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Ligor THANO, poet şi scritor pi armâna, esi 
dininti a cititorloru armâñ cu romanu nou 
„NAMISA DI MUNŢ AUMBRIGREI”. 
Moto: străbănarea a fumel’iloru armâ-
ni di Greva, tu chiroulu di Dauala Polimă 
Mondială. Di ună parti zorili, ţi didea polima 
şi di alantă parti zorili, cu iarili aspăroasi pi 
aisti mărdzili muntuoasi, cu vimturi, cu furtu-
ni, cu ploai şi neauă. Tu aistu chirou bănători 
s-bată şi azvingă. Bana treaţi şi pit vrearili, 
numţi, manifestâri a tradiţiloru, zaconili reli-
giozi, nchirdisiti di la pap- stărpap. 
L’i urăm al Ligor ti aistă operă nauă, dupa 
volumu cu poezii „Boaţi ţi strigă” pi armâna 
şi arbineasa.     
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PÃRÃSTÃSEREA CU AUTORLU

Hiu amintat la 16 di Agustu 1944 la Greava di 
nsus (Grabova), ma cãnãscuta hoarea arãmãnă 
ali Arbinişii. 
Tu anu 1970 am bitisit facultatea di limbă şi lite-
rară la Tirana, am lucreat dzaţi añ ofi ţeru mili-
tar. Mi mutarã di aclo, ca om nibindisit şi cu ideii 
liberali.  Am lucrat dascal pi sculii cãnãscuti tu 
reghionulu şi cãsãbãulu Ñocas, ma nclo tu capi-
tala Tirana. 
Cu intrarea ali democraţii, la anu 1991, s-organizã 
şuţata “Arãmãñiľi dit Albania”. Tu aistu chirou 
mi cunuscui cu cărţ di autorľi clasiţ pi armâna. 
Pi aisti cărţ şi cu conlucrarea ti limba armână, 
ma ahoria cu revista „Fraţia”, agiumşu su nveţu 
limba cu citeari shi scriari, dupu dixionari cum 
al Papahagi aşi şi al Tiberius Cunia. 
Limba u shtieam di cu ñicurami, ama nu ştieam 
yramili şi multu sboari ta s-espiriam ţi aveam tu 
sfl itlu printre poemi şi prozi păna la romau. 
Prota carti esti “Boaţã ţi strigã”, unu volum cu 
171 di poemi pi armâna şi arbineasă, dedicat 
ti horea a ma vrută Greva di nsus (Grabova e 
sipërme) localitatea Gramsh.
Tora ma esu dininti a cititoriloru armâñ cu ro-
manu “Namisa di Munţ Aumbrigrei” ţi ăl’i dedi-
ceadz diadunhoraţii a mei grevâñoţ. 
Tu proces am alti volumi cu poezii şi prozi. Dum-
nidză s-mi agiută ta s-li scot tu luñină.

Autoru



5Namisa di munţ aumbrigrei - Greva

1. 
Pisti Valamare scoasi capu soaru luñinosu. Razurili a lui 

s-vărsară hima tru Curdihoară şi s-păscăniră Ănhau. Dapoia 
diunoară asărară pisti Comianulu şi s-dăspărţară dindi tru 
Ascăpitată. Nihiam căt nihiam ma s-tuchiea neaua di pi chipturi, 
ludz, plăiuri, pădz, aripi dăsvăscuti şi iuţido iu area timsă ea. 
Di cum s-videa aţeali ira semñi ţi nă spunea că ma intra muşata 
privarea. După dau-trei dzăli albăoasea a neauľei s-strapăsi pit 
făţăli dit dzeañ, ţi nu s-bitea dit arazăli a sorului. Apa limpidă 
a neauľei, ţi vumea fără dănăsiri, s-tuchea şi s-vărsa tru trăpuri 
şi cama hiama s-aduna stogu, umfl atănda mplini treili văli, ţi u 
mpãrţa pi trei măhăli aţea hoară muşată, namisa di munţ. 

Anarga-anarga ma s-adra natura ntreagă. Ţerulu lu-lo lim-
pida a lui vruţuoasă. Luciñăľi dădea ngăldzămi pi tutu locu. 
Ngăldzăra a lui, ţi s-arăspăndea di-tu părminara a avriľiloru 
caldzi, ţi li striga yiľãli s-făţea azări ta s-diştăptea di lungu 
somnu. Aşiţ area disfaptă calea s-bubuchisea şi s-dişcľidea 
fi lidziľi nali a iarbiľei, a liliciloru agri şi a tutilui alanti sămnari 
di a măñiloru alu aţlor bănători ahănt lucurtori. Nu tricu multu 
chirou şi s-umplură meajdili, agriľi, livădz mplini cu soi di soi 
di lilici cu aromi noastimi, cu un zbor iuţido s-fătea bană. Di 
pi tuti părţili videarea muşeatoasă a primvariľei ţ- lu ngăldzea 
inimă, sufl itulu. Gianulu nu ţ-s-făntea cu muşteaţili, vrearili şi 
cu ñiľioasili aromi, ţi li sălghea lilicili. 

Namisa dit munţ, amvărtită di dzeñ şi di necălcati păduri di 
chiñ, fadz, area ngărvăsitã Greva, hoară di nai cama avdzătă di-
tu ginta armănească tu Arbinuşii. Tuţ bănătorľi a ľei, cum aţeľ ţi 
avea armasă la hoară ti scuteari iarnea şi aţeľ ţi area dusă hima 
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tu arniu, ti yirnarea a turimilii di oi, ma ş-ti hiľii, ţi avea inşit 
partizăñ ti libertatea a patril’ei a noastă Arbinişi, u ştiea ghini că 
aistu chirou va s-dăţea ti năş lucru şi bană. Neaua area tuchit şi 
dzuuă di dzuuă s-tridzea pit părţili aumbăroasi a munţloru analţ, 
di iu acãţa priimnara fără dănăseari treili văli, ţi ľi u mpărţa pri 
trei aţea hoară, di cama vlecľia şi di cama cănăscuta di-tu graiľiu 
armănescu. 

Dupu spunearăli a auşăţiloru, a studiloru, a legedilor şi 
a seamñuloru vleacľi, ţi ar arămasă iuţido pănă adză, spună 
că bana a aştiľei hoari ahurheaşti năinti di dauă ñiľiă di añi. 
Veacľiaţa a ľei u spună ma ghini muriştăli arispănditi pi tutili 
părţ a văliurloru şi punţloru, ţi s-ţănă şi ază mproasti. Ma s-făţem 
un nghisiri ti aştirarea a lor, fără di altă vă s-ni băndisem că tu 
ea s-făţea bană ca di a căsăbăl’i dit chirou. Dit ahăndaua ahi-
urhierea a ľei păn ază ar arucutită multu chirou, cu seculi. Ea s-
avdi căt di la ună parti pri alanta parti a văľiurilor, pănă agiumsi la 
mariľia şi luiñiştiriľia a ľei, tu seculi şasispărdzaţ-şaptispărdzaţ. 
Di atumţea căt ori s-ardea Muscopla, ahănt ori s-umplea cu 
bănători arămăñ Greva. Aţia esti yii napoia tradita di soi di soi 
di zănăţ: ca muratori, marangozi, lucrări a heru, rraftl’i, pănă la 
sumardzadziloru. Suntu cănăscuţ tu ntreagă ñedzu ali Arbinişii, 
zugrafăñiľi grăviñioţ, fraţiľi Patru (Cetiri). 

Aişţ bănători suntu cănăscuţ ti crişterea a oiloru, ti lucrara a 
lănľei, ti adreara a şaiaţurloru tru război şi spălara şi bătăneara 
a loru tru dărstiluri. Bana a loru, tricută pi ghineaţ şi arărľi, pit 
buneţ şi pit dhuni, ar stărbănat, stărbănedz şi vă s-stărbăneadz, 
di aua ş năinti. Ş-cãţe multu di măhăladz a ľei ază nu suntă, ama 
suntu goiali di oamñi ǔi s-vedă murişti şumbiti, arăspănăditi pi-
tu mărdzili, sunti căľiuri, ţi leagă cu una-alanta, punţ adărati cu 
albăli cheatri. 

Tuş tru intrarea a primăvariľei, anu 1944, oamñľi aţľei hoari 
fură inşătă cu mari zori dit iarna. Ma aţea ţi u fi ţea a loru cama 
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greu, fu aspăraţa di Doiľia Polimã Mondialã, ţi 1 nu ma ľi vănea 
bitiserea. Dada Mariţ, cum ăl’i striga tiniraľi, ică ţal Ndina, 
cum ăl’i grea ma mărl’i, şi Mariţă cum ăli gra taifa, căt văroară 
cu shicai ş-Ndina, bărbat-su a ľei. Năsa să diştiptă crund, căt 
s-apresi data a luñinl’ei di dzuua. Stătu ună muşcătură di oară 
sum ştăruţ, munduinda tră tricuta a baniľei, tră vruţi’i a ľei aco 
hima tu arniu, ti soi di soi dzăţdăţearili dăsfapti ’n hoară, cum 
di ghineaţi aşiţ ş-ti arăriľi, ţi avea undzită a bănitoriloru tu aţeu 
chirou multu slabătiosu. 

Ea di cănd area amintat, şasidzăţ di añi ma ninti, tu ună dzuuă 
di bitisirea amarţlui, di cănd avea cădzut pri minti tru bana a ľei 
fu lăgat, şi s-leagă napoia cu aistu locu a loru, un loc cu iarna 
aspãroasă şi araţãoasă, şi cu ghineaţili, muşteaţili tu alanti anot-
impuri. Ca yii ăl’i vinea tu minti dzua cănd s-susi şi cănd s-mărtă 
cu Ndina, diadunu cu elu s-avdapsăr cu doi fi ciori şi trei feati, 
ţi li avură cărscut cu maru doru. Ndina, un bărbat dialihea, pisti 
şasidzăţă e tinţi di añi, durutosu, tăñisitu, lucurtoru şi multu gio-
ni, cam tuţ armâñiľi di hora a loru. Hiľă -su ma maru, Tasi, esti 
nsurat şi di elu esti avdaptu cu doi nipoţ muşeaţ ca anghi. Elu s- 
ľia ma multu cu lucrili a Consilului Antifaşistă Nacionallibertati. 
Ma ñiculu, Tuna, esti un fi cior tinãr, nisurat, ţi esti faptă braţu 
alu tată-su ti tuti lucrili a lui. Ma ş-di treili feati singur una esti 
mărtat Moscopula, tu soi cănăscută armănească. Dapoia Mariţi 
adusi mintea ti la lucrăli, ţi avea munduit s-li bitisea diadun cu 
oaml’i a l’ei di acasă. Aisti lucruli nu ire puţăni. 

Cu aisti ntru minti ea, nu aştăptă multu: si sculă nproastă, şi 
u gri a tuţlor: „Sculaţvi că ma s-faţi amnat, că ază aveam multu 
lucri!” şi s-dusi ta s-mulgă văţili tru ţălar. Inşiră tuţ: nveasta, 
featili, nipoţiľi. Loară cafi şunu di eľi hălăţiľi ţi lipsea, s- nchisiră 
s-neag pit adzărľi. iu avea urdinat dada Mariţa. Cand bitisi tuti 
urdinili a ľei, mintea s-dusi la bărbată-su şi la alanţ, ţi nu area 
şuţăţ di hima cu cupiľi di oi. Fudzea tu arniu, cã iarna, auoa tu 

1 ţi = që (të cilit)
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hoară nu putea s- li hărnea oili. Şi dada Mariţă ma achicãsea că 
avea vintă chiroulu ta eľi s-şuţ napoi. “Măraţľi di năş, - dăţea pri 
mintea a l’ei,- caişti căt au astrraptã, scunchiľi a mei, tut aistu 
chirou dăparti dit căsili a loru!…”Aistă area dada Mariţă, ţal 
Ndina cum ľi striga tuţ bănătoriľi a aţľei hoari armănească, ţi 
s-ancľima Greavă. 

Caiţido di năş, ma s-făţea azări dămneaţă că dzua alantă 
aştăpta di multu chirou, cănd pisti Şoşea s-videa cupiľi albăoasi 
di oi, sunărili a clopturiľi şi picurarľi, ţi vinea hărsiţ după năsi. 
Năinti, ca tutuna s-vărseară pit crăiľi a hoariľei cilimeñiľi, dapoia 
tinirľi şi cama nclo ma marľi: nveastili nali, muľearli, moaşili şi 
auşľi. Cai di cai cărţănea s- inşa dinănti a vruţloru şi alu cupiloru 
a loru. Şi dada Mariţă, di cum area cu braţl’i zdupul’ati pănă 
tu coturi, căt luo hăbarea, băgă mpadi vasiľi şi cărţăni ti la eľi 
măstăcanda cu alanţiľi. Căt agiumsăr aco, Ânhau, iu avea chi-
undrit cupia di oiľi a loru, diunoară s-loară diguşi fără zboari, 
ma ş-cu lăcrămăñľi tru ocľi di harauă. Ea di prota s-apruchi al 
hiľă-su, Tuna şi, diunoară u-arichi tu braţ şi u başă tru dauă făţ 
cu vrearea nispusă di dadă. 

- Oh!... gianilu a meu, căt mi hărăseascu că ñ-eşti ahănt ghi-
ni! - plămtănda s-dusi cutroară şi alanţiľi. - Mi hărăseascu că tuţi 
vi turnată di-tru arniu2, ghini şi cu săntati bună! 

Li diguşă cu aradha unu dup alantu. Cand u bitisi adunara 
cu ñiţiľi ľi s-apruchiă a bărbată-su, Ndina, u mutri nihiam dit 
la frămti pănă la ciciorľi, aduchi tru fuira a ľei căt doru maru ľi 
area adunat tru ahăndaua a sufl itlui ti elu, ma şi a lui ti ea. Aistă 
s-achicãsea di partea a doil’u şi, cãţe di nigrită ma pi tăţită. Nu 
aştiptă, di prota ea cu ahuåiseari, diguşi elu şi gri ca muľeari 
gioană: 

- Ghini ñi eşti, alăi gione bărbate! - niascumtu dorulu ţi ľi 
area aduneat tru inima a ľei. 

- Ghini ta afl ai, Mariţă! - lu şuţă elu. 

2 Arniu = kullotë dimërore
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Dapoia cu viniţiľi, după măsa, s-adunară şi tuţ alanţ 
apropiaţiľi di caasaa loru cu aradha. Cand s-adunară şi cand 
coasără dorulu, diadun: oamñ, mulărili ngărcati, loară calea, ţi 
tărţea pisti Treili Punţ. Dapoia s-dăspărţără cafi şunu pi-tu casili 
a loru. Dada Mariţă, ş-cãţe s-mundea ta ascundea hărăsimea, ţi 
vidzu napoi vruţľi, după şasi meşi tricuti diparti di eľi că că ira 
ghini şi săntoş, nu putea că nu putea su ascundea laiľiu dorulu, di 
ţi căt nu ma cărpa, ca vărnă foali umfl at. Ea avea munduit ti aistă 
dzuuă muşată şi ahănt aştiptată, ţi vinea anu di anu la năş. Ľi 
avea lăsat diunăparti măcarli şi bearli tri aistă dzuuă yiurtusită di 
la Dumnidzeu. Ma ea nu ľi avea agărşit şi altu lucri ti aţea dzuuă. 
Avea faptă azări şi nvişteariľi, ştăruţiľi, ta si s-alăxea vruţľi a ľei, 
ni văniţ dit hima di caişti căt chirou. Nilaţ şi nispălaţ ma ş-goală 
ună oară. Giuca măñiľi ta s-agiuta pi tuţ năş şi nu ntribă tri acur-
mari. După ţi s-băndăsiră tuti lucrili ţi ea li avea munduit ghini 
ta s-li fac di multu chirou ma ninti, li acl’imă tuţ pi sufră. Canda 
feaţi cruţea dzăsi:

- Dumnidzale agiutini noi, hiľii a Tăi cu pisti!… 
- Măcaţ ş-hărăsiţ că s-dusi şi aistă iarnă ahănt greau!… 
După ea feaţără cruţea tuţ ş-griră pi apusa zboarili a 

pălăcărsiriľei ghiuvăsită di năsă. 
- S-ñi bănedz şi s-ti hărseaşti multu, ale Mariţă, că eaşti 

muľeari gioană! - dzãsi bărbată-su Ndina şi adpãndsi: 
- Ti harau di aua ş ninti! - şi u arucuti cadaia cu arichiă. 
- Aşiţ, aşiţ a lăi bărbate, că nu ma ni lasă aistă urruta alumtã, 

ta s-ni hărãsim aşiţ cum u aveam faptă noi armăñiľi tru bana a 
noastă, bărru dupu bărru! 

