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Protu zboru 
 

Amu di multu tu minti aestâ carti. Mi minduiamu si-
adaru unâ turlie di zugrăpseari a lumiljei armâneascâ, ashi 
cum u cunuscui mini anda earamu njicu. Lumea atsea chiru. 
Thimisearea a ljei armasi tu suflitlu a meu. Mi minduii s-u 
„xana-anyedzu” tră feata a mea, Despina. Si-aibâ shi ea hâbari 
tră aestă lumi shi, maca va s-va, s-u ducâ ma largu. 
 Tu idyiul chiro, cartea u adrai shi tră dada a mea Pepa 
(numa armânească tră Despina). Adrai ma multi interviuri cu 
ea tsi li ufilisii tu aestâ carti. Cându zburamu tră Livădz, 
Asfatchioi, Sarighiol, Călărashi shi tră tuts armânjlji di 
zămani, u ducheamu dada cum shi-u xanaaflă cuvetea shi 
mirachea. Moabetea tră lumea armâneascâ di unu chiro eara 
ca unâ turlie di hapcă/yitrie tră dada (shi tră mini). 
 Tu anlu tsi tricu, shideam moabeti cu dada, cu afendi, 
cu teta Marioara shi nâ hârseamu di zboarâ veclj ditu grailu a 
armânjloru di la Livădz: alasu sânâtati, anami, angâldâsescu, 
aryo, ariză, avâryâsitu, bărcănitsă, bebi, bitsescu, câlivyeanu, 
blizni, dumată, duzeni, fâsârie, gâdzoafă, ghibărdăsi, ghio-
taha, hâzâri, jangarenă, liyeni, lostru, muzaviru, paie, pâtată, 
pingercă, shchepi, undisescu, vapsu, vombiru. Angrăpsii aestâ 
carti tu grailu a meu armânescu, atselu di la Livădz. Di aradă, 
nu angrăpsescu ashi, angrăpsescu tu limba „standard” 
armânească. U thimisescu maia Vanghea cum mi vâryi nâ 
oarâ (anda dzăshu „va negu” tu locu di „va s-negu”): „Nu 
mata zburăshtsâ ca noi. Zburăshtsâ aspartu. Ahurhishi sâ 
zburăshtsâ ca sotslji a tăi.” 
 Cathi armânu easti pirifanu cu „patria” a lui, tsi va s-
dzâcâ: cu hoara ditu cari easti elu (i ditu cari s-tragu 
pâpânjlji a lui). Easti normalu s-hibâ ashi. Easti mushatu. Ti 
atsea, apufusii s-angrăpsescu tu grailu a meu. Ufilisii multu 
dictsionarlu ali Cula Lengiu-Tricu (teta a mea tsi bâneadzâ 
Grâtsie), ta sâ-nj aducu aminti zboarâ tsi s-ascumsirâ tu cohili 
ditu mădua a mea. 
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 Unâ dhisculie tră mini fu câ ufilisii shi niscânti texte 
ma veclj a meali (angrăpsiti tră maia Vanghea, tră părintsâ, tră 
Grătsie, tră Tacu Piceava). Li hipshu pânâ tu ma năpoi aesti 
texte tu carti shi angrăpsii anjlji tu cari fură scriati. Prindea si-
aflu culăi ta s-li legu aesti texti, s-mi afirescu di difturseri, 
ama shi sâ spunu tsi aveamu tu minti. Amu umutea câ li ligai 
thimiserili cum lipsea (cilâstâsii si-adaru lucru câtu cama 
bunu). Cartea si-adră „singură”, niscântiori. Duchii, anda 
fotisea nu eara, cum tsiva, tsi nu potu s-lu acats tu zboarâ, mi-
agiuta ta s-ducu lucurlu ma largu (zborlu thamă poati s-
zugrăpsească aesti sticuri di oară).  
 Anda angrăpseamu, duchii câ hipshu shi multi poemi 
adrati di mări poets armânj. Duchii câ aestâ carti a mea eara 
pânâ tu soni unâ turlie di „palimpsestu” (nu ahâtu unu 
pergamentu pi cari si-ashtergu niscânti lucri veclj shi s-adavgâ 
alti nali, ama unâ carti iu nu suntu mashi minduierili a 
„meali”, mea shi a sotsloru a mei shi a niscântoru armânj tsi 
nu aprâftâsii sâ-lj cunoscu, ama tsi angrăpsiră lucri tsi 
undzescu cu atsea tsi minduescu mini). Ti atsea, cartea a 
„mea” easti colectivă. 
 Suntu niscântsâ (sots i nu) tsi mi câtâyursescu câ 
angrăpsescu shcurtu, fârâ singhinisi (emotsie), câ nu 
discârfâsescu ma multu moabetsli. Nu hiu scriitoru (nitsi nu 
shtiu ghini tsi easti unu scriitoru). Di aradă, angrăpsescu ashi 
turlie ta s-hiu achicăsitu. Cându nu mata amu tsi s-dzâcu, mi 
dânâsescu.  
 Cartea aestâ easti angrăpsitâ shi tră sotslji a mei (va s-
videts câ niscânti ori, tu carti, zburăscu ti voi, alti ori tră 
Despina). Niscântsâ di voi ânj dzâsitu câ nu para shtits multi 
tră mini. Aestâ carti easti unâ apandisi shi tră perieryia a 
voastrâ. Ama misticolu armâni. Nu pots s-li dzâts „tuti” (shi s-
vrei). Chirolu tricutu cu voi (sotslji a mei) la Sutsată (la 
andamusili tsi li avemu cathi viniri) ânj curmă niheamă dorlu 
tră atselj tsi furâ nâintea a noastră. Nj-adusi aminti di lumea 
atsea armâneascâ farsi, iu avea vreari, tinjie, solidaritati.  
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Cartea aestâ u angrăpsii shi tră mini. Adrai cărtsâ tră 
multsâ oaminj. Mi minduii câ vini chirolu si-adaru unâ carti 
shi tră taifa a mea. Amu multi thimiseri di anda earamu 
ficiuricu. Nu shtiui tsi si-adaru cu eali. Adrai aestâ carti ta si-
shi aflâ shi aesti thimiseri unâ „casâ” a loru, iu si s-discurmâ. 
Adrai cartea ca unâ dhoarâ a mea tră mini, câ tse ancljdu 50 di 
anj (niheamă chiro dupâ tsi cartea va s-easâ di la stampă). Tu 
aestâ ilichie easti chirolu cându ahurheshtsâ s-dai giuiapi, si-
adari isăchi. Easti chirolu cându ducheshtsâ câ ari shi moarti, 
câ harlu easti anvârliga sh-ti mindueshtsâ s-alashi tsiva 
dinâpoi. 
 Ditu tsi fu năinti, armasirâ pârintsâlji. Doxă alu 
Dumnidză! Duchescu sh-ma mari vrearea câtâ elj, câ tse 
suntu singirlu tsi mi leagâ di lumea di vâr’ chiro. Tati a meu 
easti unu omu multu dishcljsu (li dzâtsi tuti). Ama (tsi apurie!) 
elu nu para vru si-u adaru aestâ carti (ta s-nu-nj curmu ocljlji). 
Dada a mea mi prăxi daima s-nu dzâcu multi lucri tră mini (nu 
mashi ti atsea câ alâvdărili nu suntu buni ama sh-ti atsea câ ea 
undisea câ „s-hii curu dizvâlitu” tsâ adutsi daima znjie). Ama 
(tsi apurie!), anda ahurhii cartea, dada agârshi urnimiili tsi-nj 
li didea shi-nj deadi indati/curai tră lucurlu tsi-lu adramu. 
Maia Vanghea shi pârintsâlji a mei suntu atselj tsi-nj apreasirâ 
tu suflitu vrearea tră lumea armâneascâ. 
 Aestâ carti easti unâ princă tră Despina. Mini hiu 
năuntru tu princă ca pirazmo/ispită, ca acătsătură/momeală. 
Ma s-vrei (tini Despină/Pepă) s-agiundză la mini, va s-hii 
acâtsatâ tu princă. Princa easti shcreta/vruta lumi armâneascâ, 
cari adastă tră oaminj tsi s-u va shi tsi s-u tsânâ tu bană. 
 
Alexandru Gica 
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Dhyeatâ ti hilj-mea 
                 Matilda Caragiu Marioţeanu 
 
Hiljea-nj, vruta-nj 
Tsi nu ti featsishi ni Yramusti 
                           ni Samarina, ni Hrupishti 
                           ni Pirivoli 
Tsi nu biushi ni apâ adusâ cu ghiumili 
                               di la Doltsâ 
                               di la fântâna alu Bucuvalâ 
                               ditu trâpilclu ali Veryini 
Tsi nu shtii tsi va s-dzâcâ 
                  ni njelu di Argos 
                  ni pitâ tu sinii, cu circhelu coaptâ, 
                  ni dzamâ di pâni 
                  di dadâ armânâ adratâ, 
                  ni bucuvalâ dultsi 
                  shi nitsi cashu cu umtu 
Tsi nu ai bâshatâ mânâ di omu aushu 
                                   di papu 
                                   di mumi tinjsiti 
                                   cu mânjli hrisusiti 
Tsi nu shidzushi ascumtâ, s-ts-aducâ isusitlu 
Tsi nu ti-adrashi-nveastâ fârâ si-lu shtii bârbatlu 
Tsi ni câ shtii tsi easti ocljulu cându algheashti 
                                             di ahâtâ ashtiptari 
                                             shi di ahâtâ vreari... 
Hiljea-nj, birbicusha-nj, 
                                  zbuldzul a meu di neauă 
                                  oclju di mârdzeauâ 
                                  peru di aruseauâ 
                                  truplu di aluneauâ 
                                  boatsi di pirdhyeauâ 
Tsâni-nj, tsâni mâna-nj... 
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Zbor ti maia 
             Vasile Tode 
 
Când lăcrimeadză tserlu shi s-deapirâ curiili –  
Nj-u dor di tine, maie, nj-u dor di dolj noi! 
Di mardzina di hoarâ – pi iu dipunea cupiili, 
Iu adzâ nu i vârnu s-li-anganâ dinâpoi... 
 
Crutsea pi murmintu ti-aveaglje, maie vrutâ, 
Ca steaua tsi pitreatse un oarfânu câlâtoru; 
Nă shcâmbă fârâ suflitu i semn di tine, tută –  
Shi saltsa siminatâ di tine, tu ubor... 
 
Tricută eara dzua sh-mushatâ – ca primveara, 
Când tu a ljei câdeare nj-ascâpiră nă steauă. 
La stănjuri – ti ciudie – nu s-ma avdzâ fluiara, 
Sh-sum streaha di la casâ jilea nâ lândureauă... 
 
Ashi fu, maie, totlu... Ashi tricu nâ bană... 
Nibitisitu armase pirmithlu tsi-nj spuneai –  
Cu Shana, featâ armânâ câdzutâ ca fidanâ, 
Cu pricili ditu Pindu, cu cari-nj mi aspâreai! 
 
Aminti când li-aducu, tu mini-nyeadzâ fara, 
Sh-nj suschirâ cundilju tu oara tsi-angrâpsesc! 
A mea chisă ditu suflitu nu u pitrunde tseara, –   
Ca nâsâ câ s-tucheashte un popul armânesc... 
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Maia Vanghea.  (25 di Cirisharu 2011) 
 

S-ancljdu 3 anj di anda muri maia. Di multu chiro 
dzâtseamu ca va s-angrăpsescu tsiva trâ ea. Ma tut ânj si pârea 
câ nu amu chiro. Nj-eara shi frixi câ nu va s-aflu zboarâli 
uidisiti s-u zuyrâpsescu. Maia eara multu perfectsionistă 
(teliomană) shi mi minduiamu câ nu va s-hibâ efhăristisită 
(aclo iu easti) ti tsi angrăpsi nipotlu ti ea. Apufusii pânâ tu 
soni si silighescu aestu textu ca unâ turlie di dari tră misalea di 
trei anj. Sâ-lj si află! 
 

„Nj-aveamu unu doru di hoarâ”: Livădzli. Maia si-
amintă tu 24-li di Sumedru 1916 la Câstânj. Pârintsalji a ljei 
câtu avea acâtsatâ calea di la Livădz câtâ arniu. Ashi câ maea 
si-amintă pi cali shi tutâ bana a ljei fu pi căljuri. Niscântsâ 
ashcherladz engleji shi francezi âlj featsirâ a stră-paplui Teyu 
unâ dhoarâ: âlj deadirâ unâ liră ti feata tsi si-amintă.  
 Maia shidea tu hoara njică, Pashina, tsi eara ligatâ di 
Livădz. Ânj pirmithusi multi ori cum strâpaplu a ljei Pâshitălu 
fudzi di Gramoste tu chirolu alu Ali Pâshe shi „bâgă paru” 
Pashina (hoara purta numa a lui) aclo iu s-curdisi cu tuts a lui. 
Ânj pirmithusea cum fu aspartâ Gramustea. Mi arisea multu 
cându ânj dzâtsea „Shana shi ardirea a Gramustiljei” di 
Nicolae Velo. U shtea tutâ „ca pi apâ”. U avea anvitsatâ 
Cadrilateru ditu „Antoloyia” alu Tache Papahagi (ditu 1922). 
Earamu multu pirifanu (deadun cu ea) câ shtea tutâ poezia-
mithu ti tuts grămusteanjlji. 
 Maia featsi sculia grâtseascâ di Livădz (câ tse eara 
aproapea di casa a loru, Pashina). Unâ dzuă, dhascala a ljei 
vini la baba câ tse avea vinitâ araftsâ la casa a loru ta s-coasâ. 
Maia s-avea dusâ la shopatu (tsi eara multu largu). Cându s-
turnă cu ghiumili, dadâ-sa u antribă câ tse amână ahâtu multu 
calea. Maia âlj apândâsi armâneashti. Dhascala greacâ si scula 
shi-lj deadi doauâ pliscuti: „Nu tsâ dzâshu câ dinintea a mea 
lipseashti s-azburăshtsâ mashi grâtseashti?” Maia armasi 
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limnusitâ. Pliscuta atsea nu u agârshi pânâ muri. „Cum s-ti 
agudeascâ cariva tu casa a ta câ zburăshtsâ limba a ta?” 
 Maia pirmithusea cându ampiltea. Sâhăts cu aradha 
ânj dzâtsea ti bana a ljei Livădz, ti cum s-dutsea tu arniu, cum 
ancârca lucurli shi fudzea, cari armânea tu hoarâ, cari eara 
vitsinjlji, tsi cătăndie avea, pirmithi cu tadi sh-cu tadi armânu. 
Niscânti ori nu bâgamu oarâ tsi-nj dzâtsea. Ânj dzâtsea idyiul 
pirmithu di ma multi ori shi aesta mi fâtsea s-nu mata u 
ascultu ghini. Tora ânj pari arău câ tse nu aveamu menga 
daima, câ tse cathi oarâ maia adâvga la pirmithu tsiva nău, 
vârnâ shicae ică altutsiva. Vini oara shi maia s-turnă Livădz tu 
1983, dupâ 55 di anj di anda fudzi ditu hoarâ. Tutâ soia s-
ciudusea cu ea câ nu avea agârshitâ locurili shi câ zbura nica 
ghini grâtseashti.  

Tu 1985 alănci Bucureshti cartea alu George Merca 
(Yeoryi alu Zeli) „Cântări shi suschirări armâneshtsâ”. Fu 
cartea tsi u avu nai ma multu tu vreari. U tsânea pi sfinduchea 
di la crivatea iu durnjea. U ghivăsi pânâ muri (deadun cu unu 
abecedaru grâtsescu). Poeziili alu Merca zuyrăpsea bana di la 
Livădz shi maia canda s-turna tu ficiuramea a ljei. Shtea pi 
dinafoarâ „Muntsâlji Paicu”, „Sumcheturlu la Livădz” (aestâ 
poezii ari 28 di strofi; cathi strofă ari 6 stihuri), „Nj-aveamu 
unu doru di hoară”, „Dupâ 40 di anj” (aestâ poezii u arisea 
multu câ tse shi ea avea bânatâ aestâ turnari). Asculta cu mari 
mirachi shi cântitsli alu Prefti adrati dupâ stihurili alu Merca. 
 Vini oara s-agiungu sh-mini Livădz la anlu 2001. Mi 
arisirâ hoara shi locurili di anvârliga. Earamu la shopatlu di iu 
umplea maia ghiumili cu apâ. Cântămu di ma multi ori pi 
sucăchili a hoarâljei „Nj-aveamu unu doru di hoarâ” (cânticlu 
alu Merca). Duchii atumtsea câ Livădzli ditu yisu, atseali ditu 
pirmithili ali maie eara ma mushati di Livădzli dealithea 
(reale). Eara ma mushati câ tse yinea ditu suflitlu ali maie. 
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Căljurili. Tu 1928 maia anchisi cu părintsalji a ljei tu 
Cadrilateru. Vinirâ cu pamporea pânâ Custantsa. Calea pi 
amari alâsă toru ahândosu tu suflitlu ali mae. S-curdisiră 
Doccilar (judetslu Durostoru). Eara la sinurlu anamisa di 
România shi Vâryârie. Atselj tsi s-curdisea la sinuri apruchea 
ma multu locu, 15 di hictări (alantsâ apruchea 10 hictări). Tu 
1931, dupâ tsi vidzurâ tsi greauă easti bana la sinuri 
(cumitageadz, vâtâmări), dusirâ Uzunciorman (Uzuncea). S-
mârtă tu 1938 shi s-dusi la paplu, Asfatchioi. România chiru 
Cadrilaterlu tu 1940. Maia fudzi di Turtucaia tu România la 
18-li di Avgustu 1940. Shidzurâ unu mesu anvârliga di 
Oltenitsa shi 2 meshi anvârliga di Urziceni. S-curdisirâ 
Sarighiol di Deal tu 6-li di Andreu 1940 (di Ayiu Nicola). Tu 
Sumedru 1957, dupâ tsi mâcă pârjină chiro di 3 stâmânj, paplu 
simnă shi deadi loclu, prăvdzâli shi amaxea la colectivă. Maia 
fudzi Călărashi tu 8-li di Maiu 1958. Aclo shidzu pânâ tu 
1979 cându vindu casa shi vini Bucureshti la noi. Cu noi 
shidzu pânâ anda muri (25-li di Cirisharu 2008).  

Cu tuti câ la noi shidzu nai ma multu (29 di anj), nu 
luyursea câ aclo eara casa a ljei. S-fâtsea pishmană câ-shi 
vindu casa a ljei iu bâna ca nicuchiră shi vini la noi n’casâ ta 
s-hibâ „huzmichearâ”. Mini mi cârtea multu câ nu eara 
efhăristisită la noi. Nu shtiu desi pistipsea dealithea  tu aesti 
zboarâ.  Pistipsescu câ vrea sâ-nj dzâcâ câ easti ghini s-hii tu 
casa a ta. 
 
„Vanghea easti tâmâhearâ ti lucru.” 
 

Tu bana a mea nu vidzui omu s-lucreadzâ ma multu di 
maia a mea. Eara axi si lucreadzâ ditu hăryie pânâ tu 
antunicatâ. Thimisescu unâ dzuă cându adrămu deadun 100 di 
checuri (intra mashi 4 checuri diunâoarâ tu cireapu). Maia 
lucră di la 4 tahina pânâ noaptea amânatu (mini lucrai multu 
ma putsânu).  
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Nu pot si-agârshescu cum adra chilimi. Scârmina 
lâna, u la, u turtsea, u adra gljeami, u anvupsea. Thimisescu 
cicrica, fuslu, prisinlu. Urdzârea mi ciudusea nai ma multu. 
Videamu cu câtâ micami tindea hirili pi locu. Di apoia intra tu 
arâzboiu shi di aclo isha nflucati, chilimi cu turlii-turlii di 
urnechi. Ducheamu unâ măyie cându videamu chilimea etimă 
tu soni. Nai ma marea harauă ti mini tu atselj anj eara s-dormu 
anvâlitu di unâ chilimi nauă, ishită ditu arăzboi, tsi nica 
anjurdzea a buiauă. Sora ali maie, Sia, âlj dzâtsea: „Vanghe, 
hii tămăheară ti lucru!” Maia s-hârsea ca unu cilimeanu cându 
avdza ahtări zboarâ. U arisea s-hibâ alâvdatâ. (Maia Sia nu 
vrea s-u alavdă, vrea mashi sâ-lj dzâcâ câ multu lucru nu easti 
bunu; lipseashti sâ shtii cându s-ti dânâseshtsâ. Maia nu shtea 
si s-dânâseascâ. Eara axi s-lucreadzâ pânâ câdea npadi.) Nu 
pot si-agârshescu cum adra mâcari. Eara semnul a ljei di 
vreari câtâ noi (taifa a ljei). 
 
Pirifanjea. Maia eara pirifană. Dzâtsea câ armânjlji suntu nai 
ma aleaptâ soe ditu lumi. Ditu lumea armânească, 
yrămusteanjlji suntu nai ma di soe lumachi. Ditu yrămusteni, 
câlivyenilji (atselj di la Livădz) suntu nai ma axi. Nai ma 
chibarâ soe ditu Livădz, Stamanjlji, nu au uidie shi, siyura, 
maia eara ma bună ditu tuts Stamanjlji. Eara multu serioasă 
cându dzâtsea aesti lucri. Nâ ancăceamu vârtosu ti aestâ 
furnji. 

 Pirifanjea avea la ea shi unâ noimă multu pozitivă. 
Eara multu optimistă. Dzâtsea câ itsido lucru poati s-hibâ 
adratu, itsi ambodyiu poati s-hibâ anăchisitu. Mi vidzu nâ oarâ 
cum cilâstâseamu s-adaru unu problemă di mathematică. Mi 
bâgă sâ-lj dzâcu shi a ljei problema, câ poati va mi agiutâ s-u 
scotu ncapu. Armashi apurisitu; maia avea mashi 4 clasi. Ama 
apufusearea a ljei, optimismulu a ljei mi featsirâ s-adaru 
problema pânâ tu soni. 
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Hrista shi Vanghea. Maea shi paplu si-ansurarâ fârâ ta si s-
cunoascâ. Strâpâpânjlji a mei, Teylu alu Stamu shi Cutula alu 
Geacă, andreapsirâ lucurlu la cafine dupâ tsi biură unâ 
arâchie. Baba Maria, dada ali maie, s-cârti multu câ nu fu 
antribatâ. Ama lucurlu ishi ghini. Maea shi paplu tricurâ banâ 
bunâ deadun. Maia avea unâ câsuri. Cutuyursea multu. Ma s-
nu adrai unu lucru cum lipsea, ti vâryea. Avea shi dhichi câ 
tse ea adra itsido lucru multu ghini. Nai ma marili semnu di 
vreari tsi maia lu aspunea ti paplu eara câ nu-lu vâryea 
canâoarâ (ashi thimisescu mini). Paplu muri la 54 di anj, 
nicatu. 
 
Pistea.  

Maia fu ligâtura a noastrâ cu bâsearica. Tu chirolu 
comunistu părintsâlji nu para nâ zbura ti bâsearica, pisti. Maia 
eara altâ soi. Yinea ditu altâ lumi, iu pistea angrica multu. 
Eara axi s-nâ dzâcâ cântărili ditu bâsearică sh-tu greacă, sh-tu 
română (atseali tu greacă li avea anvitsatâ cându eara fitică 
njică, tu Grătsie). Niscântiori maia ânj dzâtsea shi unâ poemă 
tsi mi cârtea multu: eara unâ poezii tu greacă iu s-dzâtsea cum 
va s-hibâ loatâ Polea iara di grets shi crishtinjlji va s-hibâ iara 
nicuchiri tu atseali locuri. Mi cârtea multu aestâ poemă câ tse 
ânj părea câ nu ari nitsi unâ ligaturâ cu pistea. 

Amu multi thimiseri di la mirmintsâ. Maia s-dutsea 
aclo ta s-aibâ angâtan di groapa alu papu sh-di groapa alu 
Nicu, ficiorlu a ljei tsi muri la 17 di anj. U thimisescu cum 
cura loclu, cum uda zâmbaclu. Miryiulusea. Di-apoia zbura cu 
mortsâlji. Aestu lucru mi aspârea câ tse nj-eara frixi s-nu-shi 
chearâ mintsâli. Nu aveam câ tse s-mi asparu. Maia eara 
sânâtoasâ. A ljei âlj si pârea câ easti normal s-azburăshtsâ cu 
mortsâlji. 

Nu potu s-agârshescu nitsi misăljli. Maia adra 
atumtsea niscânti bâclâvii tsi nâ zurlusea noi, cilimeanjlji. 
Nuca, zaharea pudră, romlu sh-tuti alanti shidea tu marchiză, 
deadun cu dultsenjli. Anjurizma ditu marchiză deadun cu 
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atsea câ marchiza eara udălu daima interzisu (azăptăsitu) ti 
noi cilimeanjlji, adra ditu atsea cohi unu locu mayicu. Nitsi 
adzâ nu achicâsescu ghini câ tse s-dâdea dultsenj la misăli. 
Vahi ta s-astupâ niheamâ fârmaclu tsi aesti muljeri l-avea tu 
sufliti: cathiunâ âshi plândzea unu pârinti, unu frati icâ vârâ 
soră, shi (nai ma arău) niscânti (cum eara maia) âshi plândzea 
vârâ ficioru mortu. Cu tuti câ tricu ahâti taxirăts, maia armasi 
cu chefea ti shicăi, ti hazi. 
 
Himu armânj! Maia pistipsea câ himu nai ma chibarâ mileti 
di pisti locu. Nj-azbura cu multâ hâshti ti hărili a noastri cum 
sh-ti cusurili tsi li au alanti milets. Nâ ancâceamu multu ti 
aestâ sibepi. Mini âlj dzâtseamu câ pisti tut suntu oaminj buni 
shi oaminj pseftsâ. Maia ânj turna câ la noi, pseftsâlji suntu 
dipu putsâni shi nai ma multsâ suntu oaminj ti anami. 

