâ tu isapi nu modernitatea, justificare 
supremă ti ahtări aberatsii, ama calitatea, tsi pânâ tu dzuua 
di adzâ putu di armasi criteriul esentsial di evaluare. Sigura 
suntu creatsii moderne di mari calitate. Câtâ aclo va s-nâ 
minduim. Shtiu că nu pot s-am pisti pi bârnurli di tora sh ma 
ptsân pi atseali tsi yin, tsi suntu cu mintea pi ponj. Canda 
s-arupsirâs-arupsirâ di dip di fumeili a lor, canda nu suntu fciorlji a 
pârintsâlor sh-a pâpânjlor a lor, suntu tut cama xenj di 
arâzga a lor. Sh a pârintsâlor nu lâ yini zori că a lor fciori 
nitsi nu shtiu cum easti unâ poezii bunâ? Că nu shtiu 
s-aleagâ zboarâli dit un textu, nu mata dzâc di minduierli tsi 
li aspuni? Nu shtiu ei că aesti minduieri agiutâ? Nu 
duchescuduchescu că aclo iu suntu idei, aclo tsâ caftâ omlu mintea? 
Nu achicâsescu cum potŭ dunjeaua di ascultâ ahtări 
chirâturi. Sh-minduiescu nu mash la muzica armâneascâ tsi 
lo di s-aspardzi ama sh la muzica di club, di cârciumi, di 
zaiafets, canda bana aesta easti mash chefi. Canda altu tsiva 
nu shtiu, sh-dealihea easti că nu shtiu, cultura nu mata easti 
la modâ, ni cultura muzicală, ni literatura, ni arta, ni averlu.

AmaAma nitsi nu va s-mutrim ahâtŭ alargu, mash s-nâ 
minduim la cântitsli tsi s-cântâ la numtâ. Azvarna, fârâ 
aradâ, fârâ s-aleagâ cântitsli shi s-li cântâ atseali naima 
aleapti, ritmolu cât cama ayonja canda nâ avinâ vârâ 
sh volumlu cât cama cu silâ canda him surdzâ. Cânticlu la 
numtâ nu mata-lj tinjiseashti numtarlji. Moabetea poati 
s-tindâ multu. Va mash s-duschim că nu va s-adrăm nitsi un 
compromiscompromis cu muzica a noastrâ, că ea easti parti di 
identitatea sh reprezentarea a noastrâ, ea aspuni tsi sh cum 
him. Ea easti naima limpidâ formâ di expresivitate prit cari 
s-veadi tut tsi minduim.
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Autoritățile politice erau  interesate și de schițarea 
unui plan de urmat care trebuia să ducă la bun sfârșit toate 
acele elemente de coeziune pentru a nu crea perturbări ale 
acestui proces de transfer al populației aromânești din 
țările balcanice. La 24 mai 1923 în Camera Deputaților, 
deputatul ardelean Gheorghe Pop interpelează guvernul în 
următorii termeni: „Mă adresez totodată d-lui ministru al 
agriculturii,agriculturii, întrebându-l dacă nu crede că ar trebui 
să studieze chestiunea colonizării emigranților aromâni în 
acele părți ale țării în care s-ar găsi terenuri disponibile ca 
în Ialomița sau în Cadrilater, pentru ca să ofere harnicului 
și mult încercatului popor aromân un azil pe pământul
patriei unite.” [5] De obicei, coloniştii erau aşteptaţi la 
Constanţa de către o comisie alcătuită din autorităţi şi unii 
dintre cei care sosiseră mai devreme, şi de cele mai multe 
ori exista urarea: „Bine aţi venit coloni ai lui Traian”după 
care urma repartizarea noilor veniţi în sate la scurt timp 
făcându-se şi împroprietărirea cu pământ conform 
înțelegerilor încheiate. De obicei în satele care îşi 
păstraserăpăstraseră vechile nume turceşti anume „Ghiori, Mihalbei, 
Chiuiluc”, coloniştii se cunoşteau între ei, venind din 
aceleaşi părţi ale  Greciei, sau chiar din aceleaşi oraşe de 
acolo. Academicianul Matilda Caragiu Marioţeanu 
povestea într-un interviu că: „aromânilor li s-a dat un deal 
pe care nu existau case. Eram toţi din Hrupişti; au mai 
venit şi alţii, prin căsătorie, dar noi eram un grup compact. 
PărinţiiPărinţii mei au primit 10 ha şi au consturit o casă nu foarte 
mare, dar curtea era boierească.” [6] Astfel de amintiri 
reuşesc să creeze o etnografie a locurilor, timpurilor şi 
vieţii duse în Cadrilater în perioada anilor 1925-1940. 

În 1935 avocatul Vasile Th. Muși care fusese 
implicat direct  în acțiunile de colonizare scria: „de atunci 
începea o eră nouă pentru ei, în toată accepţiunea 
cuvântului; li s-a făurit un ideal naţional şi politic cu 
contur precis; li s-a creat un cămin stabil, o patrie încadrată 
în însăşi eternitatea duratei poporului românesc din care 
fiinţa lor a fost ruptă pentru că, după un îndelung calvar al 
soartei, să poată ajunge la acest liman de adevarată 
izbăvire.” [7] Aromânii şi-au păstrat obiceiurile, datinile, 
sărbătorile, portul, graiul, familiile lor de obicei erau 
numeroasenumeroase şi astfel se crea aceea atmosferă de veselie. 
La sosirea în Cadrilater coloniștii macedoneni au 
simpatizat și s-au apropiat de liberali adăugându-se faptul 
că procesul de colonizare a avut loc în perioada decadei 
brătieniste iar Ion I.C. Brătianu a manifestat o deosebită 
simpatie față de cauza aromânilor susținându-le 
colonizarea.colonizarea. [8]  Pe de altă parte conducerea Partidului 
Național Țărănesc avea mari reticențe față de continuarea 
procesului de colonizare deoarece mulți dintre coloniștii 
aromâni erau instalați în casele bulgarilor și ale 
musulmanilormusulmanilor forțându-i pe aceștia din urmă să accepte 
acest compromis. În acest sens liderul țărănist Alexandru 
Vaida Voievod afirma la acea vreme că: „eu nu înțeleg 
asceastă colonizare pe capul băștinașilor care sunt obligați 
să trăiască cu coloniștii în promiscuitate cu ei provocând 
conflicte.” [9]

Atitudinea ostilă a țărăniștilor precum și 
inconsecvența liderilor Partidului Național Liberal au creat 
mari deziluzii printre coloniștii aromâni care se simțeau 
străini într-un spațiu și într-un stat de care nu-i lega absolut 
nimic. Motivația acceptării colonizării aromânilor a fost 
aceea a găsirii în cadrul statal românesc a voinței politice 
care să le permită acestora rezolvarea dezideratelor 
politicepolitice precum și consevarea culturii identitare și a 
tradițiilor păstrate de secole. Această intenție nu mai putea 
fi asigurată în noua conjunctură apărută după sistemul de 
tratate de la Versailles care s-a încheiat în 1920 și care a 
reconfiguratreconfigurat frontierele politice și identitare forțând statele 
balcanice să-și creeze o nouă politică a minorităților care 
se baza pe conceptul statului națiune foarte la modă 
atunci.[10] Se adaugă la acest aspect și faptul că aromânii 
s-au aflat în timpul războaielor din Balcani între gloanțele 
combatanților aspect care le-a creat o stare profundă de 
nesiguranță. Istoricul Cătălin Negoiță publică în 2008 o 
lucrarelucrare considerată a fi fiind cea mai bună analiză care se 
ocupă de problema Cadrilaterului, lucrarea având la 
origine o teză de doctorat. Autorul afirmă, referindu-se la 
problematica necesității colonizării zonei amintite cu 
aromâni, că: „după ce fuseseră supuși unei brutale și 
intenseintense politici de deznaționalizare practicate de 
autoritățile de la Atena aromânii erau puși în fața unei dure 
realități care se manifesta în decimarea turmelor de oi 
(păstoritul fiind principala ocupație a aromânilor). 
Transhumanța nu se mai putea practica ca pe vremea 
otomanilor.otomanilor. Acum muntele era al unei țări iar valea 
aparținea altei țări. Cu pașaportul nu hrăneai oile, așa că 
aromânii au început să cumpere moșiilor beilor turci, care 
plecau în Asia Mică. 
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De acolo va veni, însă, dezastrul pentru aromâni: 
un milion și jumătate de greci înfometați, izgoniți de 
armatele lui Kemal Atatturk  vor veni în patria de origine. 
Aceștia vor fi împroprietăriți abuziv de către statul grec cu 
moșiile abia cumpărate de aromâni. Rămași din nou 
singurisinguri în fața furtunii, aromânii vor miza pe o ultimă carte 
anume colonizarea în România”. [11] În 1924 și Sterie 
Hagigogu a adresat un memoriu ministrului Agriculturii și 
Domeniilor, Alexandru Constantinescu în care se susținea 
necesitatea ca ministrul să rezolve pozitiv starea de lucruri 
care luase o întorsătură nefericită menționându-se că: 
„în„în numele poprului român din Macedonia, mă adresez 
țării mume, sperând a vă convinge de starea lucrurilor din 
Macedonia și sperând că odată, dumneavoastră convins, 
totul va fi salvat spre binele țării și al compatrioților 
mei”[12]. La rândul lui un alt aromân implicat direct în 
procesul de colonizare, Vasile Th. Muși, care se stabilise 
deja în România publica un articol care avea menirea de a 
pregătipregăti opinia publică românească în care susținea 
că:„aromânii resimt covârșitoarea influență a mediului 
social în care au trăit vreme îndelungată alături de 
elemente balcanice de origine slavă și turcă cu care mai 
totdeauna au avut relații de bună vecinătate. [...] 
Familiarizați, deci, cu moravurile acestor popoare pe care 
le-au părăsit în Macedonia, dar cu care se reântâlnesc pe 
pământul patriei mume, românii-macedoneni sunt singurii 
care pot înțelege mai bine viața, obiceiurile, și sufletul 
populației minoritare din Cadrilater. Credem că și 
minoritățileminoritățile Cadrilaterului nu pot avea aspirațiuni care să 
depășească acest cadru de temeinică armonizare a 
intereselor noastre reciproce”. [13] 

La acel moment au existat dezbateri publice ale 
autorităților românești  care au vizat problematica 
colonizării aromânilor în acest sens Iuliu Maniu declara la 
apilie 1925 că: „statul român trebuie să facă tot ceea ce 
împrejurările vitrege și dominațiile străine au făcut în 
defavoarea lui. Toți românii risipiți în diferitele părți ale 
lumii meniți rând pe rând să piară, în urma lipsei de 
continuitatecontinuitate geografică și de contact sufletesc cu vatra 
neamului românesc, trebuiesc repatriați și colonizați pe 
teritoriul țării noastre. Noi românii suntem puțini în raport 
cu popoarele atât de mari cari ne înconjoară, încât nu ne 
putem permite luxul să pierdem nici măcar un suflet 
românesc. Statul român trebuie fără amânare să 
inaugurezeinaugureze o puternică acțiune, conștient condusă, pentru 
salvarea de urgență a atâtor ființe valoroase române. 
DeDe aceea chestiunea colonizării formează un punct 
esențial în programul nostru politic și noi am studiat intens 
această chestiune.” [14] În condițiile în care se constata o 
intensificare a atacurilor bandelor de comitagii, îndeosebi 
în localitățile de graniță din Cadrilater, autoritățile române 
înclinau tot mai mult spre ideea colonizării 
macedo-românilormacedo-românilor în județele Durostor și Caliacra. 
Această motivație a convins guvernul liberal să emită la 24 
aprilie 1924 o lege care simplifica mult acțiunea de 
colonizare. [15]  Între timp Alexandru Constantinescu, 
ministrul agriculturii și domeniilor, a întocmit un 
raport[16] care satisfăcea doleanțele aromânilor. 
SeSe motiva aspectul conform căruia statul român poseda în 
Cadrilater 41.103 hectare reprezentată în județele 
Durostor și Caliacra dar care rămăseseră nelucrate datorită 
faptului că existau puține persoane care să se ocupe de 
cultivarea terenurilor arabile.
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[1] Cadrilaterul reprezintă partea de sud a Dobrogei 
mărginită de Dunăre respectiv râurile Beli Lom şi 
Kamchiya şi Marea Neagră. Numele înseamnă 
„patrulater” și provine de la cele patru cetăţi turceşti care 
alcătuiau un sistem defensiv în nord-estul Bulgariei: 
Silistra,Silistra, Ruse, Sfiumen şi Varna. Valentin CIORBEA, 
Evoluţia Dobrogei între 1918 - 1944. Contribuţii la 
cunoaşterea problemelor geopolitice, economice, 
demografice, sociale şi ale vieţii politice şi militare. 
Ediţia a II-a revăzută şi reîntregită, Editura Ex Ponto, 
Constanţa, 2008, p. 27.

[2][2] ***, 1918 Desăvârşirea unităţii naţional statale 
a poporului român, vol. V, Bucureşti 1986, p. 130.

[3] C. BRĂTESCU, Populaţia Cadrilaterului, 
p. 199.

[4] Vasile Th. MUȘI, Aromânii și minoritățile 
Dobrogei Noui, în,  Revista, Tribuna românilor de peste 
hotare, nr. 3, 1924.

[5][5] Constantin TUDOR, Administrația românească  
în  Cadrilater (1913 - 1940), Editura Agora, Călărari, 
2005, p. 184.

[6][6] Personalităţi marcante s-au ridicat din mijlocul 
coloniştilor din Cadrilater, oameni de marcă din mai toate 
domeniile au povestit despre sorgintea lor, despre viaţa 
petrecută alături de familie în micile societaţi formate la 
venirea din Grecia, toti gândind că România este ţara lor, 
este patria spre care tânjeau.

[7] Grecia dorea mutarea „vlahilor” aşa cum îi 
denumeaudenumeau ei pe aromâni, încercând să-i determine să plece 
prin diverse metode. Autoritățile  române doreau 
colonizarea aromânilor şi din ţările vecine, Albania, 
Serbia sau chiar Bulgaria pentru a mări grupul populaţiei 
vorbitoare de limbă română în Dobrogea de Sud, teritoriu 
anexat României la 1913, Romania de la mare, Revistă de 
Istorie și Civilizație Românească, anul III, nr 3-4, 
Constanta,Constanta, 1994, p.3; A se confrunta şi Nicolae CUȘA, 
Otilia PACEA, Macedo-Aromânii Dobrogeni, Editura 
Ex Ponto, Constanta, 2008, p. 153.

[8] Cătălin NEGOIȚĂ, Țara Uitată - Cadrilaterul în  
timpul administrației românești 1913-1940, Editura 
Fundației Scrisul Românesc, Craiova, 2008, p. 407.

[9] Ibidem, p. 408.
[10][10] Anderson vede naționalismul ca un artefact 

cultural iar pentru înțelegerea naționalismului autorul 
recomandă examinarea circumstanțelor  apariției acestor 
artefacte  precum și dezvoltarea lor în istorie dar și a 
popoarelor care își caută identitatea. Anderson încearcă să 
explice și cum aceste artefacte culturale au determinat 
sentimentesentimente de atașament foarte puternice față de o zonă sau 
de un anumit spațiu identitar. Acest concept se regăsește și 
în definiția pe care Anderson o dă naționalismului ca 
„fiind„fiind o comunitate politică  imaginară și imaginată  care 
este intrinsec limitată  și suverană”. Imaginată deoarece 
membrii acestor comunități nu îi vor cunoaște pe cei mai 
mulți dintre compatrioții lor deși în mintea acestora există 
imaginea comuniunii lor ca fiind spațiul identitar propriu. 
Benedict ANDERSON, Comunități imaginate - Reflecții 
asupra originii și răspândirii naționalismului, Editura 
Humanitas, București, 2004, pp. 48-52.Humanitas, București, 2004, pp. 48-52.

[11] Cătălin NEGOIȚĂ, Țara uitată. Cadrilaterul în 
timpul administrației românești 1913-1940..., pp. 411-414.

[12] Sterie HAGIGOGU, Emigrarea aromânilor și 
colonizarea Cadrilaterului, București, f.a., p. 2; A se vedea 
pentru o mai bună completare și, Cătălin NEGOIȚĂ, Înte 
Dreapta și Sânga…., p. 117.

[13][13] Vasile Th. MUȘI, Aromânii și minoritățile 
Dobrogei Noi, în Tribuna românilor de peste hotare,  nr. 4, 
aprilie 1924.

[14] Declarația lui Iuliu Maniu după întâlnirea cu 
delegația macedo-românilor din aprilie 1925.

[15][15] Este vorba de Legea de modificare a Legii 
pentru organizarea Dobrogei Noi din 26 iulie 1921, în care 
se preciza expres faptul că: „statul poate face colonizări și 
înstrăinări cu loturi mici”, Constantin TUDOR, op. cit., 
p. 187.

[16] Raportul era întocmit în conformitate cu 
articolul 129 din Legea de organizare a Dobrogei Noi 
iariar motivația textului era următoarea: „Pe proprietățile 
statului din Dobrogea Nouă propunem să se facă 
colonizări, pe jumătate să fie făcute cu locuitorii 
îndreptățiți la colonizare din Vechiul Regat iar cealaltă 
jumătate de suprafață să se dea în folosința 
românilor-macedoneniromânilor-macedoneni emigrați, conform tablourilor care 
se vor întocmi de către noi. Românii-macedoneni vor intra 
în prevederile art. 129 din Legea de Organizare a Dobrogei 
Noi după ce-și vor dobândi cetățenia română. Mărimea 
lotului să fie de 15 hectare pentru cei care se vor așeza în 
regiunile de frontieră și 10 hectare pentru cei din interiorul 
județului plus câte 50 de arii izlaz și 2000 de m.p. loturi 
pentru locul de casă care vor fi atribuite fiecărui colonist”. pentru locul de casă care vor fi atribuite fiecărui colonist”. 
Maria BEDIVAN, Pe urmele unui colonist aromân, 
Editura Semne, București, 2003, pp. 38-41.
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Aurica PIHA

Tu chirolu 11–14 di alunar, hoara Teliu, di pi ninga 
câsâbălu Brashov, s-dizvârti Festivalu di Artâ Crishtinâ 
Româneascâ, tsi fu ândreptu patrulu an arada di Sutsata 
sutsial-culturalâ „Suflit transilvan” deadun cu Sutsata 
Sinapsa XXI sh-dimarhia di Teliu.