Cand măcară şi s-hărsiră multu şi ghini, Ndina, diadun cu 
doiľi fi ciori, Tasi şi Tuna chiundriră s-zbura tri hăľili a patriľei, 
ma şi ti lucrili ţi ľi aştipta acasa a lor. 

- Alăi hiľi a mei, iarna u tricum cum u tricum, multu lucri 
n-aşteaptă: sămănarli, tutipta va avlighiari. Ti aţea lipseaşti s-li 
nghisimă şi s-li munduim ghini: di cai s-ahiurhim prota, di cai 
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a doiľia şi cai poati s-lu bindiseaşti eali cama ghini! - şi căpsi 
aştiptănda că ţi vi dzăcã eľi. 

- Eu, vi s-facu căt s-potu ti sămănarili, ma oiľi nu li ngănu 
dot că am şi lucriľi a Căşilui! - dzăsi Tasi multu munduit - şi 
avdapsi. - Tu ună di aisti dau-trei stămăñ la noi poati s-yini vărnă 
formacion partizan, că cai şi cănd di tamani, nu u ştieam. Ti aţea 
lipseaşti s-ni hazărisim ti aştăptari! - gri elu şi tăţi. 

- Multu ghini, atumţea noi doiľi vă s-ni lom cu sămnearili, 
Tuna cu Şahinu la s- ľia cu ol’i - dzăsi Ndina şi sculanda avdap-
si: - Sculaţivi! S-feţi amnat! S-durñim, că him acurmaţ! - bitisi 
elu şi s-dusi la udaiu a lui ta s-doarmă. 

După năsu cafi şunu di s-dusi pit udauli şi pit la ştărutlu a lui. 
Elu aştăptai muľear-sa, “scumpa Mariţă” cum ľi striga cănd 

area singuroasu cu năsă, ţi u avea hărăsit cu doi hiľi şi trei feati. 
Avea nsurat singur fi ciorulu ma maru, Tasi ş-feata ma mari, Fila. 
Di la doiľi area hărăsit cu nipoţ şi nipoati. Căt nu area sculat pri 
ciciorăľi a lui s-acţea ncorulu di hărsima di aţeali hăbări, cănd lu 
dzăsiră, că elu vă si s-fi ţea papu. Aţea dzua, ţi area amintat hiľiu 
al Tasi, nipotulu dit săndzli a lui, tru casa a loru area şuţătă dzuuă 
di sărbătoari mari, aştărat cu măncari, beari ş-giucari cu tuţ 
vruţľi, oaspţiľi ncăľmaţ tu aţea harau. Tuna area di vărnă yinghiţ 
añ, cu yiapiă şi săntatea di tamam a unui tiniru coptu, cum dzăţea 
Mariţa, măsa a lui, “tamam ti nsurãrii”. Elu di ñic, cand bitisi 
ţinţi clasă, nu ľi area mpărţăt a lui, cum pit lucriľi a dzălilor, ma 
şi pit lucriľi a oiloru. Ti aţea, Ndina diţea ti nãsu: “La s-hărţească 
ninga tiniraţu, că ari chirou ta si s-leagă cu hălăiľi a mărtariľei!” 
Cănd u mutrea hiľă-su ţi area lucurtor şi mintim ma bunu di 
alanţiľi soţ di vrăsţă cu elu, ľi-s-făţea inima ca vărnă munti an-
altu, că năsu ma u lo cali ambari ti yinitorulu a banăľei. 

Aisti triţea pi minti elu nivinită Mariţă. Dada Mariţă, după 
ţi s-sigură că tuţ area răhătiţ, neasi şi ea la ştărutulu a ľei, iu di 
cama ninti area dusă Ndina. Mariţa, căt agiumsi, s-hipsi diunoară 
tru sinulu a lui bărbateascu ş-pi apusa ľi dzăsi:
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- Căt mi ari lot doru, a lăi Ndina, scupulu a meu! - şi s-feţi 
ma strimsită cu năsu.

- Şi mini, ale Mariţă scumpă! - dzăsi elu şi lu arăchi tuta tru 
mbraţiľi a lui di gioni bărbat. 

Aţea seară tricu cu troară şi ţido dapoia s-dusi pi-tu cala a 
ľei: cu lucriľi, cu undzearili buni şi cu dhuñiľi, ţi s-astridzea 
pri a mbara, ma căt vărnă oară şi pri araua, ţi nu ascăpa dot 
măratulu di om. Chisita a noaptiľei, tru aţelu chirou tu intrarea 
di primuvar, s-tindea pisti loc cama amnat di-tu aţeali di iarna. 
Pit căl’iuri, casili a horăľei, niaştipteaty avea cădzută ună tăţimi 
ahăndoasă. Singur căt vărnă oară s-avdza alătrarea ham-hum a 
căñloru, ţi ca tutuna stătea ocľi şi urecľi-disfaps căt achicãsea 
vărnă agărimi, ţi s-apruchea la călivăli a oiloru. 

Aşi s-hidzea tu somnu aistă hoară armănească, namisa di 
munţ aumbrigrei, di la ascăpitata prota dzuă, ta- ahiurhia davla 
di la turnarea dit arniu. Casa al Ndina area ngărvăsit tãş la cap 
di hoară, ningă ună cali, ţi vinea di pi munţ, ningă ună funtănă, 
cu apã araţi, ţi cură fără dănăseari. Tru ñedza noapti Mariţa 
s-diştăptă di un ciak-ciak la porta a loru. Ea u giucă bărbată-su 
şi ľi gri pri apusa: 

- Scoalti, scoalti, că ma bati poarta! 
- Cai vă s-hibă tu aist clip, ahănt amnat!? - ntrăbă elu şi s-sculă 

di tru ştăruţ, văscut cu cătroara şi troara inşi. Di nidisfaptă porta 
elu strigă: 

- Cai hiţ voi!? Ţi căftaţ ahănt amnat!? - şi aştăptă apandasia 
a lor. 

- Oaspiţ. Oamñ buñ. Nu ti aspari, că nu him di aţeal ţi fac 
arali, ma dăsfău porta s-ni videm! - s-ľearta eľi. 

Cand aduchi că area singur doi partizañ, cu steaua tru frămti, 
elu u dăsfeţi porta: 

- Ursiţ, ursiţ! Casa a mea esti tătuna dăsfaptă ti voi alumtători3 
a libertatiľei! - şi ľi părmină ti la cunachea di oaspi. 

3 Alumtători = luftëtarët
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Cănd intreară nuntru dada Mariţă u avea apreasă focu, că 
noptea la năş eara ninga araţoasă: 

- Ghini vănitu, a lăi gioñ! Aveţ foami!? Dăţeţ, nu aveţ aruşini! 
- s-dusi tru acşani, s-adară vărnă ţivea ti măcari. 

- Ghini fi ţeş, dado! S-diţeam ndreptu him multu agiuñiaţ, ni 
săntu tiľiată cicioariľi di acurmari, că avem priiminat nicăpsita, 
sum nyiliciseara a luniľei! - dzăsră eľi şi ahiurhiră s-măcă. 

Tru aţelu clip vini la eľi Tasi şi cama danãpoi Tuna, ţi li ghinu-
ir cu respect “Ghini vinitu!” Cand bitisiră măcara şi s-reahatiră 
nihiamă Ndina ľi ntribă: 

- Ţi hăľi vă adusi aua la noi? - şi aştiptă apandasia a lor. 
- Him corieri, vrem s-ciucutim cryetarulu a Căşiľei, că avem 

ună carti di la comâncâta partizană. Aveam ordinu s- lu didem a 
lui tru măñ! - dzăsi un di năş, ţi di cum s-răspundea, s-achicãsea 
că area protulu. 

- Aveaţ intreat aco iu s-lipseaşti! Eu escu Cryetaru a Căşiliľei! 
- deadi cunuşteari Tasi.

- Măni va s-ni nchisim tahina, că ni aşteptă comândantlu! Ti 
aţea fău apandasirea, pănă s-durñim nihamă! 

Căt băgară capulu pi căpătiñ, umplut cu lănă di oi, li acăţă 
diunoară somnu. Ndina, dada Mariţă şi Tuna s-dusără ta 
s-doarmă ninga. Tasi apreasi candiľiu, ta s-sciriă răspusa. Cand 
u ghiuvăsi cartea şi u scrisi apandasirea ma minduea:: “După 
trei-patru dzăli partizañiľi a unui batalionu di Prota brigadă yini 
tu hoara a noastă… Lipseaşti s-lu adunu Căşilu, ta s-li sigurăm 
ghini pri năş!...” 

Pănă u bitisi carta şi planulu di aştiptarea a partizañloru nu 
băgă somnu tru ocľi. Di acurmarea a mintl’ei cum căscriă cartea 
feţi planu şi di nidurñerea, ľi aspuru veta ca vărnu mbitat. Ti 
aţea, elu inşi nihiam nafoară, ta s-mutrea ninga căt sahăţ s-vrea ti 
aprirea şi ta s- ľi s-hărăsească tu avru noastimi di primvara. Pisti 
frămti s-păscăni sufl area a vimtului moali. Arucă mutrita dininti, 
pi ţeru, dapoia iuţido di avărlinga. Luñina di dzuua nauă căt ma 
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inşea. “Aiati clipulu, li dişteptă corieriľi şi si s- nchisea crund, 
că aco dindi, după munţi ma ľi aştăpta!” mindui. S-dusi la năş 
ta s- li diştăpta. Cănd s-dusi la udaiu, mutri că eľi ma fi ţea unu 
somnu ca di amorţ. Elu, ma s-nu va s-eara cu mison, nu vrea s- 
lu aspirdzea aţea nispusa arihati. Chiundri dininti a lor mutrinda 
şi pri a lui dăsi: “Cai şti di cănd nu ar durñită aşi, tru condiţili di 
casă!? Măraţiľi di năş!” şi, ascutrada lu strigă cu anarga: 

- Sculaţivi, că s-apri! Lipseaşti s-vi nchisiţ! Căt cama troari 
ahănt ma ghini esti! Aco ma vú aşteptã!... 

Aştăpta ţi eľi s-dăştipta dit aţeu somnu ahăndoasu. Eľi 
s-sculară cătroară-troară, loară trastili hărăzit di dada Mariţă şi 
carta al Tasi şi, cada s-diguşără cu un-alantu şi salutăndai “Ghi-
ni s-ni videam!” s- nchisiră. Tasi s-răspundi a salutariľei a loru 
“Ghini s-viniţ!” După ţi eľi s- nchisiră ľi părmănă ninga ună 
muşcătură di oară, pănă silueţ a loru chirură dindi dupu dzeñ. 

Cănd s-dăştiptară tuţ alanţiľi di casa, nu li vidzură partizañ, 
niţ Ndina, niţ dada Mariţă, niţ vărnă alantu, ma niţ şi Tuna, ţi 
ľi vini multu arău cănd nviţă ti nchiserea loru şi di ţi elu nu 
putu s-li ciucutea. Elu avea avdzăt ti gioneticu a loru dit aţeľi, 
ţi s-aduna cu partizañ, ma şi pit activiteţii a tinirloru antifaşisti. 
A lui nu ľi area dată tiha s-aduna cu vărnunu di năş. Ti aţea ľi 
s-nviră a frată-su cãţe nu u strigă, ta s-zbura di apropa cu năş. 
Elu, cu soţili zbura ti alumta a partizañlor cu ocupatori faşisţ şi 
nazişţi şi di tru ahăndaua a imnil’ei şi a sufl itlui ľi inşea vreara 
ta şi năsu s-mistica cu alumtători di libertata, ta s-lu azguñea căt 
cama troară ocupatorulu di la patria a loru. 

Imnăfrămtu, ţi nu putu s-zbura cu năşi, Tuna, căt măcă 
dămneaţa, inşi s-alag, nănti pit măhălău, dapoia s-dusi la 
duchiăñ,i ta adună cu soţľi a lui, cu ţi avea vărnă şasi meşi ţi nu 
li avea aduneat. Căt area turnat dit arniu cu oili, Tată - su ľi avea 
dzăsă s-fac căpsiri, că măni va s-li apra oili, cãţa picuraru Şahin 
vă s-lua vărnă stămănă vacanţă, ta hărăsea cu taifa a lui. 

Cănd agiumsi la Padea di Blidu, iu s-aduna tutuna cu soţiľi 
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a lui di ilichii, aţia afl ă eľi, ţi o aştiptară cu multu doru. Di năş 
nvăţă tuti undzirili di hoară, fapti tru mancara a lui. Ma aţea ţi 
l-armasi tu minti, fu vreara a loru ti inşări partizañ, ţi şi a lui 
ľi ngărca di multu chirou tru ahăndea a sufl itului: “Vreara ali 
inişiri partizan!” - lu grea pri a lui multu ori şi pri tăţita. Ti aţea 
aistă vreari, ţi elu lu ţinea ascumtă, căt triţea chiroulu, ma multu 
s-adivdzea. Cu aisti tru minti elu s-acăchisi că avăea agiuntă la 
chireaşiľi, iu s-aduna cu vruta a lui, pri ascumtea. Aistă aduneari 
caişti căt ori lu avea fănărusită aco dăparti tru arniu. Ti vrearea a 
loru nu ştiea niţiunu dip tru hoară. Cand s-adună cu năsă şi cand 
scoasi dorulu ti ea, s-turnă napoia ti la casa a lui. 

Dzăľi alanti elu s-dusi cu oili, avărlinga a hoariľei că pi-
tu munţiľi nu area arăspănădit arăţima. După a treiľia dzuuă, 
avl’igandu oiľi, di pi Dzea al Deri, ma s-dipunea niscănţ par-
tizañ, aradhiţ tru formaţion, ţi a lui lu aspăru că poati s-area 
vărnă batalionu şi, vidzunda s-hărăsi multu că Comandantu vă 
s-oaspitiţea fără di altă la casa a loru. Aistu vă s-area clipulu ţi lu 
avea aştiptat elu, ta s-realizască yisulu a lui. 

Aşi s-feaţi cu dialihea. Comandantu avea arăsit vrera a loru 
ti inşări partizañ. Tru aţeali dau dzăli elu nu s-lu mpărţă a loru, 
partizañ, ţi avea ordinu di la ştabulu central ta s-lua vulnetari năi. 
Vini clipulu ta s- nchisea. Ali dadi Mariţă şi a alanţloru lu vini 
aistă undziri di nieaştiptat. Ti aţea li feaţi azări nviştearili, ţi lo 
cănd nidzea tru arniu. Canda ľi diguşi4 soţiľi, dapoia cu hiľiă-su, 
dit ocľi li scăpară lăcărmăñ caldz, ţi lu curara pisti făţa a-ľei. 
Aţeľi ira lăcărmăñi di dadă durută. Ş-cãţe tru aistu clip ea area 
dăspărat că ma s-mpărţa cu hiľi-su şi di-tu aişţ gioñi scunchi, nu 
agărşi s- ľi didea dimăndărli a ľei di dadă:

- Dăşcľideaţ ocľi ti ţido hiľi!… Anvilgaţ-vi!… Iasti alumtă!? 
- dzăsi ea cu mutritea dăspăroasă

- Nu ti fă mirac, dodo! Vă s-lu ţănem dimăndarea a-ta! - 
lu şuţără eiľi cu boaţea a protulu a loru. Cand s-dăspărţără cu 

4 Diguşi = përqafoi
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dada Mariţă, năş giucară cama cătroară cicioarli, ta s-agiungă 
şi s-adună cu soţľi a bataľionlui a loru di Proata Brigadă. Căt 
agiumsiră tru oborulu a sculiľei, diunoară s-deadără comăndziľi 
s-aradhea. 