Shi, sigura, mi stuhina s-mi ansoru cu featâ armânâ. 
Nj-aspunea di tadi shi tadi featâ. Nj-aspunea câ easti di soe, câ 
ari aveari shi alti ahtări. Fu multu anvirinatâ câ-nj arcai 
vrearea pi unâ featâ tsi nu eara armână. Cu chirolu, aestâ 
mârazi tricu (ică scădzu). Agiută multu ti aestu lucru atsea câ-
li si pârea câ, tu niscânti lucri, nveasta shi-u adutsea cu ea. 

Nu pot si-agârshescu câ maia mi criscu di la 6 meshi 
pânâ la aproapea 6 anj (sh-di la 10 anj bână iara cu noi ncasâ). 
Ea mi criscu armâneashti. Ea mi adră armânu. Fu unu chiro tu 
bana a mea cându shidzui ma largu di lumea armânească. 
Vrearea ti maia a mea mi featsi s-mi aprochiu iara di lumea 
armâneascâ. Cându ahurhii s-mi mintescu tu lucrul di la 
Sutsata Culturalâ Armâneascâ di Bucureshti (ditu bitsita alu 
1999) s-hârsi multu. Dupâ ma multsâ anj, anda vidzu câ 
nidzeamu cathi stâmâna la sutsata, ânj deadi unâ urnimie: 
„Ficioru, unu armânu safi âshi mutreashti lucurlu. Lipseashti 
s-adari duzeni. S-nu cheri ahâtu multu chiro cu lumea 
armâneascâ!” 
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Veti fârâ cuveti! Ditu 2005, cându chicuta u agudi prota 
maia, bânai cu frixea câ va s-moarâ. Tu 2006 iara eara si-u 
chiremu. Tu 2007 u agudi iara chicuta. Armânea sicatâ 
niscânti sihăts ama di-apoia âshi yinea tu ori. Cathi 
primuvearâ earamu aspâreatu, câ tse atumtsea harlu yinea di-
anvârliga.  S-bânedz cu spectrul ali moarti cathi dzuă easti 
tsiva ciudiosu câ tse agiundzâ s-ti hârseshtsâ ma multu di cathi 
sticu di bană. Ducheamu ma ghini zboarâli alu Efrem Sirlu: 
„s-bânedz cathi dzuă canda easti atsea ditu soni.” 
 Tu 2005, cându u agudi prota chicuta, armasi sicatâ 
vârâ 12 sâhăts. Mini shideam dinâpoia a ljei ta s-poatâ s-shadâ 
ma ghini. Cându putu si zburască iara, vidzu câ earamu multu 
nvirinatu sh-câ mi aveamu aspâreatâ di hala a ljei sh-di idheea 
câ va s-moarâ. Ânj gri atumtsea, vahi ta sâ-nj da curai „tsi vrei 
ficioru? Veti fârâ cuveti!” Mi arisi multu aestu zboru 
aushescu. Tut atumtsea, ta s-mi facâ si-arâdu ânj dzâsi „tsi 
shidzushi tutâ dzuua ngrishca a mea?” (mini u andrupâi 
sâhătsli atseali, ama ea u shutsâ shi-nj dzâsi câ ea mi tsânu 
ngrishca) „Tini nu shtii zborlu aushescu tsi dzâtsi câ ma s-
tsânj ngrishca unu omu cându mori atumtsea va-lu tsânj 
ngrishca sh-tu eta alantâ? A njeia ânj si aurâ di câtu ti tsânui 
ngrishca, di câtu avui angâtanu di tini. Nu voi s-ti amu 
ngrishca sh-tu lumea alantâ.” Eara unâ shicae tsi vrea si-nj 
aspunâ s-nu-lj portu ahâtu multu gailelu câ tse chirolu s-
aproachi s-fugâ tu eta alantâ. 
 Cathi banâ shi cathi moarti ari misticolu a ljei. Maia 
avu unu pirazmo tu banâ: chischineatsa. Daima vrea casa s-
hibâ nâscârsitâ, „s-cântâ” di chischineatsâ. Avea shi obsesia s-
aibâ mârsha curatâ. S-la multu. Maia, shi cându asuda di 
lucru, anjurdzea mushatu câ tse s-la multu. Muri cu nămuzi, 
nu trapsi multu (armasi sicatâ atseali 13 di dzâli ditu soni). 
Cântitslji alu Prefti u purtarâ câtâ lumea alantâ. 
 Shicăili nu li chiru pânâ tu chirolu ditu soni. 
Thimisescu câ nâ dzâtsea cumu s-u angrupămu, cumu s-u 
nvishtemu, cumu shi câtu s-u plândzemu. 
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Muri maia. Muri unâ lumi cu ea. Duchescu niscânti 
ori tu nări njurizma tsi u avea truplu a ljei deadun cu njurizma 
a chilimiloru tsi li tsâsea. Canda vedu dininti chealea a ljei cu 
dămchi, unâ cheali finâ, subtsâri, shi-nj yini s-plângu. Vahi 
easti shi nostalyia ti chirolu anda earamu njicu shi cariva avea 
angâtanu di mini. Amu ama nădia câ easti ma multu di ahâtu. 
(textu angrăpsitu 25 di Cirisharu 2011) 
 
Carti ti maia 
           Toma Enache 
 
U shtiu ahântu ghini maia 
Cu mâna spindzurată di furca di turtseari, 
Sh-ea toartsi ninga torlu a meu, 
Torlu a meu, 
torlu a armânjloru lu-ntsasi. 
Tru oclj a ljei s-acumtină vimtul sh-tsingrimea 
dit sândzâli a ljei s-featsirâ afendi sh-dada 
tru mânjlj a ljei Hristolu nyie di shapti ori, 
tru somnul a ljei dormu sh-mini câti vârâoarâ... 
 
Sh-tora cându minduescu la tini, maie, 
tush canda vedu aumbra a tauâ, 
tsi archishură prit mintea a meauă, 
ca unâ aradză aratsi, 
shi-nj trec hiri, hiri prit păltări... 
Ti vedu ca unâ njeauâ albâ, aspâreatâ, 
fudzitâ tu cupii di sâmtsă. 
Sh-mash oclj njits shi lăi ts-anyilicescu, 
Ma-nclotsi di murmints. 
 
Mash tini ti am maie, 
Maie a meauă 
Sh-a tutulor armânjloru. 
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Shana shi ardirea a Gramustiljei 
                    Nicolae Velo 
 
„Ah, nămuzea mâne nj-cheare! 
Tsi li voi cupii shi aveare? 
Tsi-nj voi bana di aoa sh-ninte?” 
Tut ashi sh-dzâtsea tu minte 
Hagi-Steryiu, celnic mare, 
cum tu Gramuste altu nu-are; 
tsi ari case ca pâlate 
sh-turme di oi nimisurate, 
tsi lăiescu muntsâlji tuts 
sh-umplu câmpurili di bots, 
primveara cându yin 
sh-toamna iar când, cu virin, 
lasă muntili tut gol 
di sh-si duc trâshi n Tricol; 
tse-are shi irghiladză sute 
sh-iape tse fug ca cărshute, 
sh-tsintsi ats, binetslj-a lui, 
tsi s-par hiljlj a vimtului; 
sh-piste tuti, sh-ună feată, 
cum i luna di musheată: 
albă-aroşe, ca mirgeană, 
sh-numa a ljei musheată Shană. 
Ma di unâ siptămână 
nâs di tute trapse mână: 
nu câlcă pi la căsheare, 
nu s-priimnă pi at călare, 
ma shidea tut cu mirache, 
ncljs n casa-lj, pi ciurdache, 
cu alba-lj barbă, pân’ di cheptu, 
ndrupâtu pi bratslu ndreptu, 
sh-câte ori Shana sh-videa 
pi-ascumta nâs lăcârma. 
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Ma, ia că ti prândzu oară 
yine-un picurar di-afoară: 

- Bună dzuă, celnic mare, 
Eu ts-aduc bună hăbare: 
turmile li-avem noi ghine, 
ma nă fu mintea la tine: 
’nă stămână n-agârshishi. 
Tse pătsâshi di nu vinishi? 

- O, moi Mitra, picurare, 
tse mi crechi cu a ta ntribare? 
Shi s-tsâ spun, s-mi agiuts nu pots 
dipriună cu a tăi sots. 
Cânile-atselu di Ali-Pâshe 
carte-aoaltari nâ scrie, 
să-lj dau Shana, feata mea - 
sh-mâne yin simeni s-u ljea. 
Ah, mâratlu, tse-nj voi bana 
ma să-nj ljea pângânlu Shana? 
Dau cupiili tuti di oi, 
Mashi nămuzea s-cher nu voi. 

- Hagi-Steryiu, celnic mare, 
nu ai frică, nu ti aspare. 
A pângânlui s-nu-lj si pară 
câ va s-facâ sh-tu-aistă hoară 
ca tu horili gârtseshtsă 
sh-ca tu atseali arbinisheshtsă. 
Eu mi duc sâ spun la sots 
sh-mâne, dipriună tuts, 
n-cale noi va s-lă inshim 
sh-ca pi luchi va s-lj-ayunim. 
 
Fudze Mitra, la oi s-duse 
sh-pi la sots la tuts lâ spuse, 
iar a doaua-z, di dimneatsă, 
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tute căljurili li-acatsă; 
sh-când simenjlji vrură s-treacă, 
pala smulsiră din teacă: 
ca zmei gionjlji s-alumtară, 
multu sândzâ nâshi virsară, 
fârâ njlă âlj tăljeară 
sh-mashi cu fuga ’ndoi scăpară. 
 
Ma nu treatse nă stămână, 
când si scoală ca furtună 
sh-Gramuste, tu munte yin 
arbineshi di Tepelin, 
cu Ali-Pâshelu ninti, 
ca cicărdisitu di minti, 
tse yinea cu sute sh-njlje 
s-arichească-al Steryiu hilje. 
Ma când s-apruche di hoară, 
njicu sh-mare si sculară 
sh-loară armile tu mânj 
pânâ sh-featili di-armânj. 
Doamne mare, Dumnidzale, 
Sândzili s-virsa ca vale! 
Tut tru carne trag armânjlji, 
ma ca-arina sunt pângânjlji: 
sute cad di ună oară, 
altsâ loclu lă ljea tru-oară. 
Trag armânjlji, lj-arăstoarnă, 
Fug pângânjlji sh-iara s-toarnă. 
Dzua ntreagă s-bat, pân’seara, 
shi a doau-z s-luptă iara, 
iar a treia-z altsă yin, 
arbineshi di Tepelin. 
Ljea irushe s-intră-n hoară –  
trag armânjlji sh-cu tupoară. 
Fug pângânjlji pân’ nclo, 
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s-toarnă iar la fânico. 
S-alumtă săptămâni ntredz, 
multsă cad, nu pots s-lj-aledz. 
Sh-tut ma s-bat ashi doi meshi 
grămusteanj cu arbineshi. 
Grămusteanjlji s-tsânu, nu s-da, 
ma bărutea s-bitisea; 
Sh-când bărute nu lă armase, 
s-alumtară di pit case. 
Arbineshiloru agiutoru 
lă yinea oaminj di-a loru, 
sh-cu irushe intrară-n hoară 
sh-după Shana mult căftară. 
Ma, la Hagi-Steryiu-n poartă, 
Shana nâshi u află moartă, 
cu armile nica tu mână, 
cum s-bâtu mărata armână, 
cu albu-lj sinu di sândzâ mplinu 
sh-canda dzâtse cu virin: 
„loats-nj mârshea voi, pângânj! 
Nu s-da yii featâ di armânj!” 
Di inate, Ali-Pâshe 
l-arbineshi lă dimânda 
s-ardâ hoara, să-lj da foclu, 
s-nu s-cunoască iu-lj fu loclu. 
 
Shi arse Gramustea musheată, 
s-duse Gramustea-alăvdată, 
sh-di vâr dzatse njlj di case 
nitsi semnu nu-armase! 
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Di iu vinimu? Gramustea. Livădzli. 
 

Angrăpsii ma ndzeană poema-mithu a 
grămusteanjloru (angrăpsită di Niculachi Velo, tsi nu eara 
grămusteanu). Vâ dzâshu câ maia Vanghea u shtea poema 
aestâ „ca pi apâ”. Paraxinu câ la armânj nu ari mithuri 
fondatoari, mea mithuri tsi u aspunu aspârdzearea shi 
arâspândearea/arâirea. Nu si shtiu multi lucri tră Gramustea.  

Nu si shtie cându fu thimiliusitu aestu câsâbă ditu 
muntsă (la 1600 di meatri). Taha tu chirolu nai ma bun avu 
40000 di bânâtori (easti zori te-a pistipseari aestu lucru; vahi 
bâna ahâts oaminj tu tutâ naia). Armânjlji ahurhiră s-fugă ditu 
pulitie tu anlu 1760 di asparizma a furiloru tsi ahurhiră s-calcâ 
câsâbălu. Arăirea s-featsi sh-ti furnja câ eara bânâtori di 
prima-nsusu shi nu mata avea locu tră tuts. Furâ ma multi 
chimati. Grâmusteanjlji arăiră tu muntsâlji Rodopi shi tu 
câmpul di Ovce Pole.  

Atselu ditu soni chimatu fudzi tu 1790 shi s-curdisi tu 
muntsâlji Paicu ditu naia Caragiova (tsi-lj si dzâtsi shi 
Meglen). Aclo, paplu Păshitălu „bâgă paru” shi adră hoara 
njică (Pashina ică Njitsli Livădz; hoara eara cânâscută shi cu 
numa Călivili alu Beli). Ninga Pashina s-adrarâ Mărili 
Livădz, tu cari bâna vârâ 5000 di armânj tu chirolu nai ma 
bunu a hoarâljei. Câlivyeanjlji avea vârâ 200000 di oi shi 
căpari. 

Pirmithlu tsi-lu aspuni Velo poati s-hibă dealithea. 
Hagi-Steryiu nu s-curdisi Livădz. Iancu Cepi (afen-su alu lali 
Tachi, nicuchirlu ali maia Sia) pirmithusea câ Ali Pâshelu vru 
s-u ljea feata a celniclui Cutsufusea. Aestu nu vru ahtari lucru 
shi ti atsea âshi loă zverca deadun cu celnitslji Yeoryi 
Stăpătoru shi Teylu Păputsă-Aroshi al Barbă. Dusiră prota 
Casandra (tu hanimusa Halchidichi) ama nu s-curdisiră aclo, 
mea vinirâ Livădz. Easti idyiulu pirmithu cu atselu ali Shani 
shi alu Hagi-Steryiu, ahâtu câ nu furâ alumti, nitsi mortsâ, 
mea mashi armânj tsi shi-alâsarâ locurili shi fudzirâ. 
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Paplu Hrista 
 

Niscântsâ âlj grea Hrista, altsâ Hâta. Paplu Hrista 
muri anda aveam 4 anj shi dzatsi meshi. Anda crishteamu, 
avdzamu di multi ori di la soi cât nj-aducu cu paplu (nu mashi 
fizicu). Paplu lu videamu putsânu, câ tse lucra Ciulnitsa, la 
unâ fermă. Yinea seara. Lu videamu (cu perlu a lui 
ncârshiljeatu) tu pingercă. Shteamu câ cathi dzuă nj-adutsi 
unâ dhoarâ: vârâ dultseami (lâcumi i biscoti) i yimishi. Mi 
bâga s-lu calcu pi pâltări. Daima mi mbrâtsâta. Nj dâdea curai 
si-adaru tsi-nj ticnea. Thimisescu cum zgrâmamu stizma, 
paplu mi alâvda, mârata maie ancânea shi bândura (ea lipsea 
di apoia s-aungă cu azvestri stizma). Niscânti ori, paplu nu 
eara sursitu shi ducheam barba a lui tsi mi antsâpa lishoru. 
Alti ori anjurdzea a tsigarâ (nu ancunjea multu) i arâchie (tuts 
Geacanjlji u voru bana shi voru si s-hârseascâ di ea). 
Canâoarâ canda nu-l vidzui cârtitu. Eara multu fronimu shi 
mintimenu. 

Ama paplu fu shi gioni. Fu atselu ditu soni ditu hoară 
(Sarighiol) cari intră tu colectivă. (Strâpaplu, Teylu alu 
Stamu, s-tsânu shi elu dupâ dzinir-su.) Adră unâ sutsată 
independentă agricolă iu intrarâ ma multsâ oaminj. Ama cotili 
bâgati di cratu furâ ahâtu mări, câ nu puturâ s-u tsânâ multu 
sutsata a loru. Mâcă mâratlu shi părjină. Vârâ 3 stâmânj durnj 
pi câmpu. Ama tsi-lu cândâsi, pânâ tu soni, s-bagâ loclu tu 
colectivă, fu atsea câ dada nu fu aprucheatâ la Facultatea di 
Matematică (eara 12 cu idyea medie, atsea ditu soni). Intrarâ 
atselj tsi avea părintsâlji tu colectivă. Ashi câ paplu intră tu 
colectivă (avu idheea aesta s-alasâ loclu cu acti câ tse, unâ 
dzuă, eara cândâsitu câ va-lu aproachi nâpoi). Multu chiro 
pistipsii câ, vahi, maia s-alâvda cu paplu. Zburâi cu lali Petri 
shi lali Neli. Shi elj ânj dzâsirâ câ, dealithea, paplu fu gioni.  

Di la maia nj-armasi sfinduchea a ljei di la numtâ 
(parti ditu paia a ljei). Actili tră numtâ lj-adrarâ tu 1934. 
Furnja fu ta s-aproachi locu (5 ictări tră unâ nauă preaclj di 
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colonishtsâ). Numta nu fu atumtsea câ tse paplu eara njicu 
(avea mashi 15 di anj; maia avea 18). Ashtiptarâ nica 4 anj 
pânâ la numtâ (1938). Isusitslji nu para s-videa tu atselu chiro. 
Thimisescu unâ isturie di la maia. Di Pashti, baba Cutula vini 
cu paplu s-u veadâ maia. Ishirâ la Pânâyiru. S-deadirâ tu unu 
cearcu cu bărtsâ (acâtsati di niscânti singiri). Maia shidea tu 
barcâ cu soacrâ-sa (baba Pepa). Paplu shidea tu barca di 
dinâpoi. Unâ hopâ, paplu si-apruche cu barca a lui di barca a 
loru shi li pimsi, ca ti shicaie. Maia thimisea aestâ isturie cu 
bărtsâli cu multâ nostalyie. 

Monica, nicuchira a mea, bâgă sfinduchea di la maia 
tu udălu mari tsi-lu avemu. Pi sfinduchi suntu zugrăpsits doi 
ponj. „Ponjlji a banăljei”, cum easti angrăpsitu tu cartsâli di 
etnografie shi atseali di antropoloyie. „Pomlu a banâljei” tră 
maia shi paplu fu unâ androyinată farsi, perfectă. 

Paplu s-fâtsea pishmanu câ tse fudziră di la Livădz. 
Mâratlu, anyisa niscântiori si s-toarnă Livădz. Ti jali, aestu 
yisu nu s-featsi dealithea. Maia Vanghea, putu si s-toarnă 
Livădz, tu 1983, 55 di anj di anda avea fudzitâ di aclo. 

Paplu muri di Ayea Paraschevia, 14 di Sumedru 1973. 
S-featsi afanu. 10 dzali nu-lu aflarâ. Mini mi pitricu maia la 
lali Neli, fratili a ljei. Aclo shidzui cu Stelian shi Nicushor, 
ficiorilji alu lali Neli. Ducheam câ s-featsi nâ catastrufie, ama 
hilăndria easti multu vârtoasâ. Paplu shidea iuva tu apâ sh-
mini agiucamu topa. Urdinarâ multi isturii cu moartea a lui. 
Maia pistipsea câ lu pimsi cariva tu canalu. Altsâ dzâtsea câ 
taha eara ambitatu shi achishură tu apâ. Nu muri nicatu, mea 
câ-lj plâscâni inima (nu shtea si anoată shi si-aspâre anda 
câdzu tu apâ). Di atumtsea armashiu cu niscânti sparizmi. Câti 
ori mi ascâldamu tu apâ, mi minduiamu la elu. Nu bâgamu 
caplu tu apâ. Anda anots, prindi s-badz caplu tu apâ, ta s-pots 
s-ti mini ma ayonjea. Di vârâ anu, câidisii s-bagu caplu tu apâ, 
anda anotu (câ tse nj-aveamu aruptă ligamentulu shi adramu 
recuperari tu apă). Di câti ori bagu caplu tu apâ, lu vedu paplu 
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Hrista. Ama nu mi asparu (tora). Canda mi hârsescu câ potu s-
lu aducu aminti. 

Unâ isturie dzâtsi câ paplu agârshi atsea seară (anda 
muri) himunitsli tsi vrea sâ-nj lj-aducâ a njeia. S-turnă dupâ 
elj ta s-nj-aducâ tsiva atsea searâ. Shi atumtsea s-featsi 
taxiratea. Ashi ânj fu dzâsu pirmithlu anda earamu cilimeanu 
di 4 anj shi 10 meshi. Di atumtsea portu tu mini unâ turlie di 
ducheari di câbati, câ paplu muri ti furnja a mea. Armashi di 
atumtsea câbătli. Anda fu ngruparea, cariva ânj dzâsi s-lu bash 
paplu, câ easti atsea ditu soni videari. Njurizma atsea nj-easti 
zori s-u agârshescu. Cu chirolu, asparizma di atumtsea si-alăxi 
tu tsiva pozitivu. Nu-nj mata fu fricâ di mortsâ. 

Tut mi ciudusescu cum easti mira a oaminjloru. Paplu 
nu muri tu polimu, pi prota linie a frontului (fu pliyuitu doauă 
ori) shi muri, achishurândalui, tu unâ hândachi ditu Bărăganu. 

Anda murea cariva di aproapea shi soia miryiulusea, 
vrea s-lu aducâ aminti shi paplu. Ti atsea (tră thimisearea a 
paplui), atselj tsi miryiulusea cânta „Ah tsi nj-u doru di dada 
mea.” Lu angrâpsescu aoa aestu cânticu, ca unâ adutseari 
aminti alu pap’ Hrista. 

 
Ah, tsi nj-u doru di dada mea, 
Multu diparti escu di ea. 
Shi diparti plângu, jilescu, 
Dorlu a meu tselu ficiurescu. 
 
Di anj di dzâli io lipsescu, 
Di tru loclu strămoshescu. 
Di tru loclu atselu mushatu, 
Cu pâduri anvârligatu. 
 
Dimneatsa, când mi sculamu, 
Avdzamu pulji cum cânta, 
Avdzam pulji atselj mushats 
Shi birbilji alâvdats. 
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Multu chiro dupâ tsi muri paplu, videam hâlătsli a lui 
di marango (nu pot si-agârshescu hâlatea atsea cu unâ bulă di 
aeru tsi ti agiuta s-vedz maca suprafetsele suntu drepte) ama 
sh-atseali di misurari (paplu lucră la „căljuri shi apuntsă”, ca 
vigljtoru di căljuri). Thimisescu njitslj scamni cu trei cicioari 
adrati di elu, arâzboilu la cari tsâsea maia, cicrica, fusili, 
prisinili shi tuti alanti. Ma s-nu murea ahâtu ayonjea, vahi va-
nj didea shi a njeia niheamă ditu manualitatea a lui (lj-acâtsa 
multu mâna). 

Altâ thimiseari cu elu u amu di la numta alu Cota 
(veara alu 1973). Giucamu sh-mini tu coru. Paplu apruche di 
la frati-su Ianaculi (tsi eara socru mori) unâ chilimi. Paplu vini 
la mini sh-nj-u bâgă chilimea pi păltări. Mini earamu multu 
njicu sh-nj fu zori s-u tsânu shi s-giocu, tu idyiul chiro. Ma 
ducheamu tinja câtâ paplu, câtâ mini shi nu mi dânâsii ditu 
giocu. Earamu pirifanu. Anda nâ turnămu di la numtă tricumu 
calea di heru. Eara unu trenu pi linie. Nica thimisescu emotsia 
di atumtsea. Mi minduiamu tsi easti tu suflitlu alu papu (tsi 
shi-avea chirutâ ficiorlu tră itia a trenlui). 

Paplu nj-avea tăxită (ca ti shicaie, pistipsescu) udălu 
di la geadei (atselu tră oaspits, tu cari nu para aveamu izini ta 
s-intrămu). Ânj dzâsi câ easti clirunumia a lui tră mini. Anda 
maia, dada shi teta apufusiră s-vindă casa, bâgarâ unu afishu 
tu pingercă (pingerca di la udălu „a meu”) tră vinderea a 
casiljei. Mini scuteam dipriună afishlu shi giudicamu: 
„vindets-vâ partea a voastrâ ditu casâ, mini nu dau udălu a 
meu, easti dhoară di la paplu.” 