Andamusea fu minduitâ cu partitsipari 
internatsionalâ, lucru ti cari furâ călisits reprezentantsâ 
aa comunitătslor di românj sh-armânj di nafoara ali vâsilii. 
Di Valea a Timoclui (Sârbia) vini protopoplu 
Alexandrovici, di Basarabia (R. Moldova), agiumsi 
preacljea Moni Stănilă cu nicuchirlu, Alexandru 
Vaculovschi, iara pareia câlisitâ dit Makidunie nu putu 
s-agiungă. Dit vâsilie furâ cljimats scriitori, poets  
teologhi, preftsă shartishtsâ românji sh-di zârtsinâ 
armâneascâ.armâneascâ. Bash un di organizatori, Florin Caragiu, 
coordonator ali Sutsatâ „Sinapsa XXI“ shi prezidentul ali 
Editurâ ortodoxâ „Platytera”, fatsi parti dit avdzâta 
fumealji Caragiu tsi deadi ali Românii oaminj di culturâ 
sh-artishtsâ te-anami. 

Florin Caragiu easti sh-el un cunuscut 
matematician tsi, ma nâpoi, anda-l cunuscu Dumidză, 
sâsâ shtsâ câtâ Teologhie, iu huzmitipseashti prit eseurli, 
studiili, cărtsâli tsi li scoasi tu migdani, nâscânti di eali di 
poezii crishtinâ di mari axii. El fu sh-moderatorlu a  
simpozionlui  dit 13 di alunar cum sh-la seara 
cultural-artisticâ dit idyea dzuuâ. 

TiTi prândzu tsânură cuvendâ: Dumitru Manolache, 
redactor la cotidianlu Lunjna ali Patriarhii Românâ tsi 
zburâ ti matidadzlji a apostallui Andrei, tsi-lj crishtină 
românjlji; Daniela Sontică, redactor shef la Lunjna, 
pârâstâsi cartea cu articolili a ljei tipusiti pi hiotea1 a 
chiroluichirolui tu fimirida ali Patriarhii Română, dr. Virgil 
Borcan di la Univeristatea Transilvania di Brashov zburâ ti 
bâseritsli dit Frantsa tu situatsia a desacralizariljei 
dipriunâ,dipriunâ, Florin Caragiu avu zbor ti cartea tsi u tipusi di 
ptsân chiro ti pârintili Ghelasie di la Frăsinei, iara Moni 
Stănilă featsi unâ pârâstâseari multu dishcljisâ a 
catastisâljei2 Bâsaricâljei ortodoxâ di R. Moldova 
ampârtsâtâ tu dauâ Mitropolii, unâ tsi tsâni di Patriarhia 
Românâ, alantâ tsi easti sum cumândusearea ali Patriarhii 
di Moscova, cu tuti niachicâserli sh-problemili 
aa embistimenjlor di aclo. Tu aestâ aradâ zburâ ti zorea sh 
ghiderli3 a armânjlor deportats tu Bărăgan, Ianula 
Gheorghe pi mardzina a cartiljei „Calea româneascâ a 
Armânjlor, anyrâpsitâ di paplu Santa al Todi. Ti traghedia 
di Moscopole anyrâpsitâ tu dauli tomuri di roman istoric 
„Anyilji di Moscopole” tsânu cuvendâ autoarea Catia 
Maxim, iara ma năpoi fu spusâ cartea „Sâmtsâlji armânj”.

Tu soni, Marius Marian Sholea, consilier la Secretariatlu 
di stat ti Culti, dghivâsi dit anyrâpserli a lui ti armânj, 
adunati tu volumlu di poemati „Cărtsâ câtâ armânj”, 
tsitsi vinirâ s-ancljeagâ imaghinea a armânjlor shi silighi unâ 
boasti ti dishtiptarea la ndreptul ti banâ tu aradâ tinjisitâ a 
armânjlor tu chirolu di tora. Tut nâs avea faptâ cu unâ 
dzuuâ ma ninti, la adunarea tsânutâ tu bâsearica di Săcele, 
dupu Sâmta Lituryie ti tinjia ali Stâmârii Prodomitsa, unâ 
pârâstâseari4 emotsionantâ  ti ndreptul a Armânjlor ta 
s-aibâ vluyii ti slujba pi armâneashti tu bâsearica a lor. 
CuvendaCuvenda fu ascultatâ di tinjisits preftsâ tsi s-avea adunatâ 
aclo sum areapita a episcoplui di Sibiu, Adrian Făgetseanu 
tsi sâ spusi dishcljis shi cu sinfer ti aestu lucru. 
Cuvenda mplinâ di dureari al Marius Sholea, vini dupu 
atsea a preftului Boian Alexandrovici di Timoc, tsi zburâ 
multu dishcljis ti zorea shi cheaditsli a românjlor di aclo 
ti ndreptul la sculii shi bâsearicâ. Nâs fu multu tinjisit 
didi participantsâ ti atsea că sâ spusi di partea a averlui, 
cu itsi piriclju shi ishi dininti ca unâ conshtiintsâ vârtoasâ 
a românjlor di aclo. Antribat, tu altâ aradâ, di nâscântsâ 
câtse s-vatâmâ ahât ti ndrepturli a românjlor di Timoc, 
maca el easti mash giumitati român, afendâ-su 
hiindalui sârbu, nâs deadi unâ apandisi memorabilâ: 
„Tsân„Tsân cu românjlji că elj nu suntu aua tu aradâ sh-a lor lâ 
si fac nindriptăts, cara s-eara sârghilji tu zori, vrea s-earam 
di partea a lor.” Filisi aestâ arasti sh-preftul lâ câftă 
agiutorlu a fratslor a lui, la cari preftul Costin Butnar, 
organizatorluorganizatorlu a alushtui Festival, apândâsi că âlj da 
nâscântsâ pâradz shi-lj pitreatsi masturi bunj tsi lucrarâ la 
bâsearica a lui di Teljiu-Valea Mari ta s-adarâ, tu unâ di 
horli di pi valea a Timoclui, unâ bâsearicâ ortodoxâ.  

Grits la aestâ manifestari, poetslji shi artishtsâlj 
puturâ sâ-shi spunâ ponurli shmirăchili tu un spectacol di 
tsintsi sihăts. Atsea tsi arisi fu că nai multili poemati 
avurâavurâ buiauâ crihstinâ shi di vreari. Dghivâsirâ di creatsiili 
a lor: Florin Silishteanu, Eugenia Tsarălungă, Moni 
Stănescu, Catia Maxim, Florin Caragiu, Marius Marian 
Sholea shi Daniel Drăgan, decanlu di ilichii tsi amintă 
sh-unâ diplomâ di excelentsâ. 

Festivalu Internatsional 
di Artâ Crishtinâ
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Festivalu Internatsional di Artâ Crishtinâ

Noi nâ hârsim multu câtse, la partea artisticâ, diplomâ di 
excelentsâ lo sh-nai ma tinira cântâtoari di aclo tsi adusi tu 
inima a ascultâtorlor iholu autenticu, ahândosu armânescu 
tsi multu lo hari – Ianula Gheorghe. Seara mâyipsitâ 
s-bitisis-bitisi cu un concertu ti oaspits a preftului tsi fu inima, 
părintili Costin Butnar tsi nâ adusi aminti di mushuteatsa a 
ampilterirljei a poeziljei cu muzica shi di mâsturlâchea cu 
cari  cântă la fluearâ, cavalâ sh-chitarâ. Nâs andreadzi 
cathi an tu hoara Teljiu sh-unâ tâburi di sculpturâ ti ficiori 
sh-alti manifestări musheati cata cum aestu Festival 
Internatsional,Internatsional, cândâsit că preftul ari borgi ti huzmitipseari 
tu yiudimâ, ama sh-tu mesea di comunitati shi tu plan 
sutsial, ti banâ, deadun cu embistimenjlji shi ti 
xanamintarea ali conshtiintsâ etnicâ deanvârliga a 
Hristolui.Hristolui.  Nâ ashtiptă cu mirachi sh-dimarhul di hoara 
Teliu a curi âlj hâristusim. Tutnâoară, bircheavis dzâtsem 
ti volta multu interesantâ la dauâ muzei di Brashov: 
Muzeulu a protâljei sculii româneascâ sh-Muzeulu 
Etnograficu „Vatra a Hârmanlui” iu s-tsânu sh-un 
spectacol cu unâ pareii di tiniri giucâtori di Brashov.

DzuuaDzuua dit soni a Festivalui avu priimnări sh-la dauâ 
năi mânâstiruri aproapea di Teljiu (Valea Mari sh-Sita a 

Buzăului)  tsi nâ hârsirâ ocljilj shi suflitili prit mushuteatsa 
ali arhitecturâ bâsiricheascâ, ama sh-a fisiljei5 deanvârliga. 
Nâ dispârtsâm di aclo, ama tu turnata câtă Bucureshti 
dânâsim Câmpulung, la un oaspi multu bun a armânjlor, 
Hagi Emil. Deadun cu nicuchira, Mihaela, sh-cu hiljlu, 
Alexandru, nâ adusim aminti ti dzâlili musheati ti Ayiu 
Yioryi tsi li tricum aclo, iara domnul Emil nâ spusi câ 
s-andridzeas-andridzea ti raliul ti sârbătoarea ti Ayilu Ljeauâ, iu lo 
parti cu colectsia a lui di aftuchini ARO. Fumealjea ari 
mari dor ti Armânami shi Emil Hagi nâ dzâsi câ nu puturâ 
s-sheadâ  acasâ shi s-dusirâ sh-estan, tu inshita a meslui 
cirishar, la Festivalu di giocuri di la Andamusea a 
ArmânjlorArmânjlor dit Gârtsii. Nâ hârsim că dânâsim s-ampârtsâm 
entipusi shi s-nâ dispârtsâm cu  minduearea că di ahtări 
Armânj duruts ari ananghi Armânamea, tora, ta s-treacă 
pisti tuti cheaditsli.

1hioti = de-a lungul
2catastisi = situație
3ghideri = nenorociri
4pârâstâseari = prezentare
5fisi = natură
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Florin Caragiu, Aurica Piha, Catia Maxim

Cadur cu participantslji di la festival

Marius Marian Șolea, Florin Caragiu, Ianula Gheorghe

Cadur adrat la casa armâneascâ a domnului Emil Hagi, 
di Câmpulung Muscel



Mihali PREFTI Poemi inedite
Ie

Ie,
Vinirâ la noi taha s-n-agiutâ
Sh-cultura a noastâ u tsânurâ mutâ.
N-agudirâ bashi tu yii:
Nâ loarâ ficiuritslli shi-lli bâgarâ tu xeanâ sculii;
Limba, patrida, isturia a noastâ li-arcarâ tu cuprii!Limba, patrida, isturia a noastâ li-arcarâ tu cuprii!

Tsi-i ma laiu di-aestâ?
S-tsâ llia ilikia nai ma crehtâ     
Sh-s-u-antricâ tu limbâ xeanâ
Cu pirmithi, isturii ditu altâ lumi sh-banâ!
Ti Elimu, Gramusti, ti Pindu,    
Iu s-ari amintatâ isturia a noastâ
Ditu prutarcu apirindu,Ditu prutarcu apirindu,
Nu-adra vârnâ hâbârseari,   
Câ vrea sâ-lli pingâ tu-agârsheari
Sh-zori nu-avea ti limba sh-cultura a noastâ 
Câdzuti tu lângoari...

Tsi-i ma laiu di-aestâ? 
N-antrica cilimeañilli cu xeani nâdii sh-yisi
Ditu alti tropuri cu isturii sh-mithiDitu alti tropuri cu isturii sh-mithi
Sh-călliurli ti-a noastâ ishishi cunushteari eara ncllisi!

Sh-pistipsirâ câ ashitsi va n-ancllidâ sh-ocllilli trâ daima,
Ma nu shtea câ-a-s-yinâ dzuua 
Anda a-s dizvâlimu noi noima
Atseauâ hasâ,
Atseauâ ditu a noastâ casâ, 
A banâllei a noastâ avutâ A banâllei a noastâ avutâ 
Di ñilli di añi cu doru sh-vreari tsânutâ!
Pistipsirâ câ va nâ curuiascâ nâ nauâ isturii 
Shi-anda s-nâ mutrimu prosuplu a nostu tu yilii
S-videmu pri elli tu locu di noi,
Câ dzâsirâ câ noi himu di la oi.

Ie, ashitsi adrarâ...
Hoar’ di hoarâ...Hoar’ di hoarâ...

Vinirâ la noi taha s-n-agiutâ
Sh-cultura a noastâ u tsânurâ mutâ!

Ma s-aspârearâ anda avdzârâ 
Câ noi himu 
Clirunoñilli al Filip shi-Alexandru, 
Câ Pella-i locu xenu ti elli, 
Câ Moscupolea, Veryia, Avdela, SamarinaCâ Moscupolea, Veryia, Avdela, Samarina
Shi-au a loru ishishi iroi.

Ie, vinirâ la noi taha s-n-agiutâ 
Sh-cultura a noastâ u tsânurâ mutâ...

Ama Armâñilli pali llia di s-mutâ!

Apuntea

Hiu nâ-apunti;
Putets s-tritsets
Pisti io
Avrapa i pianarya
Giucânda shi-ansârinda
Cumu vâ-i keafeaCumu vâ-i keafea
Icâ sh-nâ hopâ dânâsinda
S-mutrits nghiosu sumu mini
Fluminli tsi curâ
Avrapa i pianarya
Purtânda kicluri-kicluri
Istoria
Tu cadurli plâsatiTu cadurli plâsati
Di mintea-vâ curyioasâ
Tu sticlu di-oarâ.

Sh-ma s-vâ yinâ mintsâli
Mutrinda multâ oarâ nghiosu,
Nu v-aspâreats,
Câ io mi mutu sh-mi-aplecu
Dupâ mâyulili sh-vălliurli a kiroluiDupâ mâyulili sh-vălliurli a kirolui
Sh-iu tsi s-câdets
Va s-hits afirits
Sh-dipunats tu eta ditu soni
Kindruits ti daima

Io hiu apuntea tsi leagâ
Nihirea di hiri, 
Yinitorlu di prizentu,Yinitorlu di prizentu,
Prizentulu di tricutu...

8



Mihali PREFTI
Iesu avinaticu ti vârnâ idhei

Fârâ idhei, mintea ñi-i ca goalâ
Sh-iesu avinaticu
Cu cârlibana etimâ.
Legu sh-unu hiru di cârlibanâ
Sh-di caplu a hirlui nâ pâyidhâ
Tsi-u arucu alargu...Tsi-u arucu alargu...
Tu lumi.
Sh-cu cârlibana tu mânâ shedu etimu
Ca picurarlu cu cârliglu
S-acatsâ vârnâ oai ti suiari.

Shedu...shedu,
Amu multâ arâvdari
Niscântiori trecu dzâli,Niscântiori trecu dzâli,
Sâptâmâñi, sh-meshi...
Ia! tora s-pari câ nâ idhei 
Ñi-yini anvârliga...
Ehh, ta’s-tsi-u-ari!
U kirui...

Pâyidha pi hiru câdzu alargu
Shi-ahândosu...Shi-ahândosu...
Anvârliga mashi lao,
Duñiauâ –
Ncoa-nclo
Yinu, fugu...

Bagu eryu a hirlui,
Ca s-minâ...
Mi-arâdi mintea ti vârâ idhei mariMi-arâdi mintea ti vârâ idhei mari
S-ñi-agiungâ 
ti-unu puemu.
Hirlu s-minâ sh-cadi nghiosu
Cama nghiosu
S-dipârteadzâ
Lu-acatsu tu dauli mâñi
Sh-ahurhescu s-lu deapinuSh-ahurhescu s-lu deapinu
Pi-ayalea,
Ca cu zori,
Vahi vârnâ idhei mari 
Angllită pâyidha,
Âñi dzâcu cu mintea,
Sh-a s-hibâ sh-ñicâ
Va s-adaru vârnâ cânticu.Va s-adaru vârnâ cânticu.

O, nu, io nu-arucu idhei;
Mari, ñicâ, acatsâ locu.

Hirlu s-deapinâ, s-deapinâ...
Bobo! câtu alargu neasi!
Emu s-avea gulitâ gllemlu.

S-pari ca mari,
S-aproaki....hop! Ansari
Ñi si fânârseashti
Canda-u vedu...

Mea, gllemlu s-umplu,
Ia-u diniti!
U-acatsu tu mâñi –U-acatsu tu mâñi –
Bo Bo! Câtu-i mari!
Di-aestâ idhei
Va s-curuescu dauâ-trei puemi
Sh-poa s-armânâ sh-ti vâr’ cânticu...

Atsea luñinâ

Ts-acâtsai atsea luñinâ ntroclli
Tsi shadi ascumtâ
Ca dhyiamantulu anvâlitu di keatrâ

Ti-atsea luñinâ ashteptsâ nâ banâ
Sh-va s-hii etimu s-u acats
Câ pots sa-u ascaki.Câ pots sa-u ascaki.