Aşi, cum u avea lăsat di cama ninti comandantu partizan, 
pi treia dzuuă s-adunară partizăñ a unei companiă di Prota 
Brigadă, ţi avea ursit ti oaspitiţări tru hoară. Canda s-completiră 
cu nvăşteari, armi ş-municioni dit bănători avuţ, ţi li avea an-
cupurat tu frontulu a alumtiľei italo-greacă, cănd s-frămsără 
ş-chirură alumtea greţľi. S-deadi alearmea. Tuna, cu soţľi a lui 
ľi avea faptă azări tuti completurli a loru: cum ’nvăştearili aşi şi 
municionili, armilili şa. Batalionu s-adună tru oboru a sculiľei. 
Căt s-feaţi apelu dit comandamţl’i a lor, s- nchisiră tru misionulu 
nău. 

- S- nchisiră hiľiu ali dadi! Cala ambară s- lu hibă scunchili 
a mei! Turnaţvi cu amintari a libertatiľei! - dzăsi ea pri apusea 
şi nu ľi mută ocľi dit năş, pănă formacioñ a lor chirură după Dz-
eana di Ian Gogu. 

Cănd fudziră partizañiľi di la hoara a loru, după doi-trei 
dzăli, s-chiudusiră ţut bănitori arămăñ a ľei, că cu năş, area mis-
ticat vărnă ţinspărdzaţ di fi ciori şi un di eľi area şi Tuna, hiľi-su 
alu Ndina şi ali Mariţi. 

2. 
Dit aţea dzuuă ţi inşiră fi ciorľi partizañ, şi că ţea fu ună dzuuă 

multu durută, ma aişti munţitori arămăñi s-ţănură nprostu ca 
gioñ şi gioani. Lucrili grei, fi ţea dada Mariţă acasă, dit inşirea a 
soarului la estu pănă asciptata a lui la vestu. Ea, cănd s-dăscurma 
căt vărnoară după prăndzu, fănărusea şi s-aduţea aco dăparti, la 
hiľi-su, Tuna, ñiclu ľei. Avea tricută trei stămăñ. La ună seară, 
sum puscutida di noaptea şi hiptă tru añiorizmăli noastimi, ţi 
s-silghea soi si soi di lilici dăsfapti primaverască, şi din ţeru 
cădea fără dănăseari luciñ a steaurilor şi a lunăľei mplină psiti 
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di munţ aumbrigrei, di casuri, di căľiuri, di a clivuri şi iuţido 
pisti locu. Aistă seară primaverască, umplută cu yisuri muşeaţ, ti 
aprucharea a libertatiľei din patria, s-horea s-hipsi ntreagă tu ună 
dulţi somnu. Ca tuţ horiaţ, aşi şi la casa ali Mariţi li avea acţată 
somnulu ahăndosu. Ghini ma multu amnat, tăş la ñedzanoapti, 
la poarta a loru s-avdzără dau-trei bătănăi cu ciocu, ună dupu 
alantu. Ndina s-dăştăptă şi u giucă muľară-sa: 

- Scoalti, ma bătăneascu tu poartă!- dzăsi elu şi cătroară 
s-sculă şi s- nvăscu, inşi ta s-dăsfac poarta. După năsu inşi şi 
dada Mariţă, ţi u avdză ghini ună strigari cu boaţă apusă, ţi ti ea 
area multu cănăscută:

- Ale dadă Mariţă! Ale dadă Mariţă!- şi căpsi napoi. Dadea, 
canda s-sigură, că aţea boaţă area a hiľiă-su diunoară strigă.

- Alai Tuna, tini eşti!? - şi nu aştăptă, u dăsfeaţi ninti dit 
bărbată-su poartea, u arăchi diguşi hiľiă-su şi doi soţ, ţi area stog 
cu nãsu.

- Căt mi hărăsiş, ţă s-mi fac dadea aţăia?! Intreaţ nutru 
fi ciorľi a dadiľei !… - şi ľi strigă alu Ndina, ţi s-apruchea şi elu 
la fi cioriľi ta s- ľea diguşă cu doru. 

Cand s-discurmară, s-spălară şi măcară ghini, li arăchi so-
munu dulţi. Caişti căt chirou nu avea durñit ahănt răhati tru ştiruţ 
şi leaţ, măraţľi di năşă, cu aţeali armile tru măñăľi a loru di tinăraţ, 
ma multu gioñ. Iu nu li acţea noptea pit acxionuri tricuti caişti că 
ori di năş. Cănd căpsea după marşirili şi bitisira a vărnui alumtari 
apreasă cu ehţuriľi di neaştipteaţ. Eľi durñea cu aradha căt vărnă 
ună oară. S-dăştăptea diunoară căt luo comânda s-marşea di nău, 
ta s-acţea pusiiľi, iu s-apărdea ca foc loculu, cănd eľi alumtea cu 
ehţuriľi, neamţiľi naziciñ agiuteaţ dit traditoriľi frămtişţ. Dapoia 
ninga s-trădzea cu cumăndzľi a comânantu, s-dăspărţea pit băzi 
şi s-adunea napoi la loculu, ţi pãrtãţea dit comanda partizan. 

Prota dzuuă Tuna, cu tut soţľi a lui durñiră căt s-făntiră şi 
nu giucară dit casã, pănă ma s-apruchea prăndzu. Dupuprăndzu 
a lui nu si şidzu nuntru. Canda luo s-dimindă a soţiloru a lui, ta 
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s-inşea cu năsu pit hoarã. Eľi nu vrură, vrură s-chiundrea nun-
tru, că napoi nu area făntiţ cu somnu şi cu discurmari. Ti aţea 
elu acăţă s-alag singur pit locuri muşeatoasi a hoariľei scumpă. 
S-dusi la călivea di oi, ta s-li vead ninga unoară năinti ţi s-fugă 
napoi, aco iu lu aştăptea buneaţea şi ghineaţea a patriľei. Căt 
s-apruchiă pi ngănă ea, Balulu, aşi s-ncľima cănăli a loru, u 
cănăscu ş-acăţă s-ciuiască di hărţimi, ţi vini napoi omnulu a lui 
ma vrutu şi fărcatănda după năsu nu vrea s-ľi s-dispărţa. Ş-cã ţea 
area pravdă, lu spunea duru, agiocănda a codiľei. Ti aţea cand 
lu duguri cu aţeaľi măñiľi a lui di lucurtoru şi pimtăndai di ună 
parti pri elu, intră tu călivă ş-li vădzu tuti oiľi cu dor mari, ma şi 
eali u cănăscură şi acţeară s-giocă pit pal’ia aştăreat sum eali şi 
călcati di cicioarli a loru. 

Tuna căt s-hipsi namisa oili, acăchisi tu nărili ţi s-păscăni avru 
harahteristici a oiľiloru şi añiurizma di cupurăia, ţi s-dispărţea 
fără dănăsari. Ghini ma elu area nviţeată cu aisti añiurizmă, aco 
area cărscută di tu ñicurami şi n-avea ti gaili aţea soi di ñiurizmă. 
Priiminea namsea di oili şi tãrţea cu măñăli a lui cu dor, gritănda 
ti cafi  ună căt ună pi numie, ţi elu ave-ancľimat inşu cafi  oaiă.

- Alea crută muşată, căt mi ari loat doru tă tini!? Anu di anu 
că doi ñeľi feamni fi teş! - ľi dăţea a loru pri apusã. 

Aşi s-dusi pit la tutili pri aradha. 
Cănd s-asigură că nu armasi nivădzută ninga ma şi goală ună 

di oili, s-turnă acasă. Dapoia inşi di căt ducheñ di hoară, iu s-
adunea cu soţ, cănăscuţ, ma şi cu vărnă altu băntor, ţi ľi s-vrea a 
lui, aco poati s-lu afl a fără di altă. Tuş iu şidea ti tutuna cu soţiľi 
o-lui, li afl ă diadunu, ţi cum s-videa lu avea loată hăbarea a ti 
vinirea a lui, ma lu aştiptea multu doru. Li ciucuti tuţ, niagărşit 
ma şi goală vărnă şi unu di năş. Că li adună, eľi nu aştiptară ma 
cu cătroara căftară, ţi s- lu spunea singur ti banea partizănească, 
gioneaţea a loru şi soi di soi ntribari alti ti năşi. 

Elu nu alăsă di s-li spunea a loru ti comandantu, ti comisaru, 
ma ş-ti alanţ partizañ gioñ, soţ cu năsu. Dapoia s-şuţă acasă. Ca-
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lea s-dusi la oborulu a şcolil’ei, iu avea nviţeat elu. Căt undziri 
s-ľi fănărusiră a lui pit minti!.. Tuti s-liga cu ñicurama tricută tu 
aistă şcoală, ma şi ti dhascaľi a ľei, ţi li nviţea cu multu pasion şi 
cu vreari părintească. Caişti căt ori ñi lu tridzea urecľiľi dhascu-
lu a nviţeariľei a rumaniştiľei, că ľi reciteam poeziľi cu acţentulu 
a loru, ama tu matematică aream tutuna protulu di clasa. 

Nu li s-agărşea cănd ună oară o ţinu tu clasă şi după bi-
tiserea a oriloru, că feaţi multu şămăti. Di cum area agiunu di 
nimăcarea, dasculu l’i citea ună carti şi nu ma mutrea dicăt elu 
dăsfeaţi pingerea şi arsări nafoară, cărţăni cătroară şi s-ascumsi 
tu Chitrăţel. Ghini ma mărata di dadă Mariţă u ştiea că aco s-
ascundea tituna, cănd fi ţea vărnă chideari, indzea u căfta şi l’i 
aduţea ti măcari, ascumtea di bărbată-su, ţi area ngărcat cu inati 
mari dit ngălsirea a dascului ti aralăli fapti di năsu la sculii. Nu 
s-dusi acasă ntreagă ună dzuuă, pănă cădzu inatea a tată-sui. Cu 
aisti tru minti, elu intră la oborulu a casiľei. Soţiľi avea lăsat 
somnulu şi ma aştiptea năsu di cănd. Căt vidzură, eľi, aproapea 
pi unu zboru lu ntirbară: 

- Tuna iu chiruş tut aistu chirou!? 
- Piu nu fui!? Piu nu alăgai!? Di căt iu mi dusără cicioarăli a 

meali. ţi nu ari cheatră, cali, livadi, şopor, fl eară şi munti ţi nu lu 
cănoscu. Mi adunai cu soţiľi a mei, ma şi cu apropiaţiľi a mei, 
ma şi cu bănători alţi cama mari di mini. Mi duş şi la căliva di 
oili şi cu eli mi adunai, că ma cărpeam ntreagu di doru ti eali! 
- dzăsi elu umplunda cheaptu cu avru primaverească. Nu păte 
s-li afl a zboarili di cama limpidi, ta s- lu spunea aţealu dor ahănt 
ahăndoasu şi ahăntu vrutu, ţi s-dăspărţă fără dănăseari şi cu 
cătroara pit la tuta fuira, coşenţea şi inimea a lui apreasă ca foc. 

- Ai ndreaptu alăi frati, că easti horea a ta, iu eşti amintat 
şi cărscut! S-şti că ñicuriţea trăcută pit năsă nu s-alăxeaşti cu 
ţivea pi loc. Şi noi ni ari lot multu dorulu ti hoarăli a noasti! - 
apănădăsiră eľ şi avdapsără. 

- Ti mutream di la chioşculu a casiľei a tea, că cum şi pi iu 
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alăgai tini la horea a tea şi a nau ñ- indzea mintea dăparti, la 
aţeali a noasti! - dzăsă el’i şi tăţiră diunoară. Di nigrită fănărusiră 
urmăli di bana ca yii, aco dăparti tru casili a loru. 

Ningă seara, cand soţľi a lui s-dusără s-durñea, elu tricu di-
niti uborului ali Leti şi feaţi semnu cu arşureari, ţi ea cunuştea ţi 
năsă va diţea: “Strigari ti aduneari la loculu a loru”. Tuna s-dusi 
la loculu a loru sum Vlecľiu Chireaşu şi ma aştiptea aduneara 
cu năsă. Nu putea ţi lu spunea dorulu ţi ľi ngărca tu sufl itulu şi 
inima a lui. Nu ntricu multu şi ea agimsi şi cu tut dorulu ţi area 
aduneat ti elu, s-arsări a lui diunoară şi lu amvili başeatănda cu 
pasionulu di featăţeaşti. Armasără aşiţ diguşită ti ună muşcutură 
di oară. Elu lu lo zborulu protu: 

- Eh, alea scumpa a mea, nu pitipseam că va s-ni aduneam 
ahănt cătroari, ma vru Dumnidzău ţi ni adunăm ninga unoară! - 
ľi dzăsi elu aştiptănda răspusira ľei. 

- Nu potu s- lu spunu hăirilitica a mea, cănd avdzăi şurarea a 
ta şi diunoară mi nchisiă ascumta s-yinu tu loculu a noastu! - ľi 
dzăsi ea trimburănda di hăriţimi. 

Dapoia stătură strimtă şi zburănda a unui-alantu aproapa di 
vără doi săhăţ. Vreara a loru ascumtoasă area multu săntoasă 
că, area ca idhyea a unei vreari mari di viaţa. Ti aţea ma duru-
toasea area mpărţăra a loru. Tuna ţinea cu zori lăcriľi, ali Leti 
s-amviliră făţăli cu lăcărmăñ. Aisti soi di dureari li ntriţea aişţ la 
doi tinăr armăñ cădztu tru vreari. 

- Aidi, Leti, nchiseatăti acasă, că ma ti amăñ şi poati cadzi 
ntru ocľiľi a oamñiloru a tăi! - şi lu amvili cu başai. Şi ea ľi 
s-răspundi a lui: 

- Ti aşteaptu! Amvileaghiti5, scumpulu a meu! - şi s- nchisi ti 
acasa inimă-frămtă.

- Nu ti fă merachi, alea muşeată vrută a mea! - mutrinda ea 
pănă s-intra la poarta a casa a l’ei. 

Cănd s-dusi a casă soţiľi avea măcat ţina şi ma durñea. Elu 

5 Amvileaghiti - ruhu
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măcă cu cătroară ţina şi dusi şi s-durñea, că crundu di dzuua 
nauă va fudzea. Cănd elu ma intrea la casă pit poarta mari, a 
dadiľei nu lu avea scăpat măncara a lui ahănt amnat, lu ntribă: 

- Căţea ti aminaş ahănt multu? Lipseaşti s-aveai durñit că 
măni va s-vi nchisiţ crundu! - ľi dzăsiă a lui cu buneaţ. 

- La Ciacia cu soţiľi a mei, dado! - şi s-dusi s-ţinirizea cu 
cutroara. Anda şidzu tu sufră, a dadiľei ľi lucrea fără dănăseari 
mintea: 

- Nu ñi s- lu umpli mintea că ari fut cu soţiľi a lui, că ţea ľi 
cănoascu şi niţi unu di năş nu s-amăn ahănt multu năfoară di 
casili a loru! - diţea năsă pri a ľei şi avdidzea. - Cai lu şti, poati 
s-aibă acţeată vărnă feată ti vreari!? Ghini faţi, aşiţ lipseaşti ta 
cănd s-toară di-tu alumti s- lu susimu! Aţea dzuuă dada va s-facă 
hăirilitică şi va s-gioacă ncor, s-căntă fără dănăseari! - şi tăţi 
mutrităndalui a hiľiu-su pănă s-dusi la udaiu ti durñiri cu soţiľi 
a lui partizañ. 