Lu thimisescu paplu anda vini nâ oarâ Bucureshti la 
pârintsâlji a mei. Nu shtiu câ tse vini atumtsea sh-câ tse earam 
aclo shi nu Călărashi. Neasimu tuts deadun la circu. Fu shi 
unu spectacolu cu delfini. Topili arcati di delfini câtâ publicu 
nj-armasirâ tu suflitu. Haraua atsea a paplui, câ eara cu noi, câ 
videamu delfinlji cum anuta shi cum s-hârsea di topi, nj-
armasi tu suflitu pânâ adzâ (atsea easti icoana nai ma mushatâ 
tsi-nj armasi di la pap Hrista).  
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Kira Mantsu tră pâpânj: 
 
 
 
Paplu a meu fudzi niheamă 
Oasili sâ-shi arăhnisească. 
Lumea a lui di etă-i mută 
Sh-nu-ari ta s-n-apândâseascâ. 
                                     Paplu 
 
 
 
Pritu yisu-nj trecu pâpânjlji a mei pi-ayalea. 
Cârvănj-cârvănj, andreptsă ca la numtă, 
Ma cându l-avdu cântitsli di jali, 
Ca penuri tu inimă-nj si plâmtă. 
                                     Pâpânjlji-a mei 
 
 
 
Nu pot s-chearâ pâpânjlji 
Sh-pârintsâlji – canâoarâ! 
Armânu tu bana a noastrâ 
Tu cântitsi, tu zboarâ! 
                                      Steaua pâpânjloru 
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Paplu shi maia Gica 
 
 Paplu (Tachi) Gica nu-lu cunuscui. Aveam aproapea 2 
anj anda muri (ti Crăciunu, 1970; eara faptu 1909). Singura 
thimiseari cu elu easti di la ngruparea a lui. Nitsi ti aesta nu 
hiu sigur (nj-easti s-nu mi mintescu shi thimisearea cu 
moartea  a lui s-hibâ ditu unu caduru tsi-lu vidzui ma 
amânatu, caduru adratu la ngruparea a lui). 

Paplu si-amintă la Livădz, tu anlu 1909. Anda vinirâ 
România, s-curdisirâ Garvan Cioara (aclo si-amintă afendi). 
Tu 1940, anda România chiru Cadrilaterlu, paplu vini hoara 
Mihai Viteazu, iu shidzu vârâ 6 meshi. Tu hoară eara oaminj 
ma multsâ dicâtu putea si-ncapâ (fărshirots shi grămustenj, 
giumitati-giumitati). Paplu dusi tu Deltă cu unu armânu, 
Muciu, shi acumpârarâ oi cu unu pâhă, taha, bun. Oili eara 
lândzidi shi murirâ di gălbeadză. Tu 1941, paplu dusi Cataloi. 
Shidzu tu mâhâlălu italianu. Fudzi tu 1944 (cu vârâ 100 di oi), 
di frixea a arushiloru. Ama tut si-ancrutsilje cu elj. Unu 
ashcherlă arusu vru s-lu vatâmâ paplu (cu tufechea). Tihea a 
lui fu câ tati (cilimeanu di 7 anj) si-alichi di ciciorlu a lui. 
 Paplu s-curdisi Călărashi tu 1944, ama nu ti multu 
chiro. Maia Gica lu cândâsi si s-toarnâ Cataloi (iu ea shi-avea 
fratslji). Ama frixea di colectivizari lu pimsi s-fugâ iara 
Călărashi, tu 1951 (cu vârâ 60-70 di oi). Pânâ tu soni agiumsi 
s-lucreadzâ la cratu (ca picuraru, di nai ma multi ori). 
 Paplu eara niheamâ sicatu (la mâna stângă). Ti atsea 
nu putea si-adarâ multu lucru. Ti atsea, maia (Marenca) Gica 
lipsea si lucreadzâ shi ea multu. Ti atsea câ paplu Gica eara 
niheamâ niputut, tati nu avu di iu si-nveatsâ niscânti lucri shi 
nu para-lj acâtsa mâna. Xichea aestâ tricu sh-la mini. 
 Paplu, cu niputearea a lui, avu angâtanu di fumealjea 
a lui tu tsi mutreashti sânâtatea. Anda eara ananghi, pâltea 
multu tră yitrii i tră yeatsră. Paplu Tachi avea dhoară tră 
ligâturili cu oaminjlji. Shtea si-andreagâ lucurli pritu oaminj. 
Unâ oarâ, ama, lucurli nu s-andreapsirâ ghini. Anda vinirâ 
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Călărashi, si curdisiră mardzina a câsâbălui. Aclo, Lenca, 
feata nai ma marea alu papu (amintată 1932, moartâ 2011), 
acâtsă vreari tră Gicu Chirilă, unu basarabeanu multu irbapi 
shi multu lucrâtoru. Paplu nu fu sinfun s-u da teta Lenca pi 
unu mucanu. Ashi câ teta fudzi di acasâ (1952). Paplu s-
anvirină multu. Lândzidzâ di câhâri shi agiumsi tu spitalu. Tu 
atselu chiro eara dipu paraxinu unâ armânâ s-ljea mucanu 
(dupâ tsi fudzi di acasâ). Ama vrearea easti ma-ndzeană di itsi 
sinuri. Shi sora bliznă alu tati, Elisabeta (Eli cum âlj grimu), 
loă „mucanu”. Teta Eli adră mari carieră (tu justitsie). 
Cânticlu tsi-lu arisea ma multu paplu Tachi eara „A lăi munte 
analtu sh-fuviros”. 

Maia Gica (nu-lj dzâtseam maia Marenca) si-avea 
amintată 1913 (muri 1992). Avea crutsi pi frâmti (turtsâlji 
avea fugatâ, ama adetea nica s-tsânea). Shchepea lj-anvâlea 
aproapea tutâ frâmtea. Maia avea dhoară s-andreagâ oasili. 
Mira easti paraxină niscântiori. Nicuchirlu ali maie avea unâ 
mânâ sicatâ. Shi ea, corba, muri tră furnja câ-shi freadzi 
ciciorlu (shi nu puturâ s-lj-adarâ inhirisi). Maia Gica nu ti 
vâryea. Unâ apurie eara shi atsea câ maia eara mplinâ di shicăi 
(câpaiai di arâdeari cu nâsa, canda eara ditu soia alu Batzaria), 
cari (niscânti ori) si-alâxea tu blâsteami. Unlu di eali nâ ftsea 
si-arâdemu: „Gâgosh aroshu! Gâgoshu aroshu pi frâmti!” Nu 
angâldâseamu noima. Gâgosh ânj pârea ca va s-dzâcâ 
„gogoashă” (nu easti dipu alăthusitu, câ tse ari shi noima 
aesta, cum ari shi noima di „gugoashă di sirmă”). Nu 
angâldâseamu nitsi câ tse eara aspusâ hroma aroshi. Eara 
zborlu di gâgoshu mari (cu puteari ma mari), unâ turlie di 
gâgosh/fushechi Vidia. Easti unu blâstemu multu mari (cu 
noima „s-ti vedu mortu”). Moashili armânj blâstima multu (s- 
ts-u da chicuta!, hândâcusite, vombirlu, ui vapse, nj-lu 
mâcashi geanlu!, andihriste, ghibărdâsea! shi alti ahtări). 
Ama, nai ma multi ori, nu zbura dealithea. Niscânti ori, tsâ 
yinea shi s-arâdz anda avdzai ahtări zboarâ! Ti niagârsheari 
eara shi cum dâdea mândzâli moashili armâni! 
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Stripâpânjlji 
 
 Armânjlji di la Livădz dzâcu stripapu i papu aushu, 
baba moashea tră părintsâlji a pâpânjloru. Ditu atselj 8 
stripâpânj a mei, cunuscui mashi 2. Thimiserili a meali cu elj 
suntu putsâni câ tse earamu njicu anda murirâ. 
 Stripaplu Yeoryi Gica (afendi a meu poartâ numa a 
lui) muri tu 1934, la 48 di anj. Fu Americhie. Unâ isturie tsi 
urdinâ tu soia alu tata dzâtsi câ stripaplu lucră aclo la canallu 
Panama (bitsitu di americanj tu 1914). Unâ altâ isturie dzâtsi 
câ, ghio, nu lucră ici-tsiva aclo, mea mâcă pâradzli cu cari s-
dusi aclo. 

Aveamu unu caduru cu elu (tsi avea hromi), adratu 
New York (eara ditu anlu 1912). Ti jali, chirum atselu cadur. 
Unâ hopă, unu furu âlj fură alu tati valiza, tsi avea năuntru shi 
aestu cadur cu stripaplu. Furlu avu inimă sh-âlj pitricu alu tati 
pitu poshtă cadurlu, deadun cu tishchireaua (buletinlu di 
identitati). Ama chirum, pânâ tu ma nâpoi, atselu caduru. Tati 
dzâtsi cu mârazi: „aushilji di unu chiro nu chirea tăpiili, 
cadurli shi noi nu himu axi s-li tsânemu”. Cadurlu aspunea 
unu omu chibaru. Stripaplu avea atumtsea 26 di anj shi unu 
cilimeanu (teta Chiratsa, sora a paplui Tachi, si-amintă tu 
1913). Stripaplu vini România tu 1928, ascumtu tu unâ 
aruguzină pi pampori (canâ nu putu sâ-nj dzâcâ câ tse 
stripaplu nu eara angrăpsitu tu cartsâli cu colonishtsâ di la 
Livădz). Atselu tsi-lu agiută fu paplu Stamlu. 
 Anda vini Garvan Cioara, stripaplu Yeoryi Gica fu 
unu omu cu numă tu hoară. Adră shi politică (tră comata PNŢ; 
fu la unâ mari andamusi andreaptă Alba Iulia di aestu partid). 
Unâ isturie dzâtsi câ moartea a lui ari ligătură cu unâ pârjină 
cu furnji polititsi.  
 Yeoryi Gica fu ansuratu cu Lena Papanicola, tsi eara 
amintată tu unâ taifâ cu multsâ preftsâ (di aoa yini „papa” di 
năintea a numilui; papa va ta s-dzâcâ preftu). 
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 Yeoryi Gica avu unu frati, Costa, tsi fu unu pesonaju 
(niscântsâ dzâcu câ eara lishoru). Tu protlu polimu mondialu, 
nu shtim tamam ti tsi furnjie (vahi fu acuzatu di ligături cu 
turtsâlj ică cu ghirmanjlji), Costa fu deportatu Marsilia, 
Frăntsie. La giudico, fu aflatu nicâbati shi fu silighitu ditu 
ahapsi/lagăr. Anda s-turnă Livădz, vini pi unu calu albu. 
Cânticlu „Pui lăi” taha eara a lui. Lu cânta Marsilia, tu lagăr.  
 Tră Gugaclu Piceava nu shtiu aproapea tsiva. 
Nicuchira a lui, Striyeana Babali, fu unâ muljeari gioană. 
Criscu taifa alu Steryiu, ficiorlu a ljei, tsi muri (tu 1951) shi 
alâsă trei oarfânj. Striyeana muri 1963. 
 Dada ali maia Vanghea u cljma Maria Cocea (Cociu). 
Armasi oarfânâ di njică shi fu criscută di unu lală a ljei, ditu 
soia Farmachi. Thimisescu, anda earam njicu, câ aproapea 
cathi dzuă, maia Vanghea tritsea sâ-lj veadâ Farmacheanjlji 
(tsi shidea pi geadeia Flacăra di Călărashi). Maria s-mârtă cu 
paplu Stamlu. Strimaia Maria muri 1948 shi alâsă shi ea doi 
ficiori njits: lali Petre (13 anj) shi lali Neli (10 anj). 
 Paplu Stamlu lu thimisescu ghini (aveam ma multu di 
5 anj anda muri). Lu videamu multi ori tu parculu di pi 
geadeia Slobozia. Aclo si-andămusea cu aushilji armânj di 
Călărashi. Earamu ciudusiti di elu. Avea vidzută. Eara ghini 
alăxitu (tu unu costum laiu). Tsi mi măyipsea eara cămbăloyili 
a lui tsi li anvârtea dipriună (di iu li avea câmbâloyili?). 
Niscântsâ aushi avea shi cârlibăni. Atseali seamni a lumiljei 
armânească mi arisea multu. Cu paplu Stamlu shideam multu. 
Maia Vanghea tritsea dipriunâ s-lu veadâ afen-su. Paplu 
Stamlu shidea tu cuzină. Aclo shideam cu elu, multi ori, pi 
apatlu a lui. Avea mustăts mări, albi. Eara unu aushu ca tu 
pirmithi. Thimisescu unâ oarâ anda neasimu deadun cu elu s-
lu videmu Nicushor (ficiorlu ma njicu alu lali Neli), la unu 
concursu di triciclete. 
  Nicuchira a lui, Maria, nu cânta, câ daima fu di jali. 
Paplu Stamlu lu arisea „Tria pedia” (tsi lu shtim tu varianta 
armâneascâ ca „Doi-trei ficiori”). Fratili a lui, paplu Yeoryi, 
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lu arisea shi elu multu ta s-cântâ. Alumtă Asia  Njică, tu 
polimlu anamisa di grets shi turtsâ. Leyenda dzâtsi câ elu easti 
atselu tsi apridusi cânticlu „Samiotisa” ditu grâtseashti pi 
armâneashti. 
 Stripaplu Cutula (afen-su alu pap’ Hrista) muri tu 
1946, la 48 di anj. Lu shteamu ditu unu caduru di numtâ cu 
baba Cutula (baba Pepa; dada a mea ari numa a ljei). Lu arisea 
s-cântâ. Shtiu di la dada câ lu arisea „Cânticlu alu Boshco” 
(cânticu miglinitu; Livădzli eara anvârligati di hori di 
miglinits) shi „Tsi alatră atselj cânj n-dzeană?”. Prot cusurinlu 
a lui, Hrista Geacă, fu irou tu polimlu greco-turcu (1919-
1922). Anda vini Cadrilateru, Hrista Geacă fu dimarhu tu 
hoara Asfatchioi. Eara dipu gioni. Avdzâi pirmithi cu elu câ, 
ghio, mâca chelchi. 
 Baba Cutula eara unâ armânâ ca ditu pirmithi. Njică, 
mintimenă. Eara alăxită tută tu lăi. Shchepea i-anvâlea tutâ 
frâmtea. Dupâ tsi muri paplu (tu 1973) si-anvirină multu, 
Muri tu bitsita alu yinaru 1976.  

Afen-su Tusha shi dada Marenca murirâ anda eara 
njică (Tusha fu vâtâmatu di siimeni câ tse lj-avea intratâ oili 
tu unu agru). Ti atsea baba Cutula shi-plândzea pârintsâlji 
(maxus/isticli dada a ljei) Ea u arisea cânticlu „Ah tsi nj-u 
doru di dada a mea”. Duchits câ tse u arisea cânticlu. Paplu 
cânta cânticlu aestu anda eara tu polim. Lu avdzam cânticlu la 
vârâ moarti. Va lu avdzâmu nica aestu cânticu? Prindi s-lu 
anvetsu sh-mini. 

Baba Cutula u mutream cu mari perieryie câ tse s-
avea turnatâ Grâtsie. Tu 1963, deadun cu sora a ljei Chiratsa, 
s-dusi Grâtsie shi-sh vidzu fratslji (Teia shi Ianca). Tu 1975, 
paplu Ianca vini România, ta sâ-shi veadâ soia. Thimisescu 
câ-nj deadi unu meru cu unâ aopsi multu mushatâ. Lali 
Niculachi, fratili alu pap’ Hrista, mi arâsi, ânj deadi 5 lei shi-
nj loă merlu. Dupâ niscântu chiro, baba Cutula dzâsi s-mâcâ 
merlu. Lu cură. Eara aspartu năuntru. Shi baba dzâsi: „videts 
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aestu meru, mushatu nafoară, aspartu năuntru. Ashi hiu sh-
mini.” Dupâ putsânu chiro, muri. 
 Fratili ali babi, Ianca Duciureli, adră unu cânticu cari 
eara unâ turlie di propagandă tră yinearea a armânjloru di la 
Livădz tu Românie: 
Nu-i chirolu di vârâoarâ, 
Câ bana aushilji nafoarâ. 
Tutu cu-n cânticu sh-anchisea... 
Di s-fudzits tu Armânii, 
Câ aclo-i bană shi isihie. 
Nu ari vâr cari s-vâ cârteascâ, 
Nu ari măgiri s-vâ greascâ. 
Aclo va s-avets doi boi, 
Shi va-lj avem cu noi. 
 Baba Cutula vini prota tu Românie. Vidzu cum easti 
bana dealithea. Lâ angrăpsi unâ carti a fratsloru, Ianca shi 
Teia, shi lă dzâsi: „ma s-yinits, va s-plândzets shi cânjlji di la 
cupie”. Ashi câ paplu Ianca, autoru di cânticu tră yinearea 
Românie, nu vini aoa tu tesea di colonistu. Vini amânatu, tu 
1975 (paplu Hrista eara mortu, ama surărli alu Ianca, Pepa shi 
Chiratsa, bâna). Paplu Ianca plâmsi ...  
 Sora ma njică ali babi Cutuli, baba Rinca, vini nâ oarâ 
România cu ficiorlu a ljei Tachi (tu 1978). Mârata baba Rinca 
lândzidzâ anda eara România. Dada s-mindui cum putea s-u 
agiutâ. Gri salvarea, ama nu putea s-lâ dzâcâ câ baba Rinca 
nu easti cetătsean românu (dada eara la lucru atumtsea, nu 
eara acasâ; baba Rinca eara cu maia Vanghea). Ashi câ dada 
zburâ cu maia sh-cu baba Rinca (tsi nu shtea limba română) s-
nu s-prida shi s-nu si-aspunâ ca xeanâ. Ca tu unâ piesâ di 
teatru, moashili puturâ sâ-shi agioacă ghini rollu shi baba 
Rinca fu yitripsitâ. Teta Vanghea shi lali Tachi (fumealjea ali 
baba Rinca) suntu soia a mea ditu Grâtsie tsi u voiu multu (âlj 
cunuscui di njicu shi apoia, ma amânatu, acâtsai sutsatâ cu 
fumealjea a loru). Soia a noastrâ di Grâtsie nâ ftsea ta s-
duchimu câ himu altutsiva. 
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Grâtsia! Grâtsia!  (17 di maiu 2016) 
 
Ti maia Vanghea tsi mi anvitsă s-u voi Grâtsia, 
Ti teta Vanghea ditu Grâtsie tsi zburashti mashi armâneashti, 
Ti Yeoryi Vrana, cutuyursit câ u va multu Elladha. 
 
Nj-aveam un dor di hoară, 
Di muntsâlj lai di fag, 
S-mi videam nica nâoară 
Pit pâduri, ca njic s-alag. 
                  George Merca/Yeoryi alu Zeli 
 
 Tuts pâpânjlji a mei suntu amintats tu Livădzli di 
muntili Paicu, ditu Grâtsie. Viniră Cadrilater, Românie, tu 
anlu 1928. Criscui cu imaginea/icoana ti unâ Livadi 
farsi/perfectă. Vidzui prota Livădzli tu anlu 2001 deadun cu 
Thede Kahl. Năinti s-nidzem tu hoară, dânâsim Axiopolis 
(numa veaclj eara Boimitsă). Mini cu Monica shi Ciona 
neasimu la teta Vanghea Pashata, protă cusurină cu paplu a 
meu Hrista. Teta Vanghea vini cu noi Livădz. Anda ahurhim 
s-cântăm canticlu alu Merca Nj-aveam un dor di hoară, s-
emotsionă multu. Nâ câftă s-lu cântăm iara shi iara. Nidzeam 
pi padi tu hoara a pâpânjlor shi loclu vâzea di botsli a noastri. 
 
Nâ dzuă oara vini 
Di mi vidzui aclo, 
Di-shi plândzea soia cu mini, 
Lâcrâmam sh-io di caimo. 
 

Mi turnai multi ori Grâtsie di atumtsea ama nu tricui 
altâ oarâ s-ved Livădzli. Tricui Carasuli (Policastro adzâ), 
Izvur (adzâ Piyi), Dramila (adzâ Drimos). Aoa shi 12 di dzâli 
earam Drimos ti unâ numtâ. Unâ hopă, lali Mihalachi dzâsi 
Dramila sh-tu mini s-dishtiptă unâ veaclj thimiseari. Maia 
Vanghea ânj pirmithusi multi ori ti aestâ hoarâ cu putsâni 
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fumelj armâneshtsâ (vârâ yinghits). Aclo s-avea curdisită baba 
Maria, sora a stripaplui a meu Teylu alu Stamu, tsi s-avea 
mârtată pi Gioga alu Lengiu. Baba Maria armasi Grâtsie. 
 
Nj-arcam ocljilj nafoară 
Di-acasă di la noi: 
Dzenurli di pisti hoară 
Suschira cupii di oi. 
 

Cum s-asparsirâ Livâdzli? Tu „Livădzli-vatrâ 
armânească”, George Merca dzâtsi câ furnjia fu „polimlu” 
internu anamisa di câlivyeani tu tsi mutreashti tsânearea a 
limbâljei armânească. Merca dzâtsi câ atselj tsi shi-u vrea 
limba fudziră Românie (nai ma multsâlj). Armânjlji fudzirâ di 
Livădz tu ma multi chimati, tu anjlji 1926 shi 1928. Fudzirâ 
vârâ 2500 di oaminj (vârâ 500 di fumelj), giumitati di hoară. 
Dupâ tsi italianjlji u atacarâ Grâtsia (sumedru 1940), armânjlji 
di la Livădz armasirâ nai ma multsâ tu locurili ditu arniu. Tu 
4-li di Maiu 1944, ghirmanilji li arsirâ Livădzli. Tu 1946, 
chivernisea greacă arsi diznău hoara tu polimlu civil grâtsescu 
câ tse luyursea câ aclo s-avea adratâ unâ fuljeauă ti andartsâlji 
comunishtsâ. Nu armasi tsiva ditu hoară. Câlivyeanilji 
armasirâ pispilits tu locurili a loru ditu arniu. 
 
Hoara giumitati, 
Ca pustâ-nj si pârea: 
Casili tuti surpati, 
Nicuchirlj-a lor câfta. 
 

Shteam di la maia Vanghea câ Merca adră cânticlu 
„Nj-aveam un dor di hoară”, tu anjlji 1960’, anda s-turnă 
Livădz. Anda earam tora Grâtsie, Cula Lengiu ânj spusi câ nu-
i ashi. Câ Merca adră canticlu anvârliga di anlu 1938, cându s-
turnă iara n-hoarâ. Argumentul a ljei easti sânâtos: stihlu cu 
hoara giumitati aspuni aesta. Câ tse avea fugatâ giumitati di 
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hoară. Dealithea, tu anjlji 1960’ Livădzli eara mashi un loc 
siminat cu pâtăts, fârâ nitsiunâ casâ. Mutrii tu cartea alu 
Merca shi elu nu dzâtsi tsiva ti anlu anda angrăpsi aestu 
cântic. Angrâpseashti ama ti un moment emotsionantu tsi s-
featsi la anlu 1933. Vârâ 200 di armânji câlivyeani s-turnarâ 
veara ti ndoi meshi ditu Românie la Livădz ta s-âshi veadâ 
soia shi locurili iu criscurâ. Tutâ hoara lj-ashtiptarâ la 
Ascâpitat. Vahi Cula Lengiu ari dichi shi cânticlu-himnu a 
armânjlor di la Livădz fu adratu tu anjlji 1930’. 
 
Mutream, mutream pi loclu, 
Nâoarâ tsi-nj cânta; 
Sh-tsi-nj si-anâstâsea dininti, 
Bana ntreagâ-nj trunduea!... 
 

Tu chirolu ditu soni, ma multsâ poets armânj furâ 
cutuyursits câ anyrâpsescu cu multâ mirachi ti Grâtsie. Aestu 
textu easti shi unâ turlie di semnu di vreari ti aeshtsâ poets a 
noshtsâ. Ma multu câ tse atselj tsi-lj cutuyursescu, s-facu câ 
nu vedu nuantsele ditu angrâpserili a alushtor scriitori. 
 
Vrutâ Elladhâ, 
Acriscui mplinu di mirachi 
Ti yalanlu a tău, 
ama nolgica di noi 
eara unâ amari di sândzi, 
sândzili alu Tushu al’Vrana, 
fratili a strâpaplui a meu, 
Apustoli, 
tâljeatu cumăts cu tâpoara, 
di antartsâ, Veryia, 
shi-arcatu tu arâu. 
Oi lele shi oi bo, bo! 
                 Yioryi Vrana, Poema a banâljei – unu cânticu 
polifonicu 
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„Shcretă Elladhă, tsi multu ti vrui! Prota, ti aflai tu pirmithili 
al’ papu shi-ali maie..” (Y. Vrana) 
 
 Anvârliga di 1905 furâ vâtâmats (di andartsâ) multsâ 
armânj di Livădz tsi eara mintits cu minarea românească. 
Anamisa di elj, un Piceava, un Stama, soie di largu. Canâ ditu 
soia a mea di aproapea nu fu vâtâmat tu atsea hopă di chisă. 
Tsi va s-dzâcâ, anamisa di mini shi Grâtsia nu fu „unâ amari 
di sândzâ”. Fu unâ pliscută. Unâ pliscută aprucheată di maia 
Vanghea di la dhascala greacă ditu Livădz, câ tse zburâ 
armâneashti dinintea a ljei. Cu tuti aesti, maia Vanghea vru s-
mi anveatsâ grâtseashti. Avea un alfavitar grâtsescu tsi-lu 
ghivâsea dipriună. Mini nu vream s-anvets câ tse ânj pârea câ 
nu va si stâvrusescu canâoarâ vârâ grec. Nj-armasi tu minti 
mashi misurarea: ena, dio, tria, tesera, pendi… Maia 
aprâftâsi si s-toarnâ Grâtsie tu 1983, 55 di anji dupâ tsi avea 
fudzitâ di-aclo. Ghivâsea dipriunâ poemili alu Merca ti 
Livădz. 
 Dupâ dheftirlu polim, ligâturili cu Grâtsia s-avea 
curmatâ. Tu ahurhita a anjlor 1960’, cratlu comunist ahurhi si-
alâsâ armânjlji ta s-ducâ Grâtsie. Ama ma multu muljerili 
tricuti. Ashi s-featsi câ baba Pepa shi baba Chiratsa dusirâ 
Livădz tu anlu 1963. Di apoia vini shi soia ditu Grâtsie shi 
ligâturili s-tsânurâ câtu chiro bânarâ aushilji. 
 Thimisescu, va s-eara anlu 1985, unâ „ncăcitură” (ma 
multu unâ moabeti apreasâ) tsi u avui Bucureshti cu lali 
Halciu Lengiu (ficiorlu ali babi Marie shi prot cusurin cu maia 
Vanghea) tu tsi mutreashti arâdâtsina a armânjlor. Nâs eara 
cândâsit câ noi armânjlji him grets romanizats. 
 Cula Lengiu-Tricu, feata alu lali Halciu, s-adră tora 
soacră. Mârta dheftira featâ, Polixenia. Apufusii s-negu la 
numtă ca unu semnu di tinjie ti Cula, câ tse nâsa adră un lucru 
di dipu mari. Tipusi Sărună unu dictsionaru armânescu. Cu 
grami grâtseshtsâ (zborlu principal easti angrăpsit shi cu 
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grami latinicheshtsâ), ama pi armâneashti. Vahi aesta easti 
calea a armânjlor ditu Grâtsie.  
 Mi minduiam la tsi aveam tu minti ma năinti. Câ 
fudzirâ ditu Grâtsie atselj tsi vrurâ ta sâ-shi tsânâ limba 
armâneascâ. Fu aesta ma nu mashi ahât. Unu lali a meu di 
Grâtsie, tsi mi va multu, lâ dzâtsea a sotslor a lui câ pâpânjlji a 
mei fudzirâ di Grâtsie ti furnjia la propaganda românească. 
Eara shi aesta unâ cumatâ di averu. Ma mashi unâ cumatâ. Tut 
aestu lali ânj dzâsi unâ hopă câ fugarea fu shi ti atsea câ eara 
mari câvgă tu hoară. Nu-nj dzâsi cari fu furnjia a câvgâlui. 
Lucurlu easti câ tu locuri di munti nu pot s-bâneadzâ multsâ 
oaminj. Ti atsea, arâirea eara naturală. 