D-iu yini atsea luñinâ
Sh-ti tsi medium ari ananghi
Ta s-aprindâ?
Vârnu ñi-dzâsi câ ahtari luñinâ
Poa’ s-ascapirâ mashi dauâ-trei ori tu banâ
Ma s-hii tihirosu.
Unu ñi dzâsi câ ti eluUnu ñi dzâsi câ ti elu
Nu-ascâpiră nica
Sh-eara ca tu bitisita a banâllei,
Shi-ñi trapshu unu adhyiatu ahândosu...
Câ tsi puteamu sâ-lli dzâcu?
Tsi urnimii sâ-lli dideamu?
Sâ-lli dzâtseamu c-astipsea elu?

D-iu sâ shteamu mini?D-iu sâ shteamu mini?
Câ omlu mashi unâ banâ ari
S-aibâ ma multi? mi-antrebu,
Icâ s-yinâ unâ dupâ alantâ
Sh-cathi unu va-lli yinâ aradha?

Ma s-hibâ ashi,
Ñi-amu nâdii ti-atselu omu...
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Mihali PREFTI

Niandriptatea a suflitlui

Cu cari s-ahurhescu adzâ?
Puemati coapti sh-paracoapti
Nu-shi da aradhâ
La poarta a suflitlui a meu.
“Câtu s-ashtiptămu?”
“Hei, tini aclo, tsi-u lliai ninti?“Hei, tini aclo, tsi-u lliai ninti?
Ashteaptâ câ nu-i aradha a ta!”
Greashti unu icâ unâ...
Ñi-u ñilâ di eali, mâratili...
Eali, ie, suntu feamini puematli a meali,
Câti vârâ easti mascuru
Sh-va-lu cllemu puemu.

Sh-cumu ñi-easti tâxita,Sh-cumu ñi-easti tâxita,
Puemlu di adzâ easti aestu 
(Va lu-adaru mascuru 
Câ feaminli suntu cama ndilicati):

Measa, cafelu, sh-io.

Tim Hortons adarâ cafelu ma bunu di altsâ.
Tsi-i adarâ, tsi-i fatsi nu shtu ma
Nai multsâ Canadedz bea cafe Tim Hortons.Nai multsâ Canadedz bea cafe Tim Hortons.
Hâbari nu-ñi aveamu ti-aestâ
Pân’ tora ndoi añi, anda-ñi dzâsi mlliarea.
Io beamu cafe iu mi-astihiseamu, ama,
Cumu dzâtsi zborlu:
“Ocllilu s-tsâ iasâ, numa s-nu tsâ iasâ.”

Câtse-i ma bunu Tim Hortons, (sh-vahi easti?) nu shtu.

Tora adaru sh-mini idhyiulu lucru: Tora adaru sh-mini idhyiulu lucru: 
Âñi beau cafelu la Tim Hortons.

Anda ñicu, pâshteamu oili, 
Sh-prindea s-astâlliu unu arâu cu eali
Ta s-insheamu anaparti.
Ca’sh’câtu mi-ampuliseamu
Ta s-adaru unâ oai s-ansarâ arâulu prota.
Dapoa, nifaptili, tuti arupea kindinaru,Dapoa, nifaptili, tuti arupea kindinaru,
Shi-s dideai s-li dânâseshtsâ nu vrea s-puteai.
Tea, câ ñi-arâtsi cafelu.
Mi loai cu puemlu
Shi-agârshii di cafe...

Sh-la poarta a suflitlui, 
Puematli nianyrâpsiti
S-pingu, nu-shi da aradhâ.S-pingu, nu-shi da aradhâ.
Sh-cari va s-hibâ dhefturlu,
Vârnâoarâ nu shtiu.
Câ suflitlu nu easti ca nâ sistimâ sutsialâ,
Cu nomuri shi-arădz - dhikea sutsialâ.
Elu lucreadzâ cu-astihisita...

O Armâñilli a mei!

Io yinu dultsi iho s-v-aducu
Sh-cu strañilu a lui s-v-anvescu;
Di la pâpâñi shi strâpâpâñi
Iholu Armânescu;
Iholu dultsi a muntsâloru
Shi-a apiloru di-asimiShi-a apiloru di-asimi
Hálatli a cupiiloru,
Sh-lânurli brâsimi.

Io yinu di-acasâ
Di la noi
D-iu fitrusi Armânamea,
Io yinu s-v-aducu iholu a loru
Tsi-lu cânta ficiuramea!Tsi-lu cânta ficiuramea!

O voi Armâñi: 
Makiduneañi,
Ipirañi,
Tisâleañi,
Tsi, v-aspâreatu
I v-andirsits
Di-anamea-vâ mult’ mari?Di-anamea-vâ mult’ mari?
Sh-naca tsiva di pistipsits 
Câ nu hits voi atselli?

Kirolu pali tutu vâ greashti
S-inshits xana tru migdani
Shi s-v-aspunets voi iara
A voastâ anami
Sh-s-anvitsats laoluSh-s-anvitsats laolu
Isihu cumu s-bâneadzâ
Sh-s-adrats Balcanlu pali s-luñineadzâ;
Ti Ivropâ s-hibâ iara atsea ciudii
Cumu fu nâoarâ 
Tru prutarcâ istorii!

10

Poemi inedite



Aurica PIHA
Personalitati avdzâtâ prit armânj, tsi nu ascâpă tsiva ditŭ 

fenomenili sutsiali shi polititsi ca unŭ bunŭ jurnalistu, cundiljul al 
Zahu Pană ashtirnu shi musheati poezii tsi ânavutsăscu literatura 
armâneascâ. S-amintă tu 20 di avgustu, Mbeala di n-Sus, tru 
RipublicaRipublica Makidunia. Nica dit chirolu a primuvearâljei a banâljei a 
lui, la mash 14 di anj âlj bubuchisi mirakea ti poezii, tipusi prota a lui 
poezie tu revista „Lumina” a Liceului Comertsial di Silistra. Idyea 
poematâpoematâ u tricu pi dultsili grai armânescu sh-tu revista „Armatolilj”. 
Ea avea numa „Furtuna” shi s-pari că eara ca unâ noimâ ti furtunoasa 
a lui banâ di ma nâpoi. Nu sh-avu tihi sâ-shi veadâ tipusitŭ protlu a lui 
tomŭ di poemati ânyrâpsiti tu 1940 sh-tsi avea numa „Bubuchisiri” 
câtse aestu s-chiru tu mintireaja a fudzeariljei a armânjlor di 
Cadrilater.Cadrilater. Taxiratea s-pari, ama, că eara pi toarâli a lui sh-fu âncljisŭ 
tru hâpsănjli comunisti: Jilava, Ocnili Mări, Aiud sh-Canal, chiro di 
13 anj. Tru atselŭ chiro stinuhârsitŭ, vrearea ti poezii eara unâ crimâ; 
a lui i si bâgă stepsu că ampârtsa ti dghivâseari poezii di Radu Gyr 
shNichifor Crainic, âncljishi shi elj ti seatea di libirtati cu cari 
ânyrâpsea. Cu yisili a tiniramiljei spulbirati, omlu Zahu Pană duchi 
ahândosŭ tru zândani tsi easti durearea a curi zghicŭ lu silighi tru 
poematilipoematili ânyrâpsiti cu mari ponŭ sh-caimo sh-tsi li adună tru un 
volum numâsitŭ „Cu aclu pi sâpuni” tsi totna va-lj aducâ aminti turlia 
cum putu di scrisi tu hâpsănj, iu nu avea ni carti, ni cundiljŭ. Tuti 
poeziilipoeziili a hâpsânatitslor politits românj eara scriati cu un acŭ pi sâpuni 
i pi cimentu, dapoaia eara memorati di autorŭ sh-di atselj ditŭ udălu a 
lui sh-dati pritŭ alfabetlu Morse, bâtutŭ pritŭ tunghia di la calorifer, 
alântorŭ hâpsânatits. Ashi fură tsânuti minti creatsiili poetitsi amintati 
tru zândani, mârgâritari a minduitâljei sh-a duchimiiljei româneshtsâ 
ditŭ chirolu a aputurseariljei comunistâ. Aeshtsâ giuvaericadz a 
„sâmtsâlor” a literaturiljei româneascâ tsânu s-li ambairâ pi unŭ 
silivarŭsilivarŭ „Poezii ditŭ ahapsi”, scosŭ tu videalâ la Editura „Cuvântul 
românesc” di Canada, tru anlu 1989, Zahu Pană, hiindalui tru exilŭ dit 
anlu 1976. Ninti ta s-fugâ di nispetea a trânipseariljei ali puteari 
comunistâ, elŭ alâgă sh-adună tru unâ carti cântitsi populari 
armâneshtsâ dupu cari scoasi unâ ploaci. Ti prota oarâ fu tricutŭ tru 
Antologhia liricâ Aromânâ, tâsh tru anlu 1975 shi, dapoaia, âlj si lo 
ndreptul s-tipuseascâ tu Românii. Ashi, ma multu avinatŭ, Zahu Pană 
fudzi tru 1976 tru America,  New York, iu bână pânâ tu 2001, dupu 
tsi, tru 1974, putu di sh-lo licentsa la Academia di Studii Icunomitsi di 
Bucureshti. Zahu Pană nu sh-agârshi, ama, isnafea sh-lucră 
nicumtinatŭ ti xitâxearea shi tipusearea di lucri ligati di cultura, 
istoria,istoria, icunumia a popului armânescu. Elŭ tipusi shi culeadziri di 
folclorŭ armânescu tipusiti tru ma multi revisti: „Ethos”, „Solia”, 
„Unirea”, „Drum” sh-revista iu fu redactor ma multsâ anj, „Cuvântul 
românesc” di Canada. Tutŭ aua scoasi unâ revistâ a armânjlor di 
iutsido, „Fara Armâneascâ”, iu eara dghivâsiti musheati poezii 
sh-eseurish-eseuri di frimtata banâ a armânjlor. Lo parti cu comunicări la 
protlu Congres ti Limbâ shi Literaturâ Aromânâ di Manheim 
(Ghirmânii) ditŭ anlu 1985 sh-la Congresili di Sacred Heart ditŭ 
Statili Uniti. 

Siyura, nu putem s-bitisim ninti s-adutsem aminti di atselŭ ditŭ 
soni tomŭ di poezii „Aynânghipsri”, iu poetlu Zahu Pană tipusi poezii 
ânyrâpsiti tu grailu armânescu, pi limba românâ sh-un 
mânucljumânuclju di stridutseri a niscântor poets românj cunuscuts, tomŭ tsi lu 
scoasi la Editura a Fundatsijei Culturalâ Aromânâ „Dimândarea 
Pârinteascâ” tru anlu 1996.

Zahu panĂ

Cântic di sârmânitsâ

Liole-le dit sârmâniţâ,
Bati vimtul la purtitsâ,

Anghil bun, lăi anghil domn,
Intrâ-n casâ shi-adu somn !

Nani, nu-ni ti-aspari, nani
Că va-ts da dada curbani,Că va-ts da dada curbani,
Bair di flurii di gushi

Shi-un ghiurdan di lândârushi,

Sh-unâ padi
Di livadi,

Sâ-nj ti-agiots cu dada-mpadi

Sâ-nj ts-adunâ
Nuna-LunâNuna-Lunâ
Sh-nunul-mari,
Soari, -

Steali unâ câti unâ
Sâ-nj ts-adar ciupari.

S-yinâ maia
S-batâ gaia,
S-yina papluS-yina paplu
S-batâ-araplu,
Sh-unâ prici
Licurici,

Cari doarmi tu lilici.

Sâ-nji ti-acatsâ
Somnu-n bratsâ –
Tra s-ts-alasâTra s-ts-alasâ
Yis pri fatsâ,

S-nj-acreshti mari –
Puilju di vreari,
Livindeatsâ!
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Vizita

L-am așteptat azi noapte pe Iisus
să vină în celula mea săracă

și, ca pe vremuri de demult, să facă
mantuitoarele minuni, cu har de sus.

Cu sufletul închis în carapace,
priveam cu ochii tulburi, ca prin sită;priveam cu ochii tulburi, ca prin sită;
afară trecea vremea zdrențuită
și cerul adormise în băltoace.

Ca robii țării mele treceu norii,
cu saci de plumb pe sub fereastra lunii,
să-și scuture în morile furtunii;
ca vocea dinamitei în istorii!

Dar Iisus întârzia să vinăDar Iisus întârzia să vină
chemat de-atâtea mii de oropsiți

- din veacul trist al neamului de sciți -
însetoșați de zări și de lumină...

În noaptea de cărbune și de ceață,
în geamul meu trei degete-au bătut
și a intrat un ins necunoscut
cu semnele adâncului pe față.cu semnele adâncului pe față.

Privindu-mă cu ascuțimi de fier,
a hohotit tiranica făptură
și fiarele de gratii se făcură

că nu mai sunt la geamul meu stingher.

- Tu stai aici de basme cu vampirii?
dar scutură-ți durerea și pustia,
femei tulburătoare ca bețiafemei tulburătoare ca beția
au flămânzit de patima iubirii.

Urmeaza-mă! Afară e Puterea
și scaune lipsite de domnii!

Eu i-am raspuns: - Rămân printre stafii
să-mpart cu ele temnița și fierea!...

- Urmeaza-mă! Cu rumenite pâini,
belșugul ți se pleaca-ngenunchiat.belșugul ți se pleaca-ngenunchiat.
Eu i-am raspuns: - Rămân înfometat
dar nu pot să jertfesc la doi stăpâni!

De nu-mi urmezi, nici zori, nici nopți cu lună
n-o să apuce ochiul tau flămând!

Eu i-am raspuns: - Târziu sau mai curând,
o Cruce nevazută ne adună!

M-a fulgerat privirea de oțelM-a fulgerat privirea de oțel
și gratiile s-au întors 'napoi...
Departe peste gardul dintre noi,
Iisus mă aștepta s-ajung la El!

Cadrilater

Mă poartă drum de țară prin colț de stepă arsă
călcat în veac de pasul legiunilor romane,
și-n zări salutul tandru, al fetelor morgane
chemare obsedantă în valuri se revarsă.

În cale-mi ies turcoaice, mlădițe de agud
ce suferă umile a soțului cherem,ce suferă umile a soțului cherem,

surâs amar de sclave născute în harem
cadânele voalate din Dobrogea de Sud.

În nopțile de vară neobosiți osmanii
cu ochii prinși de febra comorilor ascune,
în care zac atâtea secrete nepătrunse

să vadă dans de flăcări, așteaptă aici cu anii.

Când zămislesc în taină însemnele astrale,Când zămislesc în taină însemnele astrale,
înalte zodiacuri ce nu și-au spus cuvântul
aici macedonenii desțelenesc pămânul,
să semene istorii și puncte cardinale

Și mori de vânt pornite să macine tăceri
Când bat în crepusculi cadențe de poem
o clipă-mi fura gândul, ibericul poem,
spre dulcinei ascunse din capul Finister...spre dulcinei ascunse din capul Finister...

Vers de toamnă

De-acum nu voi mai fi nimic!
Doar plânsul streșinii stricate,
când la firidă âmi va bate
cu degetul de mucenic.

Aștept doar timpul să se scurgă
ca o poveste dintr-o carte,ca o poveste dintr-o carte,

când vântul aprig dintr-o parte,
va călări o toamnă murgă...

Aici, nici vise, nici istorii,
nu bat din pinteni desteptări;
speranțele spre alte zări
s-au depărtat ca și cocorii...

Viața, clocot de taifun,Viața, clocot de taifun,
s-a zgribulit ca un arici.

Hei Libertatea! Basm pentru novici,
S-a spânzurat aseară de un prun...

Zahu panĂ
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Niho

Di Avlona pân’ Sârunâ
mash lâiets armânlu adunâ!
Di Catrina Elbasan,
jalea creashti an di an...
Di Aminciu pân’ Tricol,
padea-i arsâ, loclu gol...padea-i arsâ, loclu gol...
Di Giumaia pân’ Curceua,
cântâ-n casi cucuveaua!
Di Livădz pân’ Medgidii,
cher armânjlji ti ciudii.
Di Avdela pânâ Beala,
aspârdzearea trapsi pala.
Di Florina-Perivoli,Di Florina-Perivoli,
lumea tutâ tu nivolji...
Bati pit Machidunii
livâ aratsi, di irnjii

sh-nu alasâ tsiva salami
di mârata armânami...

Pit munts arburilji ma s-frâng,
apili di dor nâ plâng,apili di dor nâ plâng,
pit hori, steasi di tâcati – 
zghilesc casili surpati,
că nu fac vârnâ hâiri
fârâ armânli nicuchiri!

Lele, farâ armâneascâ,
vârn nu poati s-ti-aducheascâ,
dzuuâ albâ nu-ai vidzutâ,dzuuâ albâ nu-ai vidzutâ,
cum bâneadzâ lumea tutâ...

Tuts ti-alagâ, tuts ti-avinâ,
s-nu scots caplu tu lunjinâ!
tsi-l vrei lailu amintatic,
macă nu ai vârn giunatic?...
tut pi xenj, cu caplu-apus,
grailu cheari, zborlu-i dus!...grailu cheari, zborlu-i dus!...
Agârshishi, corbe armâne,
shi di mumâ shi di pâni,
shi di gioc shi di cântari,

agârshishi shi zborlu “vreari”,
shi tu casa ta, urfani,

cresc ca sherchi limbi xeani!

Pânâ când, o, Doamne Mari,Pânâ când, o, Doamne Mari,
va s-shidem ca tu cutar?
nu vâ ardi ca un jar
Pârinteasca Dimandari?