Vini clipulu ta s-fudzea napoia la formacionulu a loru gioñiľi 
a dadiľei. Dada Mariţă ma lu fi ţea azări tutili strañiľi ti hiľă-su 
şi ti soţil’i a lui partizăñ. Căt s-avdzără căntarili a căcoţiloru, 
Tuna cu soţiľi a lui partizañ s-diştipteară şi ma s-azărisea ti 
nchisiri. Eľi inişiră tru ubor ngărcaţ cu trasţiľi şi armili arucati 
nbreaţ, şi, câncât s-salutară cu tuţ di acasiă, s- nchisiră ti aco 
iu li aştiptea misionulu a libertati a patriľei. Priimina unu dupu 
alantu şuţitănda a capulu căt vărnoară, câncât vrea s- lu diţea a 
aţlor oamñi di aţľei hoară, a munţiloru, că va s-turnea singur cu 
amintatea a libertiľei. 

Ali dada Mariţă, ľi bătănea inima cu forţă, di dorulu a 
mpărţeariľei di nău cu hiľiu-su şi cu soţl’i a lui. Chiundri cu 
mutrita di căt siluetili a loru, pănă chirură dindi după dzeañ. Pi-
tu minti ľi ntriţea fără dănăseari soi di soi di fănărusiri, undziti 
tru aistu clip a baniľei a ľei dit aişţ trei-patru añi a alumtiľei, 
căţea nu ma ľi vinea sonulu. Aşi di cum area hiptă tru ghixira 
a loru, acăchisi că avea agiumtă tru uboru. Atumţea aduchi că 
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u aştăptea lucri a casiľei, ţi nu ira puţini. Ma cu tut aistă, ea nu 
ahiurhi căt agiumsi. S-păscăni pisti sudestinulu a poartiľei, hiptă 
tru dorulu a ľei fără pontiñli, tru dispărami ahăndoasă şi fără di 
speranţă ti yinitoru, plămsi di singura ună bucată di oară. Că căt 
chiundri aşi, ea nu putea s-lu ghixea, căt fu chirou ţi şidzu tru 
aţea armăseari dispăroasă. S-sculă diunoară mproastă. Aştaersi 
lăcărmăñăľi cu şamia a ľei, ţi u ţinea tituna cu năsă. Giucă avril-
inga a uborului parti di parti, ma munduirili a ľei nu ľi căpsea. 
Pit mintea ntriţea soi di soi di undzeari, ţi avea traptă tru ba-
nea a ľei lungă, umputi cu ahănt vreari, ghineaţi, ma şi cu ahănt 
arrăli, nispusi dureari di stărbănarea tru aisti mărdz agrioasi a 
armănamľei. Cai şti căt undzeari buni şi uruti aspăroasi avea 
cădzut şi undzit tru bani ali dadi armânească, cărscută namisa dit 
aiş munţ analţ aumbrigrei. Diunoară lu gri ali featili, ali nveasti 
şi a alanturi a casiljei. 

- Haidi, nu şideaţ ma, nchisiţ s-bitisiţ cafşuna a lucuriľi! 
- şi nchisi s-lucreadz ea di prota. Dit aţealu clip ea li chirea 
munduirili slăbitosi, când lucra, ama cănd s-acăurma şi lipsea 
ta s-fi ţea vărnă căpsiri, minduea ti vruţli şi di tafi a a ľei. Ea ľi 
s-hărăsea nipoţ di alu hiľ-su ma mar, Tasi. Elu area fi ciorulu ma 
mar a dadiľei Mariţă, al ţal Ndina, cum ľi străga tuţ, măr şi ñiţ 
tru hoară. El avea vărnă dzaţi añi ţi area nsurat. Aţea dzuuă acasa 
a loru ira faptă ună numtă mari armânească, nivădzut vărnoară 
tru hoara a loru. Dapoia, după doi añi, di elu s-avea hărăsit că l’i 
amintear un fi cioru şi după doi añi alţ ľi area aminteat ninga un 
fi ocioru altu. Di hiľi-sa area hărăsită cu ună nipoată, ţi ea u avea 
vidzut singur ună oară, cănd irea dusă la năsă ti urari. 

Nu s-agărşeşti hărăsima, ţi s-apreasi tru casa a loru cănd 
s-amintă protulu nipot. Aistă undziri tru casa a loru s-sărbitori 
canda s-area vărnă numtă, cu apropiaţi şi oaspiţ acľimaţ di năş. 
Tasi, hiľ-su ma mari, altăsoi di frată-su area aştireat şi cama 
coptu, cu unu zboru elu ira şuţăt ca un bărbat di tamani. Tasi 
nu avea agiumtă ta să ncoac, avea arămasă tiniracu ca tuţ soţiľi, 
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pri ilichia a lui. Elu area multu mintimenu di tu ñicurami, că la 
sculii nu lu ntriţea niţi unu di soţiľi tu clasa. Di astumsea elu 
citea cărţ pri limba arbinişeaşti ţi li ancupura căt ori ţi indzea tru 
căsăbă ti fi ţeari păzari. Ca cum tuţ şi el area hiptu ca activist dit 
partea a Alumtiľei Antifaşistă Nacional-liberati, aleptu şi făţea 
parti tru căşill. Ti aţea nu avea multu chirou ţi s-lo cu lucriľi a 
casiľei a loru. Lucrili a casľei, şi că ţea area nihiam ca tricut, ama 
săntos şi ţănut, ca tutuna li făţea Ndina, stog cu featăli, ninga 
nimărtati şi nori-sa. Tri amvligheari a oiľiloru, di multu chirou 
năinti, di ñicu, avea luat un picurar arbineasu, ţi area cărscut tru 
casa a loru. Arbineasulu s- ncľima Şahin. Elu cărscut diadunu cu 
picurariľi grăviñiaţ, avea nviţeat armâneaşta idhyiu cu năş. Cai 
u videa şi u avdzea cănd s-zburea elu, nu pistipsea că poati s-nu 
area armânu. 

Tasi aţeali dzăli, ţi tru hoara a loru chiundri protulu batalionu 
di Proata Brigadă partizană, nu ľi inşea chiroulu s-aduna la casă, 
ta s- ľi agiuta a loru ti bitisiri lucriľi grei. Tru aisti dzăli elu 
s-lo cu furnizara a batalionului. Ti aţea singur aţea seară ţi frati-
su, Tuna, şi căţe u ştiea, că va s- inchisa partizanu, tru aprita a 
dzualiľei alantă, lu spusi a tată-su şi alanţăvi di acasă. Căt fudziră 
partizañiľi şi, diadanu cu năş şi mulţi alanţ fi ciori gioñi di hoara 
a lor, Tasi acăţă ta s-agiută tată-su ti lucriľi, ţi nu area puţăni 
tru aistă anotimpu, tăş namisa di primuveari. Dzuua alantă tată-
su s-sculă crundu şi acăţă s-hazărira şi s-li scutea boiľi di tru 
păhnii. Tasi adărea parmada şi fara di misru, căţe aţea dzuuă va 
ahiurhiea simăneara. 

Lipsea s-lucra fără discurmari, că chiroulu area multu bunu 
ti simăneari. Căt s-apări, eľi s- nchisiră dit acasă şi avea loat 
calea căt la Dzeana alu Deri. Căt li hipsără boiľi tru cularulu a 
parmadiľei acţeară simănarea diunoară. 

Muľear-sa alu Tasi aruca fara, năsu angălisea boiľi cu hostenu, 
âncăt tată-su s-dusi la strung ta s-agiuta picuraiľi di muldzeari 
oiľi. Nu tricu multu chirou şi pisti Valamare scoasi napoi capu-
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lu a lui luñinosu soari ca tituna tru aţea anotimpă muşeatuşă. 
Dit loculu lucrat di paramadă inşea un avru multu vrutu şi 
călduroasu. Aţeal area un semnu că misrulu va s-bubuchisescă 
cătroară şi săntoasu. Tată-su, căt s-turnă di la strung, acăţă s- 
ngărvăsească muriľi la meajda şumbită dit ploaili, ţi didea tru 
intrearia a primuveriľei. Lucra fără dănăsari şi nu lu vidzu căt 
cătroară tricu chiroulu. Vini vahtea ta s-măc prăndzulu. Dada 
Mariţă lu avea hazărită măcara şi lu vea pitricută, pri hiľă-sa ma 
ñică Nia, ţi area turnat di la sculia şi di aumbr a unui gorţu agru, 
ľu striga: 

- Tate, Tasi, văniţ, s-măcaţ prăndzulu! - strigă ea cu forţă. 
Eľi ľi dizligară6 boiľi di tru zghedhă, nu singur căţea area 

acurmaţ, ma şi căţea area mutu agiuñi, şi câncât lu arucară căt 
vărnu braţu di iarbă uscată, s-aprucheară aco sum aumbra a 
gorţului, iu ma li aştiptea măcara, că şi eľi area multu agiuñi. 
Candea măcară, chiudriră napoi s-dăscrma şi ninga nihiamă tru 
aţea aumbră multu vrută. Di cum ira şidzuţ pisti sazma, ţi ľ u 
avea adusă Nia, tată-su cu hiľă-su, acţeară s-zbureascu. Protea 
gri Ndina: 

- Cum u tricutu cu partzañi, li furnizit ghini!? Ţi diţea tri 
alumtara alu faşistilor? Cum va s-fac cama nclo? - ntărbă elu 
multu munduitu.

- Suntu avdapti şi alanti brigadi di partizñ, ţi alumteascu iuţido 
pit regioñiľi a sudului a Arbinişiľei şi li au libereti multuli di 
localiăţi. Ghini ma, după informaţiľi a partizaniloru, ocupatoriľi, 
agiutaţ di traditoriľi frămtişiţ, ma ahiurihiescu operaţionulu di 
Cirişaru, ta si aşteardză Fronlu Antifşist Nacional-Libertati! - 
spunea elu şi adapsi napoi.

- Ma partizañiľi sunt pri ndreptulu a loru, ti aţea vi s-lu amin-
tu fără di altă aistă Polimă, - gri elu şi tăţu.

- Aşi, alăi gioñi, cavai cai va s- lu easă ncali a loru!? - dzăsi 
elu şi di pi ocľili şi făţiľi a lui ľi ntricu ună aroşimi mirginoasă 

6 Dizligară = zgjidhën
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dit hăirilica ţi lu arichi trupulu şi ľi s-hipsi tru tută fuira a lui… 
- Cum s-veadi, alăi tate, şi di căt aua la noi vi s-vearsă năş: 

protea lu ţircuseascu şi dapoia va s- lu mparţu ditu baziloru din 
pulitii, di iu lu yini agiuteara a loru, - spusi hiľă-su multu mun-
duit.

- Ghini ñi dzăţă! Ehţuriľi nu s- nveaţu dot că ma u chearu 
alumtea. Ti aţea eľi sunt faptă ca porţl’i plugiţ, ţi faţi cama agru 
di ţi easti!… - apănădisi7 tată-su. 

- Lipseaşti s-ni fi ţeam azări tri cama arrăua! Oamñiľi si s-facă 
conşienţ că alumtea nu esti băndisit. Cafti ninga s-ni cilistisim ti 
amintara a ľei! - bitisi elu zburăra cu tat-su. 

- Ti aduchescu multu ghini, alăi hiľiu, ma aistă ţi vreţ s- lu 
fi ţeţ voi ti aştiptarea cu alumtă a ehţuriloru, nu esti ahănt lişoari! 
L’iu am măcat păna di cama nănti di voi, ti aţea ñi li avdzăţ vărnă 
ndau zboari mintimeani di aistu auşaticu! Căftaţiľiu agiutari a 
tuţiloru di bănătoriľi a hoariljei! Aşi, unit va s- li fi ţem rezitenţă 
săntoasă a loru şi s- lu amintăm aistă alumtă cu năş, di sigura! - 
apandaswi elu. 

- Ghini, ghini, va s- lu băgăm oara ti dimăndirili ţi ghini li 
ghixişta! - ľi s-dzăsi elu a tată-su şi, bitisinda a zburariľei ahănt 
seriozu namisa di tată cu hiľiu. 

Din fudzearea a partizañlor di hoară, bănitoriľi s-preoucpară 
ti sămnari, că chiroulu ira ahănt bunu ti astu lucru, tu aisti dzăli. 
Tasi, diadun cu tată-su şi muľear-sa, s- nchisea la agriľi di cu 
tahina, di cănd s-aprea luñina a dzuuăľei nau şi s-turna napoia 
pi ascăpăitata a soarului. Nu singur năş ma şi alanţ bănitori ma 
aghuñusea ti cărtirea (lucrarea) şi săminari di dzuua, căt cama 
troară. Ghini ma, ş-căţea elu area acăţat ahănt multu tru casa a 
lui, ninga u afl a chirulu ta s-ľea cu lucrili ti căşillu. Indzea casă 
di casă, ta s-li limurea ti situata, ţi va să vinea cama ncuo. Tri 
aţea tuţ: tiniraľi, muľearli, bărbaţľi, auşaţ şi auşaţľei, avea limu-
rit multu ghini. Cafi şunu ma s-fi ţea azări tri cama arăua. 

7 Apănădisi = u përgjigj
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3.
Aşi s-bindăsea saerli cătroară, ma dămneaţli năş stog, tată 

şi hiľiu, s-sculea crundu şi nidzea s-lucrea la adziriľi a loru. 
Cafi şunu di năş fi ţea lucriľi a lui şi pit minţăli a loru măţina pri 
anearga pătăpsirili, undzirili ti dzăľili, ţi vă s- lu cădea a loru 
tru yinitoru, ţi nu area multu diparti, ma poati şi multu aproapi. 
Ca tuţ alanţ a horiľei, tată-su Ndina şi hiľă-su Tasi, tru bitisira a 
daula stămănă, u bitisiră cărtira şi siminara a adzărioloru. 

Tasi ľi dzăsi a tată-su: 
- Tate, ľeali boiľi şi duti la casă, că mini am ună aduneari la 

căşilu şi va s-yinu cama amnat! 
Mută zghedha a bol’ilor şi avdapsi. 
- Parmadha va s- lu alăsămu aua napoi, că dzua alantă va 

săminăm agrilu alantu pisti aistu di ază.
- Ghini, ma nu ti amăñ multu, că alumtă easti! Nun s-şti că 

ţi poati s-ñi l-aduţi săhata!? - ľi s-dimăndă elu şi cărti boiľi cu 
hostenulu, ta s-li aduţea acasă şi s- ľi nclľidea tru păhnii.

După ţi fudzi hiľ-su, Ndina sculă capulu şi mutri avriliga di 
năsu, ma şi nsus di căt la ţerulu, ţi a lui ľi spăru că chiroulu va 
s-area ninga bunu, ti aţea lipsea ţi bănitorľi a ľei s-li băga pri 
ambara lucriľi di anotimpu. Cănd ma s-apruchea acasă vidzu 
că soarlu ascumsi capulu şi razăli, ţi s-arispănădea di tru elu, cu 
aroşeami mirginoasă a ascăpitatiľei. Chiundri nihiam, mutrinda 
a ľei, ma ş-căţea nu lu arsea prota oară, ľi spăru canda lu vidzu 
di nău. Aistă mutrită muşeată di seara primuverească ľi intră tru 
ahănda a fuiriľei a lui. Nu tricu multu şi puscutita ma s-mbita 
luñinoasea di dzuua dit apurcheara anarga puscutita di noaptea. 
Căt intră tu poarti lăitoasea area arucat pisti loc, ca vărnă sazmă 
ghigandă, ţi nu puteai s-băgai ducheari pănă iu s-ncľidea sinoruli 
a ľei. Ľi deadi a boiľilor ti măcari şi ľi gri ali Mariţi

- Cand s-bindăseascu măcarea, dăľu s-bea apă şi duţli tru 
păhni, ta s-dăscurmu şi s-dormă, că măni lu aşteaptă lucri mari 
napoi! - urdină elu muľeră-sa şi nicăpăsită avdapsi. 
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- Ma negu pănă la ducheñi s-mi adunu cu Silea, Uanci şi 
alanţiľi soţ a mei ti cuvendeari! - gri elu napoi şi inşi di-tu uboru-
lui a casiľei. 