Niscântsâ cu cari zburâi ânj dzâsirâ câ armânjlji suntu 
grets romanizats. Anda earam ma njicu mi „ncâceai” cu lali 
Halciu ti aestu lucru. Tora criscui. Nu mi ancâceai cu canâ. Lâ 
dzâshu mashi câ minduescu altâ soe. Elj nu mi cutuyursirâ 
ama nitsi nu mi antribarâ tsi minduescu. Ahurhii s-pistipsescu 
câ nu angreacâ aproapea ici tsi fum aoa shi 2000 di anji. Atsea 
tsi angreacâ ânj pari maca va s-armânem tu banâ adzâ.  

Fui antribatu ma multi ori tsi easti cu numa 
„makedon-armân”. Lâ si pârea unu lucru ti puvrie. Vahi easti 
ghini, atselj tsi ufilisescu aestâ numâ, si s-mindueascâ ma 
multu la znjia tsi u adutsi aestâ numâ. Pistipsescu câ nu 
lipseashti, noi di nafoarâ, s-nâ mintim tu lucurlu a armânjlor 
ditu Grâtsie. Shi nitsi s-adrăm lucri tsi pot s-lâ aducâ znjie. 
 
„Tora shtim engleza tuti cama ghini.” Mariana Bara, 
Corespondentsa 
 
 Aestu citat mplinu di ironie shi aver aspuni tsiva 
dealithea. Limba armâneascâ cheari. Ahurhim s-azburâm 
engleza cu soia shi sotslji di Grâtsie. „I wish you to be 
happy!” âlj urai mini ali nveasti Polixenia dupâ tsi duchii câ 
zboarâli „S-prucupsits, s-anchirdâsits!” eara zboarâ xeani ti 
nâsa. Tsi va s-facâ cu shcreta a noastrâ limbâ armâneascâ tsi 
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agiumsi limbă xeană ti noi? Nu shtiu. Multu lucru shi unâ 
thamă pot si-alăxească atsea tsi s-fatsi tora. 
 Nai ma tinirlu ditu soia a mea tsi zburashti ghini 
armâneashti ari 55 di anj. Aproapea tuts cari zburăscu ghini 
armâneashti u shutsă multi ori pi gârtseashti. Mashi unâ 
exceptsie: teta Vanghea di Boimitsă tsi tora sheadi Sărună. 
Nâsă zburashti mashi armâneashti. Ari lângoarea Alzheimer. 
Mi ntreabâ dipriună: „A curi hii tini ficior?” „Ali Pepi.” 
„Baba Pepa nica bâneadzâ?” Nâsa mindueashti câ hiu paplu 
Hrista, ficiorlu ali babi Pepi. Dada a mea poartâ tut numa 
Pepa, cata cum maia a ljei. Feata a mea u acljeamâ tut 
Despina/Pepa. Feata a mea va sâ zburascâ armâneashti? 
 Teta Vanghea, cu prosuplu a ljei sirinu, easti unâ 
paradigmă. Lipseashti sh-noi s-avem Alzheimer. S-agârshim 
câvgălu shi polimlu anamisa di noi. S-agârshim tutâ „amarea 
di sândzâ nolgica di noi”. Poati va nâ turnăm la chirolu anda 
zburam shi ducheam armâneashti. (17 di Maiu 2016) 
 
Adăvgari: aoa shi putsânu chiro aflai unâ filadă cu simnătura 
alu George Merca iu easti angrăpsitu câ poema „Nj-aveamu 
unu doru di hoară” easti angrăpsită tu dzua 15 di yismăciun 
1933. Intuitsia a mea ditu 2016 fu bunâ. Emotsia/singhinisea a 
andamusiljei anamisa di atselj 200 di câlivyeanj (fudzits 
România shi turnats tră 2 meshi la Livădz, tu veara alu 1933) 
shi „simpatriotslji” a lor di Călivi fu maiaua ditu cari si-
amintă aestâ capodoperă a cânticlui armânescu. 
 Interesantu easti câ s-cântâ nica unâ strofă la cânticlu 
„Nj-aveamu unu doru di hoară”: 
 
S-inshimu tu iarbâ veardi, 
Ta s-bem apâ aratsi, 
Apâ aratsi ditu izvoru, 
Le, le, Câlivi cu doru. 
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Nu shtiu cari adră aesti stihuri. Avdzâi shi varianta iu si-
adavgâ shi „Le, le, Sarighiol cu doru.” 

Voi si-adavgu aoa shi câ Iancu Cepi fu 
reprezentantulu a armânjloru tu delegatsia di 14 tsi vini 
România tu anlu 1925 ta s-negociadză yinearea a armânjloru 
Cadrilateru. Dupâ tsi s-apufusi colonizarea Cadrilater (13 di 
cirisharu 1925), unâ delegatsie di armânj di la Livădz vini 
Cadrilater ta s-veadâ locurili ma buni tră curdiseari. Tu 
delegatsie furâ: Iancu Cepi, Cola Saramandu (tsi eara dimarhu 
la Livădz) shi Dina dhascallu (Dina Canacheu). Baba Pepa 
(nicuchira alu stripaplu Cutula) nu si strâxea ici cu Iancu Cepi 
(afen-su alu Tachi Cepi; Tachi eara ansuratu cu Sia, sora ali 
maia Vanghea). Furnja eara atsea câ baba Cutula si featsi 
pishmanâ câ vini Românie shi s-dispârtsâ di frats. Ea lu 
luyursea câbati Iancu Cepi tră yinearea Românie. Pishmanea 
fu unâ parti importantâ tu autoidentificarea autonomă 
armâneascâ.   
 Nostalyia tră locurili iu criscurâ (năinti ta s-agiungâ 
România) crishtea tu suflitlu a aushiloru. Ditu aestâ nostalyie 
si-amintarâ niscânti poezii shi cântitsi ti anami. Nafoarâ di 
„Nj-aveamu unu doru di hoară”, tu idyiul chiro, si-adrară shi 
cântitsli „Lea Bachitsa noastrâ, armâneascâ hoarâ” shi „Pleasa 
rămănească hoară, iu ts-u ai fumealjea di unoară?” 

Nostalyia nu eara mashi tu suflitlu a aushiloru, ama 
shi tu suflitli a ficioriloru shi a nipotsloru, tsi canâoarâ nu avea 
vidzutâ atseali locuri iu criscurâ straushlji. Tu 1983, Kira 
Mantsu tipusi poema „Machidunia” (tsi agiumsi cânticu). U 
angrăpsescu aoa mashi prota strofă: 
 
Di daima alargu di tini 
La bârnu ti port ca apala... 
Sh-maia nu poati ta s-moarâ, 
U-angreacâ mashi doru di Cavala... 
 

Constantin Stere angrăpsi (cu putsânu chiro năinti ta 
s-cadâ comunishtsâlji) unâ multu mushată poemă tră Sărună. 
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Doru di Sârunâ 
          Constantin Stere 
 
Anda-nj ti-agiundzi ponlu di anjlji di altâoarâ 
Pâlâcârsea chirolu, arana lui s-nu doarâ. 
Analtsâ atumtsea frâmtea shi sufetea-nlăcrâmatâ. 
Harauâ-ts s-hibâ numa, Sârunâ nvirinatâ! 
 
Sârunâ, Sârunâ, armânjlji a tăi ts-adunâ! 
Pitreatsi-lâ hâbari câ bana-ts moarti nu-ari: 
Câ ayisita-ts numâ pitu ets ea va s-armânâ 
Sh-ti tini a noastrâ vreari, nu s-cljeamâ agârsheari! 
 
Anda tu somnu-ts caftsâ bârbatslji sh-lâhtârseshtsâ, 
Sh-vârâoarâ a loru turnatâ, putes nu u pistipseshtsâ, 
Nâ ljeartâ-ts grimu di alargu, cu boatsea dipu tuchitâ. 
Nu-i dupâ a noastrâ vreari, ashi nâ fu nyrâpsitâ. 
 
Di chimati shi fărmatsi nâ easti bana mplinâ, 
Sh-ti tsi nu mindueshtsâ, truplu aslăghitu s-ancljnâ, 
Di psemati shi furii, dichea-nâ nu da ninti 
Câ zori-i s-pistipseshtsâ tsi s-deapinâ dininti. 
 
Inati s-nu nâ portsâ, daima a ti avemu tu minti 
Tini hlamburâ nâ eshtsâ, cu tini a nidzemu ninti 
Tu a nostru durutu suflitu, lilicea-ts di ambăreatsâ 
Va s-creascâ nicârtitâ cu a natlui mushuteatsâ. 
 
Avgustu 1989 
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Yeoryi shi Pepa 
 

Protili thimiseri cu pârintsâlji a mei suntu ditu casa ali 
maia Vanghea tsi mi crishtea mini shi sor-mea, Marenca. 
Yinea s-nâ veadâ mâratsli cându putea, yinea cu dhoarâ shi 
eara niheamâ nvirinats câ mini nu mi aspuneam ca-shti tsi 
hârâcop anda âlj videam. Multu chiro avurâ shubea câ tsânu 
ma multu la maia Vanghea dicâtu la elj. Tu mintea mea di 
cilimeanu, maia eara atsea tsi avea angâtanu di mini shi ea 
eara tu nai ma analta thesi ti mini. Nu aveam cum sâ shtiu câ 
elj tamam avea acumpâratâ unâ casâ, eara borgi cu multsâ 
pâradz shi lipsea s-lucreadzâ câtu cama multu ta s-poatâ s-
toarnâ pâradzli la atselj la cari eara borgi. Eara zori s-aibâ 
angâtan sh-di cilimeanj. 
 
Pepa 
 

Cându vinju Bucureshti, protili thimiseri cu dada a 
mea Pepa suntu ligati di lucurlu a ljei. Lucra di tahina pânâ 
seara. S-vâtâma cu lucurlu. Unâ altâ thimiseari cu ea easti 
cafelu. Shcretlu di cafe! Ca-shti câti scăhi di cafe bea tu dzuă. 
Mi arisea njurizma di cafe. Tu mintea a mea di cilimeanu dada 
anjurdzea a cafe. Ma amânatu, cându dada lândzidzâ cu 
stumahea, tu mintea a mea intră idheea câ furnja a lângoariljei 
fu cafelu. Ti atsea nu strâxescu cafelu shi apufusii s-nu beau 
ici cafe. „Tsi turlie di armânu hii tini maca nu bei cafe?” Ama 
cu tuti aestea, mi ariseashti nica njurizma di cafe. 

Cându aveam dzatsi anj, maea Vanghea vindu casa di 
Călărashi shi vini ta s-sheadâ cu noi Bucureshti. Daima adram 
biani anamisa di maia shi dada. Maia u arisea cafelu 
„armânescu”: putsânu cafe shi multâ zahari. Dada u arisea 
cafelu schetu, tari, shi neslu. Doauăli eara multu lucrâtoari. 
Nu vidzui altsa oaminj s-lucreadzâ ma multu di eali. Maia 
Vanghea eara „tâmâhearâ ti lucru”, avea arâvdari s-adarâ 
lucurli atseali minuti shi s-sheadâ sâhăts aradha ta s-
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chischinipseascâ unu lucru i unu loc (tuti lipsea s-
anyiliceascâ). Dada nu avea ahâtâ arâvdari ca maia, ama videa 
planlu mari, shtea s-da cumandu (ama adra shi lucurlu atselu 
minutu). Casa lipsea s-hibâ daima chischinâ ta s-nu-shi 
pizueascâ soia cu noi anda va s-yinâ s-nâ veadâ. Mi cârtea 
multu lucurlu aestu. „Câ tse angreacâ ahâtu tsi pistipsescu 
alantsâ ti noi?” Nu eara mashi frixea ti peza a atsilor di 
nafoarâ, ama eara shi unâ turlie di alumtâ, „cari armână easti 
ma lucrâtoari sh-ma chischinâ?” „Nu u vedz casa ali teta 
Marenca câ easti chelchi, cântâ?” 

Dada nu avea uidie anda eara vârâ lucru tsi lipsea 
andridzeari. „Cum andridzem lucurlu?” Pritu vârâ armân. „Câ 
tse ai pisti tu un omu cari nu lu shtii? Ai pisti tu elu mashi ti 
atsea câ easti armânu?” Anda earam njicu duchii di la 
pârintsâlji a mei câtu vârtosu eara „network”-lu armânescu. 
Sh-cându nu afla vârâ armânu, dada afla unu omu di besă shi 
cu elu andridzea lucurlu. Ashi agiută soia cu yeatsrâ (cându 
eara cariva lândzidu), cu aflarea di lucru shi cu altili. 
 
Cadurlu ali Pepi 
 

Nai ma marea clirunumie di la dada easti praxea tsi u 
aprucheai di la ea: „s-nu ti aspari canâoarâ, s-nu ti ncaci cu 
canâ, s-ai ligâturi cu oaminjlji, s-hii sots cu elj, s-agiuts, s-
adari ghini.” Shi aestea nu eara mashi zboarâ. Nu vidzui tu 
bana a mea unu omu cari s-agiutâ pi alantsâ ma multu di dada 
a mea. Sh-nu eara zborlu mashi di yeatsrâ, lucru ama sh-di 
agiutoru cu urnimii, cu pâradz, i cu lucru fârâ pâradz (dada 
adra lectsii di mathematică geaba cu atselj tsi eara soi cu noi). 
 Numa a ljei, Pepa, yini di la „Despina”, tsi va s-dzâcâ 
„nicuchirâ, doamnâ, afindicoanj”. Numa âlj si uidiseashti 
multu ghini, câ tse daima vru ta s-cumândâseascâ. Thimisescu 
cându ânj si amintă feata, vrui sâ-li bagu numa „Maria”. Dada 
anj dzâsi atumtsea: „Nu-s fatsi aestu lucru ficiorlu a meu. Va-
lj badz numa a featiljei Despina, numa a mea.” Tora mi 
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hârsescu multu câ feata a mea ari numa a mai-sai, tsi u ari shi 
ea numa a mai-sai shi ashi ma largu. Bunâ eara adetea aesta 
armâneascâ s-badz numâ a cilimeanjloru dupâ pâpânj. Daima 
cându u grescu feata a mea ânj pari câ u grescu shi dada a 
mea. Ashi âlj portsâ ma ghini tu suflitu atselj tsi furâ nâinti. 
 Pepa easti multu irbapi. Âlj acatsâ multu mâna. Aestu 
lucru lu clirunumseashti di la paplu Hrista tsi muri la 54 di 
anj. Atumtsea dada s-alăxi tu lăi vârâ ndoi anj. Earam ciudusit 
cându earam njicu anda videam câtâ dhoarâ avea tu mâni (nu 
mashi câ ampiltea ama shtea s-ufiliseascâ cioclu shi alanti 
hâlăts tsi suntu luyursiti ti bârbats). Anvitsă s-u ducâ amaxea 
shi ashi tricum niscânti vacantsi (pafsi) ti niagârsheari 
(vacantsi cu multi filmi, cu multâ dultseami/ylico; thimisescu 
câ nu nidzeamu canâoarâ tu restaurant Bucureshti, aestu lucru 
lu adramu mashi anda earam tu vacantsă). „Tuti va s-
andreagâ”. Aesta eara minduita ali dadi. Eara pozitivă, 
apufusită, shtea s-aflâ unâ culai ti itsi cheadic. Zbura cu tropu. 
U thimisescu mushatâ, sarpâ, mplinâ di hâshti, cu mari 
mirachi ti cânticu shi giocu. 
 
Lângoarea 
 

Furâ seamni câ lucurli nu suntu ambaru. Ma multu di 
unu anu u duru multu stumahea. Sh-tu 1998 adră inhirisea. Nu 
nâ dzâsi dealithea cari easti catandisea a ljei. Unâ stâmânâ 
dupâ inhirisi, mini fudzii Canada. Anda mi turnai, dupâ trei 
meshi, dada ânj dzâsi averlu: avea harchinu, gârnutslu atselu 
arăulu. Yeaturlu âlj scoasi tutâ stumahea shi splina. Ma 
amânatu avu altâ inhirisi shi dada nu ari adzâ nitsi heari. 
Nâinti di inhirisi dada avea 66 di kiladz. Dupâ ma multsâ anj 
di tirănj dada avea agiumtâ la 29 di kiladz. Aproapea canâ nu 
pistipsea câ va s-bâneadzâ. Armânearea a ljei tu banâ fu unâ 
thamâ. Dada anăchisi lângoarea pritu volea a ljei. Thimisescu 
tsi-nj dzâsi unâ dzuuă: „Nu ti aspari ficior! Tini shi sor-ta 
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avets nica ananghi di agiutor, lipseashti s-vâ agiut, nu amu 
chiro ta s-mor tora!” 

Muljearea sarpâ, mplinâ di eneryii, lipsea si si-alumtâ 
tora cu lângoarea. Cu tuti aestea, Pepa armasi cum shi-eara. 
Acumpâră casi, locuri. Ari vină di embur. Ma s-bâna di tiniră 
tu unu cratu elefteru, pistipsescu câ nu va s-eara dhascalâ di 
mathematică, ama va s-eara embur. 
 
Yeoryi 
 

Unâ ditu thimiserli veclj cu tata easti anda mi dusi 
Călărashi ta s-vedu unu meci di fotbal. Aveam 5 anj. Pânâ la 
12 anj, cathi dumânică, di toamna pânâ primveara, nidzeam s-
videmu doauâ meciuri. Anamisa di meciuri shideam tu 
câsâbă. Ashi nvitsai Bucureshtiul, ashi nvitsai s-am vreari ti 
câsâbălu tu cari bânamu. Tati avu sânâtatea ma cirucâ (cându 
eara njicu avu problemi cu plimunlu; ma amânatu cu inima), 
nu para adra sport, ama avea vreari mari ti sport shi shtiu sâ-nj 
arucâ aestâ simitsâ: nafoarâ di fotbal, nidzeam cu el shi la 
meciuri di handbal. Ama nai ma mari vreari u avea tati ti shah. 
Cându earam tu vacantse lu thimisescu tu parcuri anda agiuca 
shah. Eara multu bun (multu chiro giucă shi profesionistu). 
Aclo tu parcuri, câ tse daima aminta, nai ma multsâ di oaminj 
eara contra a lui ashi câ nu avea mashi unu adversar, ama 
giuca contra la tuts atselj di aclo (atselj tsi mutrea, âlj dzâtsea 
mutări a adversarlui a lui). Sh-cu tuti câ giuca contra la tuts, 
cu tuti câ niscânti ori nu avea „pozitsie” bună, nu-shi chirea 
canâ oarâ nădia. Nu s-didea bâtut canâoarâ pânâ tu bitisită. 
Aesta mi arisea multu la elu. S-ti alumtsâ pânâ cându s-poati, 
s-nu cheri canâoarâ elpidha.  
 Câ tse avu problemi cu sânâtatea, avu angâtan di 
sânatatea a lui shi a noastrâ. Thimisescu nâ oarâ anda earam 
njicu, earam lândzidu sh-mi dusi la yeatru. Eara mplinu di 
oaminj. Nâ dzâsirâ câ nu avem cum s-intrăm la yeatru atsea 
dzuuă. Tati lâ dzâsi câ easti jurnalistu la fimirida „Scânteia” 
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(nai ma importantă fimiridă comunistă) shi câ va s-
angrâpseascâ unu articol iu va s-dzâcâ ti tsi s-fatsi aclo shi câ 
institutsia atsea nu ari angâtan di oaminj. Ashi s-andreapsi 
lucurlu. Atselj di aclo lâ fu fricâ shi nâ bâgarâ shi noi tu listâ 
shi ashi putum di intrăm la yeatru. A njeaia ânj fu multu 
ndirisi ti minciunili alu tata ama earam pirifanu câ ducheamu 
vrearea a lui di afendi. Atsea va ta s-dzâcâ pârinti: tsiva nu 
easti imposibil ti unu pârinti cându easti zborlu ti fumealjea a 
lui. 
 Tati easti niheamâ sertu. Filosofia a lui easti: „s-nu ti 
alashi câlcatu canâoarâ”. Ti atsea, niscânti ori s-ancâcea. Cu 
praxea aprucheatâ di la dada, „s-nu ti ancaci”, ânj si pârea 
paraxinu cându âlu videamu tata tu câvgă. Sh-ma paraxinu fu 
atsea tsi mi adră s-vedu lucurli altâ soe: maia Vanghea. Di 
multi ori tati s-ancâcea cu maia (ca dzinirli cu soacra). Maia 
eara unâ muljeari tsi eara multu ndreaptâ shi ânj dzâtsea: 
„afen-tu easti unu omu multu njlăosu”. Thimisescu anda maia 
âshi freadzi ciciorlu shi yeaturlu nu vru sâ-lj adarâ inhirisi, tati 
âlj dzâsi: „nu agârshea di giuraticlu alu Hipocrat tsi-lu 
featsishi, nu ai izini s-alashi unu om ta s-moarâ di dureari”. 
Yeaturlu fu multu minatu shi apufusi si-adarâ inhirisea cu tuti 
câ eara zori. Maia ascâpă. Angrică multu tu apufusearea alu 
afendi câ dada a lui, maia Marenca, muri ti idyea furnji cu doi 
anji ma năinti: yeaturlu nu-lj adră inhirisi câ nu para eara 
shansi. Tut ti sensibilitatea alu tati: nâinti ta s-moarâ, maia 
Vanghea eara sicată ama vrea ta s-armânâ tu banâ. Lu 
thimisescu tati cum âlj didea a soacrâ-sai cireashi. Tsi buni 
eara cireashili tu câroarea alu Cirisharu! 
 Dhoara nai ma marea alu tati easti ta s-
pirmithuseascâ. Adarâ multu ghini lucurlu aestu. Sh-ti atsea, 
oaminjlji âlu voru. Ti atsea s-adră vahi dhascalu di isturie. 
Isturiili a lui aspunu daima unâ filosofie: s-vedz totna lucurli 
ditu ma multi perspectivi/mutriti. Tsi easti ti hazi cu tati easti 
câ anda zburashti cu unu omu, atselu easti cândâsitu câ tati 
easti pi unâ minti cu elu. Dhoara ti pirmithuseari easti ligatâ 
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sh-di marea vreari a lui ti cărtsâ: ghivâseashti dipriunâ. Cu tuti 
aesti, alu tati nu-lu ariseashti s-angrâpseascâ. Lu cârteam 
niscânti ori sh-lu antribamu: „Câ tse nu angrâpseshtsâ unâ 
isturie a armânjloru?” Duchii ma amânat furnjia: Yeoryi 
pistipseashti câ easti multu zori s-achicâseashtsâ tsi s-featsi 
dealihea. Easti shi unâ turlie di pesimismu la elu (easti zori s-
afli cari easti averlu). Niscântsâ oaminj cari-lu cunoscu tati 
pistipsirâ câ elu angrăpsi textili a meali ti isturia a armânjloru. 
Prota fui cârtit. Tora ved lucurli altâ soe: aeshtsâ oaminj lu 
tinjsescu multu tati. 
 Nâinti di ximutarea ditu 1989, tati nu para putea s-
lucreadzâ multu. Dupâ 1989, lucurli s-alăxirâ. Isturia ahurhi s-
angreacâ ma multu shi tati s-arcă pi lucru. Vidzui unu armânu 
lucrâtoru, stresu shi mintimenu cu pâradzli. Nai ma marea 
harauă a lui: sâ-shi agiutâ fumealjea. Tati easti unu armânu 
farsi (perfect) cu tuti câ nu para zburashti armâneashti. 
Purtaticlu a lui easti armânescu. S-hii armânu easti ma multu 
dicâtu sâ zburăshtsâ armâneashti. Yeoryi află unâ mari harauă 
tu chirolu ditu soni: s-agioacă shah la computer (hartă a 
cusurinlui Mihai). Niscânti ori lu avdu cum ashuirâ cântitsi 
armâneshtâ. Alti ori s-alumtâ cu computerlu shi lu avdu cum 
cântâ cu boatsi „Featâ armânâ” i altu cânticu armânescu. 
 