Hai! Sculats cu “Tumbe, tumbe”
shi cu “Gioni picurar”
ca s-nâ neargâ tuti-ambar,
s-ascâpăm di văhtsuri strâmbi!s-ascâpăm di văhtsuri strâmbi!

Carti dit hâpsani

Doamne, dă-nj areapiti,
curcubeu, apleacâ-nj-ti,
s-pitritsearim dorlu al tati
pân’ la anghil, tu crivati!

Steauâ, steauâ, cali-ambar,
creashti-l mari, ljiundar,creashti-l mari, ljiundar,

sh-când va s-afli noaptea gâlitâ
va-lj pitrec luna, simitâ!

Dit a hâpsânjazlor gljeatsâ,
nu ma pot s-lu ljeau-n bratsâ;
bratsâ fârâ di tâcati (puteari)...
“S-crashti giunar, ficiorlu al tati!

Sh-când va s-vedz cum cad rufei,Sh-când va s-vedz cum cad rufei,
plâng, uhtat pi chimanei,
s-nu ti-aspari, c-ashi-i arada,

ma s-mi-ashtepts deadun cu dada…

Sh-ma s-agiung ca s-ti mutresc,
s-nu ti-aspari că nu undzesc,
că mi torn dit iarnâ greauâ,
sh-perlu a meu I plin di neauâ!”sh-perlu a meu I plin di neauâ!”

Cântic di dor

Vrutlu a meu i dus diparti,
Pân’ la el nu pot s-agiung
Mash cu zboarâli dit carti:
Vrearea-i mari, dorlu lungu!

Unâ noapti lâhtâroasâ
Lu scularâ niadzânoptsâLu scularâ niadzânoptsâ
Shi lu dusirâ di-acasâ,
Dipriunâ cu alts-sots.

Plâng di-atumtsea ’nvirinati
La firidâ – laili ploi –
Lăcrinj greali, adunati –
Njiatili fârâ harei.

Ântreb soarili iu s-aflâ –Ântreb soarili iu s-aflâ –
Soarili nu-l veadi iuva,
Pitrec stealili s-lu caftâ –
Stealili nu-nj spun tsiva!

Noptsâli cu lunâ ’mplinâ,
Tut la el mi minduiesc,

Sh-va lu-ashtept, pânâ va s-yinâ,
An cu an, mes dupâ mes...An cu an, mes dupâ mes...

Surghiuni

’Nchisi laia-aspârdzeari
Ca nifurlu di iarâ,

S-turnarâ atseali văhtsuri
Tsi nâ spunea pâpânjlji,
Ca luchilji orghi di sândzâ,
Dushmanjlji s-arucarâ,Dushmanjlji s-arucarâ,
Ma plâng pâdurli tuti,
Că s-vatâmâ armânjlji.

Tu stranji lăi, muljerilji
Cu ininji pliyuiti,

S-tuchesc, canda s-aumbri,
Pit casili asparti;
Sh-turâshtili viduiti,Sh-turâshtili viduiti,
Cupiili sh-cilimeanjlji
Agiumsirâ diparti...

Pit hori bat sârbâtoarea,
Câmbănjlji di bâcâri
– ca inima armânjljor
ti unâ tsarâ vrutâ –

câti-un aush sh-nâ moashicâti-un aush sh-nâ moashi
adetea nu-agârshirâ

S-duc s-roagâ Prashchivia
Sh-Hristolu, ta s-l-agiutâ.

Voi, sots di livindeatsâ,
Tsi vâ-isusit cu moartea,
Un greu blâstem n-angreacâ,
S-nu n-agârsheascâ Domnul.S-nu n-agârsheascâ Domnul.
Loats armili tu mânâ,

Sh-cum s-hibâ scrisâ soarta,
Dit grochi nâ strigâ aushlji:
“Chirut dultseamea a somnlui!”

Zahu panĂ

13



Dumitru CARAGIUViața mea
zbuciumată și adevărată

 fragment de roman, partea a II-a

Într-o zi eram cu oile în Munţii Pindului. Aveam 
cincisprezece ani. Eram la turma de oi eu şi încă un tovarăş. 
El avea patruzecişicinci de ani şi era, cum s-ar zice, 
superiorul meu. Am venit cu oile lângă stână şi oile încă 
mai păşteau. Se întunecase, era, aşa, nici ziuă, nici noapte. 
Tovarăşul meu s-a dus la stână să pregătească focul şi 
mâncarea,mâncarea, iar eu şedeam la marginea turmei, lângă pădure. 
Bătea un vânt puternic de vâjâia pădurea, când aud că mă 
strigă cineva. Mă uit eu în dreapta şi în stânga, dar nu văd 
nimic. Iarăşi aud: „Măi, măi, măi!” Atunci am văzut 
cinci-şase persoane care mă chemau să mă duc la ei. 
M-amM-am dus fără să-l anunţ pe tovarăşul meu, am dat mâna cu 
ei şi m-au întrebat cu cine mai sunt. „Cu încă un tovarăş.”, 
le spun eu. „Noi suntem o bandă de două sute de hoţi şi ne 
trebuie patru oi grase pentru mâncare.” „Staţi puţin, că mă 
duc să-l chem pe tovarăşul meu.” M-am dus la tovarăşul 
meu şi i-am povestit că sunt vreo cinci-şase hoţi şi că mi-au 
zis că fac parte dintr-o bandă de două sute de oameni şi că 
vorvor să le dăm patru oi grase ca să le mănânce. „Ce ne 
facem?”, îl întreb eu. „Lasă că-i aranjez eu!”, îmi spune 
tovarăşul. „Bagă-te tu după un fag şi stai nemişcat!” Când a 
început tovarăşul meu să tragă cu arma în hoţi, vâjâia 
pădurea. Au început apoi să tragă şi alţi ciobani din 
împrejurimi, au luat-o hoţii la fugă rupând pământul. 
De atunci, nu i-am mai văzut. Nu ştiu dacă dintre hoţi o fi 
fost vreunul rănit, dar, cu siguranţă, nu erau hoţi cu o bandă 
atât de mare, ci borfaşi din împrejurimi.

Când am ajuns la şaptesprezece ani, am luat în 
primireprimire turma de oi şi ceva capre, vreo opt sute de capete. 
Eram doi ciobani la această turmă şi făceam cu schimbul, 
unul o zi, celălalt a doua zi. Erau pe Munţii Pindului nişte 
păduri bătrâne de tot, din care nu ridicase nimeni un băţ de 
lemn, fiindcă erau departe de comună şi existau păduri mai 
apropiate din care oamenii cărau lemne pentru foc sau 
construcţii. În pădurile astea prin care umblam noi cu 
turmeleturmele erau multe animale sălbatice: urşi, lupi, porci 
mistreţi, cerbi, căprioare, râşi, vulpi, bande de hoţi, dar mai 
ales cete nenumărate de lupi. Aveam însă câini buni, deşi 
mai era şi câte unul mai prost pe lângă cei buni. Într-o vară, 
eu aveam un câine călare pe lup, iar tovarăşul meu avea un 
câine care toată noaptea lătra, dar lătra aiurea. Al meu însă 
lătra numai când vedea ceva pericol. Şi aşa, într-o noapte, 
pepe la ora două, pe când dormeam şi noi, şi oile, câinele 
tovarăşului meu lătra, iar al meu, nici pâs, dormea ceva mai 
încolo, un pic mai departe de oi. Se trezeşte tovarăşul meu 
şi îmi spune: „Câinele tău nu face două parale! Ia uite, al 
meu cum latră, nu doarme deloc şi al tău doarme mereu.” 
Atunci îi răspund: „Măi, Gheorghe, tu crezi că acest câine 
al tău păzeşte oile? Ăsta al meu le păzeşte!" 

Era două noaptea. Chiar în momentul acela se repede un lup 
în oi, înhaţă o oaie şi o ia în gură să o tragă mai încolo ca să 
o mănânce. Dar câinele meu se repede, călare pe lup. 
Atunci, lupul lasă oaia, iar câinele îl trânteşte şi iar îl 
trânteşte până la marginea pădurii. Abia acolo l-a scăpat pe 
lup. Câinele tovarăşului meu… Noi strigam şi el fugea mai 
încolo. „Ei, dragă Gheorghe, te-ai convins acum cine 
păzeştepăzeşte oile?” Atunci îmi spune: „Da, măi, Mitică, ai 
dreptate!” Deci noaptea câinele păzeşte oile, nu ciobanul. 
Dacă nu ai câine bun, ia lupul oaia şi pleacă cu ea liniştit.

Într-o zi senină şi călduroasă, pe la ora zece, eram cu 
turma. Oile păşteau şi cuprindeau de la o aripă la cealaltă a 
turmei o distanţă de vreo două sute de metri. M-am lungit 
pe iarbă şi mă uitam cum pasc. Când, ce să vezi? În partea 
dreaptă a turmei, cam la vreo treizeci de metri depărtare de 
pădure, apar doi lupi mari, vineţi. Eu i-am văzut că veneau 
direct spre oi. Câinele era lângă mine, un câine roşu cum e 
jarul.jarul. Am apucat capul câinelui şi l-am îndreptat spre lupi. 
Câinele ştia că e ceva şi i-a văzut imediat. A luat-o la fugă 
spre ei cum e glonţul. Lupii luaseră deja o oaie şi o târau 
încolo, spre pădure. Pe la vreo zece metri, câinele îi ajunge 
şi sare pe ei, dar, când să ajung şi eu acolo, oaia venea 
înapoi spre turmă nevătămată. Câinele s-a dus departe cu 
lupii, trântindu-i. Când s-a întors, l-am sărutat de trei sau 
patrupatru ori. Apropierea lupilori a făcut ca toate oile să se 
sperie, dar cea pe care au luat-o lupii a-ngheţat de tot. 
Priveam cum se uitau lupii în ochii oii şi oaia în ochii 
lupului. Ştiam că lupul, dacă pune ochii pe o oaie şi oaia se 
uită în ochii lupului, o hipnotizează. Tot prin locurile 
acelea, pe la ora două după amiază, stăteam culcat pe iarba 
verde, iar câinele era lângă mine. Deodată se scoală şi 
începe să mârâie. Imediat m-am ridicat. Ştiam că trebuie să 
fie ceva. Se repede câinele spre pădure, mă duc şi eu după 
el. Erau vreo şase lupi şi lupoaice cu vreo zece pui de lupi 
dupădupă ei. Toţi veneau să înhaţe vreo oaie, i-am izgonit 
împreună cu câinele, departe, în pădure. Animal iscusit este 
lupul, nu vine să fure dinspre partea de unde bate vântul, 
că-l simt câinii după miros. Vine dinspre cealaltă parte, din 
contra vântului.
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Într-o zi de vară, eram într-o pădure de carpeni, 
stejari şi alţi copaci spre poalele muntelui. S-a întâmplat 
atunci că veneau nişte şerpi noaptea la oi, pe când dormeau, 
şi le sugeau de ţâţă, iar dimineaţa găseam oile cu ugerul 
împietrit, otrăvit. Şi cu dureri mari. Am pândit mereu 
noapteanoaptea şi am omorât câţiva. Unii şerpi ieşeau în faţa oilor 
ziua, mai ales în locurile unde erau tufişuri şi piatră multă, 
căci erau şerpi mari. Oile se duceau către şarpe să vadă ce-i 
acolo, de mişcă aşa, dar, când se apropiau, imediat şarpele 
sărea şi le muşca de buze Biata oaie, i se umfla capul de 
moarte. Aveam şi eu o metodă. Prindeam oaia şi îi înţepam 
cu un ac tot obrazul şi îl storceam apoi bine cu mâna până 
ieşeaieşea sângele stricat, aproape ca apa. Şi aşa scăpa oaia de 
moarte, dar zece zile nu mânca nimic. Apoi, îi puneam ceva 
lichid în gură şi după zece zile începea să mănânce. Odată, 
tot prin tufişurile alea cu piatră multă, aud un foşnet: 
„Huuu!”, cum făcea şarpele. Când mă uit, văd un şarpe 
mare cam de un metru şi jumătate. L-am lovit şi apoi a 
apucat de a intrat în gaura lui, însă numai pe jumătate. 
L-am lovit din nou cu ciomagul. L-am călcat şi cu piciorul, 
dacă nu-l călcam, aşa cum era el lovit, intra cu totul în 
vizuină. M-am luptat deci până l-am scos afară şi l-am 
omorât. L-am aruncat pe drum, iar trecătorii se uitau la 
şarpe şi ziceau: „acesta e şarpele care muşca oile.” Că nu 
toţi şerpii muşcă oile. De atunci n-am mai avut oi muşcate. 
Tot în vara aceea erau în pădure o mulţime de urşi, dar nu se 
atingeauatingeau de animale. Pădurea aceea avea mai mult stejari şi 
urşii mâncau ghindă, fructe, ierburi. Aveam pe atunci patru 
câini, doi dintre ei călăreau şi ursul, dar ceilalţi doi treceau 
pe lângă, de nici „ham!” nu făceau. Când era vorba de lup, 
erau moartea lupilor. Într-o zi, ce să vezi? Lângă un râu, 
o ursoaică mare, cu doi ursuleţi lângă ea, mâncau cu toţii 
pere şi mere sălbatice. Eu o întâlneam mereu pe ursoaică, 
dar câinii o alungau şi nu puteam să o văd decât de la vreo 
douăzeci de metri depărtare. Am vrut atunci s-o văd mai de 
aproape, cam de la un metru. Când s-au repezit câinii la 
ursoaică, eu m-am urcat mai sus pe deal, că ştiam pe unde 
trece ea spre vârful muntelui, la bârlogul ei, şi m-am pitit 
dupădupă un stejar gros. Câinii o lătrau acolo unde mânca pere, 
însă ursoaica nu se mişca, stătea pe loc. Ei erau dresaţi 
şi când am strigat odată: „Hai, pă ia, măi!” şi câinii au auzit 
glasul meu, s-au repezit, au încolţit-o rău. Vedeam cum 
venea ursoaica şi cu ursuleţii, cu gurile căscate, că dealul 
era cam drept, şi au trecut chiar pe lângă stejarul după care 
eram eu ascuns, la un metru pe lângă mine, ursuleţii înainte 
şi ursoaica după ei. Niciodată ursoaica nu lasă puii în urma 
ei. Erau de o frumuseţe rară, rotunzi de graşi. Majoritatea 
stejarilorstejarilor aveau crengile rupte de urşi, culegeau ghinda de 
pe crengi şi o mâncau. Iată o altă întâmplare, pe care am 
uitat să o scriu în rândul copilăriei mele. Eram cu bunicul şi 
cu unchiul Teodor, când apar doi hoţi, dar hoţi cu diplomă, 
nu borfaşi. Erau îmbrăcaţi cu nişte şube brumării, care le 
veneau până la genunchi, cu o cămaşă scurtă, cu dungi 
multe în faţă, cu ciuarici albi, costum foarte frumos şi, sub 
genunchi,genunchi, câte o curea neagră cu o fundă tot neagră, pe 
dreapta piciorului, îmbrăcaţi ca nişte îngeri. 