Cănd agiumsi la ducheñiľi, soţľi area duş cama nănti di elu 
şi ma lu-ştiptea. Diunoară lu ngărvăsiră şi lu ţinură căvendulu 
apreasu aşiţ cum ştiea eľi. Zburiră ti alumtea, ti nemsulu nazistu, 
ţi ma s-azărirea ta s-ľea un operacion stog cu traditorľi frămtisiţ, 
ţi va s-azvigă tuţ a noşţil’i hiľi partizañ. Li bitură cu unu-alantu 
tuti pătăpsirili, undzirli ţi ľi aştăptea tru yinitorulu şi ľi deadără 
căreari: “S-ni făţeam azări tri cama araua, s- lu agiutăm hiľi a noşţ 
partizañ şi s- ľi u apărăm fumeľia şi tutiptea a noastă s-nu cad 
tru măñiľi aştilor cătiľi agiuñi tri săndzi…” Dapoia s-dăspărţără 
pi-tu căsuil a lor, iu cafi şunu lipsea s-limpidea alanţ dit soia a lui. 

Ndina s-dusi la casă, ma nu ntricu multu şi agiumsi şi hiľ-su, 
Tasi. El ma lu aştiptea la udaiulu di şideari, multu curios că, ţi 
va s- ľi spunea hiľiă-su. Nu aştiptă multu, nchisi protu zborulu: 

- Cuvendai cu tuţ sotiľi a mei tri aţeali ţi zburăm diadunu 
ază, - dzăsi elu pi anarga şi căpsi loatănda ună poză di aştipteari 
tri aţeali ţi vi s-diţea hiľi-su .

- Tate, nemsulu ari ahiurhit operaţionulu. Aşi cum aveam 
zburăt, stog cu traditorľi frămtişiţ. Pit hoarili, ţi sunt ma hima 
di noi, ma lu ardu casăli a aţiloru ţi sunt ligaţ cu alumtea di lib-
ertati şi căţea sunt căsi a partizañlor. Nihiam căt nihiam ma fac 
circarea a formaţioniloru partizan pit munţ. Cum s-veadi, după 
ţinţi-şasi dzăli va s-vearsă şi tu hoarea a noastă, ţi nu s-ţăni minti 
di căt chirou nu ari călcat ciciorulu a ehţuriloru,.-spusi elu şi 
căpsi multu munduitu. 

- Cătroară ma ni aprochi aişţ urruţ ehţuri, ma cu noi, gioñiľi 
arămăñ şi fraţiľi arbăneaşi stog, nu poati easi, că nu li aveam 
cădzut a loru vărnă oară piguşi, himă pi ndreapteli a noasti!… - 
dzăsi elu niaspiratu niţi niheamă di frică.

- Aşi, alăi tate, dzăc ş-mini, niţiunoară nu him frămţ di 
ehţuriľi! Şi aistă oară va s-amintăm!- lu ştăptă hiľ-su şi tăţi.
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- Fudz, s-doarñi tora, că ma s-feaţi multu amnat, că măni 
ni aşteptu multu lucri, alăi hiľiu a meu! - lu urdină tată-su şi lu 
agudi pi moali cu mănea tru păltări a lui săntoasi. 

Dzua alantă, di niscoasă capulu soarlu pisti Valamari, 
tuţ bănătoriľi area sculeaţ crundu şi cafi şunu di năş ahiurhiră 
s-bindisească lucriľi, ţi avea urdinat proţiľi di casa a loru. Tuţ 
area conşienţ că cătroară nemţ nazişţ va s-vinea şi va făţea 
masacări mari pi bănitoril’i a hoariľei a loru, ţi area multu li-
gati cu alumtea di libertate. Altăsoi ca dzăľi alanti eľi lucra fără 
căpsiri, că nu s-ştiea că ţi aduţea săhata… 

Căt ntricură dau-trei dzăli s-dăsfeaţi ună dzăsdiţeare că tru 
hoariľi vicini area vărseat traditorľi frămtişiţ, agiutăţ şi pimţ dit 
nemţ nazişţ. Ninti Soiniculu, dapoia Stăvinărea şi Cucurlu. Cum 
s-videa, dzua alantă va s-intrea tru horea a noastă. Tri aţea tuţ 
s-adunară şi lu ascumsuru găru şi misru, ta s-nu cădea tru măñ 
a ehţurilor8. ngărcară fărina şi alti măcari pi mulări şi s- nchisiră 
ti indzeari la aţeali locuri ţi area urdinat di-tu căşiltarl’i a căşill 
tri caiţido di măhălu. Măhăla al Ndina, ndripteat di hiľiu-su, 
Tasi, area ciucutit ta s-ascundea tru Vărtoc, alanti tru Muciări 
şi tru Papalaza, iu area duş şi altă oară ca ază. Pi-tu aţeali lo-
curi, cănăscuti ghini dit eľi, area multu buñi tri ascundeari şi ti 
băneari tuţ aţeaľi oamñi dispăreaţ. 

Cănd s-teasi noptea şi ţido s-mbită dit lăiţa a ľei, eľi avea 
agiumtă ndzeană, cafi şunu pit a loru locuri. Tru hoară nu armasi 
ţivea: ni ñic, ni mari, ni prăvdz, ni găľiñ, singur cl’el’ili, casili, 
moarili, diştealăli şi ţido alanti tăsiti ca cheatrliľi a mărminţiloru. 
Cum spusără ndoi apropiaţiľi9 a loru, tru hoară avea arămasă 
singur vărnă trei-patru auşaţ, di pisti optudzăţ di añi. Eľi mun-
duindai diadunu lu vea bitisit şi ligat cu unui-alantu, ţi nu va 
s- ľi alăsa casili goali fără oamñi, ta nu ţido ţi s-făţea ehţuriľi 
s-arămnea enigmă: 

8 Ehţurilor =  e djajëve
9 Apropiaţiľi = të afëmit
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“Him auştăţ noi, ţi vi s-ni fac a naua!…” Aşi munduiră, şi 
feaţără eľi, chiundriră stog: Ndini, Uanci, Covi şi Spiru. 

Aco ndzeană, la Vărtoc avea agimtă tuţ oamñiľi a măhălui di 
nsus şi ma făţea azări tri ngurvisiri tendili, adărati di muľearili 
a loru, dit şiaţiľi misticaţ lănă cu căprină. Dadea Mariţă ş-căţea 
lu avea mintea la Ndina, chindrutu diadun cu soţiľi tru hoară, li 
urdină oamñiľi a ľei s-ľi ngurvisea tenda a loru, stog cu hiľiă-su, 
Tasi. Aşi feţăr şi taifurli alanti. Câncât li băgară pri tiriziă tuti lu-
crili, ţi s-vrea faptă cafi şunu di năş, diadunu, cu alanţ bănători a 
măhălălui a loru, s-alichiră pri dzeana di pisti Vărtoc, iu s-videa 
limpida ntreagă horea a loru. Hima s-vădea tăţiti, fără nică vărnă 
boaţă di om: căsăli cu ciatiili murgi di ploaci, vălăli, punţili, 
băsearţ... cu un zboru, tutili. 

Nu area bindăsită ninga dzuua. Soaru, cu razurili caldu-
roasi s-păscănea pisti eľi, canda s-başe. Elu avea şuţăt aţeali 
căsi, ubori, căľi, pădzili muşeaţ şi airurli surini şi canda s-başea 
fără dănăsari. Di tru eli ţivea nu giuca: niţ cilimeañiľi, ţi agioc 
pit pădziľi a ľei, niţ oamñiľi măr şi niţi prăvdzili, ţi s-tornă dit 
păşuni. Di la eli s-arăspănădeaşti singur ună tăţită ahăndoasă, ţi 
poati singur s-ţ-da aspărari mari, ţi poati s-creap vărnă ună un-
dzeari nivrută, lăvoasă, mari chiameti tri măraţiľi di eľi. 

Şidzură aţia pănă soarui s-ascumsi ca tutuna dindi după Co-
mianulu. Casăli a hoariľei nu ma s-videa, că lăiţioasea di noapta 
s-timsi iuţido şi lu mbită tută mutrita a loru. Dapoia s-dipuneară 
la tendăli. Canda apreasără focu cu leamni uscati, s-adunară 
avriga di năsu şi acţară s-zbura tră hăliľi a loru. Dapoia, cănd 
măcară ţina cu aţeali niscănti măcari uscati, ţi li avea loată, 
s-dusără s-durñea tru tendili. Aşi s- ncľisi şi aistă dzuuă lungă şi 
aspăroasă, namsea di aişţ munţ analţ aumbrigrei, ţi ti năş suntu 
şi avl’igători ti bana a loru. 
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4. 
Batalionu iu ira aradhit Tuna, căt avea ntricut arăulu Şcumbin, 

di căt partea ali Mocri. După dauă dzăli avea agiumsă ningă ho-
ara Şimil, pisti politia Ñocas, iu di cum area disfată zborulu, că 
stătea Ştabulu Mare ali Lupti. Tru aţea hoară chiundriră aproapea 
ună dzuuă, ta s-discurma partizañ, că ire acurmeaţ multu dit aţeli 
marşimi ahănt lungi. Li dispărţără pit băzili, căt doi-trei partiza-
ñi. Canda s-ţinirisiră, ţi lu avea azărăsit ti taifa a loru, singur căt 
vărnă căţănu cu fi sul’iu şi păni di misru, coaptu tru chinuşi a ja-
rului şi căt zburări cu horiaţl’i di la casili iu fură oaspi, s-dusără 
s-dormă tru udaiu aştirat ti eľi. Ghini ma eľi durñea cu aradha, că 
unu di năş va s-fi ţea avigľitoru. Nănti ľi cădzu aradha alu Tuna 
s-şidea diştipteatu. 

Tru aţeali dau săhăţ, ţi Tuna chiundri diştipteat, fănărursi10 
cu mintea a lui ľi, s- nchisi ti priiminari pi-tu ună cali dipartoasă 
şi s-dusi aco tu hoara a lui, namisa a munţilor aumbrigrei. Căt 
nu ma ľi cărpa sufl itulu sum cheptu, ahănt multu lu avea loat 
dorulu ti casli, ti căliurli şi ti oamñľi a hoariľei a lui scumpă 
pisti scumpi. Ma multu lu avea loat dorulu ti părinţiľi, frată-su, 
surăriľi, featiţi ambări şi lucurtoari şi ti tuţ cusuriñiľi, cusurinili 
şi ti soţiľi a lui, vrăsţi cu elu: “Oh, căt vrea s- lu diguşea pri tuţ, 
unu dupu alantu!”. Nyisea şi câncât zburea cu eľi:

“Ţi făţeţ!? Hiţ ghini!? Vi acurmaţ dit lucrili greali?…” - 
dziţea elu şi aştiptea apandasia a loru, cu vruţiľi boaţi cănăscuti 
dit năsu. 

“Ghini him, alăi scumpulu a noastu! Cum eaşti? Cum lu duţ? 
Eşti săntos!? Astradză multu alăi hiľiu, frati, soţu!?…” - lu tur-
nea eľi unu dupu alantu cu doru. Di pi a bazaretiľei ľi s-apreasi 
di ună arădeari moali pirmănat dit uni aroşimi mirginoasă, ţi ľi 
avea dată pindzeari a fănărusiriľei să -s-fug nintribat că lu tiľea 
priiminarea ta s-ciucutea cu vruţiľi a lui şi ti ţi ma lu vătăma 
dorulu. 

10 Fănărusi = përfytyroi
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După aistă adunari, cama dapoia ľi s-dăsfeaţi ună altă 
mutrită: Soţiľi a lui dit ñicurami, făţerili nicoapti dit aţelu chirou, 
fapti fără zărari stog cu năş. Ghini ma di niaştiptă, ľi s-dişcľisi 
di tru minti ună altisoi di mutrită. Di aţea soi ţi singur năsu lu 
cunuştea. Aistă elu u ascundea tru ahăndaua a sacului di sufl itulu 
a lui, ţi singur ună muşeată, muşeatuşă ca sorcadhă featiţă lu 
avea disfaptă şi ľi avea intriat la elu, ta s-nu easă putei. Ş-căţe u 
mutrea dzuuă di dzuuă, ma căt vărnă oară şi dau-trei ori, nu lu 
ntridzea ahănt multu că ľi spărea ninga ñică. 

Âncăt, fudzinda a chiroului ea căt criştea ahănt ma multu ľi 
s-vărsea ună muşteaţă fetiţoasă, ţi ţ-anginea ţi s-lu mutreai şi dit 
năsă s-nu ľi mutai ocľili a tăi. Că ţi ľi fu aistă ntridzeari ti năsă 
elu tru aţelu clipu nu lu aduchea. Căt vărnoară, ma multu tru ñi-
curami şi căt criştea ma păţăni, s-cicutea pit agioaţiľi, ţi fi ţea da-
duni soaţ şi soţ la Pada a Blidului, iu eľi spunea căt ghini agiocu 
şi agioacă şi nu ľi căpsea alăvdeariľi a unui-alantu. U mutrea că 
ea area cama arucată di-tru soaţili a ľei. Ună dzuuă avea avdzăt 
dada Mariţă s-zburea cu muľearili a măhălăului s-s-dzăc: “Ma 
ľi creaşti feata ali ţal-Tunci, muşată, ca cădzută din ţiear, ma şi 
multu mintimenă şi lucurtoară!” - avdză apandasdia a alantei. 

- Ashi, aşi, ghini dzăţ! Hăiriliticu va s-hibă cai s- lu ľea!... 
Ahănt putu s-avdă elu di ni băgat oari ghini şi fudzi. Aşi aru-

cutinda a dzăliloru elu s-asoţiea cu năsă, ca viţiñi a casuriloru a 
loru, ma oaspiţitoasea lu s-avdidzea cama multu. Ma aţea ţi ľi 
avea lăsat jgľoati ma vărtoasi tu fuiri a lui, fu tu dzăľi di stămăna 
ntricută, cănd s-sărbătorera la Padea di Ncor. Pănă atumţea elu 
nu avea giucat vărnoară ca cum giuca fi cioriľi cama mari, şi căţe 
avea vărnă doi-trei añi, ţi vinea diadun cu soţiľi vrăsţiľi a lui 
ti sărbătoarerea. Ocľiľi ľi armasără pri aţea feată ocľiscăntei, ţi 
cum s-videa, ľi avea umput añiľi ta s-yină şi s-agioca ca tutili 
soaţiľi a-ľei şi părinţiľi u avea lăsat aistă aradhă. Agudit tuş tru 
imănă şi unoari chidusit di muşteaţa a-ľei, nu aştiptă ma s-hipsi 
diunoară după ea ţi agiuca namisa a aradhiľei şi lu acăţă di-tu a 
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măñiloru a ľei ahiurhinda ncorulu cu tut sufl itulu a lui di gioneţu. 
După bitisirea a stămăniľei di sărbătorirea, elu lu părămină pănă 
ningă casa a ľei. Âncăt s-jgľiotea părmătăndalui a unui-alatu, elu 
lu dăsfeaţi zburăra protulu: 

- Cu aistă mutrită şi cu asti nvişteari muşeati, ninga nihiamă 
căt nu ti cănuscui, ale Leti, viţina a mea! - nchisi s- ľi dzăc elu. 

- Nu ñi lu fă cheifa ahănt multu! Cum mi ai vidzut tu măhălău, 
aşi escu şi aua! - lu şuţă ea diunoară. 

- Aşi, aşi ma eu nu lu ghixeascu ca tini! Nu potu s-ţ-lu spunu 
dot aţea că cumu lu chixeascu tru aistu clipu! - lu şuţă elu napoia. 

- Spuñimu, spuñimu, că cum şi ţi achicăseaşti!? - ľi deadi 
apănădasi ea, ta elu s-nu lu căpsea zburira ti cama nclo. 