Lângoarea 
 

Aoa shi patru anj nâ vinj unâ hâbari multu greauâ. 
Tati eara lândzidu di harchinu. Yeatsărlji nâ dzâsirâ câ easti 
unâ halâ arauă shi nu sâ shtii câtu va s-bâneadzâ. Yeatsărlji nu 
li shtiu daima tuti. Easti unâ thamâ câ tati nica bâneadzâ. Adră 
tsi shtea elu ma ghini: volea fatsi multi. Sh-adră cum adra elu 
tu partidili di shah. Ahurhi si s-apără cu tuti piesili, s-nu-shi 
chearâ nâdia shi si si-alumtâ pânâ tu bitsitâ. Gioni bârbatu! 
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Yeoryi shi Pepa 
Cum s-loarâ? Nu fu unâ pruxinie. Tati ari 

icoana/imaginea di omu aerianu. Ama nu easti dipu ashi. 
Yeoryi dzâtsi: „ânj feciu unâ isapi multu bunâ, Pepa eara unâ 
featâ multu bunâ shi multu lucrâtoari”. Shi Pepa featsi unâ 
isapi bunâ: Yeoryi eara unu omu cu vidzutâ shi multu 
zburâtoru. U thimisescu unâ oarâ dada anda vinirâ di la mari 
(io nu earam atumtsea cu elj) câ eara multu pirifanâ. S-tihisi 
câ shidzurâ la soari ninga una parei mari di scriitori shi 
artishtsâ. Intrarâ tu moabeti cu tati shi tuts furâ ciudusits di 
cuvenda a lui. Vahi dada nu achicâsea ghini tuti atseali 
moabets ama unu lucru eara limpidi: Yeoryi eara cariva.  
 Elj suntu dhyeafuri: vâ dzâshi ma năinti di 
niuidisearea anamisa di praxea ali dadi „s-nu ti ancaci” shi 
sirtsâljea alu tati. Dada u shtie multu ghini soia, tati nu u shtii 
ici. Niscânti ori, dada âlj dzâtsi alu tati cum easti elu soi cu 
tadi omu. Tati easti multu dishcljsu. Dada easti multu afiritâ. 
Dupâ praxea a ljei, lipseashti s-aspuni mashi bunili. Aralili nu 
s-aspunu. Cându tati ahurhea s-aspunâ vârâ shicae iu vârâ di 
noi nu ishea multu ghini, dada mârata ahurhea s-lu calcâ 
nicuchirlu pi cicior ică s-lu chipurâ, ta s-lu dânâseascâ. Aralili 
nu s-apun câ ashi va s-hii ma slabu dinintea a dunjeauljei. Ti 
atsea, vahi, noi armânjlji li spunem mashi bunili ti noi, di s-
pari di nafoarâ câ himu unâ mileti di sâmtsâ. Di nâuntru, 
lucurli s-vedu altâ soe. Ti dada eara ashi: maca nicuchirlu a 
casiljei spuni tsiva slab ti featâ i ficior, dunjeaua va s-bagâ 
oarâ shi va s-hibâ ma zori cu nsurarea/mârtarea.  
 Tu unu lucra ama pârintsâlji a mei eara pi unâ minti: 
axiili armâneshtsâ. Thimisescu cându yinea la noi cariva ditu 
soi tsi avea vârâ niachicâseari tu casâ. Oaminjlji yinea ta s-
aflâ unâ urnimie di la pârintsâlji a mei. Niscânti ori lucurli s-
andridzea, alti ori nu. Ama shi cându nu s-andridzea 
(niscântsâ s-alâsa), oaminjlji lâ purta tinjie a pârintsâloru (nu 
mashi atselu tsi eara soi cu noi ama shi nicuchirlu i nicuchira 
tsi nu eara soi cu noi). 
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 Unu altu lucru tsi-lj apruche easti atsea câ avurâ idyili 
lângori. Oaminjlji tsi tragu idyili fârmatsi si-achicâsescu ma 
lishor. 
  Pârintsâlji alu Yeoryi shi ali Pepi si-amintarâ Livâdz. 
Elj bânarâ Sarighiol shi Cataloi; di apoia si-adunarâ iara 
Călărashi shi bâneadzâ di 47 di anji Bucureshti. Duchii la elj 
particularismlu atselu armânescu: nai ma buni suntu armânjlji, 
di elj, grâmustenilji suntu ma ndzeanâ shi ditu lumachea a 
grâmusteniloru, câlivyeanilji sigura suntu pisuprâ. Di cându 
earam njicu duchii la pârintsâlji a mei idheea câ armânjlji 
suntu unâ mileti ma ndzeanâ di alanti. Mi ncâceam niscânti 
ori cu elj ti aestu lucru. A njeia ânj pari câ him unâ mileti ca 
tuti alanti. Yeoryi shi Pepa suntu cândâsits câ armânjlji li au 
tuti hărli. Pots s-badz pisti pi armânj. Sigura, vrurâ ta s-ljeau 
featâ armânâ shi, sigura, câ s-cârtirâ câ nu s-featsi ashi. Ama 
câtâ tinjie âlj poartâ ali nicuchiri shi câtâ praxi ânj da s-mi 
portu câtu cama ghini cu nicuchira! Yeoryi shi Pepa shi-arcarâ 
tora tutâ vrearea câtâ nipoatili a loru, Sara shi Despina, lucru 
normalu câ tse easti vrearea câtâ năulu bârnu. 
 Amu mari tinjii ti elj câ tse ânj deadirâ praxea tsi 
lipsea ama mi alâsarâ shi lefteru, mi alâsarâ s-adaru cum 
minduescu shi cum pistipsescu io. Avui mari tihi cu elj câ tse 
mi anvitsarâ s-hiu unu omu di aradhâ. 
 Anda earam njicu, multsâ ditu soi mi cârtea cu 
antribarea: „La cari tsâni ma multu: la mă-ta i la afen-tu?” Mi 
cârti aestâ antribari shi mi tsânu multu chiro largu di lumea 
armâneascâ. (ânj pârea câ tuts vor s-apunâ câ soia a lor easti 
ma bunâ). Pârintsâlji a mei s-duchirâ pirifanj cându mi 
aprucheai iara di lumea armânescu shi ahurhii s-adar lucru 
armânescu. Duchii ama la elj niscânti ori nvirinarea câ cheru 
multu chiro alargu di elj. Sh-mini mi duchescu niscânti ori 
ndirisitu câ nu shedu câtu lipseashti cu elj sh-câ nu-lj agiut 
câtu prindi: nu mashi câ nu-lj agiut, ama nica elj mi agiutâ 
mini.  
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Tu maia Vanghea, dada Pepa shi tati Yeoryi duchescu 
tutâ lumea armâneascâ alithea. Elj mi nvitsarâ s-u voi aestâ 
lumi armâneascâ. (16-17-li di Avgustu 2014. Textu angrâpsitu 
cu furnjia câ dada a mea ncljsi 75 di anj.) 
 
Isusita mea di la Livădz 
 

Criscui anvârligatu di cărtsâ di isturie sh-di 
matematică. Ti atsea, ânj fu multu lishoru s-apufusescu tsi voi 
si-adaru tu bană. Adrai matematică, câ tse isturia nu eara unâ 
optsiune tu chirolu comunistu. Ama armashi cu mirachea sh-
tră isturie. 

Dada acâtsă mirachi tră matematică di la dhascallu 
tsi-lu avu Sarighiol de Deal: Strâmbeanu Dumitru. Elu eara 
sotsu cu stripaplu Cutula sh-cu paplu Hrista. Eara mucanu 
ama avea anvitsată sâ zburascâ armâneashti. Anda teta 
Marenca, sora nai ma njica alu pap’ Hrista, bitsi 4 clasi, baba 
Cutula nu vru s-u alasâ ma largu la sculie: „Tsi, va u adrămu 
dhascală?” Teta Marenca easti mashi cu 3 anj ma mari dicâtu 
nipoata a ljei, dada a mea. Piricljul eara mari shi dada s-nu 
hibâ alâsatâ ma largu la sculie. La unâ yiurtie di numâ, 
dhascallu Strâmbeanu dzâsi si-u cljeamă Pepa, dada a mea: „u 
videts fitica aesta? Easti multu bună la matematică. Va si-
adară lucru tu bană.” Zboarâli u agiutarâ multu dada. Âlj 
deadirâ curai. Ti jali, Dumitru Strâmbeanu (tsi eara shi 
directorlu ali sculie) fu bâgatu ahapsi di comunishtsâ. Muri 
aclo. 

Tu 1951, dada dusi Beidaud (iu shidzu 3 anj la 
internatu) ta si-adarâ clasili 5-7. Aclo avu unu dhascalu multu 
bunu di matematică, Dincă, tsi avea anvitsatâ trei anj la 
Facultatea di Matematicâ. Fu datu nafoarâ di la facultati câ 
pârintsâlji a lui eara chiaburi (huryeats cu aveari ma mari). 
Aesta fu tihea lai alu Dincă. Ama fu tihea a cilimeanjloru di la 
sculia di Beidaud, cari avurâ unu dhascalu multu bunu di 
matematicâ. Tu 1954-1957, dada featsi liceulu Călărashi. 
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Shidzu n’casâ la lali Sucrati shi teta Tana. Aclo u vidzu tati 
prota oarâ dada. Fumealjea alu lali Sucrati shi teta Tana eara 
cusurini andoilea sh-cu dada sh-cu afendi. Aeshtsâ 
cusurini/cusurine furâ „apuntea” anamisa di elj. 

Lali Sucrati Papadumitru eara protu cusurinu cu pap’ 
Hrista (Ayora, dada alu Sucrati, eara soră cu stripaplu Cutula). 
Teta Tana, nicuchira alu lali Sucrati, eara protă cusurină cu 
paplu Tachi Gica. Teta Tana avu unâ miră laie. Afen-su a ljei, 
Steryiu, muri tu polimlu anamisa di grets sh turtsâ (1919-
1922). Steryiu eara frati cu stripaplu Yeoryi Gica. Dada ali teti 
Tani s-xanamârtă. Nu lj-u deadirâ Tana, tsi armasi cu baba a 
ljei, tsal’ Dimci Gica. Tana nu vini cu Gicanjlji. Paplu Yeoryi 
Gica pitricu zboru s-hibâ adusâ shi nipoata a lui Cadrilater. 
Lucru tsi s-featsi ma amânatu. Teta Tana armasi cu ponu câ 
armasi largu di dada a ljei. Tu anjlji 1960’ teta Tana aprâftâsi 
si shi-u veadâ dada tsi bâna Grâtsie (tsi shi ea putu s-yină 
Românie ta sâ-shi veadâ soia a ljei). Dunjeaua armâneascâ 
easti ’mplinâ di ahtări isturii „greali”. 

Lali Sucrati cânta la tsigulcă, unâ hâlati muzicalâ tsi-
shi adutsi cu avyiulia. Cântărili a lui, nregistrati pi caseti, nâ 
agiutarâ multu noi cilimeanjlji (mini, Marenca shi Ileana), câ 
tse cu aestâ muzică anvitsâmu ta s-giucămu. 

Tati acâtsă mirachi tră isturie tu polimu. Murirâ 
atumtsea multsâ tiniri armânj. Anamisa di elj, doi cumnats ali 
maia Gica (Chira shi Leoliu). Altsâ tiniri s-turna ditu polimu 
pliyuits, mplini di piduclj. Isturiili a loru lu minarâ tati shi lu 
featsirâ si-u va isturia. Tati avu unâ ziyă. S-mindui si-adarâ 
shi medicina (ti atsea câ avu sânâtatea ma cirucâ ama sh-câ lu 
vidzu afen-su câtâ tinje avea tră yeatsrâ). 

Paplu Halciu, fratili ali maia Gica, lj-u anvărtushe 
vrearea tră isturie alu afendi (pritu moabets shi cărtsâ). Tati 
ghivăsea isturia (pseftă) alu Roller anda vigljea oili. Tati intră 
la facultatea di isturie anamisa di protslji. Anda bitsi, lu 
dânâsirâ la facultati, iu fu asistentu, chiro di 7 anj. 
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Tati apufusi s-fugâ di la Facultatea di Isturie tu anlu 
1969. Adră unu lucru multu bunu. Mini hiu pirifanu câ adră 
lucurlu aestu. Ma s-armânea aclo, va-lj eara zori si-armânâ 
omu salami, normalu. Va s-hândâcusea tu psemati. 

Afendi fu, ditu 1969, dhascalu di isturie la liceulu 
„Mihai Viteazu” di Bucureshti. Vini pi catedra tsi u avu 
năintea a lui avdzâtlu anvitsatu armânu Valeriu Papahagi 
(avui bahtea s-lu vedu doauă ori, deadun cu tati); Valeriu avea 
ishită tu pensie atselu anu. Lu avui sh-mini dhascalu afendi la 
liceu. Di aradă, nu easti ghini s-ai pârintili dhascalu tu sculie. 
Tră mini nu fu unâ problemă aestu lucru. Tsi potu s-vâ 
aspunu, easti câ tati nu s-featsi di arshini ca dhascalu. Shi-u 
featsi ghini aestâ zânati. Matitadzlji/elevilji lu vrurâ, câ tse 
shtea s-dzâcâ pirmithi, shtea sâ zburascâ altâ soi dicâtu sâ 
azbura tu chirolu comunistu. 

Tsi mi anvitsă tati fu atsea ta s-mutrescu itsi fapt 
istoricu ditu ma multi perspectivi. Tati, tu chirolu comunistu, 
ânj dzâtsea acasâ isturia atsea „dealithea”. Ama ânj dzâtsea s-
amu angâtanu tsi zburăscu nafoarâ di casâ. Daima vru s-mi 
apridunâ. S-nu adaru glârimi. Shi adzâ ânj difturseashti: „s-nu 
intsrâ tu câvgă cu atselj tsi cumândâsescu cratlu.” Eara unu 
zboru tsi-lu avea anvitsatâ di la Constantin Giurăscu, unu 
multu avdzâtu istorianu, a curi tati âlj fu asistentu la 
Facultatea di isturie. Giurăscu fu bâgatu ahapsi di 
comunishtsâ (tu chirolu 1950-1955). 

Praxea a doiloru pârintsâ easti pânâ adzâ tu mintea shi 
suflitlu a meu. Elj suntu dyeafuri. Thimisescu unâ isturie cu 
elj doilj. Avea ishitâ deadun la balu, tră giocu. Tati âlj zburâ 
sâhats arada ali dadi tră isturie. Dada avea ma mari mirachi tră 
giocu shi eara cârtitâ câ nu gioacâ, ama armasi ta s-ascultâ 
isturiili alu tati. 

Di anda earamu njicu, thimisescu câ pârintsâlji a mei 
cânta deadun „Isusita mea di la Livădz” (eara aproapea 
singurlu cânticu tsi tati putea s-lu cântâ tutu).  
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Isusita a mea di la Livădz 
 
Isusita a mea di la Livădz, 
Di tru muntsâlji cu multi pădz, 
Iu s-discurmâ muntsâlji piturtadz, 
Iu nvireadzâ a noshtsâ chihâiadz. 
 
Veara s-bitseashti, toamna s-aproachi, 
Isusita a mea! 
Xeani anjurdzeashti, jalea a mea creashti, 
Livindeatsa a mea! 
Oh, oh, isusită mi tuchishi, 
Oh, oh, di anda dultsi-nj mi mutrishi. 
 
Isusita mea, mirachea mea, 
Plâcârie amu nu alt-tsiva, 
Zborlu a tău pi vimtu sâ-nj pitrets, 
Sâ-nj si parâ iarna fâr’ di gljetsu. 
 
Isusită, oclju chindisitu, 
Cu imnatlu a tău mushatu, pripsitu, 
S-yinâ cama ayonjea meslu maiu, 
S-nâ videmu la casa atsea ditu plaiu. 
 

Easti interesantu câ varianta tsi u shtiu di la pârintsâlji 
a mei easti dyeafurâ di atsea originală, cânticlu alu Yeoryi 
Merca. Ma-nghiosu vâ angrâpsescu cânticlu adratu di Merca. 
 

Isusita a mea di la Livădz 
                         Yeoryi Merca 
 
Isusita a mea di la Livădz, 
Ditru muntili cu multi pădz, 
Cu pâduri, cu dzenuri sh-piturtadz, 
Iu nvireadzâ a noshtsâ chihâiadz. 
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Toamna s-aproachi, veara s-bitseashti, 
Isusita a mea! 
Xeani anjurdzeashti, jalea a mea creashti, 
Livindeatsa a mea! 
Oh, oh, isusită mi tuchishi, 
Oh, oh, di anda dultsi mi mutrishi. 
 
Isusita a mea, scumpeatea a mea, 
Cându a s-tradz ânghiosu nu mi-agârsha: 
Zborlu a tău pit vintu sâ-nj pitrets, 
Sâ-nj si parâ iarna fârâ gljets. 
 
Isusită cu-oclji chindisits, 
Cu imnatlu-a tău mushat, prăpsit, 
Adu-nj cama ayonjea meslu mai, 
Sâ-nj ti vedu la casa a ta dit plai. 
 
Mea ca s-yină veara cu virdets, 
Va n-adnăm iar dolji cu mărets, 
Dolji mashi ti numtă a sâ zburâm 
Sh-vârnâoarâ nu a nâ dispârtsâm... 
 

Avui tihi mari tu bană s-amu ahtări părintsâ. 
 

Lali Nicu 
 
  Nicu, fratili ali dadi, muri tu 1965, tu ilichia di 17 di 
anj. Fu moarti di fonu (dinapandica, ninaturalâ). Nicu dusi 
Bucureshti tră unu meciu di box. Anda s-turnă Călărashi, s-
alină pi trenu. S-agudi la capu shi muri.  

Multsâ bârbats ditu soia Geacă murirâ di fonu. 
Nafoarâ di lali Nicu sh-di pap’ Hrista, amu nica doauă 
urnechi. Cutula, ficiorlu alu lali Niculachi (frati cu pap’ 
Hrista), muri la 34 di anj, tu apa ali amari (tu 1992). 
Thimisescu câ anda earam cilimeanu ânj deadi pâradz s-mi 
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duc ta s-vedu filmulu „S-vedz unâ steauă tsi cadi”. Pânâ adzâ, 
numa alu Cutula, tră mini, easti ligatâ di atselu filmu. 

Lali Nicu, ficiorlu alu lali Ianaculi (alantu frati alu 
pap’ Hrista), muri tutu di furnja a trenlui. 

Maia Vanghea pistipsea câ unâ turlie di blâstemu eara 
arcatu pi bârbatslji ditu aestâ fumealj. Maia fu multu aspâreatâ 
shi tră mini. Nj-aduna multu gailelu. Anda aveam 17 di anj 
(ca hilj-su) earamu aproapea ta s-moru (mi agudi unu camionu 
shi unu tramvaiu). Avui tihi mari shi ascâpai. Ama mârata 
maie, tut aspâreatâ armasi. Nu s-bâga tu strozmă pânâ nu 
intramu tu casâ. Shidea pi unu scamnu, aproapea di ushi, ta s-
poatâ s-mi avdâ anda mi turnamu. 

Lali Neli, fratili nai ma njiclu ali maia Vanghea, bâgă 
numa a ficiorlui ma njicu dupâ lali Nicu. Maia Vanghea purtă 
daima cu ea unu caduru alu Nicu. Atsea icoană u amu totna tu 
minti anda mi minduescu la aestu lali a meu tsi nu-lu cunuscui 
canâoarâ. 
 
(Teta) Marioara 
 

Sora ali dadi, teta Marioara, fu tră mini unâ dheftiră 
dadă. Avu angâtanu di mini multu chiro (Călărashi, pânâ tu 
1973 shi apoia Bucureshti, tu anjlji 1975-1978). Idyea ca maia 
sh-ca dada, shi ea s-vâtâmă cu lucurlu. Thimisescu câ anda 
shidea cu noi Bucureshti nâ deadi unâ praxi multu bună a 
njeia shi a sor-meai. Nâ vigljea anda adramu themili tră sculie. 
Tu bitsita di stâmânâ nâ bâga shi noi tu lucru (eara lucri 
lishoari). Angreacâ multu tră unu cilimeanu si-nveatsă ta s-
hibâ responsabilu. Teta easti cu 14 di anj ma njică di dada. 
Ligâtură a loru soră-soră easti urnechi tră tuts. 

Numta ali teti  mi featsi s-u duchescu numta 
armânească. Semnu njicu, semnu mari. Thimisescu cându si-
adră tenda tu uborlu a nostru. Corlu pi geadei, pârâstâsearea a 
dhoarâloru (mini shideamu pi eali shi câftai pâradz tră eali). 
Dupâ tsi teta s-mârtă (pi Ghitsa alu Ljepuru), cathi veara 
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shideam multi dzâli Slobozia la teta (multi ori nidzeamu la 
balta di Amara; aclo anvitsai ta s-anotu). Mâcărili ali teti eara 
multu buni, cata cum easti shi ea. 

Teta avu bană greauă. Fratili a ljei muri anda ea avea 
12 di anj. Afendi a ljei muri, cându ea eara di 20 anj. La 39 di 
anj eara s-moarâ di lângoari. La 59 armasi veduvă. Cu tuti 
aestea, teta armasi daima sirină shi bunacică. 

Naparti di atsea câ himu soi, teta Marioara easti nuna 
tsi ti pâtidză, nuna tsi mi ncurună mini shi dadâ-ta. Armânjlji 
si-alavdâ câ nuniljea s-tsâni multi bârnuri. Tră mini nu fu ashi. 
Tră părintsâlji a mei, nunlu di la ncurunari nu fu nunlu tsi 
pâtidză unu di elj. Mini nu fui ncurunatu di atselu tsi mi 
pâtidză (i di unu di soia a lui). Mi hârsescu câ naparti di 
ligâtura di soi, mi leagâ di teta Marioara shi atsea câ easti 
nuna a noastrâ.Ficiorilji a ljei, Mihai shi Cristi, lj-amu ca frats. 

Unu lucru paraxinu (a curi furnje nu u achicâsescu 
ghini) easti atsea câ daima âlj greamu ali teti pi numa njică: 
Marioara. Sigura nu eara unâ xichi di tinjie. Unu sotsu 
(Yeoryi Hristu) mi featsi s-duchescu câ nu easti ghini aestu 
lucru. Di atumtsea caftu s-ufilisescu zborlu „tetă”. 

Dupâ tsi teta armasi veduvă, dupâ unu chiro, vini 
Bucureshti. Nâ agiută multu. Ea fu „yitria” nai ma bunâ tră 
lângoarea a pârintsâloru. Ea shi cusurinlu Mihai suntu atselj a 
curi lâ hiu borgi tră angâtanlu tsi-lu avurâ di părintsâlji a mei. 
 
Marenca 
 
 Sor-mea easti ma mari di mini cu unu anu shi 
giumitati. Thimiserili cu ea suntu ligati di agiocu. Nâ giucamu 
dipriunâ tu uborlu ali mai. Nai ma multi ori eara cu noi Ileana, 
tsi eara teta a noastră, ama eara idyiulu bârnu cu noi. 
Sufseamu lenturlii di agiocuri tu cari ufiliseamu stranj, scamni 
shi alti stolizmi. Niscânti ori nâ fâtseamu câ earam taha featili 
tsi shidea la maia cu nichi. Mini mi alâxeamu tu stranj di 
featâ. Eara niheamâ paraxinu. Agiucamu shi fotbal cu 
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Marenca. Nidzeam tu parcul di la Jirlău shi la Borcea, iu nâ 
ascâldamu. 
 Surpămu nâoarâ deadun bradlu di Cârciunu. Nu 
aveamu izini s-mutrimu la televizor dupâ sâhatea 19.30. Unâ 
exceptsie tră cari nj-aducu aminti: unâ finalâ di tenisu iu 
agiuca Ilie Năstase (finala di la Wimledon, 1972?). 

Nâ anciupamu multu cu Marenca. Niscântiori eara 
pârjinâ salami. Nu lâ dzâtseamu a pârintsâloru câ tse shteamu 
câ dada va nâ vâryeascâ multu (thimisescu câ aveamu dolji 
niscânti tishchirei iu tsâneamu isapea tră câti bushi/pliscuti 
apruchemu/deadimu). 

Marenca aspusi ma ayonjea sinferu tră lumea 
armâneascâ. Nidzea la zaiafets armâneshtsâ iu cânta parei di 
tiniri armânj. Mini mi tsâneamu largu câ tse ânj pârea câ suntu 
ma multu agiocuri di vreari aesti andamusi. Ânj pârea câ hiu 
njicu tră ahtări lucri. 

Tut deadun cu Marenca neshiu la balurili armâneshtsâ 
tsi s-tsânea tu chirolu comunistu (thimisescu unu ahtari balu 
iu vini balerinlu Ion Tugearu shi lingvistulu Nicolae 
Saramandu). Marenca nidzea la tuti aesti baluri. S-frândzea la 
giocu. Aveamu anvitsatâ dolji s-giucămu dupâ muzica la 
tsigulcă alu lali Sucrati (deadun cu Ileana). Di la aesti 
andamusi, Marenca yinea niscânti ori sh-cu cărtsâ 
armâneshtsâ. 

Thimisescu câ Marenca fu la andamusea tră 
xanaadrarea ali Sutsati Culturali Macedo-Române (SCMR), tu 
martsu 1990, la Academia di Studii Economitsi (iu ea eara 
studentă). Marenca fu membru fondatoru la SCMR. 