Şi ne dau bună ziua. „Ce faceţi?” „Foarte bine”, le-a răspuns 
bunicul. Iar hoţii îl întreabă: „Nu vă speriaţi, avem nevoie 
de un miel pus la frigare. După ce e gata fript, 
îlîl împachetăm, îl luăm şi plecăm. Şi să nu scoateţi o vorbă 
că, pe urmă, e vai de voi!” Am pus mielul la frigare şi, când 
a fost gata, l-au luat şi au plecat. Dar să vedeţi ce aveau hoţii 
asupra lor: aveau curele, una la mijloc şi două pe umăr, una 
la dreapta şi una la stânga şi câte una sub fiecare genunchi, 
pline cu monede de aur. Acestea erau legate de curea una 
lângă alta şi, când hoţii mergeau, sunau monedele: 
„Hrang,„Hrang, hrang, hrang!” Aceşti hoţi nu luau nimic de la 
oamenii de rând sau de la săraci. Toată lumea îi cunoştea. 
Se duceau la boierii mari şi le lăsau o scrisoare: „Domnule 
Cutare – cum îl chema pe boier – să depui o sută de mii de 
drahme mâine la ora zece sau până după-masă la două, că 
dacă nu, vei fi curăţat. Şi să nu scoateţi un cuvânt, că e vai 
de voi!” Dar după şase ani aceşti hoţi au fost omorâţi de 
jandarmi.jandarmi. Şi cum au fost omorâţi? I-a vândut gazda lor, care 
le aducea hrană şi altele, călăuză de mare încredere şi pe 
care o plăteau bine. Mai exact, ce s-a întâmplat… 
Statul grec a pus două milioane de drahme pe capul lor, 
adică cine îi va preda sau îi va omorî, va primi două 
milioanemilioane de drahme. Atunci călăuza i-a trădat şi, când să se 
ducă cu hrană la aceşti hoţi, s-au dus şi jandarmii după el. 
I-au înconjurat şi iau împuşcat pe amândoi, călăuza a primit 
suma promisă. Apoi, şi el a fost urmărit de neamurile hoţilor 
ca să-l omoare, dar nu au reuşit. Mai era o bandă de trei hoţi: 
Babani, Ciamita şi Iancula. Aceştia n-au ieşit pentru furat, 
ci numai dintr-o ambiţie. Să vă spun despre Iancula. 
AcestaAcesta avea o soră şi şeful de post din comună îi făcea curte, 
nu o lăsa în pace. Iancula l-a întâlnit pe şef şi i-a spus: 
„Domnule, las-o pe sora mea în pace şi nu te lega de ea!” 
Atunci şeful i-a răspuns: „Poate vrei să te duc la post să-ţi 
rup oasele!” „Bine.”, i-a spus Iancula Se duce Iancula acasă, 
stă ce stă, iar pe seară, când să iasă şeful de post în patrulare, 
Iancula ia arma, seara, pe întuneric şi îi iese în cale. A tras 
douădouă gloanţe şi l-a omorât, după care a şi plecat în pădure. 
Şi aşa, dintr-o ambiţie, a devenit hoţ. Nici nu ştiu câte fete 
sărace a măritat. Le făcea zestre mare şi le mărita. Odată, 
un ţăran sărac ara la câmp cu două vaci slabe. 
Din întâmplare, trece Iancula pe acolo şi vede că vacile se 
opinteau din greu la plug, de slabe ce erau. Îl întreabă 
Iancula pe ţăran: „Ei, cum merge, trag bine vacile la plug? 
„Vai, ce mă mai chinuiesc cu ele!”
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„Dar cât costă o pereche de boi buni?”, întreabă Iancula. 
„Cam cincisprezece mii dedrahme.” „Şi de ce nu-ţi cumperi 
o pereche de boi buni?” „Vai de mine, cu ce bani? Am copii, 
am greutăţi!”: „Uite, ia”, spune Iancula, „primeşte aici 
cincispezece mii de drahme şi cumpără-ţi nişte boi buni. 
Tu ştii cine sunt eu?” „Nu ştiu”, răspunde ţăranul. „Eu sunt 
Iancula, ai auzit de mine?” „Am auzit, cum să nu?” 
„Ei,„Ei, atunci să le pui numele boilor Iancula.” „Foarte bine, 
aşa am să fac!” Pleacă Iancula şi cumpără ţăranul o pereche 
de boi de ara cântând cu ei. Pe când ara cu ei: „Hăis, 
Iancula, încoace, hăis, încolo!”, trec nişte jandarmi şi îl aud Iancula, încoace, hăis, încolo!”, trec nişte jandarmi şi îl aud 
că strigă „Iancula!”. Stau ei şi pândesc toată ziua să vadă ce 
legătură are ţăranul cu Iancula. S-a făcut seară. Opreşte 
ţăranul boii de la jug, pune plugulîn căruţă şi pleacă spre 
casă. Atunci, jandarmii îi ies în cale şi îl întreabă: 
„Ce legătură ai tu cu Iancula?” „Nu am nici o legătură. 
AA trecut într-o zi pe aici când eram cu vacile şi m-a întrebat:  
„Τrag vacile?”, iar eu i-am spus că mă chinuiesc rău cu ele. 
Şi mi-a dat cincisprezece mii de drahme de am cumpărat 
boii ăştia. Şi mi-a spus să le pun numele Iancula.” Şi nu i-au 
făcut nimic ţăranului. Jandarmii ştiau că Iancula a mai făcut 
astfel de binefaceri. Pe aceşti trei hoţi tot o călăuză i-a 
vândut. Locuinţa lor era o peşteră, într-o pădure. S-au dus 
decideci jandarmii, au înconjurat peştera şi au omorât pe doi 
dintre ei: pe Iancula şi pe Babani. Al treilea s-a predat. 
L-au legat bine, dar, pe când îl duceau, pe un drum 
prăpăstios, hoţul a tras de frânghia cu care era legat şi s-a 
vârât în prăpastie. Era să-l tragă şi pe jandarm, însă 
jandarmul i-a dat drumul, neputând să-l ţină. Cam la vreo o 
sută cincizeci de metri a căzut hoţul, dar nu a păţit nimic. 
Şi n-au putut să-l prindă. Jandarmii trebuiau să ocolească 
mulţi kilometri ca să îi mai dea de urmă. Hoţul a plecat în 
pădure, unde a găsit un cioban care l-a dezlegat. După doi 
ani, a fost prins din nou şi a fost condamnat la moarte. Dar 
nu ştiu câte milioane a luat călăuza, drept răsplată că i-a 
vândut! Iancula se îmbrăca în haine de preot sau de femeie, 
se ducea larestaurant, mânca, bea şi lăsa un bilet că Iancula 
a mâncat, a plătit şi a plecat.a mâncat, a plătit şi a plecat.

Într-o vară, eram la munte şi au apărut nişte haite de 
lupi, cum nici bătrânii nu mai pomeniseră. Domnule, 
aproape că au mâncat toţi câinii cei buni. Ce să mai vorbesc 
despre oi, capre sau vaci, nici nu le ştiu numărul câte au 
mâncat aceşti lupi! Lupii aveau năravul că nu mâncau un 
animal, cât le trebuia să se sature şi apoi să plece, ci îşi 
băteau joc de animale, doar le prindeau de gât şi le omorau. 
DacăDacă găseau o sută de oi, pe toate le omorau. În schimb, 
mâncau doar una. Un cetăţean, săracul de el, avea cinci iepe 
şi doi cai. Toate animalele i-au fost omorâte de lupi. Când 
se scoală dimineaţa, le găseşte pe toate moarte, muşcate 
doar de gât. Doar dintr-un cal au mâncat ceva. Să 
înnebunească săracul! Într-o seară am uitat să legăm 
măgarul lângă stână. Dimineaţa, căutăm măgarul şi măgarul 
nu-inu-i nicăieri. Când să dăm drumul oilor la păscut, am găsit 
măgarul mort, o parte din el era mâncat, iar restul îngropat 
în pământ. Cine credeţi că l-a mâncat? Ursul! Doar 
picioarele nu a putut să le acopere, se vedeau patru picioare

afară. Odată, iarna, eram pe lângă regiunea 
Tesalonicului.Tesalonicului. Era acolo o lupărie de te prindea groaza! 
Într-o seară, la o turmă de oi şi vreo treizeci de cai eram trei 
persoane, eu şi cu încă un băiat aveam pe atunci douăzeci de 
ani, iar celălalt era un bătrân la vreo şaizeci. Nu prea aveam 
de-ale gurii şi îi spunem bătrânului: „Eşti capabil să ai grijă 
de oi şi de cai, ca să mergem noi la magazin, în comună, să 
luăm ceva de mâncare?” „Da”, răspunde bătrânul. „Nu aveţi 
nicinici o grijă, duceţi-vă!” Am plecat aşadar. Când ne 
apropiem de magazin, auzim câinii cum latră, ţipă, urlă, 
dar vocea bătrânului nu se aude deloc. Ne-am grăbit să luăm 
ce ne-a trebuit şi am plecat în fugă, că nu ştiam ce s-a 
întâmplat. Când neam apropiat, ne iese înainte bătrânul 
văitându-se. „Ce-i, domnule, ce s-a întâmplat?”, îl 
întrebăm. „Au dărâmat lupii caii!” „Cum se poate una ca 
asta? Dar tu ce ai făcut?” Noi am crezut că glumeşte. Câinii 
lătrau mai încolo la lupi, dar haita de lupi nu se mişca din 
loc. Iau toporul în mână şi mă duc spre câini, când dau peste 
o iapă de vreo trei ani mâncată de lupi. Era mâncată doar la 
pulpepulpe şi era încă vie, nu murise. Mă duc atunci direct unde 
lătrau câinii. Era o pădurice foarte deasă. M-am apropiat 
cam la vreo doi metri şi, când au început lupii să 
scrâşnească din dinţi, ieşea foc din gura lor. Câinii lătrau, 
dar în urma mea, nu aveau curajul să treacă înaintea mea. 
Au luat frică, fiindcă sau luptat cu lupii, dar lupii erau mulţi 
şi câinii nu au avut pe nimeni să-i încurajeze. Căci bătrânul, 
fricos,fricos, nu s-a mişcat nici un metru de la foc. Eu, când am 
văzut că lupii nu se mişcă şi scrâşnesc din gură, m-am dus 
înapoi la foc, am luat un tăciune aprins şi m-am apropiat 
cam la vreun metru de păduricea cu lupi. Am aruncat 
tăciunele spre ei şi s-a făcut flacără mare şi aşa s-au speriat 
lupii. Au plecat nevăzuţi cu câinii după ei şi s-au depărtat 
mult, aşa am scăpat. Deci om la şaizeci de ani, fără nici un 
curaj!curaj! I-am spus bătrânului: „Bine, măi, omule, de ce n-ai 
spus că eşti aşa de fricos, că nu plecam! Aici, pe şesul ăsta, 
nici un miel nu poate să-mi mănânce mie lupul, darămite 
calul!” Într-o vară penserate am coborât de la munte la 
câmp şi acolo erau lupi mulţi, cei mai răi, lupi de baltă. 
Prima seară am dormit liniştiţi. Oile erau mâncate bine. 
Lumea secerase câmpul şi era iarbă multă. Asta pentru că 
lupiilupii nu ne-au luat de veste, n-au ştiut de noi, dar a doua 
seară, mamă, ce-am păţit! Eram şi atenţi, că îmi spusese 
cineva că aici sunt nişte lupi fără frică. Doamne, pe la ora 
zece noaptea, când se repede o ceată de lupi, cinci oi au răpit 
deodată. Patru dintre ele le-am scos din gura lupilor, dar pe 
una nu am putut s-o scap. Au apucat-o patru lupi şi o duceau 
într-o fugă, cred că aveau peste cincizeci de kilometri pe 
oră!oră! Aveam atunci şi câini buni, dar lupii de baltă sunt 
periculoşi. A doua seară iar vin lupii. Eu, între timp, l-am 
chemat pe un văr de-al meu ca să stăm unul pe o parte şi 
altul pe cealaltă parte a turmei. Nu am dormit deloc, am stat 
cu ciomegele în mână şi atunci lupii au plecat cam la vreo 
doi kilometri, la altă stână. Auzeam cum ţipă şi urlă 
ciobanul, nu am ştiut câte oi o fi pierdut atunci. Lupii nu au 
mai venit. Am stat acolo o lună, dar lupi nu am mai văzut. 
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Dumitru PICEAVA

 carti anyrâpsitâ di
Aurica Piha

Sâmtsâlji suntu atselji oaminji cari au bânatâ shi 
bâneadzâ dupâ nomlu a  Domnului sh-tsi suntu ayisits 
di bisearicâ. Iara pritù zborlu „sâmtu” s-acâchiseashti tsiva 
tsi nu easti pisti locù, demec atsea tsi easti plãsatù shi 
chischinipsitù di Dumnidzã pritù harea a vreariljei a Lui. 
Harea di sâmtu s-amintâ pritù pisti curatâ shi besa tu tsi 
mutreashti axirea a nomlui a Domnului.

DicaraDicara nâ ncljinãmù a sâmtsâlorù ca a niscântorù 
cari suntu duxãsits di Dumnidzã, ca a niscântorù tsi suntu 
faptsâ di Dumnidzã ta s-hibâ andrupâtori a atsilorù tsi 
s-aproachi di Elù cu pisti. Nâ ncljinãmù la elji ca la 
niscântsâniscântsâ roghi shi huzmicheari alù Dumnidzã, cari 
amintarâ ditù vreari câtâ Dumnidzã, mari ncreadiri andicra 
di Elù (I Ioan 3, 21). Ti noi, bânâtorlji di aradha, sâmtsâlji 
suntu agiutâtori shi, tutnâoarâ, suntu apunti câtâ Dumnidzâ  
pi limba a anghiljlorù..

Cartea ali Aurica Piha, „Sâmtsâ Armânji”, easti una 
di atseali cãrtsâ cari sh-lu avea loclu tsânutù tu itsi 
vivliotecâvivliotecâ di Armânù, tamamù ca elementili chimitsi tu 
Tabelu alù Mendeleev. Iara tora, dicara inshi tru migdani, 
s-umplu atselù locù. Easti unâ carti di cari noi, Armânjlji, 
aveamù mari ananghi ca ea s-easâ tru migdani.

Multi locuri a lumiljei s-axiusirâ sâ-lji facâ a 
ParadisluiParadislui buluchi di sufliti aleapti, ama nitsi locurli a 
soiljei armâneascâ nu furâ ma oarfâni di altili. Dealungulù 
a chirolui di aproapea douaâ njilji di anji, ditù duhlu a 
miletiljei armâneascâ fitrusirâ sufliti tsi s-alinarâ tu pareia a 
ndreptsâlorù, ditù sândzâli a ljei s-plãsarâ trupuri cari nu 
avurâ parti di aspârdzearea a moartiljei. Mãrilji alù 
DumnidzãDumnidzã ti dhoarâli a Lui, câ nu nâ-arshunã dinintea a 
altorù dâmãri ta s-nâ alasâ fâr di ncljinâtori aprucheats.

SâmtsâljiSâmtsâlji armânji, cu tuti câ au prosupi vâcufeshtsâ, 
primansusù di itsi prosupù a sândzâlui shi a carniljei, elji 
suntu aclo icunarlji a prosuplorù a noasti, ca niscântsâ tsi 
agiumsirâ safi tu templili a Sâmtului Duhù. Shi cu tuti câ elji 
sta tu tsitatea a lunjinâljei, elji nâ veaglji, ca niscântsâ viglji-
tori niadurnjits a tsitatiljei a lorù di pisti locù. „Thâmâsitù 
easti Dumnidzã ntru sâmtsâlji a Lui" (Psalm 67, 36).

Cartea fu publicat tu anlu 2013, la Editura 

pârâstâseari 
di Carti

Sutsata Culturalâ Armâneascâ. Câpachea a cartiljei easti 
ghini minduitâ shi tutù ashi di ghini ndreaptâ. Di cumù u 
vedz câpachea ducheshtsâ unâ sh-unâ câ atsea carti easti 
una vâcufeascâ. Pi prota câpachi s-veadi icoana alù Ayiu 
Yioryi di Ianina iara pi câpachea a patra s-veadi cadhurlu 
cu Muzeulu a Sâmtuli Mitropolit Dosoftei di Iashi.

Autoarea a cartiljei, Aurica Piha, easti multu 
cunuscutâcunuscutâ di Armânji ti furnjia câ lucreadzâ di vârâ 20 anji 
la RRI, sectsia armâneascâ, tu tesea di redactorù. Pri ninga 
aesti Aurica Piha lo parti, di multi ori cu multu suflitù,  la 
andamusli armâneshsâ tu tesea di pãrãstisitoari. Easti unlu 
di membrilji di thimeljù  ti durusearea a Premiilorù  Omlu 
a Anlui, tsi u fatsi FLAR. Pri ninga aesti hãri Aurica Piha 
easti shi unâ multu bunâ pistimenâ, cu vreari shi mari tinjii 
andicraandicra di arãdzli di la bisearicâ. Ti aestâ furnjii, 
dealungulù  a chirolui ea featsi ma multi câljiuri Ierusalim 
di li vidzu locurli iu s-amintã Hristolu sh-iu s-amintã pistea 
crishtinâ. Cu tuti câ lo parti cu multi articuli la revistili 
Armânamea shi Bana Armâneasc, tâshi tora scoati prota 
carti tru migdani. Prota carti ama, di aoa shi nclo nica ari ca 
baea di multu di lucru ti chischinipsearea a alishtei 
thâmâsitâ carti sh-ti adâvgari cu alti lucri ligati di bana shi 
thamili a sâmtsâlorù armânji.

CarteaCartea easti mpârtsâtâ tu trei pãrtsâ: Sâmtsâlji, 
Pãrãstisirea a Sâmtsâlorù armânji ca unâ turlii di Sinaxar 
shi tu soni eseulu  Hâgilâchea. Tu zborlu di dishcljideari a 
cartiljei, tsi s-cljeamâ „Sâmtsâlji”, Aurica Piha nâ 
pãrãstiseshti cu multâ mintiminilji di cumù ahurhi 
Apostalu Pavel (Pavlu) crishtinipsirea a Armânjlorù shi a 
Ivrupeanjlorù. Adutsi aminti shi di semnulù adratù di 
ArmânjljiArmânjlji di Veryea shi maxusù di Bema alù Pavel, cari 
easti unù monumentu ncljinatù a Apostalui Pavel shi adratù 
tu loclu a scarâljei pi cari s-intra tu sinagogâ sh-pi cari 
sâmtulùsâmtulù arâspândea zborlu a Hristolui. Dupâ aesti autoarea 
nâ zburashti di oaminjlji tsi agiungu sâmtsâ shi di rolu a 
sâmtsâlorù tu bana a noastâ. Sâmtsâlji suntu atselji oaminji, 
nâ spuni autoarea,  tsi pritù pidimolu di unâ banâ sh-li curâ 
suflitli di amârtii shi li umplu di Sâmtulù Duhù, tsi dipuni 
pisti elji. 
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Ta s-agiundzâ sâmtu nu tsâni mash di vrearea shi 
pidimolu a omlui ma prota di vrearea alù Dumnidzã. 
Minduearea ti aestâ lucrari, nâ spuni autoarea, fu aflarea a 
sâmtsâlorù armânji, prota ti cunushtearea a averlui shi 
deapoia ti darea nanâparti a teoriiljei câ spiritlu religiosù nu 
fu ahâtù ahândosù la Armânji.

TuTu aestâ carti autoarea aleapsi mash sâmtsâlji 
canonizats câtse altâ soi ari cãluyari tsi pritù bana shi 
thamili tsi li au faptâ suntu tinjisits di lao ca sâmtsâ. 
Autoarea nâ spuni multu apufâsitù câ noi „prindi s-nâ 
ncljinãmù a lorù (a sâmtsâlorù ) câtse elji daima suntu etinji 
s-agiutâ. Elji furâ oaminji ca noi tsi nchisirâ pi calea a 
HristoluiHristolui shi-nchirdâsirâ”. Autoarea spuni a yivâsitorlorù câ 
„Sâmtsâlji suntu apuntea a noastâ câtâ Dumnidză 
sh-urnechish-urnechi pritù bana a lorù”. Dupâ cari lji-urminipseashti 
yivâsitorlji armânji: „Sâ-lji vremù, sâ-lji tinjisimù shi vahi 
nai ma bunâ mãrtirii easti s-lâ purtãmù numa, s-lâ yivâsimù 
bana, s-lâ câftãmù agiutorlu”. Shi aesta ti furnjia câ 
„Sâmtsâlji potù s-nâ agiutâ s-bânãmù tinjisitù ca oaminji 
sh-ca mileti. S-lâ lomù paradigmâ di banâ”. 