- Va ţu spunu fără di altă! - şi tăţi câncât area vărnă mutu. 
Âncăt elu, şi căţea ea lu angănă s-ľi dăsfi ţea inima şi sufl itu a 

ľei, elu ľi s-vărsă pisti frămti, făţiľi a lui ună aroşimi mirginoasă 
di arişini, ţi lu ligă limba şi gura s-grească. 

Căt ľi deadi cărari si s-facă gioni, di niaştiptat agiumsiră 
nănti di portea acasa a ľei. Năsa anda intră tu partea, ľi dzăsi pri 
apusea: 

- Ghini s-ni videm! 
- Poati va ñi spuñi altă oară! - lu şuţă ea şi s-hipsi tu poartă. 
- Ghini s-ni adunăm! - lu şuţă şi elu. 
Dit la aţea dzuuă iuţido, ţi nidzea şi iuţido, ţi chiundrea s-ľi 

fănărusea imajulu a ľei, ţi arăspăndea singur dor. Ma ţi s-fi ţea, 
ţi ľi area tiľeat gura şi putu ta s-lu spunea dorulu, ţi lu trim-
burinda ntreagă fuira a lui. Tru aisti nyisuri ahănt muşeaţ, ľi 
vini ora ta s-fac avigľitoru soţulu alantu. Cănd lu diştiptă pri 
elu, s-aştiră ta s-doarmă şi năsu ahănt căt lipsea s-durñea. Ca pri 
aprira a dzuuăľei nau alu Tuna ľi agudi ta s-fi ţea ninga ună oară 
a avigľitorui. 

După ţi lu acăţă somnulu soţilu, a lui di nău ľi ahiurhiră 
nyisurili, tuş aco iu ľi avea alăsată. ...Iearea dzuuă di veară, 
paspărdzaţ di Apriru. Căntarili, giucarili area apreasi tru aţea 
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padi adăreat ahănt muşeat. Mi duş aco stog cu soţiľi a mei di 
vărsţi. Chiroulu area culduroasu, nostimoasu şi multu vrutoasu: 
cu ţieru multu limpidu, aşi ca cum s-vrea s-hibă tru aistă soi di 
dzuuă. Tru măñiľi a meali ţineam ună curună faptă dit lălici, 
adunati pi-tu a mărdziloru trăpuriloru cu multu schimă. Añiuriz-
ma, ţi s-disfi ţea dit eali ñi s-păscănea pri năriľi şi ñi lu umplea 
sufl itulu cu vreari fără dănăsari11. Aţeali soi lălici singur eu li 
ştiea că iu s-criştea. Ti aţea cărunea uidusit di elu area ma buna, 
cama muşeată di tutili aţeali, ţi area adunati di-tu soţil’i. 

Agiumsiră şi featili, ţi di-tu trupiloru a loru nviscuti muşeaţ, 
s-dispărţea pi la tuti părţ tiniraţea şi vrearea feaminoasă. Şidzu 
ună bucată di oară aşi mprostu şi tăţitu, mutrinda12 pri viniţiľi şi 
viniţeli, jilosu13 că nu ma lu videa pri ea ta s-yină. Tru aţelu clip a 
lui piu nu s- ľi aduţea fănărusira a lui: “Poati nu va s-yină! Poati 
nu voru su alasă păriţiľi s-yină! A vahia poati s-hibă lăndzită şi 
nu yini dot!” 

Ghini ma, âncăt area ahănt jilosu di nivinira a-ľei, cănd u 
vidzu ţi ma vinea măndăroasă diadunu cu soaţili a ľei, căt n-arăsi 
mproastu di hăirilitica ţi ľi s-apreasi diunoară sum cheaptulu a 
lui săntoasu şi diadun cu ea lu bătănea inima ţi lu trimburănda 
ntreagu trupulu. “Candea lu asuţiaii14 cu videarea a ocľilui a mei, 
di ni lu mutatat a loru, ma şi goală nihiamă lu vidzui ghini, că iu 
stătea ea, ta s-lu apuricăheam ningă năsă ti zbureări. Curuna u 
ţineam tru măñiľi a meali, azărisitu ţi căt s-ahiurhiea gaida s-lu 
bigam a ľei pisti cap. Aşi feaciu, ansărai neams di aradhuri, iu 
ncorurirea năsă şi cu cătroară curuna di lălici lu ndrepş pisti cap 
şi lu acţai di măñiľi a ľei şi ahiurhiă ncorulu după ali Leti.” 

Dit aţelu clipu elu nu alăsă aradhă ta s-ľi scapă şi ta s-nu agioc 

11 Dănăsari = pushim
12 Mutrinda = duke parë
13 Jilosu = mërzitur
14 Asuţiaii = shoqërova
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ncorulu diadunu cu ea. Dit aţea padi yiurtusită15 di Dumnidzău, 
s-silghea şi s-dispărţa singur viaţă di vreari a fi cioriloru, măsticat 
cu a featiloru. Tru aţelu clipu, a lui ľi spărea că hăirilitica a 
vreariľei ľi esti arucat pisti năsu şi pisti ea şi nu pisti a vărnui 
altu. Singur pri elu lu ari ligat ca cu fuñiľi di hieru, ţi nu s-tiľea 
putei, lu chixea că căt multu bătănea inimiľi a loru dit sum siñiľi 
di aţelu maru doru di dealihea16, ţi esti diştiptată dit nyisurili 
muşeaţ şi apreasu ca foc cărmăgău, ţi nu va s- ľi căpsească17 ar-
dera vărnă oară. Dit aţea oară ľi s-dăscľisi ună mutrită dulţoasă, 
ţi di-tu ea nu tri mparţ dot, ea singur tri astradzi, ti ţăni ligată 
şi nu ţ-ai scăpari. Giuca după ea, ma di-tru guriľei nu l’i inşea 
niţiunu zboru. Li spărea câncât era vărnă mutu nănti a ľei. 

„Aţea dzuuă di veară giucăm ş-căntăm ma multu di patru-
ţinţi sahăţ. Vini oarea s-ni dăsfărpăţeam cafşunu pit casili ano-
astri, că area faptu azări prăndzulu. Calea pănă s-agiungeam la 
poarţili a noasti stog, featili şi fi ciori a măhălui zburea unu cu 
alantu”

Şi adapsi. “Ţănu minti că ea chiundri cama dinapoi şi aştiptă 
nihian, ta s-lu agiungieam eu. Din faţili a ľei inşi ună aroşimi 
mirginoasă şi eu mi ambită cu dulţeama nispusă.” Elu, după ţi 
feaţi ndau jgľioti şi, câncât s-mundui nihiamă, lo forţă şi s-feaţi 
bărbat şi gri a ľei, ţi ľi vini tru minti:

- Ale Leta, mi chiundusiş, gioţ multu ghini! - gri elu cu zori 
mari ş-căpsi. 

Atumţea ea lu şuţă:
- Aşiţ asti alăi Tuna, ma ş-tini nu arămăñ dinapoi! - ľi dzăsi a 

lui pri ună greari, ţi lu angăna elu ti cama nclo. 
- Şi căţea him viţiñi, nu ni adunăm ma, cum făţeam tru ñi-

curami, cănd giucam dzuuă di dzuuă stog la Padea a Blidului cu 
acľi ncľişi! - lu dusi tru minti a ľei: 

15 Yiurtusită = bekuar
16 Dealihea = vërtetë
17 Căpsească = pushojë, ndalojâ
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- Ma torea him cărscuţ, şi adeţľi a noasti nu ni lasă noi feat-
ili s-inşim fără di vrearea a tătăñiloru şi dădăñilor s-giucăm ca 
unoară tru ñicurami napoi! - apănădăsi ea şi aştăptă s- ascultea 
ţi va s- ľi diţea elu. 

Măratulu di năsu, s-aruşi, s-umplu cu sudoari tru frămti. Ţi 
nu vrea s-ľi diţea a ľei!? Multu frazi avea munduit s-ľi grească 
a ľei di niaduneat, ma multuli fănărusii ţi nu o fura somnulu 
pit searili multu amneat. Cu aisti pătăpsiri tru minti ninga ndau 
jgľoati şi agiugea la poartea a ľei, iu lipsea s-dăspărţa napoi. Ma 
şi di aistă aradhă nu putu s-ľi dzăc dot aţeali ţi ľi avea măţănat 
tru mintea a lui caişti căt ori.

- Dzua bună! - lu salută ea - şi intră diunoară la poarta a 
casil’ei. 

Elu chiundri ninga nihiam mprostu, tăţitu ş-cu zori lu şuţă: 
- Dzua bună, ale Leta! - şi mutritea nu lu mută di pi năsă pănă 

intră acasă. 
 Elu şi di aista aradhă s-şuţă năitoasu pri sinea a lui, căt casa 

a lui. Di atumţea sufl itulu a lui di tinireaţu nu ľi făţea arăhati. 
Mutritea a ľei lu videa iuţido ţi vi s-area elu. Nu s- mpărţea dit 
nyisurili a lui muşeaţ dit laiľiu dor, ma nu putu că nu putu ta 
s- ľi dăsfac inimă, ta s-ľi dzăc a ľei: “Ti voi…, pănă s-ñi cură 
zăndzăli tu dămări a mei, pănă s-hiu yiu!…” Şi s-aduchi că vini 
chiroulu ta s-duţea şi elu la casa a lui. 

S-bitisi chiroulu a avigľitorului di elu. Ti aţea li diştiptă 
alanţil;i şi s-uidusiră s-adunea cu bataliounu a loru, aco iu avea 
lăsat comandantu, s-aradhea, ta s-nchisea di tru misoululu urdi-
nat18 di Ştabulu di Proata Brigadă. 

5. 
Bănitorľi a hoariľei lu aştipta ascăpitata a soarului, mutrinda 

di-tu chioşculu a lor cănd gľemlu a lui ghigandu, s-ascundea 
capulu după a Comianului, didi di căt ascăptata. Ti aţea, după ţi 

18 Urdinat = urdhëruar
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mutrea di pi dzeaniľi, pisti a Vărtocľiului, s-dupunară la tendili 
a loru, sculati ti caiţido di la taifa, cu aradha pisti padea a lui. 
Ş-căţea s-hipsără pit ştăruţ a lor, somnulu u acţa multu aminat, 
mutrinda lunea şi steauli, ţi yilicea piscutida a aţľei noapti lungă, 
ţi ntricu aduchida chiñi, fadzili şi robuli, avărlinga a padiľei a 
lui. Di căt nordulu í Ciuma, di căt estu í Valamara, şi di căt sudu 
í chiptea a Vărtoc şi di căt vestu, dizvăvlida a loru, anarga dit 
aprita tahina şi azguñida cu puscutida ahăntu ahăndoasă. 

Nyilicirea a dzuuăľei nauă dininti a loru disfeaţi ună videari 
ahănt muşată, ţi eľi lu ncľimară „dimiaţă theamoasă nipităpsită”. 
Nănti, razăli a soarilui inşa, aroşinda misticati cu hromă 
mirginoasă şi pri anarga si şuţă ca vărnă gľemu ghigand focoasu, 
ţi di pi Valamarea vărsea nyiliciriľei a loru fără dănăseari, başanda 
şi salutnda cu căldurea a loclu. Căt s-păscăniră razili călduroasi 
pisti yiiľi: oamñ, prăvdzăli, agirili, gărdiñ, tendili şi pisti ţido 
altă, s-diştiptară şi bănători, ţi area ascumţ, ta s-scapă di ma-
saca a ehţuriloru şi traditoriloru frămtişiţ. Canda s-dămneaţiră, 
s-alichiră pri dzeană, ta s-mutrea hima di căt hoara. 

Diadunu cu tuţ, s-alăchi la dzeană di Vărtoc şi dadea Mariţă. 
Căt s-apruchiă aco, ăl’i dăsfaţi loculu şi ma aştăpta ţi va dzăcă 
năsa. Chiundri pri znucľi şi cu mutrita căt la hoara. Nu muta dot 
ocľiľi di la hoara. Pi mintea triţea şi lu agudea ca vărnă cioc maru 
aţea dzăsdăţeari19, disfaptă iuţido, ti arderea a casilor şi horiaţii20 
cu foc, cum tu alti şi ti horea a lor, dit iu avea inşit mulţ par-
tizañ. Aisti arderili s- fi ţea ta şi s-bagă minti horiaţii nibindisiţ şi 
„capugroşi”, şi grăvăñiaţ lăgaţ cu Frontulu Nacional-libertatiľei. 

“Eľi s-mundueascu ghini di ază şi nclo cănd s- lu agiut 
„ribeľii”, - cum lu striga eľi a partizăñiloru, - su pitrică a 
hiľiulorui, că nu poati s-easi cu năşi!” Ti aţea dada ţinea nuntru 
di năsă munduili nivruti. Ma multu aduţea mintea la hiľiu-su. 
Esti dăsfaptă zborulu că neamţi ari acăţat un operaţion mari, ta 

19 Dzăsdăţeari = thashetheme
20 Horiaţii = fshatarë
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s-ľi astindziri21 tuţ partizañi. Cu aisti tu minti vidzu că di-tu casa 
a tololariloru ma inşea fum. Dapoia ninga ună altă tru măhăla 
a cnutolariloru şi s-feaţiră căt vărnă optu casi, ţi ma s-ardea şi 
pănă tu prăndzu nu lu căpsea inişarea a fumului. Di cum s-videa 
nemţii ľi avea alasat balişţiľi su băgă foculu a căsuriloru, ţi ľi 
avea hiľil’i tru formaţioñ partizan. Nu va s-triţea multu chirou 
şi pira va s-apruchea şi la casa a loru, ţi area tuş la capulu a 
hoariľei. Aţel’i ţi avea stătut la hoară, după ţi avea ntricut vărnă 
doi săhăţ dit tahina, inşiră la chioşculu al Spiru, ta mutrească că 
ţi ma undzea. Ţi s-videai!? Dininiti di alanţiľi inşi Uanci. Acăţă 
capulu cu dauli măñ şi lăhtăroasu aurlă căt putu:

- Focu, focu!... Ma ieasi fumu di-tu casili a tololariloru! - 
aurla elu. 

Diunoară agiumsiră şi soaţľi alanti.
Alăi Ndina, focu şi la căsľi a cănutolariloru! - gri diunoară 

Spiru.
- Cum s’veadi ma baga foc a casiloru, ţi au fi ciori partizañi, 

- dzăsi Ndina multu munduit.
- Nu va s- ntreac multu şi va s-yină aradha şi ti casa a mea! 

- avdădză Uanci. 
Singur eľi poati s-spună că ţi mutrită urrută, slăbiasă ţi 

s-dăsfăţea a loru tru aţelu clipu şi ţi ma stărbina cu ună dispăreari 
nispusă. Tru prota dzuuă eľi avea giucat casă di casă, ti afurari 
ţido ţi afl ea şi lu aspărea că avea valori. Algănda iuţido pi hoară 
eľi nu mutriră ţivea altă, ma singur căsli goali, tăţiti, nu giuca 
dip vărnă cicioru di om. Căt s-aprucheară la măhălu al Ndina 
cădzu noaptea şi eľi apofasiră s-căpseascu căftarea şi afurearea, 
că aistă noapti laiţoasă şi tăţită nu s-ştiea că ţi aduţea. 