Marenca s-mârtă cu unu persanu. Maia eara multu 
cârtitâ: „s-mârtă cu unu turcu”. Vreamu si-u facu maia s-
achicâseascâ atsea câ „persanlu” nu easti „turcu”. Tră maia, 
„turcu” eara musulmanu. Ta s-achicâsits cum eara maia, 
vreamu s-vâ dzâcu câ anda muri, aflămu tu tishchireaua a ljei 
cadurlu ali Marencă tinirâ, mushatâ. Maia nâ vrea pisti tuti 
vâryerili, pisti tuti zboarâli.   
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Thimiseri 
 

Adutseri aminti di anda earam njicu suntu pispiliti tu 
tutâ aestâ carti. Higu aoa niscânti thimiseri tsi nu au ahâtâ 
simasie ama cari armasirâ tu mintea shi suflitlu a meu. 

U thimisescu daima maia Vanghea cum lucra. 
Urdzârea shi nâvâdearea mi arisea multu. Maia scârmâna lâna 
(aclo agiutamu sh-mini; u agiutamu shi cându adra gljeami). 
Adra buiauă cu cari nvupsea iambulili. Adra sâpuni ditu ligda 
di la porcu. Thimisescu unu „munti” di dumăts (adunati ditu 
gârdinâ) ditu cari adrămu cu maia sucu di dumăts. Anda nâ 
sculamu tahina, mini shi Marenca adramu apatlu, 
andâplâseamu pijamalele  (maia nâ avea prăxită ghini; nâ 
bâga sh-noi pi lucru).  

U aducu aminti cum ’nâ oarâ mi pitricu la cushcunaru 
ta s-ljeau oauă di la găljnj. Câdzui pi scâri, frâmshiu oauăli shi 
mi duchii multu câbati (maia nu mi agudea ici ama shteamu 
câ va mi vâryeascâ). 
 Anda yinea pârintsâlji, nâ adutsea jucăreali mushati. 
Thimisescu câ nj-adusiră unâ mashină di cursi ’nâ oarâ. Altâ 
oarâ, unu camionu. Li asparshu tu prota dzuă. I că nu-nj dâdea 
di mână, i câ vreamu sâ-lj crepu pârintsâlji. S-lâ aspunu câ nu 
mi ariseashti câ mi „deadirâ” ali mai. 

Maia bâga vasili ma buni anda yinea pârintsâlji. Ceaia 
u beamu tu ma bunili scăhi. Oulu lu luamu ditu unu vasu 
paraxinu (tsi avea bicimea a oului). Measa u loamu pi 
verandă. Tu ahtări apuhii avdzam pirmithi cu dada anda eara 
njică (daima avu orixi; ’nâ oarâ lândzidzâ tră orixea tsi u avea 
tră ciocolata arcatâ di americani tu denghili cu agiutoari, tu 
chirolu di dupâ polimu). Aveamu mari tinjie tră mâcari. Aesta 
sh-câ tse, niscântiori, antribămu tsi va s-mâcămu shi maia 
apândâsea: ghivări i tsâruhili alu Zica. Shteamu câ aesta va 
s-dzâcâ câ nu va s-mâcămu tsiva (ghivări tră noi eara 
mucănesculu răbdări prăjite, ama noima eara mâcări scumpi, 
tsi si-află/adară cu zori; maia âshi pizuia cu noi). Zica eara 
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unu omu avutu, ama sclinciu, tsi nu didea mâcari a arugatsloru 
a lui (i lâ didea dipu putsânâ mâcari). 

Maia cu dada, tsi eara doauăli genii tu yenealoyie, 
shidea moabeti tu verandă tră tut tsi s-fâtsea tu soi. Atumtsea 
avdzam numi paraxini: Abagi, Abrazi, Agighiosu, Anagnoste, 
Arapci, Barba, Bardzu, Barzache, Bâcă, Beiu, Beli, Beta, 
Bibu, Bitsi, Bizdriyeanu, Broscu, Brova, Buicli, Caimacamu, 
Camburi, Canacheu, Carali, Caraolani, Carniciu, Ceara, Cepi, 
Chilipiri, Cidina, Cinlu, Cioshcu, Ciota, Ciulachi, Ciulifică, 
Culerda, Culina, Dzurdzu, Duma, Farin, Farmachi, 
Galeamani. Gândea, Geambazi, Geoga, Gheracosta, Ghivrecu, 
Ghizari, Guli, Hagea, Hagivreta, Haita, Hataim, Gândea, 
Lengiu, Leoliu, Limona, Ljepuru, Mangiuchi, Merca, Mindu, 
Mishaca, Mishu, Muia, Njrlu, Pală, Papahaha, Papari, Paris, 
Parishcu, Pashata, Peanci, Plecadite, Premciu, Psaltu, Pshanu, 
Samara, Saramandu, Saulea, Shatrapeli, Tomi, Toza, Tulică, 
Tsindzifu, Zarcu, Zdoca, Zeli, Zlati. Numili asuna paraxinu, 
exoticu. Ducheamu câ aspunu unâ altâ lumi. Shcretili numi 
armâneshtsâ! Adzâ, anda murimu dzuă di dzuă, numili a 
noastri aspunu câ nica himu tu bană. 
 Ditu yismăciun 1973, Marenca, sora a mea, fudzi la 
părinţâ, tră sculie. Mini armashu singur cu maia Vanghea 
(vârâ 2 anj). Mi agiută multu atselu chiro. Nu hiu aspâreatu di 
singurami. Shideam sâhăts arada pi unu sturu di la poartă shi 
mutreamu „lumea”. Alti ori, shideam tu pomu shi mutreamu 
gârdina/bâhcelu. 

Anvitsai s-mi alinu pi casâ. Shideam pi citii shi 
mutreamu tu uborlu di la grădinica tsi eara dinâpoi. Videam 
cilimeanjlji cum s-agiuca. Mi pitricu sh-mini maia la 
grădinică ama shidzui putsânu chiro. Thimisescu câ anvitsai 
shi niheamă franceză la grădinică. Mi agiută aestu lucru unâ 
oară, anda niscântsâ gali dânâsirâ la casa ali mai (tsi eara pi 
geadeia cari dutsea la amari) shi-lj câftarâ apâ ali mai. Putui s-
u agiutu maia, sâ-lj dzâcu tsi vrea xenjlji. Francezilji dzâtsea 
„oui”, maia dzâtsea „ui! ui!” shi s-achicâsea ti mirachi. 



 

60 
 

Earamu andornicu/răzleţ/singuratic shi mi arisea s-u 
vedu, di aynanghea, dunjeaua. Ama, tut atumtsea anvitsai si 
zburăscu cu multsâ oaminj. Dupâ tsi muri paplu (1973), cathi 
dzuă tritsea soia s-u veadâ maia, s-u antreabâ maca ari 
ananghi di agiutoru (lj-aducu aminti lali Cota shi lali Nicu, 
ficiorlji alu paplu Ianaculi, tsi tritsea dipriunâ s-u agiuâ maia; 
thimisescu câ elj tăljea porculu), Lu thimisescu shi lali 
Ghioghi (ficiorlu alu pap’ Costa, fratili ali mai) tsi yinea multi 
ori shi tsi nâ fâtsea si-arâdemu cu shicăili a lui (âlj dzâtsea ali 
mai câ-nj da mashi ceai).  

Thimisescu câ unâ oarâ loai unâ pliscutâ di la unâ 
ghiftâ, anda shideam pi sturlu di la poartâ. Ânj pari câ âlj 
dzâshu „dă-nj shi a njeia unu pâră.” Ghifta nu pistipsi tu 
câftarea a mea; âli si păru peză. Alti ori nj-ascuteam stranjlj 
shi aurlamu la atselj tsi tritsea pi geadei (exhibitsionismu 
paraxinu). Vahi eara unu semnu câ-nj si aura singuru (shi 
vreamu sâ zburăscu cu oaminjlji).   

Tut Călărashi anvitsai tsi easti pârjina. Fui bâtutu 
salami doauă ori di niscântsâ cilimeanj. Nitsi nu ducheam câ 
tse loai pârjină. Angâldâsii atumtsea cum easti aestâ lumi. 
 Thimisescu câ durnjeamu niscântiori nafoarâ, pi unu 
apatu di pi verandă. Dzâlili di vearâ cu cânină mi arisea s-mi 
ascaldu (sâhăts cu arada) tu unâ cupanje mari. Tutu cu maia 
anvitsai s-mutrescu uranolu. Neasimu nâ dzuă tu păduri, dupâ 
urdzâts. Unâ hopă mutrii ndzeană. Ponjlji ânj pârea câ nu s-
bitsescu. Ama tsi mi ciudusi fu tserlu. Canda lu videamu prota 
oarâ. Nj pârea fârâ mardzini/sinuri. Atsea singhinisi/emotsie 
nu potu si-u agârshescu nitsi adzâ.  

Vâ dzâshu câ thimiserili ditu aestu capitolu nu au 
ahâtâ simasie. Eali angreacâ multu trâ mini câ nj-aducu aminti 
di anda earamu njicu, cându tuti lucurli eara mushati, cându 
hâvaia anjurdzea mushatu, cându tuti căljurli dinintea a mea 
eara dishcljsi. Sh-nj si fatsi doru s-hiu iara cilimeanu. „Ah, 
dzâli măyipsiti, moi, tsi achishuratu ayonjea ...” 
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Thimiseri 
           Mihali Prefti 
 
Nj-u doru di ficiurami, 
Di leagânlu ditu mandră 
Adrat di unâ sigimi 
Shi-aspindzurat di grendă. 
 
Nj-u doru sh-di călivă, 
Sum nuclu dit ayinj, 
Di iu bâteam câmbana – 
Ta s-avinăm gâljnjli... 
 
Sh-di dzeana di stri hoară, 
Di iu ashtiptam s-dipună 
Primveara, cu câldură 
Sh-cu martsulu di mână! 
 
Preasinjli cu hasca – 
Când tuts nâ himuseamu 
Cu gurli dishcljsi, 
Halvălu s-lu-acâtsămu... 
 
Di tahinărli atseali, 
Anda nâ dishtiptamu – 
Sh-dip ningă sufrântseali 
Arusticadz aflamu! 
 
O, dzâli mâyipsiti! 
Tsi achishurat ayonjea 
Sh-fudzit – ca pi inati... 
Canda vâ ved aynanghea! 
 
 
 



 

62 
 

„Anda earai njicu, nu earai armânu.” 
 

Aesti zboarâ ânj furâ dzâsi cându mi mintii sh-mini tu 
lucurlu armânescu. Duchits ca tsi turlii di minduieri suntu 
dinâpoia a alushtor zboarâ. 

Anda earamu njicu, zburamu mashi armâneashti. 
Bircheavis ali maia Vanghea! Anvitsai română la grădinică 
shi la sculie. Mi amintai Bucureshti. Di la 6 meshi la 6 anj 
criscui Călărashi, la maia Vanghea. Anda mi turnai 
Bucureshti, nu zburamu ghini română. Thimisescu câ ishii 
nafoară tu protili dzâli anda mi turnai Bucureshti. Vreamu s-
mi agiocu, ama nu shteamu canâ. Protlu ficioru cari vini shi-nj 
gri ta s-intru tu agiocu cu alantsâ cilimeanj fu Robert. Nu 
shteamu atumtsea câ Robert eara armânu. Anvitsai ma 
amânatu. Tsi tihiseari! Robert eara ditu soia Avgantsi. Nu 
shtea armâneashti (mashi ndoauă zboarâ). Paplu a lui fu 
vâtâmatu di comunishtsâ (10 di martsu 1950), ti furnjia câ-lj 
agiută armânjlji tsi si-alumta cu comunishtsâlji. Armashi sotsu 
cu Robert tutâ bana. 

Tut atumtsea, protili dzâli anda mi turnai Bucureshti, 
mi antribarâ ficiorlji câ tse amu semnu pi mâna stângă. Lâ 
dzâshu: „m-am ars cu ligdă”. „Ce-i aia ligdă?” „Păi, ligdă.” 
Mi turnai multu nvirinatu ncasâ shi lâ dzâshiu a pârintsâloru 
câ ficiorilji di nafoarâ nu shtiu tsi easti ligda.  
 Dealithea easti, ama, câ anda mi turnai Bucureshti, 
ahurhii s-agârshescu multi ditu zboarâli armâneshtsâ tsi li 
shteamu. Aesta sh-di furnja câ pârintsâlji a mei nu para zbura 
armâneashti anamisa di elj. Tata dipu putsânu, dada ma multu. 
 Ama, ditu 1979, maia Vanghea vini la noi, iu armasi 
pânâ muri. Cu ea zburamu mashi armâneashti (ahâtu cât 
puteamu mini). 
 Anda aveamu vârâ 10-11 anj dada nâ acumpâră shi a 
njeia shi a sor-meai câti unâ clavietă. Anvitsai ta s-cântu la ea. 
Duchii atumtsea unâ mari harauă ta s-cântu la clavietă cântitsi 
armâneshtsâ. La serbărili a sculiiljei cântai, deadun cu 
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Marenca, „Featâ armânâ” shi „Samiotisa”. Earam axi s-cântu 
la clavietă itsi cânticu armânescu tsi-lu avdzamu. Dealithea, 
nu earamu armânu! 
 Nicushor, tsi anyisa si-adrămu unâ parei tsi s-cântâ la 
numtsâ (ta s-nâ umplemu gechili di pâradz), mi bâgă ta s-hiu 
la orgă/clape/acordeon tu atsea parei ditu yisu (nu fum axi si-
u adrămu vârnâoarâ). 
 Prindi s-dzâcu câ atselj armânj tsi dzâcu câ nu earamu 
armânu anda earamu njicu, angâldâsescu elj unu lucru. Atsea 
câ aveamu niheamâ inati pi armânj. 
 Mi anvirina materialismul armânescu („gepea easti 
universulu a loru”). Mi cârtea câtu alâvdâtori eara armânjlji. 
Shi pirifănjlj a loru nu avea aspuneari. Ghio armânjlji nu s-
alasâ! Shteamu niscântsâ armânj ditu soia a noastrâ alâsats. 
Shteamu altsâ tsi nu eara alâsats, ma bana a loru eara ti 
puvrie! 
 Ghio-taha armânjlji suntu prăxits! Videamu niscânti 
muljeri arali shi muzaviri, cu unâ mari măsturlâche tu 
ntsăpături shi peză. Videam moabets iu tuts azbura tu idyiul 
chiro (tsi praxi easti aesta?). Multsâ vrea s-lâ spunâ a alântoru 
câ nu suntu mbaru. Canda canâ nu asculta canâ. Tuts vrea ta s-
hibâ tu prota thesi, s-hibâ ascultats di alantsâ.  

Duchii ma amânatu câtu alăthuseamu. Sigura câ avea 
alâsări tu lumea armânească, ama eara putsâni. Shi atselj tsi 
adra lucurlu aestu eara pizuits tu cântitsi. Aesta eara urnechi 
tră alantsă: ma s-adrats ashi, va vâ easâ numâ! Shi canâ nu va 
vâ da di mânaru! Iara cacu-zburârea avea shi ea noima a ljei. 
Ziliulu, eryulu, tu lumea armâneascâ, au unâ noimă pozitivă. 
Tuts vor si-aibâ ma multu di soia a loru, di sotslji a loru, di 
vitsinilji a loru. Ti aesta, lucra multu! 

Atsea tsi mi featsi si-aduchescu câ alăthusescu fu teta 
Marenca, sora nai ma njică alu pap’ Hrista. Anda earam njicu, 
nu u strâxeamu. U thimisescu cum yinea la maia Vanghea 
(cumnata a ljei) shi-nj pârea câ u aurlă, câ u cutuyurseashti! 
Mini vreamu si-u apăru baba shi aurlamu sh-mini la teta 
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Marenca. Ea mi fuvirsea: „Va tsâ antsapu limba cu aclu!” 
Lucurli si-alăxiră cu chirolu. Duchii ma amânatu tsi omu bunu 
eara teta Marenca! Eara shi unâ muljeari lucrâtoari shi multu 
chischină. Iara oaspitslji a ljei eara aprucheats ca văsiljadz! 
Shi adzâ, cându teta easti ligatâ di lumea di tora cu putsâni 
hiri, anda yini cariva s-u veadâ, antreabâ featili a ljei: „avut 
angâtanu di oaspits?”  

Zburarea cu silă tu lumea armâneascâ easti unu nomu. 
Ea nu aspuni câ oaminjlji tsi azburăscu ashi suntu arăi, mea câ 
au multâ pasiune tu moabeti. Shi agresivitatea armâneascâ ari 
shi ea noima a ljei. Armânjlji suntu masturi tu cutuyurseari sh-
tu critică. Mini earamu mulacu anda earam njicu. Anda 
criscui, mi anvitsarâ armânjlji s-hiu ma sertu. 

Armânjlji nu para-lj alavdâ alantsâ. Aestu nu easti 
unu lucru arău. Nu lipseashti s-ashteptsâ alâvdări ti lucârili 
buni tsi li adari (aestu lucru lu nvitsai tu dunjeaua 
armâneascâ). 
 Ta s-mi tornu la moabetea ditu aestu capitolu, anda 
earamu njicu nu earamu ma putsânu armânu (ama nitsi ma 
multu di alantsâli). Nidzeam la numtsâ, la dzâlili di numâ, la 
mortsâ, la misăli. La tuti atseali andâmâseri tsi ti liga cu multi 
hiri di alantsâ armânj.  
 Avui ama niheamâ tihi ca tse dada a mea s-dutsea la 
bâsearică shi la numtsâli iu nu earam soie. Eara unu ispeti s-ti 
aduni cu alantsâ oaminj aclo shi s-shedz moabeti cu elj. Prota 
mi cârteam (shideam aclo nai putsânu unâ sâhati) ama diapoia 
ahurhi s-mi ariseascâ. Ânj pârea câ u achicâsescu ma ghini 
dada. Tut dada eara atsea tsi s-dutsea la tuti andamusili 
armâneshtsâ tsi s-fâtsea tu chirolu comunistu. Pânâ adzâ mi 
ciudusescu cum loa di hâbari di aesti andămuseri. Di aclo 
yinea cu cărtsâ armâneshtsâ (isturie, literatură). Aveam tu casâ 
tuti cărtsâli tsi avea subiectu armânescu. Nai ma multu mi 
fascina dictsionarlu alu Tache Papahagi (editsia ditu 1974). 
Tu elu câftamu zboarâli tsi nu li achicâseamu. Cărtsâli 
armâneshtsâ mi agiutarâ multu s-hiu armânu. 
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Monica  
 
 Tu cărtsâ, anvitsatslji azburăscu tră endogamia la 
armânj, ncurunarea mashi năuntru a miletiljei armâneascâ. 
Sigura, aestu lucru easti unu semnu tră instinctulu di 
conservare tsi lucreadzâ la armânj. Easti shi unâ turlie di 
realismu armânescu. Ti ansurai cu cariva ditu unâ soi tsi u 
shteai. Atsea tră furnjia câ „gortsulu cadi sum gortsu”. Maca 
pârintsâlji suntu nicuchiri, tinjsits, ashi va s-hibâ shi 
feata/fciorlu. Maca pârintsâlji suntu lândzidz, ciruts, pseftsâ, 
ashi va s-hibâ shi fumealjea (ti atsea voru cunushteari huili, 
câsurili). Ti atsea, tu chirolu veclju angrica multu pruxinitlu. 
Elu eara sots/soi cu ficiorlu shi feata. Oaminjlji avea pisti pi 
elu câ dzâtsi averlu. Pruxinitlu apruchea dhoară, tră lucurlu 
tsi-lu featsi, unâ preaclj di pâputsâ. Easti ti hazi tsi dyeafurauă 
easti anamisa di zborlu românescu proxenet shi zborlu 
armânescu pruxinitu (cu tuti câ doauâli zboarâ au idyea 
arâdâtsinâ). 

Sigura, niscântiori, pruxinitslji alăthusea (cu voli i 
fârâ voli). Alti ori, pârintsâlji eara atselj tsi alăthusea. Ashi si-
amintarâ cântitsi cari aspunu aesti ncurunări, iu feata (i 
ficiorlu) armânea cu mârazi câ nu loă preaclj uidisitâ tră 
ea/elu. Ma nghiosu, easti unu cânticu tsi ti arisea anda earai 
njică shi tsi-lu cântai deadun cu mini sh-cu dadâ-ta. 

 
Ore lea dado, tsi-nj fâtseshi 
cu bârbatlu tsi-nj dideshi? 
Mini-lu pitricui pâzari, 
ta s-ljea unu chilă di sari. 
Nu sh-loă sari, câ-shi loă meari 
shi atseali li mâcă-n cali. 
 

Tu lumea armâneascâ eara alâvdati multu atseali 
muljeri (i atselj bârbats) tsi, cu tuti câ preacljea nu eara 
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uidisitâ, s-purta tinjsitu, cu nămuzi. Interesantu easti unu 
cânticu di la Livădz tsi aspuni isturia ali Striyeani. 
 
Livendă easti mushata armânâ, 
Striyeana atsea cu mari doru. 
Di tuts âi vrutâ, zilipsitâ, 
câ shi-fu bunâ shi tinjsitâ. 
 
Truplu lu ari analtu shi sveltu,  
ma cându imnâ, tutu ma ljea, 
cându imnă tutu s-mutreashti, 
câ ashi ea ma u ariseashti. 
 
Unâ shchepi albâ, n’capu shi-arucâ 
shi atumtsea adarâ, ai de de! 
S-nu u ardâ sorli caldu di veara 
shi s-nu s-tucheascâ ca vârâ tsearâ. 
 
Striyeana, perlji pi pâltări, 
A curi adari ahtări cripări? 
Striyeana, perlji neali-neali, 
Scări lj-adari ta s-mi alinu. 
 

Higu aoa nota tsi u angrăpsi Cula Lengiu-Tricu tră 
aestu cânticu: „Striyeana Tomi (alu Găidăgi) di Mărili Livădz, 
[amintatâ] aproapea la anlu 1895. [...] Eara multu mushatâ ma 
âlj deadirâ ti bârbatu unu picuraru tsi nu eara mushatu. 
Tritsearea a ljei fâtsea s-toarnâ ocljlji tuts bârbatslji, ma ea nu 
deadi dhicheuma la canu. Mutrea multu mârsha a ljei shi totna 
ndreaptâ ishea nafoarâ. Aestu cânticu s-featsi, ca cumu dzâcu, 
aclo iu s-aduna  ta s-coasâ stranj. Dzâcu câ eara adratu di 
raftulu  Yeoryi alu Abrazi (alu Psaltu, di Obari).” Videts tu 
aestu cânticu câ ari shi vreari/sivdai/ayapi ama ari shi nămuzi.  

Unu mari piriclju tră curunili armâneshtsâ eara xinitia. 
Ti atsea multi cântitsi u blastimâ. 
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Nathima cari featsi xeana, 
Dumnidză s-lj-astingă bana 
câ nâ shcretuirâ hoara. 
Blăstimats s-hibâ di nveasti 
sh-cama multu di lăili feati 
că li-alasâ nimârtati. 
Chiragi, fă-nj-ti curbani, 
s-nj-aduts gionili ditu xeani. 
Cara s-lu aduts pisti munti 
tsâ dau fluriili tsi amu pi frâmti 
sh muntsâlji ma s-aibâ niori 
va ti alasu s-mi bashi trei ori 
ca s-tsânj minti pânâ s-mori. 
Cara s-lu aduts pi geadei 
tsâ dau flurii shi migits câts s-vrei. 
Foclu s-u ardâ atsea Vlăhii 
câ sh-fug gionjlji tu ilichie. 
Ma nchisescu sâ s-toarnâ acasâ, 
ies vlăhuti sh-nu-lj alasâ. 
Nu shtiu laia-nj tsi sâ-nj fac 
câ armashi fârâ bârbatu 
Sh-nj-ascuchi sândzâ ditu hicatu! 
 

Ma-ndzeanâ, vlăhutili/mucanili suntu luyursiti unu 
mari piriclju tră bârbatslji armânj fugats Românie. 
Câtâyurserli tră mucani tu lumea armâneascâ aspunu frixi. 
Mârata Monica, nicuchira a mea, avdzâ di ca-shti câti ori 
ahtări zboarâ dzâsi di armânj tsi nu s-ndirisea ici di mini i di 
ea (nu shtiu maca eara zboarâ dzâsi isticli i nu). 

Ama, „dzâcu aushilji câ nu-i ghini s-ljeai nveastâ cu 
sivdai” (Nicolae Batzaria). Mintiminjljea a aushiloru dzâtsi câ 
mushuteatsa marănyiseashti, ma hărlili suntu tră totna. 
Piricljulu a curunjloru mintiti easti zgrăpsitu sh-tu unu altu 
cânticu, adratu dupâ dheftirlu polimu mondialu. 
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Pâduri di la hoarâ,  
Cu msheatili livădz,  
Gione, s-nu agârshimu 
A noastri buni arădz. 
Cara s-vrei, lăi gione, 
S-ai nâ nveastâ bunâ, 
Nsoarâ-ti, lăi gione, 
Cu nâ featâ armânâ. 
Ti-a meu tati sh-mumă, 
Nj-luai nâ featâ armânâ, 
S-lâ hibâ volea mplinâ. 
Cari ljea featâ xeanâ/mucanâ, 
Pi suflitu ari aranâ. 
Cara s-vrei, lăi gione, 
S-bânedz banâ msheatâ, 
S-nu mutreshtsâ gione, 
S-aibâ multâ njeatâ. 
 
 Sh-mini bânai aestâ presiuni tsi u aspunu cântitsli. 
Easti unâ ziyă tsi prindi si-u tsâni. Di unâ parti easti tinjia shi 
vrearea tră pârintsâ, pâpânj shi miletea armâneascâ. Di alantâ 
parti easti geanlu a tău. Vrearea/sivdaia/ayapea nu ari sinuri. 
Nu pots s-u azâptâseshtsâ inima. 