TuTu deftira parti Aurica Piha nâ pârâstiseashti 
sâmtsâlji armânji ca unâ turlii di Sinaxar, tsi suntu tu 
numirù 31. Atumtsea cându noi Armânjlji, protlu populù 
ditù Ivropa tsi fu crishtinipsitù di Apostalu Pavel, va 
s-avemù bisearica a noastâ armâneascâ va s-putemù 
s-fâtsemùs-fâtsemù sh-noi atsea tsi fats Bisearica Ortodoxã Românã: 
„Sâmtulù Sinudhù a Bisearicâljei Ortodhoxâ Românã 
apufâsi ca “di tora shi pânâ tu bitisita a etilorù, tu ntreaga 
Bisearicâ Ortodhoxâ Românã, sâ s-misurâ cu sâmtsâlji shi 
sâ s-tinjiseascâ dupâ  cumù aspuni nomlu cu slujbâ specialâ 
shi cu acatistu tuts sâmtsâlji ditù soia româneascã, shtiuts 
shi nishtiuts, ti a curi tinjisiri s-apufâseashti <Duminica a 
SâmtsâlorùSâmtsâlorù Românji>, cari va s-hibâ bâgats tu calindarlu a 
Bisearicâljei Ortodoxâ Românâ, tu cafi anù, a doaua 
Dumânicâ dupâ Dipunearea a Sâmtului Duhù”.
Cu tuti aesti ama, a câ nu avemù bisearca noastâ armâneascâ 
- sh-nu u avemù câ nu nâ si da izini s-mutãmù unâ bisearicâ 
a noastâ iu slujba vâcufeascâ sâ s-facâ pri limba-nâ 
armâneascâ - , lipseashti s-nâ-lji tinjisimù sâmtsâlji a 
noshtsâ shi s-nâ ncljinãmù a lorù, ashi cumù spunea 
autoarea a cartiljei, Aurica Piha.

Tu a treia parti a cartiljei, Hâgilâchea, autoarea nâ 
adutsi aminti shi spusili alù Teodor Capidan, pritù cari 
s-thimiseashti câ „nica ditù zâmani mulsâ Armânji avea 
adetea s-ducâ unâ oarâ tu bana a lorù la locurli sâmti. 
ArmânjljiArmânjlji avea mirachea ta s-li veadâ locurli, ama, 
tutnâoarâ, pirifanjea ta s-adavgâ la numa a lorù, paranuma 
di <Hagi>”. Hâgilâchea fu shi armasi unù scupo sâmtu ti 
nâintarea câtâ cipit pi scara a pistiljei, tsi Armânjlji u veaglji 
di eti, nâ spuni autoarea tu bitisita a cartiljei.

Ca dealithea cartea „Sâmtsâ armânji”, tsi u ari ca 
autoari Aurica Piha, easti unâ carti ahoryea sh-di mari 
simasiisimasii ti pistimenjlji armânji. Maca ti unâ carti tsi easi 
tru migdani sâ spuni câ easti bitisitâ, di aestâ carti, 
„Sâmtsâlji armânji” nu va s-putemù s-dzâtsem canâoarâ 
câ easti bitisitâ. Ea easti mash unâ carti di nchisitâ. 

Io, unlu, di anda u yivâsii shi-u corectai prota oarâ aestâ 
carti armashù multu figuratù di ea shi-lji dedù urãri a 
autoarâljei ti tutù lucrulu tsi-lù featsi. Armânamea avea 
ananghi di unâ ahtari carti shi-i multu ghini shi di mari 
amintaticù ti cultura a noastâ câ inshi tu padi.

Tora,Tora, ta s-nu s-dzâcâ câ lji-adushù mashi alâvdãri a 
autoarâljei, va s-yinù mash cu ndoau lucri cari li vedù mini 
câ lipseashti s-hibâ alâxiti. La unâ ahtari carti nji-si pari câ 
nu eara ananghi s-hibâ adâvgatù shi unù glosarù.
Bibliografia, cari easti di mari simasii la itsi carti,  la aestâ 
carti cu sâmtsâ armânji easti mari ananghi di ea shi aesta ta 
sâ s-poatâ sâ s-apudixeascâ averlu cu itsi sâmtu armânù.
Ohi,Ohi, dupâ mini, lipseashti ta s-hibâ bibliografii la cafi sâmtu 
armânù. La nyrâpsearea ali unâ ahtari carti ca aestâ 
lipseashti ca zboarâli ufilisiti s-hibâ armâneshtsâ sh-nu 
mintiti cu xeani. Urnechi: stare tu locu di catandisi, Duhlu 
Sâmtu tu locù di Sâmtulù Duhù, iurtia tu locu di yiurtia, 
criteriu tu locù di mucademi icâ nomù s-multi altili. 
AutoareaAutoarea nu ufiliseashti tu nyrâpsearea a ljei semivocala u 
shcurtu, tamamù atsea yramâ cari, namisam di altili, u fatsi 
limba armâneascâ s-hibâ ahoryea di alanti limbi latini.

Sh-ca s-nu hiu pistipsitù pârcâlsescu autoarea a 
cartiljei,cartiljei, Aurica Piha, deadunù cu Mirela Sima shi Ianula 
Gheorghe, colaboratoarli a ljeis s-facâ unù exercitsiu tu yilii 
di dzâtseari a douaâ zboarâ pi româneashti „cap” shi „tsap” 
sh-deapoa pri armâneashti: „capù” shi „papù”. 
La dzâtsearea pi româneashti va s-veadâ câ li sâ strâmbâ 
gura sh-fatsa tamam ca la maimunâ, iara la dzâtsearea 
pi-armâneashti prosuplu lâ si umpli di sumarâsù. 
AshiAshi s-hibâ shi yivâsitorlji a cartiljei „Sâmtsâ armânji”: 
cu prosuplu mplinù di sumarâsù.

Pârâstâseari di carti
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După cum vedem în volumul „Moşul din Carpaţi. 
Pustnicul Neofit” (ed. Platytera, 2013), Părintele Ghelasie 
Gheorghe, în mistica sa teologică şi antropologia iconică pe 
care o dezvoltă în direcţia trasării unui model duhovnicesc 
reprezentativ pentru tradiţia creştină carpatină, se  referă 
înîn repetate rânduri la „memoriile Originii”. Întrezărirea 
acestei taine adânc pecetluite în fiinţa şi conştiinţa noastre 
ne oferă deschiderea necesară şi ne pregăteşte pentru 
primirea deplinătăţii tainei lui Hristos, spre împlinirea 
menirii noastre. Întâi de toate „Originea creaţiei este în Fiul 
lui Dumnezeu-Logosul-Cuvântul prin care toate s-au 
făcut”, în sensul în care „cosmogonia este un „ritual 
pre-liturgic”pre-liturgic” al Însuşi Fiului lui Dumnezeu, ca prinos de 
dăruire-iubire faţă de Tatăl Dumnezeu”, în care „Fiul lui 
Dumnezeu  asumă pre-cosmic şi un chip de fiinţialitate de 
creaţie (chipul de fiu de creaţie)”. Pecetea acestui chip de 
fiu de creaţie, dată în actul prin care Dumnezeu a dat fiinţă 
creaţiei, e condiţia de posibilitate a existenţei şi răspunsului 
de manifestare din partea lumii create, altfel spus, condiţia 
dede existenţă a lumii create ca univers participativ la taina 
Întrupării dumnezeieşti.

Icoanele creaţiei din gândul divin, loghii divini din 
făpturi, despre care vorbeşte Sfântul Maxim Mărturisitorul, 
descriu asumarea în Fiul lui Dumnezeu a chipului de Fiu de 
creaţie, care, pecetluit logosic în fiecare formă de creaţie, 
după specificul ei, stă la baza vieţii lumii, oferind zidirii 
unitatea în diversitate o dată cu potenţa de participare la 
cele dumnezeieşti. Astfel, Logosul Însuşi „Se face «Cartea 
VieţiiVieţii lumii», cu cele «Două Feţe-File», Chip Divin şi Chip 
de Creaţie în împletire şi fără amestecare”.

Rememorarea Originii este taina Altarului, taina 
Chipului de Fiu în care se împletesc iconic Dumnezeu şi 
creaţia,  astfel încât „Divinul se îmbracă în creaţie şi 
totodată creaţia se îmbracă în Divin”. Întruparea Fiului lui 
Dumnezeu la plinirea vremii este un punct culminant al 
Tainei Întrupării, care circumscrie creaţia încă de la origini. 
Istoria are în sens creştin menirea de parcurs „de la chip 
lala asemănare”, de la înrudirea universală prin Chipul de Fiu 
al Omului asumat în Hristos mai dinainte de veci la 
actualizarea condiţiei filiale prin comuniunea în Trupul lui 
Hristos, ca pregustare a Împărăţiei lui Dumnezeu.

Întrucât „toată creaţia este pe Modelul Cuvântului 
Creator”, revelaţia Persoanei Cuvântului descoperă 
cuvântulcuvântul ca pe o „comunicare a Persoanei”, şi prin urmare 
ca origine a ideii, a exerciţiului gândirii care constituie doar 
o reflectare a mişcărilor apofatice, mai presus de gând, ale 
fiinţei. Primatul cuvântului asupra ideii, în mistica isihastă, 
sau al conştiinţei Persoanei şi intersubiectivităţii asupra 
raţiunii discursive, exprimă nevoia fundamentală, 
manifestată de cunoaşterea umană, de căutare şi întâlnire a 
luilui Dumnezeu în Persoană. Nu ne putem limita la a gândi 
„despre” Dumnezeu, ci e nevoie pentru a „rămâne în 
adevăr” să fim în comuniune cu El, ca El să se sălăşluiască 

în noi, să-şi manifeste în noi prezenţa Sa lucrătoare. 
Pregustarea sălăşluirii lui Dumnezeu în noi ca izvor de 
Viaţă Veşnică o constituie  Euharistia. Dacă în mistica 
isihastă carpatină Icoana constituie condiţia de chip 
euharistic,euharistic, Euharistia constituie liturghisirea prin Duhul 
Sfânt a acestui Chip-Prescură, şi astfel „pustnicul Neofit 
concepe Practica Isihastă ca pe «drumul Ritualic» dintre 
Pruncul Hristic din Braţele Maicii Domnului şi Potirul 
Euharistic Liturgic”. Este transpunerea specificului  
Carpatin”,Carpatin”, a „pumnului de pământ dacic” ce se cere dus în 
„stare de jertfă” la cer, fapt care preînchipuie „Taina Unirii 
Creaţiei cu Divinul şi totodată însăşi Îndumnezeirea 
Creaţiei”. Traco-Dacul Carpatin „moare cu pământul  în 
mână, ca să ducă pe lumea cealaltă” taina prelungirii 
pământului în Cer şi a Cerului prin pământ, şi aşa 
„«Pumnul de Pământ» este Preînchipuirea Euharistiei ce 
duce trupul ca o Înviere la Cer”.duce trupul ca o Înviere la Cer”.

În practica isihastă, rugăciunea presupune 
deschiderea spre a primi Cerul „în «casa ta de pământ» 
şi trebuie mai întâi o «pregătire»” ca să  poată «încăpea»”. 
Este nevoie de trezirea conştiinţei de filiaţie de creaţie, ca 
făptura să se facă aptă de întruparea lui Dumnezeu. „Hristos 
cel Adevărat”, spune părintele Ghelasie, este „Fiul lui 
Dumnezeu care coboară neîncetat în creaţia Sa şi pe care 
necontenit o urcă în Dumnezeire. De aceea, Creaţia trebuie 
mereu să săvârşească „Ritualul liturgic al Trupului lui 
Hristos”, Biserica fiind „Lăcaşul Iubirii Fiului”.Hristos”, Biserica fiind „Lăcaşul Iubirii Fiului”.

Memoriile Originii îşi fac simţită prezenţa în 
chipurile părinţilor şi ale strămoşilor, şi cu o strălucire 
aparte în chipurile părinţilor duhovniceşti şi ale sfinţilor, 
culminând cu chipul Maicii Domnului, ce întruchipează 
creaţia ce se face biserică – leagăn de naştere a lui 
DumnezeuDumnezeu şi lăcaş de „plinire” a Trupului lui Hristos. 
Aceste memorii sfinte „renasc” în urmaşi şi astfel prin taina 
naşterii fizice şi spirituale are loc o transmitere de memorial 
iconic, care, activat prin nevoinţă duhovnicească şi prin 
părtăşie la tainele Bisericii, trezeşte şi luminează conştiinţa 
de fiu, conştiinţa menirii de purtare şi liturghisire a chipului 
spre finalitatea asemănării şi împărtăşirii dumnezeieşti. 
BucuriaBucuria filială este, prin urmare, „bucuria tainei Originii”, 
al cărei Chip îl creştem fiecare „într-un chip propriu de fiu”.

Florin CARAGIU„Moşul din Carpaţi” 
şi Memoriile Originii
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pi armâneashti di
Mirela Sima BIOLAN

di
Ionel ZEANA

fragment di roman, prota parti

Un cuibaiurŭ di vlahi
 

Eara unâ dzuuâ caldâ di vearâ. Pi ciurdachea a 
cafineluicafinelui al Cionga, sum aumbra a unâljei ayinji di cari 
aspindzura [1] niscânti arapani mări di auuâ ca niscânti 
udzâri di vacâ, oaminjlji a hoarâljei, cama multu aushi, 
shidea moabeti, arâzândalui, cu shicăi, ta s-lâ treacâ oara. 
Anda shidea ashi sh-azbura, niscântsâ di elj, cama cu nărli 
ndzeanâ, sh-tritsea mecanicŭ pritŭ dzeaditi, ca oili tu 
strungâ, gârnutsâli arucutoasi sh-spirlundzâ di chihlimbar 
a a câmbâloyilorŭ di cari s-dispârtsa mash cându shidea pi 
misali [2] i cându durnjea. Ashi eara adetea a oaminjlorŭ 
aushi, datâ di la unŭ bârnu la alantu [3], cashti di cându, 
vahi, di-anda vinirâ turtsâlj...

Tu oara atsea, tinirlji eara vgats di tahina la lucru, 
niscîntsâ la lucurlu a câmpului, tu ayrili a lorŭ, altsâ pritŭ 
uborŭ sh-pritŭ bâhcé, zmulgândalui sh-aspurcuchindalui 
virdzâturli, iara altsâ avea nchisitâ tu munti cu vârâ calŭ, 
mlári ică yumar ta s-talji leamni ditŭ pâduri, s-adunâ 
surtseali,surtseali, că iarna yinea cu nivaiuri di neauâ sh-casili 
lipsea s-aibâ leamnili adunati di cu chiro. Ashi, tu oara 
atsea, mushtiradzlji di arada a cafinelui eara aushlji a 
hoarâljei ’n capŭ cu dascalul sh-cu preftul. Altâ turlii di 
cum eara alâxits huryeatslji tsi avea stranjili a lorŭ di lânâ, 
cum shi shtea ei di la pâpânjlji shi stripâpânjlji a lorŭ, 
„domnjilj” dascalj, ca niscântsâ oaminj cu carti tsi eara, 
imnaimna alâxits evropineashti, cu tâcâmi di veshtu1, cu 
pâputsâ sh-cravatâ di gushi. Preftul imna totna tu sutana a 
lui lai, lungâ sh-largâ ca fustili a moashilor din hoarâ.

Cându eara vacantsâ, ma multu veara, dascaljlji, 
preftul sh-psaltul eara totna la cafiné. Eara singurlu locŭ di 
andamusi sh-di moabeti. Aua sh-tritsea ei aproapea tutâ 
dzuua, cu unâ adyi di vârâ ndauâ sâhăts, ta 
s-discurmâs-discurmâ dupâ tsi mâca di prândzu, giucândalui cărtsâ 
sh-tabli, dghivâsindalui shi zburândalui di hâbărli ditŭ 
vârâ gazetâ nturtseascâ adusâ di pushtashŭ i di chirigilu 
Gabeta. Froninj, ashi cum lâ eara arâzga, sh-apridunats, 
– niscântsâ di ei – pânâ di scljnceami, nu para u-avea tu 
aradâ bearea, di mâratlu cafigi mizi putea s-bâneadzâ shi 
sh-aminta cu multâ sudoari cumata di pâni.

CafeluCafelu eara totna pi measili a lorŭ sh-ul surghea cu 
multâ mirachi ditŭ filigeana tu aburi cu caimacŭ pisuprâ 
sh-tsi alâsa unâ njurizmâ mshatâ. Câti vârâ oarâ câfta 
sh-câti unâ chilchitsâ di arâchii di boascâ, tari sh-dultsi, 
a curi-lj dzâtsea „tsipurâ”, ică conjiacŭ, vrut ma multu di 
„domnjlj” dascalj sh-di niscântsâ prâmâteftsâ ditŭ câsâbă. 
Pi lângâ aestea, câfta sh-yinŭ adusŭ tu vuleri
didi Veria, iara, ca mâcări aleapti, sherbetŭ albu i 
pimbiliu tu apâ aratsi, dultseami di trandafili, lâcumi 
nturtseascâ, cu cari sh-ndultsea gura sh-aushlji. Aeshtsâ, 
tu fudzeari, ancupâra nica vârâ cumatâ – dauuâ di lâcumi 
trâ nipotslji a lorŭ tsi lâ yinshea ’n cali, cu boatsea ca vârâ 
puljŭ di alândurâ – „Nj-aduseshi tsiva, papo?” – sh-paplu 
scutea din gepi lâcumea anvâlitâ tu carti.