Aisti fi ţeari uruti a loru u nviţeară cănd traditoriľi frumtişiţ 
ma zburea cu un--alantu, di pi loculu iu rea ascumţ.. Ghini ma 
după prăndzu, câncât căfteară casă di casă ta s-nu afl a oamñiľi 
a loru, aduchiră ţi eli area goali, chiundriră la casa al Uanci, iu 

21 Astindziri = shuarjen, zhdukjen
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afl ară ti beari şi ti măcari. Aţea sreară lu tricură cu beri, măcari, 
cu căntari cănţuri ca di mbitaţ şi zbureari cu zbortor lăvosu pănă 
ñeadzi noapea. Şi aşiţ arucutiţ căt pri ună parti căt pri alanta, 
duspuľiaţ şi lăvişiñiţ di vumeari a loru. Ghini ma cănd s-apri şi 
tru ahiurhiri a dzuuăľei nauă, a loru căt lu inşi somnulu greau, 
nchisiră ta s-azărizeascu aţeali ţi lu avea afurat pi-tu căsili a 
grăveañiloru. Ma, niaştiptat, că di iu inşi ună strigari ca di par-
tizañ: “Nănti partizañi! Ma yinu partizañiľi!…” Ţi s-videai el’i 
ţi căt avdzără aistă boaţă, alăseară tuti saţiľi umpluti cu afurariľi 
şi fricuşiţ cărţiniră di iu avea vănit cu alăvdari, că eľi suntu gioñi 
mari. Fudziră arşineaţ, fără aţeali măndărili ardearioş, ca cum 
cănd area chisiţ. 

Cu aistă aspăreari, câncât ira yierñi, agiumsiră tru viţina 
hoari, iu aştiptea vărnă doi-trei nemţi. Cănd tricură ehţuriľi din-
di, după a Comianului, bănătorľi nu s-dăpunară di pi munţiľi iu 
area ascumţ. Aţel’i ţi avea chiundrit tu hoară, inşiră di iu area 
ascumţ şi ahiurhiră s-ľi apunea cu ţi putură şi căt putură, foaţiľi 
di pi căsli apreasi, ţi area duguriti. Pit eli nu s-videa ţivea altă, 
singur grendzili misticat cu poatiñi arsi şi lăcărmăñi ţi s-vărsea, 
vărsăñ,-virsăñ, fără căpsiri din ocľiľi a aţiloru bănători pistioş. 
Tuţ ľi bilstămea pri uruţiľi ehţuri: 

Niţiunu di voi s-nu armănă pisti loc!…” 
Ghini ma auşaţ, ţi chiundriră tu hoară area mintineñ şi nu lu 

dediră ascumţiloru semnulu di dipunarea a loru, că lu ştiea că 
nemţi area multu vulpoş şi, cănd s-ľea şi alanţi nemţi şi traditori 
frămtişţ, poati s-turna di nău. Ca cum u munduiră aşi undzi. 
Ehţuriľi s-turnară napoia. Tru mintea a dadiľei Mariţă avea şi 
ună altă pătăpsiri, ţi ľi s-lăga cu bărbată-su, Ndina. Vinea ca yii 
aţeali zboari, ţi avea faptă cu elu, dit dzuua di mpărţari aoaltara 
şi cănd ma s-nchisea ti la Vărtocľiu. Elu ľi dimindă:

- Mariţă, mini nu vă s-mi nchiseascu ndzeană tru Vărtocľiu! 
Esti ma ghini s-şădu di singura acasă. Auşaticu escu eu, ţi vi s-ñi 
fac! Ţi lucru au cu mini năş
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- Nu poţ s-şădz, alăi Ndina singur! Va s-ñ-arămănă mintea 
aua la tini! - lu şuţă ea a lui, ta s-nu chiundrească ma s-yină cu 
tuţ stog.

- Fudz, fudz! Cutroară, cutroară Mariţă! Aco ndzeană oamñiľi 
va agiutarea a ta! Ti aţea lipseaşti s-ti nchiseaşti căt cama troară! 
Mini vi s-şăd diadunu cu Uanci şi Spiru. Diadun cu eľi bitisim ta 
s-chiundrim, - gri elu şi căpsi. 

Dada Mariţă u ştiea ghini, că ma s-lu bindisea Ndina vărnă 
lucru, nu avea ţivea ţi lu şuţea anaptea. Cum dăţea elu: “bărbatu 
di dearihina nu gioacă di tru zbor, câncât s-lu taľi capulu.”

- Ghini, ghini, ma anvl’eagti cumţido s-ţ-undzească! - dzăsi 
ea ş-fudzi cu alanţ. 

Ti aţea ea tru priiminari nu scoasi niţiunu zbor dit gura a ľei. 
Tuţ aştiptea că ţi va dzăcă ea. S-umfl ă cu ună fi roamă ahăndoasă 
şi dzăsi:

- Nu v-aspăraţ! Cum s-veadi aistă dzuuă ma s-ncľidi! Ma s-
aprochi searea! - gri năsă cu aţea mutrită mundituoasă. 

Tuţ s-sculară şi fudziră după ea, aco dăghios la tendili, ta s-
fac azări ti măcari păni şi ti durñeari aistă noapti, nafoară, sum 
ţerulu la Vărtoc, pi ningă păduri di chiñi şi di fadz. Anda tuţ 
oamñ a campingului s-hipsără tru tenduri, s-doarmă, Mariţa s-
dusi pi la tuţ, mutrinda nacă suntu rehatiţ, s-dusi la tenda a ľei, 
ta s-durñea şi ea, după aţea dzuuă multu acurmatoasă. Ghini ma 
somnulu ľi ava fudzită şi lu acăţă multu amnat. Nu tricu multu şi 
s-timsi lăiţoasa di noapti, ţi area aştirată, cum pri a-lunga ş-pri a-
larga pisti munţ, pădz, hoari, casi, căľi…ect; cu un zboru, iuţido 
pisti a loc. 

Tasi, cu soţiľi a lui a căşilului Nacioal-libertati a hoariľei 
s-aduna seară di seară la Gropa alu Laca, cum u avea lăsat di 
cama ninti, di iu didea şi lua hăbări di la trei campuri, iu iea 
ascumţ oamñiľi a loru. Fură organizăţ multu ghini, ta s-li apăra 
cu alumtători, ţi s-cumundusea di năsu, completaţ cu armi, 
ţi s-ncľima „Comanda di Loc”. Ti comandari aişţ luptitori, 
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competenţ avea Tasi, că singur el fu ma tinăr dit alanţ soţiľi a 
Căşilului şi căţe avea faptă ndoi dzăli tu aramata italiană şi ştea 
s-urdina. Eľi seară di seară avea organizat apărarea a campu-
loru. Niscănţ, căt doi-trei, loa şi didea informăţľi, ti traditorľi 
frămtişţ,, ţi avea intreat tru hoară, âncăt niscăţ stătea azărisiţ ti 
vărnă undzeari niaştiptat. Cand s-timsi laiţoasa di noapti, eľi la 
aţeal locuri ascumtu, ma aştăptea fi ciorľi di Comanda a Locului, 
ti adunari cu năş, ti avdzări hăbări nali dit traditorľi frămtişţ, 
fapti tu aţea dzuuă lungă. Nu tricu multu ş-avdzără trei agudeari 
cu cheatri, ună căt ună, tuş la loculu iu ma aştiptea. Aistă ira pa-
rula, ţi vă didea cunuşteari a hiľiloru a loru. Nănti inşi Ndina şi 
după elu şi alanţ. Cand s-bindăsiră că ira năş cu dialihea, lu gri 
cu boaţă a lui limpidă:

- Voi hiţ!? Aprucheaţvi ncoaţi, ta s-zburăm pri apusă! - dzăsi 
Ndina şi lo diguşi cu hiľiu-su şi cu fi ciorulu al Spiru. 

Aşi feaţără şi alanţ.
- Ază, după arderlil a cosilor, nu feaţiră ţiva altă. Singur ngi-

ura cu zboari lăvoasi şi arichea ţivărăli scumpoasi di pi căsi, tăş 
canda area afură nviţeaţ! - spunea Ndina a loru.

- Ghini tate, ma arău va s-hibă măni, dininti a prăndzului!... 
Că după prăndzu va s-agiungu partizañi a bataľionului 17, 
Brigadă ta să l-ashtărrari trăditorľi frămtişţ. El’i putură,s-yinu 
diadun cu nemţiľi nazişţii. Atumtsea l’ia inimă şi s-fac cama 
uruţ şi cama săndzoşi. Ti aţea, ma că s-yinu şi năş, măni dicu 
dămieaţa s-aştăreaţ ună sazmă lai pisti casea al Spiru. Ma fură 
ma mulţ di căt vărnă scuadră, aştăreaţ ninga ună sazmă altă la 
casea al Uanci, - dzăsi elu şi căpsi.

- Ghini, aşi vă s-fi ţem! Ma ñi spuneaţ, cum suntu cilimeñiľi a 
noşţ aco ndzeană, tru Vărtocl, că nu avem luot niţiună hăbari di 
năş? - ntirbă elu cu multu dor. 

- Tora ma fudzim, aco ndzeană. la cămpuri, iu suntu ascumţ 
dit araua-a ţilor ehţuri.

- Fudziţ, fudziţ!, cutroară, biteţ ciciorľi! - lu şuţi Uanci.
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- Ţi s-fi ţem?! Aco n-aşteptă taifa a noastă, ţi va hăbari ti voi. 
Ghini s-vi afl ăm! - dzăsră scunchiľi fi ciori, loatănda diguşi cu 
eľi. 

 Ficioriľi să nchisiră pit aţea lăieaţa di noapti, Ndina cu soţiľi 
a lui, ľi vidzură, mutrindai a truplor, di cu nchisira pănă l-arichi 
piscudida ahăndoasă...Dapoia s-dispărţără cafi şunu ti la casa 
a lui, ti durñearii. Aşi, cu vătămarea a mintiľei, ti fumeaľili, ti 
hiľili a loru, ţi ma luptea cu ehţurľi, Ndina cu zori mari u afură 
somnu. 

Tasi, stog cu soţľi a lui ma s-alichea-nsus pitu puscutida 
hăndoasă di noapti, fără di yilicearea a luniľei şi a steaurloru, 
priiminat pit cal’uri şcurtă, ţi singur grăvăñioţ li cănuştea ahănt 
ghini. El’i poati să ntreacă şi pit aistă chisită nividzută, ca tru 
guvili fără inşiri. Priiminea fără căpsiri, ş-că ţe sudărili lu spălea 
făţli ca lăcărmăñ. Nu ntirba dit călduroasea, ţi s-vărsea pisti eľi 
dit aţea noapti, tu intrarea ali veari. Cănd agiumsără tu Vărtoc, 
nu avea arămasă ninga vărnă dau săhăţ, ţi s-aprea dzua nauă. 
Tuţ: bărbaţ, muľeari, cilmeñ li afl eară pi somnu. Singur dada 
Mariţă ira diştiptată. Ea chiundrea pi nignă foc, ţi lu făntea căt 
vărnă oară cu lemñi uscaţ di fag, ta s-nu s-aplica. Ea nyisea cu 
fănărusiri a ľei, câncât ntriţea pit dzeñi, hoari, politii ali Arbinişii, 
ţi ľi-spărea ca vărnă loc apreasu dit alavda a aslañlor gioñi, ţi s-
alumtea ti aguniri22 a ehţurľi. 

Pit pira a foclui ma s-ardea căsiľi şi avera a oamñloru, ţi 
arăvidara a loru, durera nu avea ma pontiñiľi di şurşunarea ahănt 
cu greaua şi cu uruta a ehţrloru. Dapoia Mariţa fănărusea, cu 
dor nispusu, ti taifa a ľei,: ti hiľiu-su Tuna, partizanulu a dadľei, 
ti soţiľi a lui şi cama dapoia ti Ndina, scumplu a banľei a-lei, 
şi ti bănători buñ a hoarľei, mutrindacăt calea şcurtă di iu va 
s-vănea Tasi cu soţiľi. Pit lăiaţea di noapti ea achixi călcăñiľi a 
jglioaţloru şi inşi dininti. Nu aştiptă multu şi lu gri:

- Hă, alăi hiľi, curban dada, vinit?! - dzăsi ea cu troară şi 

22 Aguniri = shporrjen, largimin
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şcurtu.
- Vinăm, vinăm, dado! - lu şuţără eľi apropi cu ună gură.
- Ţi hăbari aveam di la hoară? Cum area aţeľ ţi nu vinără cu 

noi? - ntribă ea diunoară. 
- Ghini, multu ghini area!… Ma, ş-că ţe li avea faptă căftări 

pi-tu căsili a tuţlor, trăditorii frămtişţ nu avea vădzut şi nu avea 
afl eat niţiună ciocior di om tu hoară, ligaţ cu partizañi a Alumtľei 
Antifaştă Naţional-liberatati - dzăsi hiľă-su şi s-dusi s-doarmă tu 
tendea a lui. 

Aşi feaţără şi soţ a lui. Astumţa dada Mariţă s-ndupără la ună 
cheatră pi ningă foc şi pi ea u arăchi somnu. A tuţlor, aţea noapti 
lu aspăru multu lungă, lăită şi tăţită. 

 Tu ţeru nu s-videa nică luna, nică stealăli, ţi iare ascum-
ti tu neagur, câncât s-area ntunicat, ţi ori-ori s-aduna şi ori-ori 
s-dăsfărpiţea napoi. Crundu multu, căt ma s-yilicisea dzua nau, 
neaguri s-tuchiră diunoară, câncât ľi azgurñea ca vărnă om 
cu meatri ghigandoasă. Di cum s-videa pisti munţ a hoarľei a 
noastă, va s-area ună dzuuă bună, muşată ş-cu ţeru curat, di nori. 
A dadľei Mariţă, căt ľi s-păscăni pisti ocľi luñina a dzuuăľei, 
diunoară s-diştăptă ca tutuna. Vidzu avărliga di campu, mutritea 
nu ľi vidzu vărn om,sculat di-tu dulţu somnu, aco namsea di 
padea, ţirculat di păduri. Nu aştăptă multu. S-nvăscu cătroară şi 
s-dusi la dzeana di pisti Vărtoc, ta s-mutrească hima di căt hoara 
a loru. 

Aco nu s-aduchea ghini ţi ma undzea, că luñina di dzuua 
nauă erea murgoasă, că ninga nu avea inşit soaru. Ti aţea ea nu 
putu să videa ahănt curată: casăli, uboari, airili, moarili, dăstealii, 
sculia, ducheñ ect. Ea, cu mutrita di căt aco, s-mindea s-nu alasă 
ţivea ţi s-ľi sacapă dit ocľii. Aşi mutritnda şi munduida, s-dusi 
ora şapti di dămiaţa. S-băndăsi că tu hoară nu avea undzit vărnă 
gheamă. Ti aţea s-dupină sum dzeană a campului şi acăţă s-neag 
la teandă pi teandă s-li dăştiptă tuţ oamñ, ñiţ şi mari, fudziţ di la 
căsli a lor di frixa ehţurilor nazisţi şi di a traditoriloru frămtişţ, ţi 
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area sălghiţ pisti hoara, ni ntărbat că sunt bănati di noi armăñiľi 
grăviñoţ şi di multi alanti hori, ţi s-băneadz di freaţiľi anoşţ 
arbineaş. 

Cu curierili dit hoarľi a loru vinea hăbări, tri aralăli, ţi 
area fapti pi năş, dit ehţuriľi şi di traditoriľi, Ei dimăndea ta 
s-ni anvălgheam şi s-ni ascundeam, ca tutuna pi-tu munţ: cum 
oamñiľi, prăvdziľi şi măcariľi. Cu un zbor dip ţivea s-nu cădea 
tru măñiľi ehţuriloru şi trăditoriloru frămtişţi. Aşi area tihaa 
noastă, yiurtusitu ditDumnidză: s-bănăm diadun, s-agiutăm unu-
alantu, arămăñ şi arbăneşi. Şi aistă oară eľi ni agiuteară. Nu ni 
alăsară ţi ehţuriľi şi traditoriľi s-ni ncľidu ca ciarcu. Armăñiľi, 
namisa tu aţeli munţi aumbrigrei: “Ghini u avea Ndina cu soţiľi 
a lui, - dăţea ea cu sinea a ľei ş-pri ascumtea, ta s-nu o adu-
chea alanţiľi, - ţi nu vinără şi nu vinără aua stog cu noi! Ngul’iră 
cicioarli ca mulări. Cum sunt? Ţi fac măreaţľi!?...” 