U thimisescu maia Vanghea cum vrea sâ-nj aflâ 
nveastâ armânâ. Ânj dzâtsea tră tadi featâ. Paraxinu eara câ 
maia câfta feati mushati, cu aveari shi singuri la pârintsâ. 
Eara, dealithea, feati ti mirachi. Ama maia agârshea câ 
bânămu tu altu chiro. Lumea di adzâ easti multu alăxitâ di 
lumea tu cari bâna pâpânjlji a noshtsâ. 

Vrearea ali mai tră lumea armâneascâ eara ahâtu mari 
câ niscânti ditu pripunirili a ljei câlca nomuri di pisti 
(thimisescu câ unâ hopă ânj zburâ tră unâ featâ di cari earamu 
ligatu pritu hiri di nunilje). Mi ancâceamu niscânti ori cu ea. 
Maia ânj dzâtsea câ armânjlji li au tuti hărili. Lj-adutseamu 
aminti di CT, unâ soie de-a noastrâ tsi fu alâsatâ di nicuchirlu 
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a ljei armânu, trei stâmâni dupâ numtâ (nicuchiru tsi fudzi cu 
mushavera a lui). Altu pirmithu cu cari u cripamu maia eara 
atselu cu unâ hlină tsi shi-alâsă bârbatlu cu doi cilimeanj ta s-
fugâ cu unu bârbatu. Mârata maia! Nu shtea cum s-u shutsâ! 
Ânj dzâtsea câ avemu shi ahtări oaminj ama suntu putsâni. Ea 
vrea cuscri armânj cu cari s-ti aduni, cu cari s-ti vedz, cu cari 
s-hii pirifanu tu soie! 

Pânâ tu ma nâpoi, adrai tsi-nj dzâtsea inima shi 
pistipsescu câ adrai unu lucru bunu. Interesantu easti shi atsea 
câ maia a mea fu prota tsi u apruche Monica, nicuchira a mea 
(tsi poartâ clirunumie română, ghirmanâ shi măgeară). Si-
achicăsirâ la lucru, anda adra mâcări. A njeia nj-eara fricâ ti 
atsea câ u shteamu maia cum aflâ câsuri la lucru. Ti ciudie, 
maia u alâvdă nicuchira (lucru tsi maia nu para lu adra). Anda 
nâ turnămu di la numta a noastrâ, tu aftuchină earamu mini, 
Monica shi maia. Imaginea/icoana atsea va s-armânâ daima tu 
suflitlu a meu. 
 
Mintitu tu lumea armâneascâ 
 
 Tu ahurhita a anjloru 1990’, Tacu (Dumitru) Piceava 
(protu cusurinu cu afendi) ahurhi si-adarâ rebus (zboarâ 
ncrutsiljeati) pi armâneashti. Ahurhii s-pitrecu (la revistă) 
dizligărili la rebus (thimisescu sh-câ amintai unu premiu tră 
aesta). Ufilisii multu, tu atselu chiro, dictsionarlu alu Papahagi 
shi anvitsai ma ghini armâneashti. Tu 1996 ahurhii s-
angrâpsescu tră revista alu Piceava, „Bana Armânească” 
(prota angrăpseamu articolili tu română shi lali Tacu li 
apridutsea pi armâneashti; ditu 1999 ahurhii s-angrâpsescu 
armâneashti). Tu 2004, angrăpsii unu articolu tră Tacu 
Piceava tsi putets s-lu ghivăsits ma-nghiosu. 
 

19-li di Yinaru 2004, Dumitru Piceava âncljisi 63 di 
anj. Amânai s-angrăpsescu ti elu ti furnjia câ yinea alidzerili 
la SCA, Sutsata Culturalâ Armânească di Bucureshti (31-li di 
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Yinaru 2004). Hiu nipotu alu Tacu Piceava shi ti atsea aestu 
textu easti subiectivu.  

Urdinâ unu pirmithu tu soia a noastâ: lali Tacu eara nâ 
oarâ lândzidu tu spitalu shi avea ananghi di una transfuzie di 
sândzâ. Cu tuti câ eara tu piriclju, nu apruche sâ-lj si adarâ 
transfuzia. Ti atsea ta s-nu-lj si „aspargâ" sândzâli armânescu. 
Lu antribaiu nâ oarâ maca easti dealithea aestu pirmithu shi 
apandisea fu afirmativâ. Sigura câ pots s-lu câtâyurseshtsâ ti 
una mutritâ rasistâ a problemăljei armâneascâ ama nu aesta 
vreamu s-vâ dzâcu. Vreamu sâ scotu tu migdani mashi 
obsesia a lui ti Armâname.  

Altâ thimiseari cu nâsu: aveamu 13 di anj shi earam 
dolji la unâ numtâ armâneascâ. Avyiulgeadzlji ahurhirâ s-
cântâ „Dimândarea Pârinteascâ". Dupa tsi s-bitsi imnulu, lali 
Tacu eara multu cârtitu ti furnjia ca nu fu cântatâ patra strofă 
(„Elu ’n vatra părinteascâ, fumealjea s-nu-shi hăriseascâ..."). 
Âlj si pârea una mari amârtie. Shi ahurhi, pi measa mplinâ di 
mâcări di numtâ, s-angrâpseascâ patra strofa. Nu va s-
agârshescu canâoarâ vidzuta a  lui di atumtsea: adra tsiva 
sâmtu.  

Lali Tacu avu una banâ multu greauâ. La 5 anj âshi 
chiru dada shi la 10 anj eara oarfânu di dolji părintsâ (di la 
fen-su clirunumsi mânj di malmă: zânatea a lui di yeatru 
stomatologu shi dhoara a lui ta s-plichiseascâ suntu unu 
semnu ti aesta). Bana aestâ greauâ alâsă toruri: aoa easti 
exighisea (explicatsia) ti multi ditu hărili shi câsurili alu D. 
Piceava.  

Tu lucurlu armânescu, ahurhi cu tsiva „minutu": 
zboarâli ncrutsiljeati (rebus) pi armâneashti. Nu eara ici 
minutu ca tse ashi anvitsă ghini armâneashti. Cându ânj dzâsi 
prota (tu Maiu 1996) câ va ta s-adarâ unâ revistâ armâneascâ, 
ânj si păru mashi unu yisu. Tu Avgustu 1996, alănci protlu 
numiru ditu revista Bana Armânească. Tu 1998 loă apofasea 
s-da niscânti premii di la revistă (protslji tsi furâ tinjsits: 
Vasile Barba shi L.M. de Puig). Tu 1999 fu protlu spectacollu 
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„Premiile Omlu a Anlui ahărziti di Bana Armânească". Anlu 
aestu va s-hibâ shi unu simpozionu „Bana Armânească". 
Daima ânj si paru câ nu va s-poatâ s-adarâ atsea tsi avea tru 
minti. Daima nu avui andriptati cu frixea a mea. Tacu Piceava 
nâ anvitsă câ tsi anyisămu poati s-hibâ dealithea.  

La „Bana Armânească" angrăpsira multsâ tiniri. 
Curajlu tsi Piceava lu deadi a tiniriloru s-angrâpseascâ easti 
unâ mari hari a lui. Sashu, Goran, Mariana Caceandone, Aura 
Pasha suntu mashi niscântsâ di tinirilji tsi criscurâ ningă 
revistâ. Mini anvitsai s-angrâpsescu armâneashti la aestâ 
revistâ. Unu altu lucru tsi mi arisi la lali Tacu: di multi ori nu 
fu sinfunu cu atsea tsi angrăpseamu ama ânj tipusea articolili 
(niscanti ori s-cârti pi mini ti niscânti texte, ama li bâgă tu 
revistă). Spiritlu independentu a revistâljei easti axia (meritul) 
a lui.  

D. Piceava easti sertu (ca aproapea tuts Armânjlji). 
Vahi aesta easti shi furnjia ti cari nu intră tu năulu Comitetu di 
Cumândâseari di la SCA (atsea câ ari imaginea di omu tsi s-
ancaci). Niscântsâ dzâcu câ easti zurlu. Dupa mintea a mea, 
nai ma musheatâ alâvdari tsi-lj fu faptâ alu Piceava fu atsea tsi 
vini di la Irina Nicolau: „Dzâcu niscântsâ câ Dumitru Piceava 
easti zurlu. Dealithea câ easti zurlu. Mashi unu zurlu poati s-
adarâ unâ revistâ armâneascâ adzâ. Armânjlji „mintimenj" s-
minduescu mashi cumu s-amintă ma multsâ pâradz.”  

Amârtie easti câ di multi ori sirtsâlja aesta âlj fatsi 
oaminjlji di anvârliga s-nu poatâ s-lu ascultâ. Shi nitsi elu nu 
poati sâ-lj ascultâ alantsâ. D. Piceava easti shi unu omu cu 
multi shubei. Ca aproapea tuts Armânjlji. Câ tse au Armânjlji 
shubei ligati di altsa Armânj? Câ tse lâ si pari daima ca alantu 
Armânu easti vindutu? Vahi shi ti atsea câ himu 
„Cameleonjlji a Balcanlui".  

Tutu ca multsâ Armânj, D.Piceava easti multu criticu. 
Daima ti cătiyurseashti, daima tsâ dzâtsi tsi n-adrashi ghini. 
Presiunea aesta tsi u da a atsiloru tsi angrâpsescu la revistâ 
adutsi atsea câ mutreshtsâ s-angrăpseshtsâ ma ghini shi ma 
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ghini. Dupâ vârâ spectacolu „Bana Armânească", Piceava 
fatsi prota isapea ti tsi nu fu bunu, ta sâ shtibâ tsi s-alâxeascâ 
anlu tsi va s-yinâ.  

Nu shtiu câtâ hăiri ari s-angrâpsescu aestu textu. 
Vreamu s-vâ dzâcu tu soni câ pânâ nu va s-anvitsămu s-
mutrimu tu suflitlu a aluntui shi s-duchimu tsi s-fatsi aclo, 
pânâ cându va s-bânămu mashi cu clishee ti alantsâ Armânj, 
va s-himu tu chisă. Va dzâshu tuti aestea ta s-lu achicâsits ma 
ghini Dumitru Piceava. Mutritu pi ayunie poati câ nu va ti 
ariseascâ D.Piceava. Maca mutreshtsâ handa, va s-vedz unu 
omu bunu. Tu numa a atsiloru tsi tsânu la tini (tsi nu suntu 
ahâts psâni cumu tsâ si pari a tseia), tsâ oru banâ lungâ, 
sânâtati shi ninga multi yisi armâneshtsâ tsi si s-facâ dealithea. 
Tră multsâ anj!   (06.02.2004)   
 

Nu avu nitsi unâ hâiri si-angrăpsescu articollu di ma-
ndzeană. Ma multu: elu adusi znjie. Domnul Piceava s-cârti 
multu. Tră elu fu unâ „provă” câ sh-mini fui parti ditu 
complotlu tsi lu scoasi elu ditu Consiliul di Cumândâseari di 
la Sutsata Culturalâ Armâneascâ di Bucureshti (SCA). Tră 
aestâ shubei a lui, ânj dedu demisia di la revistă.                                                                                   

Tu 1999 fu xanaactivatâ Sutsata Culturalâ 
Armâneascâ di Bucureshti. Ditu 1999 fui mintitu tu lucurlu a 
sutsatâljei tu lenturlii di thesi. Cu chirolu, duchii câ nu mata 
voi si-amu nitsiunâ thesi tu Sutsatâ, mea mashi s-lucredzu tră 
cultura armâneascâ (la SCA). Sutsata easti njică ama adră 
multu lucru tră lumea armâneascâ. Hargiuii multu chiro shi 
eneryie tră Sutsată ama nu-nj pari arău câ tse multâ harauă 
bânai/duchii aclo. (Tini ti portsâ ca maia sh-ca pârintsalji a 
mei, niscânti ori: tsâ si pari câ cheru multâ oarâ cu 
Armânamea shi câ nu adaru matematică câtu lipseashti.) 

Aflai sots armânj cu cari nu earam soi sh-cari, ma s-
nu eara Sutsata, nu va-lj cunushteamu. Tora, anda mutrescu 
dinâpoi, ânj pari câ mintearea a mea tu Sutsatâ eara unâ turlie 
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di xanaaflari a lumiljei armâneascâ farsi tsi u aveamu 
cunuscutâ anda earamu cilimeanu. 

Dupâ ximutarea ditu 1989, amintămu elefteria tsi 
adusi multi lucri buni tră lumea armâneascâ. Ama (tsi apurie!) 
armânamea si-alăxi multu. 

Comunismolu avea ngljtsatâ câvgadzlji tră aveari shi 
solidaritatea fu mari. Dupâ elefterie, tuts vrurâ sâ-shi ljea 
nâpoi loclu loat di comunishtsâ. Tuts vrurâ despăgubiri tră 
casili ditu Cadrilater, tră birichetea alâsatâ aclo pi câmpuri tu 
1940. Di aoa alănciră multsâ câvgadz tu tăifurili armâneshtsâ. 
Anda nidzeamu la vârâ mortu, avdzam oaminjlji zburândâlui 
tră tuti aesti lucri (shi multu putsânu tră omlu tsi avea muritâ). 
S-ancâcearâ frats anamisa di elj. Multi ligâturi s-dânâsirâ. 

Armânjlji suntu irbapi. Tu elefterie, ahurhiră si si-
arucâ pi lucru. Shi amintarâ multsâ pâradz. Ashi s-fatsi câ ari 
putsâni armânj oarfânj. Nai ma multsâ armânj bâneadzâ ghini. 
Ama Armânamea easti oarfânâ. 

Tră mini Sutsata fu loclu iu vreamu si-u aflu atsea 
Armânami ideală ditu pirmithili a pâpânjloru. Shi fu loclu iu 
aflai atsea tsi părintsâlji a mei tinjsirâ tutâ bana: sots. 
 
Cum easti s-hii armânu Românie? 
 

Shidzui multu pi minduiari maca s-angrâpsescu aestâ 
thimiseari cu maia Vanghea. Pânâ ma nâpoi, va u aduc aminti 
aoa. Anda fudzi ditu limanea di Sărună, unâ greacă lâ dzăsi ali 
taifa ali maie s-nu fugă Românie, tsi easti „unâ vâsilie di furi 
sh-di putani” sh-câ va s-facâ pishmani tră aestâ fugari. Multi 
ori maia Vanghea adutsea aminti aesti zboarâ. Mini mi 
cârteamu. Nâ ancâceamu. Ta s-nu achicăsits alăthusitu, voi s-
vâ dzâcu câ maia mi urminipsi s-nu fug di România tu xeani 
(sigura, idheea a ljei eara s-armânemu tuts deadun). 

Tră armânj, yinearea Românie adusi shi buni shi arali. 
Fu arău câ s-arupsirâ di soie, câ shi-alâsarâ locurili iu criscurâ. 
Fu ghini câ tse Cadrilater si-adră unâ sinteză armâneascâ. Fu 
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prota oarâ tu isturie anda tu unu locu njicu bânarâ deadun tuti 
lumăchili di armânj. Bânandalui deadun, si-adră experientsa 
la tsi va s-dzâcâ s-hii armânu. 

Problema mari eara tu tsi mutreashti cuvenda publică 
tră armânj. Cuvendă tsi dzâtsea câ armânjlji suntu români. 
Cuvendă tsi nu s-uidisea (nai ma multili ori) cu atsea tsi avdza 
cilimeanjlji armânj tu casâ (atsea câ armânjlji suntu altâ mileti 
di tuti alanti). Lucurili eara mintiti sh-di atsea câ limbili 
(armână shi română) shi-aducu, cum sh-di atsea câ cratlu 
român lj-agiută armânjlji tu chirolu di zămani.  

Tră mini, anda earamu njicu, eara lishoru. Nj-eara 
limpidi câ nu hiu românu, mea câ hiu armânu. Ama aveamu, 
cum am shi tora, tutâ vrearea tră România, vâsilia ditu cari 
apufusii s-nu fugu. Vâsilia tu cari, vahi, va s-moru.  

Bârnurili si-alăxescu unu dupâ alantu. Cathi bârnu ari 
altâ mentalitati. Ti atsea mi minduii s-higu aoa unu textu (cu 
thema „Ţara mea”) angrăpsitu di unâ featâ armânâ (dupâ dolji 
părintsâ), tsi ari idyea ilichie cu tini sh-tsi easti mintită tu tsi 
mutreashti identitătsili a ljei. Pistipsescu câ va s-achicâseshtsâ 
ma lishoru minduierili a ljei (aesta sh-câ textulu a ljei easti 
angrăpsitu tu limba română). 
 
Ts-iasti arshâni? 
              Elisa Merca 
 

„Ti tsi nu azburăshti armâneashti? Ts-iasti arshâni?’’ 
mă întreba mereu bunicul. Dădeam din cap în semn că nu și 
începeam să vorbesc cu el în aromână.  

Eu m-am născut în Romănia și n-am considerat 
niciodată că sunt altceva decât cetățean român, chiar dacă 
părinții mei sunt aromâni. Când eram mică petreceam mult 
timp la bunicii mei. Pe la trei ani, când am început să vorbesc 
destul de coerent, vorbeam aromână; nici nu mă gândeam că 
există alte limbi pe planeta asta, credeam ca există doar 
limba mea și atât.  
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Când am mai crescut, pe la cinci ani, am început să 
mă exprim în română, pentru că îi auzeam pe părinții mei 
vorbind așa. A fost ceva natural, nu m-am chinuit niciodată 
să învăț română, era limba mea, limba în care începusem să 
gândesc. Bineînțeles, la un moment dat, am ajuns să amestec 
aromână cu româna, crezând că e corect așa. Dar când am 
intrat la școală mi-am dat seama că nu pot să mai vorbesc în 
acel fel. În prima zi din clasa întâi a fost puțin mai complicat. 
Îmi reîntâlneam colegii de la grădiniță care, peste vacanță, 
deși nu crescuseră prea mult, purtau un rucsac mare pe spate. 
Am vrut să le vorbesc, dar nu știam cum. Îmi construiam 
propoziția în aromână, apoi în română, iar pe gură îmi ieșea 
un amestec de cuvinte de neînțeles. La un moment dat, nu m-
am putut abține, a fost ceva involuntar, și i-am spus unui 
coleg ceva în aromână. El s-a uitat ciudat la mine, a dat din 
umeri nedumerit și apoi a zâmbit. Nu a răspuns, dar mi-a 
făcut semn să ne jucăm mai departe. Mie însă mi-a venit să 
intru în pământ de rușine, nici nu mai voiam să mai dau ochii 
cu el, așa că, de atunci, mi-am promis că nu voi mai vorbi 
aromână niciodată.  

Mi-a fost destul de greu la început, și acum îmi mai 
este. Câteodată îmi doresc să răspund în aromână, iar ceilalți 
sunt ca un zid pentru mine. Bineînțeles, îmi mai scapă la 
răstimpuri câte un cuvânt, dar acum îmi pot controla limba 
mult mai bine decât o făceam înainte.  

Țin minte că atunci când le-am spus părinților că 
ceilalți colegi nu vorbesc ca mine, eram, de fapt, profund 
contrariată. Nu considerasem niciodată aromâna o limbă 
străină. Credeam că toată lumea o știe și o cunoaște. Așa cum 
nu consideram româna ca o limbă străină.  

Prin clasa a treia deja mă desprinsesem total de 
aromână. Nu mai vorbeam deloc și, atunci când cineva mă 
întreba ceva în aromână, eu răspundeam spontan în română. 
Am început să gândesc doar în română și timp de câțiva ani 
aromâna a dispărut aproape complet din viața mea.  
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Când am crescut și-am ajuns în clasa a șaptea, de 
Crăciun am luat parte la o petrecere unde-au participat toate 
rudele mele. Ei bine, atunci am avut un șoc și mai mare decât 
cel din primii mei ani când îmi dădusem seama că nu puteam 
vorbi aromână la școală. Toți oamenii din jurul meu 
comunicau în aromână și, oricât de tare aș fi încercat să 
răspund în română, limba mi se împleticea. Nu mai puteam 
scoate absolut niciun cuvânt, în absolut nicio limbă. Așa că 
am tăcut, am tăcut și în aromână, am tăcut și în română. Cred 
că tăceam de rușine. Rușinea că nu îmi puteam găsi locul, că 
nu mai știam cum să vorbesc sau cum să gândesc. Îmi era 
rușine că-mi trădasem limbile materne cu tăcerea.  

Scriu asta după o zi lungă, petrecută la școală, 
printre atâția colegi care nu au idee cine sunt cu adevărat. Pe 
toți îi consider prieteni, deși de ei mă ascundeam în clasele 
mai mici, atunci când îmi scăpa câte un cuvânt în aromână. 
Cu toate astea, nu m-am simțit niciodată străină printre ei, nu 
m-am simțit niciodată străină în România.  

În țara mea vorbesc română, aromână, engleză și 
germană. Le consider pe toate ca fiind limba mea maternă, cu 
toate că limba care mă definește cu adevărat este româna. Și 
totuși, încă nu știu ce să răspund atunci când cineva mă 
întreabă cine sunt eu. Primul lucru care îmi trece prin cap 
este că sunt româncă, apoi îmi amintesc că de fapt sunt o 
aromâncă care trăiește în România, care ar fi putut să se 
nască în Grecia dacă bunicii ei nu s-ar fi hotărât să se mute 
mai la nordul hărții, unde lumile păreau a fi mai bune.  

Pe măsură ce scriu toate astea, nu-mi pot da seama 
care este țara mea cu adevărat. Nu mă simt nicidecum străină 
și nu simt nici că aș fi doar un musafir în România, însă ceva 
mă împiedică să spun că sunt româncă, cu toate că eu asta 
simt. Nici aromâncă nu pot spune că sunt, având în vedere că 
de câțiva ani nu mă mai leagă aproape nimic de această 
limbă. Cât despre cultură, abia acum încep să simt că a venit 
timpul să descopăr mai multe despre trecutul îndepărtat al 
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familiei mele, despre viața ei în altă parte. Nu știu ce sunt 
aici, dar știu unde m-am născut, iar țara mea este România. 
Elisa Merca, 2018 
 
Numa 
  

Anda dada a ta eara greauă, zburâmu cumu va u 
pâtidzămu feata tsi nâ u featsi dhoară Dumnidză. Apufusimu 
tră numa Maria. Dada a mea, anda âlj dzâshi apofasea a 
noastră, nj-u turnă câ alăthusescu, câ arada tu lumea 
armânească easti s-badz numa a natlui dupâ papu, ashi câ 
prindi s-u pâtidzămu feata Despina (numa ali dadi tu cărtsâ 
easti Despa; aproapea tutâ soia âlj greashti Pepa). Monica, 
nicuchira a mea, easti multu mintimenă shi dzâsi si-adrămu 
cumu dzâsi dada. Mini mi cârtii niheamă ama fui sinfun. 
Bâgăm numa a featăljei Despina-Iuliana (dzasimu s-bâgăm 
numili la doauăli măi; soacra a mea, Iuliana, easti giumitati 
ghirmană, giumitati magiară).  

Tora hiu multu hârsitu cu aestă numă. Anda grescu a 
featăljei, u thimisescu daima shi dada. Tsi thamă! Tsi 
mintimenj eara aushilji a noshtsâ anda s-minduirâ s-pâtedz 
cilimeanjlji cu numa a pâpânjloru. Ashi âlj aduts aminti cathi 
dzuă. Pisti aesta, Despina easti unâ altâ numă ali Stâ-Mărie, 
ashi câ, pânâ tu ma nâpoi, easti idyea numă cu atsea tsi 
vreamu s-u bâgămu prota. Ma multu, dzua di numă tră 
Despina easti tut 15 di Avgustu, Stâ-Mâria Mari! 

Shi, ca ti hazi, cu una fiticâ hăristusimu tuts pâpânjlji: 
Despina-Iuliana poartâ numa la trei pâpânj (socru-nju lu 
cljeamă Iulian) shi shi-adutsi cu paturlu (afendi, Yeoryi Gica). 

Nitsi numa a mea nu vini lishor. Sor-mea, Marenca, 
ari numa ali maia Gica. Mini lipsea s-u amu numa Hrista, 
paplu a meu (afendi ali dadi). Ama afendi u cândâsi dada sâ-nj 
bagâ unâ numâ machiduneană. Pârintsâlji avea doauă numi tu 
minti: Alexandru shi Amintas (vâsâlje machidunean). Sigura, 
amintă „Alexandru”, dupâ numa a „Marilui Machiduneanu”. 
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Părintsâlji a mei pisptipsescu câ noi, armânjlji, him 
clirunomilji a vecljloru machiduneani. Afendi dzâtsi câ maia 
Gica luyursea câ himu „macedoneni de la Pind” 
(grămusteanjlji nu suntu ditu Pindu). Shi maia Vanghea 
pistipsea câ arâdâtsina a noastrâ easti di la „Alexandru Atselu 
Marli”. Dupâ tsi fu 1983 Grâtsie shi vidzu Veryina, maia 
Vanghea fu sh-ma cândâsitâ câ himu machiduneani. „Casili a 
noastri undzea cu atseali di Veryina.” 