DiDi ispetea a câroariljei, udălu lungu a cafinelui eara 
golŭ. Mash cafigilu shidea dinâpoia a tijgheauâljei 
sh-bâga oarâ la tsi câfta mushtiradzlji di lângâ usha 
dishcljisâ. Tutâ dunjeaua eara pi ciurdachi, 
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shidea pi scamni anvârliga a niscântor measi sh-pi unâ 
bancâ di lemnu cu buiaua câdzutâ di tritsearea a chirolui, tsi 
s-tindea pi lângâ stizmâ.

Cafinelu al Cionga eara tu unâ casâ di cheatrâ, 
cu patomatŭ sh-balconi, ashi cum eara tuti casili ditŭ hoara 
Doleanj, ama eara tu mesea a unâljei pâzari mari câtŭ unŭ 
câsâbă mari, cu loclu aspartu, mplin di chetsari sh-di 
grundzâgrundzâ2.

La unâ measâ giuca tabli domnjlj dascalj. Unlu di ei 
eara Dumitru Caragea, cânâscutŭ cu numa Mitri Hiandu, 
doilu eara Iancu Dalametra. Dumitru Caragea eara 
directorlu a sculiljei primarâ românâ din hoarâ. Doilji avea 
bitisitâ liceulu român di Bituli, adratŭ tu Makidunii sum 
amirarâriljea nturtseascâ, tu anlu 1880.

CarageaCaragea eara unŭ bârbatŭ analtu, babageanŭ, cu 
fatsa latâ, ampârtsâtâ pi dauâ di mustăts groasi sh-lundzâ, 
shtsâti, tsi ti fâtsea s-lu tinjiseshtsâ. Bândura ca unâ ursâ, 
cându nu-lj si fâtsea chefea, anda zarurli nu câdea dupâ 
vrearea a lui.

SotsluSotslu a lui di giocŭ, Iancu Dalametra, eara cama 
tinirŭ. Avea aproapea 30 di anj. Eara nsuratŭ di ptsânŭ 
chiro sh-eara hârsitŭ că avea unŭ ficiorŭ tsi va-lj ducâ ma 
largu numa. Dichi om, subtsâri sh-prâpsitŭ, avea perlu láĭŭ, 
fatsa lungâ, sursitâ, lunjinatâ di doi oclji lai sh-ascâpirats tsi 
lu spunea yitru shi shicâgi. Eara multu mintimenŭ sh-avea 
unâ mari vreari ti carti. Dghivâsea shi shidea di zborŭ cu 
oaminjlji,oaminjlji, ma multu cu aushlji sh-cu moashili, di la cari 
alidzea zboarâli atseali veacljili, că sh-avea bâgatâ tu minti, 
nica ditŭ liceu, s-adarâ un dictsionarŭ macedo-român i 
armânŭ.

La measâ, anamisa di atsei doilji giucâtori, eara 
nica dauâ scamnuri acâtsati di doi oaminj, tsi mash lâ 
mutrea gioclu. Pi unlu, nastânga al Caragea, shidea preftul 
Papatănase, miglinitŭ, di arâzgâ eara ditŭ hoara 
nturchipsitâ, Nânta, iara pi-alanatu eara dascalul Ioan 
Chiriazi.Chiriazi. Cathi unŭ ditŭ elj loa parti cu mirachi, că eara 
arada ca atsel tsi cheari s-pâlteascâ tsi hârgiuia sh-atsei tsi 
nu giuca.

Dzuua atsea directorlu Caragea nu avea tihi. 
Zarurli-lj câdea totna deacunapuda. Nu-l cârtea ahâtŭ 
hârgiuirea a pâradzlor ti pâltearea a patru cafeadz i 
conjiacuri,conjiacuri, tsi fâtsea ndoi pâradz, ama că chirea gioclu, că 
eara azvimtu, câtse anâchisearea, em sh-la giocuri di cărtsâ, 
anâchiseari njicâ sh-de-arada, fâtsea unâ harauâ mari a 
atsilui tsi aminta. Scosŭ nafoarâ cu 4-5 puluri, directorlu 
Caragea bândura cu inati contra a anapudilor zaruri.

– Că s-featsirâ defi! – sh-mută caplu ca ljundarŭ, shi 
sh-shtsâ mustătsli cu inati.

–– Nu angiurâ, directore, că fats mârtii! – lu vâryi 
preftul Papatănasi, alâxitŭ tutŭ tu lai, cu potcapul cilindricŭ 
’n cap sh-câmbâloyili di chihlimbarŭ tsi li tutŭ tritsea pritŭ 
dzeaditli subtsâri sh-lundzâ.

– Ia alasâ-mi, more prefte, cu mârtiili, dzâtsea cu 
inati Caragea. Ma ghini fă rigeai s-fugâ Atsel-Cu-Un-
Cicior di aua, că nu vedz tsi nj-adarâ Dalametra aestu? 
Mi fatsi martsu, shcretlu. Ari tihi adzâ...

– Nu-i tihi, more directore! dzâsi hârsitŭ Dalametra, 
mintindalui zarurli tu bushlu stresŭ sh-li arcă cu 
dimândâciunea s-cadâ pi numirli di cari avea anaghi. 
Sh-anapudiliSh-anapudili cuburi njits di os câdea tamam ashi cumŭ vrea 
elŭ. Canda unŭ stihíu bunŭ lu-agiuta totna sh-lj asculta 
zboarâli: shasi-shasi, patru-doi, trei-unâ, doi-doi, dip ashi 
cumŭ eara vrearea a giucâtorlui. Ta s-lu cârteascâ sh-ma 
multu pi director, Dalametra s-fâtsea că discântâ zarurli, 
sufla sh-ciuciura tsiva ocultu tu bushlu stresŭ nâinti 
s-li siligheascâ. Dealihea, nu pârea s-hibâ lucru curatŭ. 
DalametraDalametra nu fâtsea măyii sh-nitsi hâbari nu sh-avea di eali. 
Ama a lui lj-avea hari sâ-shi pizuiascâ di sotslu a lui ma 
mari shi sâ-lj facâ pi atsei doilji, tsi shidea lângâ elj, sh-pi 
alantsâ asistentsâ perierghi s-arâdâ. Mâratlu Caragea, grosŭ 
ca unâ ursâ, asudatŭ, bufnea cârtitŭ sh-cripa di inati.
Hârsitŭ, Dalametra sh-frica mânjli:

– Ti feciŭ iara martsu! – dzâsi elŭ hârsitŭ, 
mutrindaluimutrindalui din susŭ pi Caragea. Pâltea tora hargea: patru 
cafeadz i cathi unŭ tsi va! Io va s-ljeau unŭ sherbetŭ tu apâ 
aratsi că escu asudatŭ. Sh-cara s-vrei s-cheri diznău, ti 
ashteptu mâni. Ama lipseashti s-nvets nica niheamâ, more 
directore!...

–– Ia, nu ti-alavdâ ahântu, lj-dzâsi Caragea, că ti 
cânoscu ghini! Adzâ ts-avushi tihi oarbâ, ama, mâni, va ti 
tsân mash tu martsuri, ta s-mi aduts aminti!...

Pi ciurdachi eara sh-aushi tsi sh-fâtsea moabeti, cu 
cafelu dininti, bea tâtumi shi sh-tritsea dipriunâ pritŭ 
dzeaditidzeaditi câmbâloyili, pânâ tu oara a prândzului, cându sâ 
scula sh-nchisea câtrâ acasâ. Mutrea la measa a atsilor doi 
dascalj shi sh-fâtsea hazi di cumŭ s-alâvda aeshtsâ că suntu 
mări tablagii.

– Ore, Chita, gri directorlu Caragea câtrâ cafigi, 
dă-nâ doi cafeadz sh-unŭ sherbetŭ!

–– Dinâoarâ, lali Caragea! dzâsi di la tejghea cafigilu 
Chita Damu, unŭ bârbatŭ tinirŭ, tsi lo cu nichi cafinelu di la 
taifa Cionga. Aeshtsa bâna ma multu Sârunâ, iu tsânea un 
hotelŭ sh-mash veara yinea ’n hoarâ la aerlu chischin di 
munti.

Dupâ ndauâ minuti, cafigilu adusi tâvălu cu 
cafeadzljicafeadzlji shi sherbetlu, mută tablili ncljisi sh-li dusi 
nuntru. Tu oara atsea iu giuca, s-avdzârâ ndauâ plâscâniri 
di tufechi di câtrâ Putumii, ama canâ nu li acâtsă tu tamam, 
dzâtsea că easti vârâ tsi avinâ ljepuri. Halatlu a cafinelui 
s-dânâsi dinâoarâ cându vini unŭ fciorŭ di vârâ 

21



Ornjili a Pindului

doisprâdzats di anj, tsi alină anifurlu alâgândalui. Armasŭ, 
s-dânâsi la measa a dascaljlor shi-lj dzâsi ndirsit a 
directorlui Caragea.

– Domnu’ director, mi pitricu tata dit Putumii s-tsâ 
dzâcŭ că fu pliyuitŭ taifa Gherasi, soia a ta shi s-ti duts aclo 
cât cama ayonjea.

– Tsi dzâseshi?, lu ântribă Caragea lâhtârsitŭ.
–– Furâ pliguits, tu Putumii, Gherasi cu tsal Gherasi 

tsi lucra tu câmpu, dzâsi diznău fciorlu shi sh-ashtearsi 
sudoarea di pi frâmti.

– Cum? Cându?, ntribă iara Caragea ciudusitŭ.
– Adeaneavra... lj-vidzui sh-io doilji, mortsâ, arcats 

mpadi pi dintsâ, mplinj di sândzâ.
–– Sh-mâxânlu?, ntribă Caragea cu boatsea zgrumatâ 

di dureari.
– Mâxânlu bâneadzâ. Lu-aflarâ oaminjlji 

durnjindalui sum aumbra a unâljei tufâ di partea alantâ a 
câmpului.
– Ghini. Dă cu de-alaga pânâ la psaltul Ciupi shi 

spuni-lj s-yinâ pânâ la cafiné. Shtii iu sheadi?
–– Shtiu, dzâsi ficiorlu, sh-ahurhi s-alagâ cu cicioarli 

goali câtrâ casa a psaltului Ciupi, hârsitŭ că ascâpă di 
mutrita periergâ a aushlor di la cafiné.

Alină anifurlu pi calea mplinâ di chetsari sh-di 
luschidzluschidz pânâ la bâsearica Yinicola, fârâ s-ducheascâ 
ntsâpâturli, că avea chealea argâsitâ di ahântâ alâgari pritŭ 
locuri chitroasi. Di la bâsearicâ calea sâ shtsa nandreapta 
sh-eara teasâ sh-fârâ chetsari sh-dutsea ndreptu la casa a 
psaltului Ciupi. Ciucuti pi poartâ shi, dupâ niheamâ oarâ 
yinshi unâ muljeari cama tricutâ alâxitâ tu unâ fustani lai, 
largâ sh-lungâ pân’ di câlcânj. Distimelea tut lai, cu arâsi 
subtsârisubtsâri pi mardzinj, ligatâ sumŭ grunjŭ, lj-scutea cama 
multu tu migdani misizli a fatsâljei a ljei albâ. Eara 
muljearea a psaltului, maia Calitsa Ciupi. S-apruchea di 
mirindi sh-ndridzea mâcarea tu pishnicŭ.

– Tsi vrei tini, fcior?, lu-ntribă ea nicânâscutlu 
oaspi[4].

– Mi pitricu domnu’ director Caragea sâ-lj spun a 
psaltului că lu-ashteaptâ unâshunâ la cafiné. Suntu aclo 
sh-alantsâ dascalj sh-preftul Papatănase sh-multsâ altsâ.

– Câtse? Tsi s-featsi?, ntribă Calitsa aspâreatâ.
– Unâ mari taxirati. Va-lj dzâcŭ al lali psaltulŭ.
Calitsa dishcljisi usha sh-lŭ bâgă nuntru tu udă. 

Psaltulŭ Dimitri Ciupi shidea ncrucishŭ pi crivati sh-cu 
yiliiliyiliili pi nari dghivâsea unâ carti vinitâ di la un hiljŭ di-a 
lui, vgatŭ tu America. Aestu avea vdzitâ cu vârâ tsintsi anj 
ninti sh-lucra tu un restaurantu ditŭ Cleveland, chirnisea 
oaminjlji. Tu carti eara sh-un cadurŭ a ficiorlui alâxitŭ tu 
tâcâmi pirifanâ, cu câmeashi albâ sh-cravatâ di gushi. Pârea 
că easti un dealihea domnu. Nu sh-avea agârshitâ 
pârintsâ-ljpârintsâ-lj sh-lâ pitritsea dolari ta s-aibâ di tuti tu aushaticŭ. 
Aushlu Ciupi avea nica unŭ ficiorŭ – cama marli – ma aestu 
bâna ahoryea, cu nicuhira a lui, sh-avea ma multsâ fciori. 
Aushlu Ciupi s-minduia, dupâ cumŭ eara adetea, 
s-bâneadzâ tu aushaticŭ deadunŭ cu fciorlu cama njiclulŭ. 
Ama, unâ dzuuâ, Gula Ciupi, cu fândâxearea3 apreasâ di 

fabuloasa Americhii, sh-alâsă liceulu românŭ di Bituli 
sh-fudzi. Lâ dzâsi a pârintsâlor, tsi s-dispârtsa di elŭ cu 
lăcârnj ntr-oclji, că va s-toarnâ, fârâ di altâ, sh-va-lj aibâ 
angâtanŭ tu aushaticŭ. Lâ nyrâpsea dipriunâ sh-lâ pitritsea 
dolari, ama nu dâdea seamni ti turnari. Sh-pârintsâlj, tsi 
cara că nu lâ lipsea tsiva, s-duchea cu suflitlu nvirinatŭ 
sh-uhta dipriunâ.sh-uhta dipriunâ.

–– O lea muljeari, noi, aua va s-murim sh-nu-ari s-ul 
videmŭ Gula altâ oarâ. Nu s-toarnâ elŭ di aclo, s-lu talj 
cumăts. Nu vedz cumŭ easti elŭ tu cadurŭ sh-tu tsi câsâbă 
mari bâneadzâ? Cumŭ va s-yinâ elŭ tu hoara aestâ mplinâ 
di lăschi sh-di chetsari sh-tsi s-adarâ elŭ aua? S-pascâ 
căparli al Dzima i al Caraiani? Ică va s-facâ emburlâchi 
Veria ca Tanashoca sh-altsâ? Nu pistipsescu că va s-facâ 
unâunâ ahtari thamâ – sh-ndreptu s-tsâ spunŭ – nitsi io nu voi.

– A lăi omŭ, tats! Nu zbura ashi!, l-vâryi Calitsa shi 
sh-ashtearsi lăcârnjli.

– Tsi sâ zburâmŭ chirutili?! Io ashi li vedŭ lucârli 
sh-pistipsescu că nu alutusescu. Acats s-mi nvets cu 
minduiarea că nu mata s-toarnâ. Ashi nâ eara yrama, sh-a 
nauâ sh-a lui: s-nâ dispârtsâmŭ shi s-nâ videmŭ, vahi, mash 
tu lumea alantâ.

Calitsa uhtă shi-lj deadirâ lăcârnjli ca di cathi oarâ 
anda nicuchirlu a ljei zbura ti hiljlu a lorŭ vgatŭ tu America.

1veshtu = stofâ
2grundzâ = bolovani
33fândâxeari = imaginație

[1] aspindzura – pi armâneashti, la modlu indicativ, timpul 
imperfectu, s-filiseashti mash persoana treia sg., nu la pl.. 
Dirmi, va s-dzâcâ eilj „aspindzura”, nu eilj „aspindzurau”.
[2] shidea pi misali – shidea s-mâcâ;
[3] datâ di la unŭ bârnu la alantu – pârintsâlji lâ-alasâ a 
fciorlorŭ unâ adeti, elji u alasâ a fciolorŭ a lorŭ sh-tutŭ ashi.
[4][4] lu-ntribă ea nicânâscutlu oaspi – pi armâneashti nu 
s-bagâ prepozitsia „pi“ „ninti di acuzativlu simplu tsi nu 
easti di turlii circumstantsialâ: Io tini ti cunoscu“, 
(„Aromînii. Grai. Folclor. Etnografie. Cu o introducere 
istorică. Curs universitar litografiat“, Fcultatea di Filosofie 
shi Litere di Bucureşti, Dialectologie shi folklor romanic, 
1932, pag. 95.
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Paul Ezras Bogdan

Noi, armenii din România, avem un anume 
bun-simţ care în decursul veacurilor ne-a adus foarte multe 
pierderi. O calitate ciudată. O teamă de ruşine. 
OO ne-manifestare care, în anumite contexte istorice, când 
însăşi existenţa noastră stă să nu mai fie, devine ilogică, 
dizolvând în sine chiar şi reflexele vitale ale 
autoconservării. Nu caut motivele acestui fel de a fi şi nici 
când s-a produs, poate, ruptura de sânge, ci încerc să aflu 
în fiecare duminică privită în ochi: ce v-ar putea schimba 
şi când? Nu acuz. Mă tulbur în mirare. Poate şi inima mea 
arar fi bătut la fel dacă nu aveam şansa de a trăi în Ierusalim, 
unde fiecare piatră şi aer de deasupra şi de dedesubtul ei ne 
sunt sfinte şi ale neamului; unde a fi armean înseamnă a 
avea o anume legătură sangvină, intangibilă şi ndisolubilă, 
cu fiecare alt armean trăitor pe bucata asta de humă numită 
lume; unde am învăţat că nu-mi aparţin mie însumi, ci unei 
mări de oameni şi de fapte răspândite în timp şi spaţiu; 
undeunde am învăţat că viaţa este cel mai frumos dar 
dumnezeiesc atunci când este trăită în credinţă şi onoare, 
iar moartea este doar o cunună de lumină pusă acestui dar, 
al trăirii în Hristos şi neam. Câte lucruri fără de sens, 
poate. Cum să vă tulbur? Cum să vă zdruncin? Sau poate 
să mă las pe cuget ca să vă ajungă timpul când o să vă 
tulbure alţii, aşa cum ni se întâmpla o dată la 30 de ani, o 
dată cu fiecare generaţie?! Credeţi că nu aparţineţi 
istoriei?! O, ba da! „Istoria se repetă”…, până şi această 
zicere a devenit un clişeu. Trăiţi liniştiţi în cotidianul 
comod, uitând cu desăvârşire faptul că moşii multora 
dintre voi, nu demult, îşi beau tutunul în otomana Turcie, 
într-o asemănătoare stare de ne-veghe. Sentimentul lor 
de siguranţă v-a adus pe voi aici.de siguranţă v-a adus pe voi aici.