Di njicu criscui anvârligatu di theoria câ armânjlji 
suntu machiduneanj romanizats. Anda criscui, nj-alăxii 
niheamă mintea. „Averlu” ânj pari multu ma complicatu. 
Himu shi „machiduneanj romanizats”. Ama nu mashi ahâtu. 
Lumea armânească nu fu omogenă. Pistipsescu câ suntu multi 
„peturi” tu lumea armânească. Easti, vahi, unu „peturu” tracu 
romanizatu. Easti, vahi, shi unu altu „peturu” iliru romanizatu. 
Shi, vahi, shi unu „peturu” gârtsescu romanizatu. Nu easti 
limpidi tsi eara machiduneanjlji. Eara unâ lumi la „sinuri”, tsi 
avea multi lucri deadun cu vitsinjlji trats, iliri shi grets. Aestea 
tsi vâ dzâcu nu suntu lucri „siguri”. Nu hiu istoricu shi nu nj-
amu multu hâbari tră isturia veaclj. Tsi nj-easti limpidi easti 
atsea câ anvitsatslji (atselj salami, nu atselj natsionalishtsâ) nu 
puturâ s-u limpidzascâ problema aesta. 

Tsi mi ciuduseashti easti atsea câ vrearea a armânjloru 
tră Alexandru atselu Marli easti unâ turlie di complexu: noi, 
atselj tsi aproapea câ nu avemu „isturie”, vremu s-himu 
clirunomilji a atsilui tsi adră ma marea „isturie” pisti locu.  

Sigura câ sh-mini hiu clirunomlu alu „Alexandru 
atselu Marli”. Câ ashi vrurâ pârintsâlji a mei.  

Altuiuva s-uidisi ma ghini numa trâ mini. 
„Alexandros” va ta s-dzâcâ „bârbatu cari apără”. Ca ti hazi, 
anda giucamu fotbalu, di nai ma multili ori fui „apărătoru”. 
S-pari câ aesta easti mira a mea, s-hiu apărătoru. 

Nu shtiu cum va s-hibă numa tră tini, Despină, ama 
tră dada numa Despina (cari va ta s-dzâcâ „nicuchiră”, 
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„doamnă, muljeari cari cumândâseashti”) easti multu uidisită. 
Daima, dada fu ca unâ cilnicoani. 
 
Tsintsimuc 
 

Anda earai njică shi earai antribată „tsi hii tini?”, 
apândâseai tsintsimuc. Aesta vrea s-dzâcâ 
tsintsară/tsântsară shi mucană. Tsântsar easti unâ pârnoanj 
tră armânj. Ea yini i di la atsea câ armânjlji ufilisescu multu 
sonlu ts (aesta easti exighisea ma probabilă) i di la hililji a 
amirălului (exighisea ma putsânu prababilă; ea aspuni 
pirifanjea câ niscântsâ armânji s-luyursească clirunomilji a 
romaniloru). Anda earamu njicu, adramu multâ hazi ti atsea câ 
tsântsaru, tu limba română, ari noima di mushconu (davanu, 
cum dzâcu altsâ armânj). 

Mucanu, easti zborlu tsi armânjlji lu ufilisescu tră 
români. Easti unâ moabeti apreasă maca zborlu ari unâ noimă 
peiorativă. Armânjlji, anda viniră Cadrilater, ahurhindalui cu 
1925, s-andămusiră cu români ditu Transilvania tsi eara 
mocani, picurari. Di la elj, protslji români tsi-lj cunuscură, 
tricură numa la tuts românilji. Zborlu ari unâ noimă peiorativă 
mashi la atselj armânj, ma anapudz, tsi s-luyursescu superiori. 

Tsi mi ciuduseashti shi adzâ easti duchearea a ta câ hii 
faptâ ditu unâ cârună mintită (ti atsea dzâtseai tsintsimuc), câ 
hii clirunomă la niscânti lumi dyeafuri: atsea armânească, 
atsea română (di la pap-tu Iulian), atsea măgeară (di la 
străpap-tu Andrei) shi atsea ghirmană (di la strămaia Ana). 
Easti unâ aveari mari aesta. 

Unâ thimiseari: anda earamu cilimeanu mi anvirina 
multu anda vârâ, cu cari earam soie, mi antriba: „Cari vrei ma 
multu? Dadâ-ta i afen-tu?” Shtiu câ aesta mi duru multu shi 
mi featsi s-hiu cu bâgari di oară cu armânjlji. Anda criscui, 
vidzui di multi nistrâxearea cari eara anamisa di soia a 
yrambolui shi atsea a nveastâljei. Nu achicâseam. Tsi easti cu 
aeshtsâ oaminj? S-ai arădătsini tu ma multi lumi easti unâ 
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mari tihi. Lipseashti mashi s-hii mintimenu shi s-
achicâseshtsâ clirunumiili a tali.  
 
Pâradzli 
 

Easti unu lucru iu nâ adutsemu multu (tini sh-mini): 
himu multu streshi cu pâradzli. Hărgiumu putsânu. Amu unâ 
thimiseari cu tini. Earai cu Monica, dadâ-ta, tu câsâbă ta s-
acumpârats unâ dhoarâ tră mini, câ eara dzua a mea. Tini âlj 
dzâseshi a dadâ-tai ta s-nu loats tsiva tră mini, s-nu hărgiuts 
pâradz: aesta eara nai ma bunâ dhoarâ tră mini. 

S-tsâ dzâcu shi unâ thimiseari di anda earamu 
cilimeanu. Nu shtiu câ tse, luai unâ bancnotă di 25 di lei shi 
ishii ditu uboru (nu ftseamu canâoarâ ahtari lucru). Anvârligai 
tutu mâhâlălu. Intrai tu multi ducheni cu lucri buni tră 
cilimeanj. Ama nu loai tsiva. Nu vreamu s-hărgiuiescu 
pâradzli. Eara duri tră mini idheea câ aveamu pâradzli tu 
mânâ sh-câ mi minduiamu câ potu sâ-nj acumpâru tsi vreamu. 
Mârata maia, alâgă dupâ mini pritu mâhâlă ta s-mi aflâ. Cându 
s-turnă nâpoi, mini earamu tu casâ shi pâradzli eara pi measa. 

Suntu lenturlii di pirmithi cu armânjlji sclinci. Easti 
shi averu tru eali ama noima a loru easti di multi ari shutsâtâ. 
Averlu easti câ-i ghini s-nu hărgiueshtsâ multu, s-tsâ adari 
ghini isăchili, s-nu hii borgi. Ama prindi s-hii shi cuvârdă 
atumtsea anda fatsi s-hii ashi.  
 
Hări shi câsuri. Pirifanj shi ndirisi.  
  

Tră niscânti ditu câsurili a noastri, angrăpsii ma-
ndzeană. Aducu aminti aoa mashi câ nâ alâvdămu multu.  
Zburâmu cu silă. Atselj tsi nâ mutrescu di alargu, lâ si pari câ 
nâ vâryimu, câ nâ ancâcemu. 

Thimisescu câ tsâ eara andirisi cându nidzeamu tu 
munti, cu trenlu, cu sotslji a mei armânj. Tsâ eara ndirisi câ 
zburamu cu silâ shi alantsâ ditu trenu eara niheamâ ciudusits 
di purtaticlu a nostru. 
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Shtii shi hărli a noastri. Nai ma multi li clirunumsishi 
sh-tini. Himu lucrători. Himu irbapi. Nu nâ alâsămu pânâ nu 
agiundzemu aclo iu anyisămu. Ti atsea ishimu pisuprâ. Ti 
atsea avemu unu ahâtu mari procentu di personalităts (la unâ 
populatsie njicâ). 

Niscântiori duchii câ tsâ si pari câ adaru di peru funi 
anda zburamu tră armânjlji avdzâts. Ama ti vidzui multi ori 
pirifanâ cu Eliza Samara, cu Simona Halep. Sh-ti duchii 
emotsionată anda muri Neagu Djuvara. 

Câ tse mini zburăscu ca baia tră căsurili a armânjloru, 
mi minduii (tră unâ ma bunâ ziyă a lucuriloru) ta s-higu unu 
textu angrăpsitu di unâ personalitati di adzâ, tsi ishi ditu 
lumea armâneascâ, yeatresa Elena Copaciu. Textulu zburashti 
tră pirifanjea s-hii armânu. Alâsai textulu tu limba română. 
 
Mândria de a fi „machidoancă” 
                        Elena Copaciu 
 

De ce sunt mândră? Pentru că am motive bine întemeiate! 
 
x Femei și bărbați deopotrivă suntem membrii unei 

comunități, aromânii, cu o istorie fascinantă, insulă 
de latinitate care a rezistat sute, poate mii de ani 
răspândită în Balcani și care, dincolo de granițe, țări, 
naționalități de multe ori ostile, fără școală și 
biserică în limba maternă și-au păstrat identitatea, 
limba, tradițiile. Specialiștii spun că pentru a nu fi 
asimilată o minoritate trebuie să reprezinte un anume 
grad de civilizație (care sigur este peste nivelul 
„popoarelor primitive”). 
 

x Pentru că această comunitate este un model unic de 
societate, cum nu mai există altul, de o simplitate 
dezarmantă, de o modernitate fără cusur, un 
experiment unic în istorie și care merită studiat de 
experți deoarece poate fi soluția pentru multe din 
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conflictele lumii moderne! Ce comunitate a mai 
străbătut secolele și istoria violentă a Balcanilor fără 
să se diferențieze clase sociale, fără să existe 
conflicte și frământări sociale în interiorul său, fără 
să aibă nevoie de azile de bătrâni, orfelinate, cantine 
sociale sau asistență socială? Familia aromână este o 
instituție în care solidaritatea, afecțiunea nu neapărat 
exprimată prin efuziuni, dar prezentă mereu în fapte, 
ajutorul dat celui aflat în nevoie, sunt valori 
transmise fiecărei generații. Grija pentru copii și 
pentru bătrânii familiei se învață și se exerseză în 
fiecare casă. Copiii aromânilor nu merg niciodată 
flămânzi la culcare, nu ajung în orfelinate, nu sunt 
abandonați în maternitate! De ce? Nu din 
primitivism. Bătrânii sunt respectați, îngrijiți cum se 
cuvine atunci când nu își mai pot purta singuri de 
grijă. Și nu din primitivism! 
 

x Pentru că nu au avut nevoie de forțe de ordine, 
poliție, armată, judecători pentru a se păstra ordinea 
socială! Codul de comportament în casă, în 
comunitate, a presupus moravuri austere, respect 
reciproc, respectarea regulilor nescrise de bună 
conviețuire. Când apăreau pericole, organizau 
patrule civile până la restabilirea ordinii. Pentru 
încălcarea regulilor de conviețuire, oprobiul public al 
comunității și ostracizarea vinovaților erau pedepse 
mai grele decât cele din justiție! Onoarea nu era o 
vorbă goală, ci pilon de bază al societății! Pentru că 
fanfaronii, turnătorii, cei violenți și/sau lipsiți de 
cuvânt erau și sunt marginalizați și disprețuiți (pot să 
exercite exhibiționismul, însă doar în afara 
comunității!). 
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x Femeia aromână este o instituție în sine! Familia este 
o întreprindere serioasă, cu roluri clare pentru soț și 
soție și în care nu se pune problema discriminării 
femeii, fiecare face ce ține de puterea și capacitățile 
sale pentru bunul mers al familiei, iar scopul 
primordial este creșterea și educația copiilor și 
pregătirea lor pentru viață! Femeia aromână este 
„managerul” căminului și ea ia deciziile curente, 
soțul intervenind atunci când se iau decizii majore. 
Nu țin minte să se fi impus la noi în casă vreo decizie 
în regim de „dictat”. Au trăit sute de ani în teritorii 
ocupate de Imperiul otoman; liderii comunității au 
negociat independența așezărilor aromâne. Iar 
femeile au găsit o metodă ingenioasă să nu ajungă în 
seraiurile turcilor: crucea tatuată între sprâncene 
(este poate singura comunitate care a găsit această 
soluție), semn de credință și sfidare a celor cu 
gânduri necurate.  

 
x Pentru că aromânii, care nu sunt cei mai bogați, dar 

niciodată săraci, respectă și prețuiesc educația și pe 
cei care își dedică viața studiului și cărților! Și, în 
statele în care s-au aflat au și dat oameni de seamă, 
politici, artiști, clerici, filantropi, savanți în multe 
ramuri ale științei, adică pătura aceea prosperă de 
mijloc care asigură progresul societății!  

 
x Și pentru că au un umor nestăvilit, care sancționează 

derapajele și primitivismul unor „manglari și 
tivicheli” cu sau fără microfon! Ridendo castigat 
mores! („Moravurile se îndreaptă prin râs.”)  

 
Elena Copaciu, 18 mai 2017 
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Limba 
 

Limba easti ma marili gaile a armânjloru tsi nu s-
ansoarâ tu lumea armâneascâ. Easti frixea câ njitslji tsi va si-
amintâ tu unâ cârunâ mintitâ va u chearâ limba armâneascâ. 
Ama piricljulu tră chirearea a limbâljei easti shi tu tăifurili 
armâneshtsâ. Shi njtslji ditu unâ cârunâ armâneascâ 100% 
potu si shi-u chearâ limba. 

Gailelu easti câ ma s-cheri limba, nu mata va s-hii 
armânu shi ashi va-lj dai di padi tuts strâpâpânjlji. Easti unâ 
furtie mari. Tsâ si pari câ lj-ai pi zvercă shi straushilji shi 
cilimeanjlji (ti atsea câ singirlu armânescu si-arupsi la tini). 

Luyuria a limbâljei easti ma lishoru ti achicâseari ma 
s-nâ minduimu la himnulu armânescu (tu nai ma multili cărtsâ 
si-angrăpseashti câ fu prota tipusitu tu 1888. Easti unâ 
alathusi; shtim sigura câ fu tipusitu tu „Cartea di alidzeari” alu 
Andrei Bagav, tu anlu 1887). 
 
Dimândarea Părintească 
                       Constantin Belemace 
 
Părinteasca dimândari,  
Nâ sprigiurâ cu foc mari,  
Frats di mumă shi di-un tată, 
Noi, Armânj di eta toată. 
 
Di sum plocili di murmintsâ,  
Strigă a noshtsâ bunj pârintsâ, 
Blâstimari/blâstem mari s-aibâ-n casâ, 
Cari di limba lui si-alasâ. 
 
Cari sh-alasâ limba lui, 
S-lu ardâ pira focului, 
Si s-dirinâ yiu pri loc, 
Sâ-lj si frigâ limba-n focu. 
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Elu n-vatra-lj părintească, 
Fumealjea s-nu-sh hărisească, 
Di fumelj câruni s-nu bashi, 
Nat ân leagăn s-nu anfashi. 
 
Cari fudzi di a lui mumă 
Shi di părinteasca-lj numă, 
Fugă-lj vrearea Domnului, 
Shi dultseamea somnului.   
 

Pots s-tsâ blastinj fumealjea? Mini nu-nj mata yini 
lishoru s-cântu himnulu. Niscântiori nu-lu cântu. Alti ori lu 
cântu cu focu. Duchescu câ hiu mintitu shi nu shtiu tsi si-
adaru. 

Ti zburâi armâneashti pânâ adrashi 5 anj. Atumtsea 
ânj chirui umutea. Vidzui câ nu apândâseai, nu turnai shi 
atumtsea apufusii s-mi dânâsescu s-tsâ zburăscu armâneashti. 
Easti marea a mea câbati. Vidzui câ shi anda anvitsashi 
anglicheashti fu tutu ashi. Multu chiro nu apândâseai 
anglicheashti, ma tu română. Shi, dinâoarâ, ahurhishi sâ 
zburashtsâ farsi anglicheashti. 

Thimisescu câ, anda earai njică (di nai ma multi ori ca 
unâ turlie di concursu; niscânti ori, cându earam la vârâ soie 
shi vream s-lâ aspunemu câ shtii armâneashti), ti antribamu tsi 
va s-zâcâ tadi zboru armânescu sh-tini apândâseai ghini 
aproapea totna (dzâcandalui noima a zborlui tu limba 
română). 

Duchescu câ nitsi tora nu easti chirutâ umutea. Prindi 
si-ahurhescu iara s-tsâ zburăscu pi armâneashti. Adrămu 
niscântiori, ti shicai, aestu exercitsiu: tini ânj dzâts zborlu pi 
ghirmâneashti sh-mini tsâ-lu dzâcu pi armâneashti. Poati ashi 
va s-anvitsămu cathiunu unâ altâ limbâ. 

Ai dhoarâ tră limbi, cumu putsâni oaminj au. Aestu 
easti unu mari agiutoru tră mădua a ta. Putearea a ta s-
alâxeshtsâ limbili, s-trets di la unu codu culturalu la alantu 
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agiutâ multu s-hii ma itră. Amu nădia câ va s-anvets shi codlu 
culturalu armânescu. Sigura, ma marea borgi tră aestu lucru u 
amu mini.  

Di cându aveai 6 anj, ti dusimu Grâtsie. Unâ oarâ 
(earamu tu nisia Rodos), anda nâ ascâldamu, unu omu nâ 
avdzâ anda zburamu, vini la noi sh-nâ antribă tsi himu. Duchii 
unâ mari emotsie/sinyinisi la elu. Eara shi alu armânu ama nu 
shi-u shtea limba aproapea ici (duchea niscânti zboarâ). Elu 
shtea sâ zburascâ 11 limbi. Duchii tu zboarâli a lui unâ mari 
mârazi câ xinitipsi di limba a lui di dadă. 

Suntu niscântsâ tsi sh-pizuescu di mini câ ghio mini 
hiu „mari armânu” ama nu fui axi s-nj-u anvetsu feata 
armâneashti. Nu para pots s-ti cârteshtsâ pi ahtări oaminj.  

Nveastili tsi nu suntu armâni anveatsâ armâneashti ta 
sâ shtibâ tsi zburăscu armânjlji tră eali. Ashi câ dadâ-ta, nu 
mashi câ achicâseashti armâneashti, ama poati shi sâ zburascâ. 

Tsâ angrâpsescu aoa unâ poemă alu Spiru Fuchi tsi ti 
agudeashti cu ironia a ljei. Hiu sh-mini tu poezie. Sh-tini. 
Poati câ shi clirunonjlji a noshtsâ. 
 
Continuari tsi si toarnâ tu modă 
                         Spiru Fuchi 
 
Ljeau telefon părintsâlji a mei 
Ta s-ved câti zboari au arămasă, 
Mâni va mi ljea la telefon hiljlu a meu 
Ta s-nveatsă câti zboari am vâtâmată. 
 
Pâimâni nipotlu a meu 
Va ntreabâ hiljlu a meu 
Iu sunt murmintsâlj a limbâljei. 
Ari ishită modă nauă: 
Nicuchira a lui, 
Hilje di unâ limbâ xeană 
Caftă s-ducă lilici. 
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  Ta si-aducheshtsâ tsi easti limba tră armânj, pots s-
ghivâseshtsâ aestâ poemă di ma-nghiosu. Tu ea va si-afli shi 
unâ shcurtâ isturie a armânjloru. Va s-ducheshtsâ nostalyia 
ditu suflitli a noastri shi va s-achicâseshtsâ di iu yini ponlu a 
limbâljei shi mirachea tră ea. 
 
Limba a noastrâ 
              Yioryi Vrana 
 
Limba a noastrâ 
u aduchescu ’ndoi oaminj, 
mortsâlji, Dumnidză, Stâmâria 
sh-vahi anyiljlji. 
 
Tu anlu 168 ninti di Hristo 
Paulus Emilius lu anichisi Perseulu, 
zboarli latini 
li-anichisirâ zboarli elino-machiduneani. 
 
Tu limba a noastrâ 
Eladha, pathima machiduneană 
shi doxa romană 
si-adrarâ cinushă, 
 
armasi nostalyia... 
 
Tu limba a noastrâ 
Thesalia shi Pindulu 
si-adrarâ Megalo-Vlahia, 
Ipirlu si-adră Ano-Vlahia, 
Etolia shi Akarnania 
si-adrarâ Mikri-Vlahia... 
 
Vlahiili tuti  
si-adrarâ cinushă. 
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Nica lu duchescu 
jarlu, 
tu inimâ. 
 
Poetslji a noshtri 
âshi pitricurâ pruxinitslji 
ti alti limbi, 
limba a noastrâ fârâ pruxinits, 
Penelopâ fârâ Odhiseu. 
 
Limba a noastrâ, 
murmintu tu cari mi angropu, 
icoanâ tu cari mi-anâstâsescu. 
 
„Chiru limba, chiru videala.” „Limba easti suflitlu a 
dunjeauljei.” (citate ditu dictsionarlu ali Culi Lengiu-Tricu) 
 Limba armâneascâ scadi adzâ. Nu mashi la tiniri, ama 
(ti ciudie) shi la aushi tsi, vâr’ chiro, zbura multu ghini 
armâneashti. Nu voi si-adaru aoa unâ analiză câ tse s-fatsi 
aestu lucru. Limpidi easti mashi câ zborlu armâneascâ easti tu 
piricljiu („sh-deadun pi a lui tor, miletea armână”). 
 Chirolu di adzâ tinjseashti multu elefteria. Ti atse nu-
nj tricu canâoarâ pritu capu câ lipseashti s-anvets zorlea 
armâneashti. Ama, pot s-tsâ dzâcu câ va s-hiu multu hârsitu 
maca va s-anvets ghini armâneashti. Va s-bitsescu cu zboarâli 
alu Vasili Barba (tu unâ replică la himnulu alu Belemace): 
 
Di sum plocili di murmintsâ, 
Strigâ a noshtsâ buni pârintsâ, 
Tutu harauă s-aibâ-n casâ, 
Atselu tsi limba nu-shi alasâ. 
 
Cari sh-alasâ limba lui, 
Ambar sâ-lj hibâ calea a lui, 
Sh-ma s-lu acatsâ jali sh-chisâ 
Poarta a noastrâ-i tutu dishcljsă. 
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Zboru ditu soni 
 
 Duchii ananghea s-exighisescu niscânti lucri tu 
bitsită. Vâ dzâshu câ ufilisii niscânti texte ma veclj a meali. 
Suntu difturseri la niscânti informatsii, ama apufusii s-nu 
taljiu ditu texte. Vidzutu, vahi, câ turlia di zburâri a mea cu 
ghivăsitorlu nu easti omogenă. Niscânti ori dzâcu „tini”: 
atumtsea zburăscu ndreptu cu Despina. Alti ori angrăpsescu 
„voi”: atumtsea zburăscu cu tuts sotslji a mei tsi va s-
ghivâseascâ aestâ carti. 
 Apufusii s-higu tu carti shi niscânti caduri. 
Pistipsescu câ ashi va s-achicăsits ma ghini niscântsâ ditu 
oaminjlji tră cari ghivăsitu tu aestâ carti. 
 Bânai mari harauă lucrândalui la aestâ carti. 
Aveamu multi thimiseri (zborlu tsi s-avdi nai ma multi ori tu 
aestâ carti) shi năinti, ama cându ahurhii lucurlu tră carti, 
canda unu fluminu di thimiseri s-dishtiptă tu mini (fluminu tsi 
mi aputrusi). Niscânti ori ânj si pârea câ tuti tsi li adutseamu 
aminti s-featsirâ aseara (i adzâ).Duchii multâ sinyinisi/emoţie. 
 Nu nj-amu hâbari s-adaru multi lucri. Shtiu (vahi) 
si-adaru cărtsâ, shtiu (amu nădia) s-angrâpsescu. Ti atsea mi 
minduii câ atsea tsi potu si-adaru tră pâpânjlji a mei easti sâ 
zburăscu tră elj. Ashi va s-hibâ adushi aminti barimu di nica 
unu bârnu di oaminj. Cum angrăpsii iuva tu carti, aestu textu 
easti darea a mea la unâ misali a pâpânjloru. S-lâ si aflâ! 
 Tră tini, hiljea a mea, amu mashi unu zboru: ti 
ashteptu s-intsrâ tu aestâ carti (câ tse ea nu easti bitsită)! Ti 
ashteptu tu lumea a mea! 
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Paplu Cutula (cu semnulu X pisuprâ) tu unâ hani di Sărunâ, 
ninga limani, putsânu chiro năinti di fugarea Românie (anlu 
1928). Ma-nghiosu easti baba Maria (sora alu Teylu alu 
Stamu) deadun cu nicuchirlu a ljei, Geoga alu Lengiu. Elj 
armasirâ Grâtsie. 
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Na stânga easti pap’ 
Hrista tu ashcheri. Nghiosu, na 
stânga, easti lali Ianaculi cu 
dada. Nghiosu, na-ndreapta, 
easti pap’ Hrista, maia Vanghea 
shi dada. 
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Na stânga: pap’ Hrista, maia Vanghea, dada shi fratili a ljei, Nicu. 
Na-ndreapta: teta Marenca, baba Cutula, dada shi teta Itsa Shatrapeli 
(fitica). Nghiosu (di na-stânga câtâ na-ndreapta): Iancu Cepi, dada, 
Petri Stamu, Aurica alu Ghitsu, Neli Stama, Sterică Stamu. 
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Ndzeană: teta Lenca, afendi, lali 
Cociu shi maia Gica. Nghiosu na-
stânga: tati cu paplu Tachi Gica. Di 
ghiosu, na-ndreapta: teta Lenca cu 
ficiorlu a ljei, Nicu, shi teta Eli. 
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Dada shi afendi. 
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Tati, dada, Marenca sh-
mini. Na stânga, nsusu: la 
numta a loru. 
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Na stânga, nsusu: teta Marioara, dada shi Marenca. Na-ndreapta, 
nghiosu: mini shi Marenca. Tu alanti doauă caduri hiu mini. 
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Mini shi Marenca cântândalui la clavietă cântitsi armâneshtsâ. 
Marenca shi maia Gica. Mini shi maia Vanghea. Mini shi afendi. 
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Cu 
Monica. 
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Na stânga, nsusu: deadun cu maia Vanghea sh-cu nunilji a noshtsâ: 
teta Marioara shi lali Ghitsa alu Ljepuru. Mini cu Despina. Dada, 
maia Vanghea shi Despina. Despina mâryigioani. Dada shi Despina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

100 
 

 