Cât să mai dea istoria în armeni pentru a îi asigura 
că ei nu pot avealinişte, că nu aceasta este starea lor de 
fire? Se făceau planuri pentru deportarea şi uciderea în 
masă a unui neam iar neamul, prea sigur pe sine, 
prea încrezător în interesele europene şi în prietenii turci... 
trăiau liniştiţi înspre moarte. Au fost şi atunci glasuri 
vestitoare.vestitoare. Au murit primii. Întotdeauna profeţii mor 
primii. Au fost atunci braţe care şi-au apărat pământul din 

care, chiar acolo, îi zămislise Bunul Dumnezeu. Au murit 
cu profeţii laolaltă. Câtă cinste este în a trăi după moarte… 
Este altfel astăzi? Cum să vă mai spun, fraţilor?! 
Istoria nu se mai face de către oameni şi fapte. Istoria se 
cumpără. Cine a auzit de Azerbaidjan înainte de 1921? 
CuCu toate acestea, dacă nu ştiaţi, ei sunt primul stat care a 
adoptat creştinismul în anul 301. Nu voi, ei. În Anatolia 
s-au descoperit scrieri cuneiforme vechi de mii de ani 
scrise într-un dialect turcic. Azerii sunt descendenţii 
albanezilor caucazieni... Este ca şi cum ai spune că turcii 
se trag din mesopotamieni. De ce nu? Să vă mai spun? 

În România activează fundaţia Heidar Aliev. 
PrinPrin truda acestor vrednici azeri, prin susţinere politică şi 
financiară, s-a reuşit ca în douăzeci de ani să vi se aducă o 
asemenea pată pe onoare cât nu vi s-a adus de la coborârea 
lui Noe în Nakhigevan.  În „Parcul Tei” ne umileşte cu 
ochii săi de bronz Heidar Aliev, după George Soroş: 
celcel responsabil pentru pogromurile săvârşite în anii ’80 
împotriva armenilor, regizorul crimelor odioase şi laşe. 
Armeni ucişi în propria casă de hoarde dirijate de poliţia 
secretă ca un răspuns dat de Alyev lui Gorbaciov, cel care 
îl înlăturase de la puterea URSS. O fundaţie care 
răspândeşte cultul personalităţii acestui dictator al cărui 
fiu, nu mai prejos decât tatăl, în anul 2005, a ordonat 
distrugereadistrugerea unui vast cimitir armenesc din Nakhigevan, 
monument de patrimoniu universal, pentru a şterge urmele 
prezenţei armenilor în istoria locală… şi asta unde? 
ÎnÎn Nakhigevan… „Întâiacoborâre” a lui Noe… Fundaţia 
Heidar Aliev, care, din şcoală în şcoală, răspândeşte ura 
împotriva armenilor, denaturând istoria războaielor 
armeanoazere din anii ’90. Poate nu ştiaţi: vă trageţi din 
criminali! Fraţi armeni, nu mai aveţi dreptul de a cere 
dreptate pentru genocidul din 1915 deoarece voi, la rândul 
vostru, la Khodjay aţi săvârşit genocid! Asta învaţă elevii 
româniromâni despre voi. Nici unul dintre noi nu se ridică să 
spună sus şi tare că morţile azerilor de la Khodjaly sunt 
rezultatul intrigilor lui Aliev, aflat atunci în opoziţie, 
care îşi dorea ca prin acele pierderi de vieţi nevinovate să 
îl discrediteze pe preşedintele azer de la acea dată: 

Scrisoare deschisă 
fraţilor mei
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Ayaz Mutallibov. Nimeni nu spune că materialul 
propagandistic folosit în acest scop este o făcătură şi nici 
măcar una inteligentă. Aşa zisele „victime” aflate în 
fotografii sunt luate din Serbia, din Turcia, din Israel şi 
sunt etichetate ca „victime ale barbarilor armeni”. 
MaiMai mult decât atât: şi-au ciopârţit morţii! Oroare! Există 
dovezi fotografice ale bieţilor oameni ucişi în acel conflict 
care… apar întregi şi, în altă fotografie: scalpaţi… O fetiţă 
îmbrăcată şi, mai apoi, dezbrăcată şi „violată de către 
criminalii armeni!”. Nimeni nu spune că armenii 
anunţaseră atacul asupra oraşului Stepanagherd şi că unele 
forţe azere nu au lăsat populaţia să iasă din Khidjaly 
pentrupentru a folosi propriii oameni ca scuturi. Dar există 
documente revelatoare. Unele filmate. Există chiar şi 
declaraţia fostului preşedinte Mutallibov şi declaraţiile 
unor azeri care au scăpat cu viaţă. Dar nu-i nimic… 
Să tăcem, să-i lăsam să ne facă să pierdem ce am câştigat 
aici, în România, timp de 1000 de ani: cinstea de a fi 
armean!

Fundaţia Aliev a înlesnit domnului inginer Horia 
Gârbea, din nefericire preşedinte al Asociaţiei Scriitorilor 
din Bucureşti, vizita în Azerbaidjan de unde s-a întors cu 
traista plină… de poveşti. „Focul viu” este o carte semnată 
de domnul inginer, mai sus menţionat, în care se regăseşte 
o mare parte din propaganda anti-armeană prezentată mai 
sus. Povestioare, poezii, osanale aduse măritului Aliev, 
toatetoate acestea nu fac doar să contureze caracterul domnului 
inginer şi, ceea ce este de acum o problemă a noastră, 
propagă neadevăruri şi instigă la ură. Dânsul a mers cu 
această cărţulie, de negăsit în librării, ci numai în grupurile 
filo-azere, la târgurile de carte internaţionale, unde a ţinut 
şi prelegeri, subliniindu-şi mereu calitatea, aceea de 
preşedinte al Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, de parcă 
scriitorimeascriitorimea bucureşteană îl trimitea să susţină aceste 
infamii în mediul cultural european. Dacă nu mă înşel, la 
un asemenea târg s-a lansat în aceeaşi zi şi „Cartea 
şoaptelor”. Nu ştiu cum de n-a dat Bunul Dumnezeu ca 
una dintre cele două cărţi să nu fie cercetată de dreptatea 
divină. Cât de mult timp ne ocupă, nemeritoriu, domnul 
inginer… care, în aproape noua sa calitate de ICR-ist, 
a adus o ofensă nemaiîntâlnită culturii române, asociind 
această instituţie cu fundaţia Aliev, acest nume… legat de 
genocidul alb: ştergerea oricărei urme culturale care ar 
putea dovedi existenţa armenilor în teritoriile ocupate de 
Azerbaidjan. Tace şi intelectualitatea românească. O fi şi 
ea la andropauză. Osanalele aduse de către inginer lui 
Heidar, premiate de către Azerbaidjan în cadru solemn, 
auau stârnit câteva ecouri. Unul dintre acestea a fost demisia 
din USR a scriitorului Gabriel Daliş. Tânărul scriitor a 
penalizat prin demisia sa faptul că preşedintele ASB, 
inginerul, a produs pentru o dictatură. Răspunsul dat 
acestei demisii este pe măsura staturii morale a 
emitentului. Aflăm că domnul Inginer Horia Gârbea, 
pepe atunci când se afla în Azerbaidjan, nu a auzit pe nici un 
lider al azerilor să-l vorbească pe Heidar decât la 
superlativ… N-ar fi bine să îl rugăm pe domnul inginer să 
meargă până în Coreea de Nord ca să strângă vreo două 
critici despre Kim?!

Caracterul uman şi diversitatea sa sunt întotdeauna pentru 
mine un subiect de meditaţie. O altă frază trebuie redată în 
întregime: „Încît Heydar Aliyev îşi merită bustul din 
Bucureşti, pînă dvs. sau altcineva cu păreri similare o să-l 
profaneze.”. Incredibil! Ori la politehnică nu se studiază 
vocabularul limbii române, ori s-a produs o convertire 
totală la cultul personalităţii acestui dictator. 
„Profanare”…„Profanare”… oare se închină cineva la chip cioplit?! 
De unde până unde sfinţenie într-un general KGB??? 
Bineînţeles că ‘mnealui nu putea să nu dea cu fruntea-i 
înaltă de cerurile raţiunii dacă nu menţiona în ceea ce 
priveşte funcţia sa din ASB: „Oricum, mandatul meu la 
ASB expiră în toamnă aşa că, dacă mai aveţi puţină 
răbdare, o să vă alegeţi liderul care vă convine. 
PoatePoate fi chiar un armean sau un rus roşu ca să fiţi în 
concordanţă cu părerile lui.” Ţin să-l asigur pe tovarăşul 
inginer că nici eu, nici alt armean nu a plătit atitudinea 
morală a domnului Gabriel Daliş, aşa că nici măcar aici nu 
se pot compara între dânşii. Nu ştiu dacă un rus roşu este 
mai prost sau mai bun decât un azer roşu, aşa cum a fost 
tătuca Heidar Aliev, general KGB, şef comunist în USSR 
şi Azerbaidjan.şi Azerbaidjan.

Despre ce vorbeam?! Despre apatie. Probabil ar 
trebui ca altcineva să ne poarte războaiele. Probabil că ar 
trebui ca din varii motive să tăcem pe toate planurile, 
să convieţuim politic, larg zâmbitori, să nu avem nici cea 
mai mică atitudine faţă de pânza dezinformării şi a 
instigării la ură care se ţese în plină lumină a zilei, 
fără ruşine şi fără teamă. Care este preţul liniştii noastre? 
Ne este atât de teamă de a ne zdruncina zilnicul şi locul 
tihnit? Nu mai avem scriitori? Nu mai avem prieteni? Stau 
valorile noastre în zaţul resemnării sau a sentimentului de 
neapartenenţă? Toate acestea nu trec mute. Cele ce suntem 
astăzi depăşesc cu mult graniţele închistării noastre, 
ajungând într-o lume armenească de care ne rupem cu 
voie. Poate prilejuim mirare, poate tristeţe, poate începem voie. Poate prilejuim mirare, poate tristeţe, poate începem 
să nu mai fim ceea ce de fiecare data declarăm pompos a 
fi: armeni. Din păcate, atât timp cât în Bucureşti va exista 
statuia lui Heidar Aliev, nu ne putem asuma această stare: 
de a fi armean! Atât timp cât alţii vor scrie despre noi 
neadevăruri şi noi nu vom răspunde cu egală măsură, nu 
avem dreptul de a ne asuma trăirea aceea... de armean.

Paul Ezras Bogdan, 
Vicar Eparhial al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din 
România, 
paroh de București
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Simona HALEP
Meslu aestu, u yiurtusim diznău giucâtoarea di 

tenis Simona Halep. Tu numirlu tsi tricu vâ aspusim 
marea performantsâ ali Simona Halep. Nu tricu ghini 
meslu că Simona nâ ciuduseashti cu axia tsi u aspuni tu 
cariera a ljei. Amintă nica un turneu, tu Ungaria, iu li 
anâchisi tu semifinală pi Alexandra Cadantsu sh tu finală 
austriaca Yvonne Meusburger cu 6-3, 6-7, 6-1. 
TutTut turneulu di Budapesta nu chiru nitsi un set, mash tu 
finală lj-ascâpă deftirlu set shi-li chiru, ama pân tu soni 
amintă fârâ nitsi unâ zori.

 Minarea ali Simona tu atsei dit soni doi meshi 
easti ti mari anami. Tu tsintsi stâmânj, amintă trei titluri 
(protlu Nurnberg, deftirlu s'Hertogenbosch, treilu 
Budapesta),Budapesta), 16 victorii dit 17 tsi putea s-hibâ sh 180.000 
di dolari. Ashi s-fatsi că tricu 43 di locuri WTA, pânâ 
agiumsi loclu 23, lucru tsi nu s-fatsi ici lishor tu un chiro 
ahât shcurtu.

 Tu 13 di maiu, bash tu stâmâna anda ahurhi 
s-amintâ titlu dupu titlu, anâchisindalui naima buni 
giucâtoari di tenis dit lumi, Simona eara pi loclu 
6464 WTA. Tora agiumsi s-hibâ naima bunâ reprezentantâ 
ali Românii, dupu iamea di chiro iu eara 
Spârlea - Dragomir. 

 Simona s-misurâ anamisa di protili giucâtoari dit 
lumi la numirlu di trofee amintati tu anlu 2013. Cu titlul 
amintat Ungaria, ea easti pi deftirlu loc, dupu Serena 
Williams,Williams, tsi ari pânâ tora 6 trofee amintati.Dupu ea 
suntu giucâtoarili Azarenka, Șarapova i Radwanska, 
tsi au mash dauâ titluri pânâ tora.  

Cum di putu s-amintâ ahântea titluri tu chirolu dit 
soni? Antrenorlu a ljei, Andrei Mlendea aspusi ti presâ 
ndoauâ furnjii: „Tut cama multâ pisti tu ea, maturitati tu 
gioc, nicuchirâ anda agudeashti cu racheta, altâ turlii di 
tenis, di naima bunâ calitati”. Ti suprizili tsi nâ li featsi, 
antrenorlu a ljei aspusi: „Shteam că gioacâ tu unâ tesi multu 
mari, ama s-agiungâ ahâtu ayonja tu protili 25, aestâ 
dealihea easti că nu minduia vârnâ.” dealihea easti că nu minduia vârnâ.” 

Ianula Gheorghe

Tu pruistami
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Tu 10 avgustu, anlu aestu, s-umplu 100 di anj di la 
irinja tsi s-vulusi Bucureshti, prit cari s-ampârtsâ 
Machidunia. Armânji armasirâ fârâ vâsilii. Bash cu furnjia 
aesta armânji di Bucureshti adrarâ iara niadratili, tsi va 
s-dzâcâ daua evenimenti ahoryea, mash că dauli andreapti 
di idyea sutsatâ. Sutsata Culturalâ Armâneascâ adarâ 
andamuseaandamusea deadun cu Fara Armâneascâ di România sh tut 
Sutsata adarâ deadun cu Federatsia Liga Armânjilor di 
România unâ altâ andamusi. Ama dauli suntu nistatutare, 
nitsi unâ di eali nu ari apruchearea a Consiliului di 
Cumândâseari, membrii alushtui hiindalui ampârtsâts cathi 
un dupu simferlu tsi lu-ari ti armânami... 

Digios vâ aspunem atseali doau programi tsi va 
s-tsânâ vineri, 9 avgustu 2013:s-tsânâ vineri, 9 avgustu 2013:

Sutsata Culturalâ Armâneascâ deadun cu Federatsia 
Liga Armânjlor di Bucureshti andreadzi la Muzeulu 
Natsional a Literaturâljei Române, bulevardlu Dacia nr. 12, 
sihatea 17:30.

Câlisits:Câlisits: lector univ. dr. Marius Diaconescu, lector 
univ. dr. Enache Tușa, Dumitru Piceava, prezindrntlu a 
Federatsiljei Liga Armânjlor di România.

Fara Armâneascâ di România deadun cu Sutsata 
Culturalâ Armâneascâ andreadzi la Centrul di Culturâ 
Calderon, str. Jean Louis Calderon nr. 39, sihatea 13:00.

Câlisits: Cătălin Negoiţă - profesoru isturii 
UniversitateaUniversitatea Galatsi, Nicolas Trifon (scriitoru, Galii), 
Enache Tuşa - Universitatea Ovidius, Custantsa, Nicolae 
Cusha - profesoru isturii, scriitoru, Evanthia Bozgan - 
cadru didactic Bucureshti, Alexandru Gica - profesoru 
Universitatea Bucureshti, Iani Mantsu (Ghirmânii), 
Nicolas Caracota (Galii), dr. Corneliu Zeana, 
BranislavBranislav Stefanoski, scriitoru (Republica Macedonia), 
Toma Kyurkchiev (Bulgaria).

Nu shtim desi Fâlcarea di Timishoara andreadzi sh 
ea un altu eveniment, desi avu vârnâ minduiari ahoryea trâ 
ascâparea a armânamiljei, nitsi nu shtim desi fu câlisitâ la 
vârnâ di aesti doau evenimenti.

Redactsia, nu tutâ

Evenimente
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Di-a noci
Pâpânjlj a noshtsâ

Lali Iancu Matarangă tsi cântâ tu pareia Boatsea Pindului.

Ianis Matarangă, nipotlu al lali Iancu Matarangă 

Ficiuritslji a noshtsâ