Dapoia cu fănărusira a ľei indzea dăparti, la hiľi-su, scum-
pulu Tuna. “Iu eşti, a lai hiľe? Ţi arăli astradz aco dăparti, iu 
alumteştă cu soţiľi a-tăi partizañ!? Oh, s-ţi s-mi fac dada a ţea, 
ma mi ardi doru di dadă! - zburea ea pri a ľei. Alăi Hristoulu, 
hiľiu alu Dumnidză, agiutli năş, că sunt pisticioş a-tăi di deali-
hea!...” - s-pălcărăsea şi făţea cruţa ca criştină multu bindisită ti 
Năsu tu tută bana a ľei, ţi pănă ază nu area ahănt şcurtă şi pri a 
ľei dzăţea di napoi: “Vru Dumnidză şi ni dusi pi căl’iuri-mbări 
şi noi n-aveam păţăt ţivea pănă tora!...” Câncât li diştiptă tuţ di 
somnu şi, cande măncară, ea li mpărţă cafi şunu pit locuri, ţi lu 
s-vrea cama troară şi ţi lu s-vrea cama multu tru aţel clip. 

Nu ntricu multu şi o strigară di la Dzena Vărtoc.. Cu troară 
s-alichi aco vidzu hima di căt hoară. Ţi s-videa?! Di hoară ma 
inăşa napoia fumu lai. Ea mutrea şi diunoar s-mindui: “Poati 
ţi dzua alantă uruţiľi vi s-yinu napoia. Cum s-veadi şi casa-a 
noastă va s- ľi yină aradha!” - dzăsi ea şi avdapsi napoi. 

- Tasi cu soţiľi a lui avea nchisită ta s-caftă agiutari la co-
manda partizan. S-va Dumnidză s-agiungă tu chirou!” - zbura 
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ea cu vetea a ľei.
“Ţi ma fac! Cum sunt!?...” 
Ea fi ţea ntărbari a veatľei, şi didea napoi apandasi. Aşi cu 

tut aisti munduiri, aştipta hăbari di gheamă, ţi ma s-făţea aco 
hima tu hora a lor, ma năsă nu putea s-videa ţivea cu ocľi. Sin-
gur u lo cu mintea şi li fănărusa undzearăli cu mintea a ľei di 
muľeară cu experienţă lungă a viaţľei. Niaştiptată s-pălăcărsea: 
“Doamne, Dumnidză agiutăni şi di aistă aradhă, ta s-nu piţăm 
ţivea urută!...” - shi fi ţea cruţea. 

***
Căt ma s-dăsfăţea dzua nauă, Ndina area sculat dit somnu 

şi s-dusi la sotľi a lui. După s-ciucutiră şi s-trăsăntatiră unu cu 
alantu la oborulu al Spiru, niţiunu di năş nu ma u dizvăţea gura, 
ta s-scoati ma şi vărnă unu golu zboru. Di cum s-videa aţea dzuuă 
va s-area cu chirou bunu. La ţeru nu s-videa niţi un noru. Ţido 
avirlinga s-videa limpid, di cănd inşiră razili a soarlui. Di iuţido 
s-aduchea ghini ună tăţită hăndoasă, ţi ti scula nevriľi din capu. 
Cafi şunu munduit, aştiptea ţi va dziţea unu di năş. Tru aistu clipu 
u lo zboru Ndina: 

- Ţi hiţ aşiţ, alai soţ a mei, câncât vă ar tiľiat limba cu 
căstură!? - nchisi elu s-ľi nţăpi alanţ.

- Nu ma nă easă zboarili, - dzăsră eľi apropea di unoară.
- După ţi s-arsăr casli, ari cădzută ună tăţită lăftăroasă 

şi lungoasă dit aişţ traditori frămtişţ, ţi sunt vărseat ti afurari 
pi casili a noasti, pi-tu fumñili ţi suntă aco, - gri Uanci multu 
dispirată.

- Ţi nu va s-ascapră tu captili a loru?! Stog cu nazişţi cai o 
şti ţi soi di plănuri urruţ ma tiră, - dzăsi Ndina multu munduit. 

- Sunt fapţ ca agiocaţ di minti căţea nu afl ară niţiun om 
’nhoară! - adavdapsi Uanci.

- Ma ghini esti su scutem măcarea di tru trastili ta să frădzem 
fomea! Cama dapoia nu s-şti că ţi va s-undzească şi poati s-nu 
aveam chirou! - dzăsi Spiru şi acăţă s-măcă păni. 
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Aşi feaţără şi alanţ. Măcară pi tăţita. Nu scoasi niţiun di năşi 
zboru di gură. Ndina cand s-bitisi, inşi tru chioşcu şi mutri di căt 
a măhălui di hima, iu avea vinit napoi şi ma chiundrea traditoriľi 
frămtişiţ. 

- Tora lipseaşti s-li dăsfăţem ghini ocliľi, cum dzăţi un zbor 
„s-li făţeam patru”! - dimăndă elu. 

- Aşi s-făţem! Nu aveam altă cali di iu s-inşim! - dzăsi Uanci 
diunoară. 

Cănd nu avea bitisităt ninga măcarea şi zburărea agiumsăr 
traditoriľi frămtişiţ, părmănaţ di unu neamţu nazicin, ţi di cum 
s-videa area conducătoru a lor. Un di traditori, ţi li vidzu di prota 
pri eľi, cu boaţă urutoasă şi cu mutrită agrioasă. ca di luchiľi, 
ahuñ urdinaţ pi năş: 

- Măñiľi nsus! - şi ma aştăptea ţi comadă va s-ľi didea protu-
lu a loru. 

- Ligaţili! - dzăsi protulu pri nemţeaşti.
- Ligaţli! - apâncâţi un di trăditorii, ţi aduchea ghini limba a lor. 
Ehţuriľi avea informăţ ti casăli ţi li avea hiľil’i partizañ. Ti 

aţea eľi vinănăr la năş diunoară. Căt troară-căt troară frămtişiţ li 
ligară cu funi vărtoasi, ţi li ţinea tutuna cu năş. Aţealu ţi să trid-
zea ca protlu a traditorii frămtişiţ acăţă s-aură a loru:

- Iu li aveaţ fi ciorľi? Spuneaţ?.... Partizañi?! - aurla năşi ca 
prici săndzoasi.

- Nu ai ocľi?! Esti văr di noi aua partizan?! - l’u şuţă Ndina, 
cu ntrăbari ironică fără frixi.

- Ţă spun mini aţea!.. cu cai faţ giocu?... biducľitor di drac! 
Nu vedz că eşti ligată? Ma s-voi, ţă fac aţea ţi nu ai păţăt putei tu 
bană! - aurla elu şi u agudea a treilor cu condaculu a tufechľei. 

Aşi lăgaţ şi primănaţ dit trăditorii frămtişţ, li dusără la 
Duchiăñ, iu erea protulu comandant di frămtişiţ, stog cu ofi ţeru 
nemţ nazişţ. Aţelu frămtistu, ţi s-aduchi cu ofi ţeru nazist tu limba 
a lui, s-apruchiă la el’i căftatănd:

- Ma s-vreaţ s-vi lăsăm liber, spuneţ că iu sănt ascums par-
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tizañ şi pri ţi cali poati s-indzem aco!? - dzăsi elu cu grearea tiľat 
şi şcurtu. - S-ştieţ că, ma nu va spuneţ cu buneaţ, va s-vă fi ţeam 
noi, cu… metodăli a noasti! Aşi cum ştieam su-fi ţeam noi! Ti 
aţea alidzedz calea: cu bunea ama cu arrău!... 

Cand u feţi cu semnu a soţloru ta s-tiţea u lo Ndina zboru:
- Ghini u ai tini a lăi gioni alăvdoasu, ma ţi s-fi ţeam noi 

măraţiľi, că him auşaţ, tricuţ şi nu lom dihăbari dit lucriľi a 
tinăreľei! Li videaţ aţeali păduri a munţiloru pisti hoară? Aco 
sunt. Fudziţ, fudziţ aco! Eľi ma va aşteaptă! Ma s-hiţ gioñi ahănt 
măr, cum vi astridzeaţ cu noi auşaţiľi!... Hă, ia iu easti cala!... - 
spusănda cu măna di căt aco cu tiľera şi căpsi.

- A cui ľi greaşti cu aistă limbă!.. Spindzăraţu di căt cicoari 
sum porti a ducheanľei a Cuzmailui! - urdzi frămtişiţ alanţ, cu 
ună mutrită aspăroasă. 

Eľi diunoară u dusăr urdinarea la loc. Cand feaţiră şi cu 
alanţ soţ ca cum feţiră cu Ndian şi cand şi di eľi nu scoasiră 
ţiva că iu area ascmunţ partizañiľi şi bănătorľi alanţ a hoarľei li 
spindzireară treiľi cu cicioriľi nsus. Singur năşi u şti că ţi păţări 
urrută, dorutoasă fu ti măreaţli auşi, spindzraţ cu capu hima şi 
cu ciciori sus. Cand tricu vărnă bucată oară, săndzu ma s-aduna 
la capu a loru. Tru aţelu clipu, cafi şunu di năş ntirba sinea a lui: 
“Vahiă va s-scăpăm, vahia nu!?... Vahia tora ară agiums fi ciori la 
partizañ ta s-caftă agiutari. Iu hiţ voi hiľii scuchi a noşţ!? Văniţ 
s-videţ ţi ma păţăm noi părinţii a voştri dit aişţ ehţuri blăstimaţ! 
Su da mortea şi niţiunu di năş s-nu arămănă yiu pi loc!... - zbu-
ra cafi şunu di năş, trimburănda di durearili nispusi cu făţiľi, 
ureacľiľi şi măñiľi mirginoasi dit adunarea a săndzilui tu capulu 
hima.

Cand tricu ninga ună bucată di oară, di căt la Cruţă şi dicăt 
la Dzeana alu Deri agiumsără partizañi ti agiutara bănitori şi 
s-ľi azguñea ehţuriľi di la hoara a loru. Cănd s-aprucheară ningă 
a hoariľei s-avdză urdinarea a partizañloru: “Nănti partizañi!” 
Alăvdoşiľi frămtişiţ, nvrinit şi umfl eaţ ca porţi, căt avdzără 
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boaţa „urdinarea partisaneañ”, cu avarpu s-arăspindiră fricuşiţ 
di căt ocľiľi ciocioriľi. 

***
Tasi, stog cu soţiľi a lui a Comandľei di Loc s-dusăr cătroară 

la Duchiăñi, ta s-ascăpa auşal’i. Cănd agiumsără aco, s-lăhtărsiră 
di mutrita, ţi s-dăsfeaţi dininti. Treiľi măreaţiľi auşaţ, spindzuraţ 
pi potñ a duchiañľei, ţi area lăiţ ntredz tu faţă di săndzu, ţi ľi 
avea cădzut la captili a loru. Adunară sufi ltu şi s-dusără cătroară, 
tiľeari fuñiľi, iu area spindzuraţ. Cănd li dipuneară pi anarga 
mpadi, eľi area fapţi ca vărnu hromă vinti, fără gură, ma inimă 
lu bătea napoi. Aistă lu ngăldză sufl itu, că area tu bană. Acţară su 
facă masaj şi u dedăr fi romă cu gura a loru. Nihiam căt nihiam 
eľi ma u lua sinea. 

Nu tricu multu chirou şi a loru u s-turnă coştinţea, nănti alu 
Ndinea, dapoia alu Uanci şi cama dapoia alu Spiru, ama ninga 
nu putea s-grea. Cafi şunu di partizañ şi aţeľi di Comanda di Loc 
ahiurhiră ta su spunea undzearili a unu-alantului, după mutritea 
a lui orginală. Ghini ma niaştiptatea luo zboru, fără alavdireaţ 
unu di soţiľi alu Tasi a Camandiľei di loc: “Vru Dumnidză ţi 
agiumsămă tu chirou şi li scăpăm scunchiľi a noştri!” Tru aistu 
chirou Tas luo tată-su mbraţ şi ľi dzăsi cu doru:

- Tate, tate-e, escu Tasi! Dzăñiu vără zbor, alăi gione bărbat! 
- aura elu. 

Cănd dăsfeţi ocľiľi pi anarga elu dzăsi: 
- Tini eaşti hiľiu!?... u ştieam că va s-vinea tru chirou! - gri 

elu şi căpsi, ţănnda lăcrilor cu zori, că ira aruşini ţi s-pălndzea 
bărbatu aua căt a mărdzili a noasti. Aşi feaţără şi soţiľi a lui. 

Tasi şi soţl’i a lui vidzură cu ocľiľi a loru aistă videari 
macabăr, ţi u -armasi tru minti. “Ñi adusă durerea pănă pondñiľi, 
- dzăsi elu, - Arrăuľi di oaml;i uruţ, fără di sufl iţă, cătiľi ca aişţ 
frămtişiţ şi ehţuriľi nazicăñ!” Dapoia, iuţido ţi s-nidzea eľi, va 
s-li părmănea aistă mutrită yii, lăvoasă, urrută, macabăr la hoarea 
a loru. Tră aţea la s-hibă exemplu ti bărrľi năi, s-nu li agărşească 
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aisti dureari mări, ţi avură păpăñ şi stărpăñ a lor di la traditorii 
frămtişiţ şi di nemţi naziciñ. Bărr di bărr eľi va s-spună ca tradi-
tori a patrľei, ali Arbinişi şi ca colaboratori a ehţuriloru. Cu aisti 
tru minti, el’i s-amintiră di dada Mariţă şi alantiľi aco ndzeană, 
iu area ascumţ, şi ma aştiptea hăbari. Cătroară pitricură trei fi -
ciori corieri, ta su greascu, ta s-dipunu ma ninti ţi s-ntunearcă, că 
hoara ira libăr di la ehţuriľi. Dit atumţea hoarea a loru s-feaţi di 
totna. Nu călcă vărnoară nazicăñ şi frămtişiţli. 

După vărnă sahati corieriľi agiumsără cu ună sufultură 
ndzeană la campuru n-tru Vărtoc, Muciări şi Papalaza. Aţia ma 
aştăpta păpăñ- tătăñ, dădľi - cilimeñiľi, ñiţiľi şi măriľi, cu un 
zboru tuţ. Cănd agiumsi corieru la campulu Vărtoc, gri pi dada 
Mariţă, care nu u ţinea loculu şi di aistă ira faptă nervoză că 
ştiea că ţi ma undzea hima tu hoara cu oamñľi aco, cădzuţ n- tru 
măñiľi a ehţurilor nazişţi şi a traditoriloru frămtişiţi. Corieru s-
dusi cu troara la năsă şi li spusi dimăndărili di la Tasi, comanda 
a lui. Ea, câncât feaţi vărnă doi-trei ntribari ta s-li aduchea ma 
ghini informaţili a lui, ncľimă tuţ oamñiľi a campului, ţi s-aduna 
năinti a tendiloru. Nu tricu multu şi tuţ s-adunară şi ma aştipta 
zboriľi a ľei.

- Avdzăţmi! Ni vini hăbarea di la hiľi anoşţ a Comandľei dit 
loc. Horea a noastă s-libertă! Esti liber dit ehţuriľi şi dit traditorľi 
frămtişiţ. Esti liber!... Tri aţea fi teaţvi azări ta s-n nchisim a cas-
li a noasti. Va s-ni dupunăm organizaţ, aşi ca cum n-alichim! 
Prăvdzăli, cupiľi di oi şi picurariľi la s-arămăn aua napoi. Hima 
la s-dăpunu tuţ: muľearăli, cilimeañiľi. Alanţ, fi cioriľi şi bărbaţiľ, 
s-aspargă tendili şi cănd s-li adună ghini, s-li-ncarcă pi-mulări. 
Nu agărşiţ ţi s-li ngircaţ şi măcaturili, ţi sunti arămasă nimăcati 
ninga. Giucaţ tora! S-agiungeam di ni-ntunicat! - urdină ea tăľat 
şi avdapsi:

- S-nu agărşiţ n-apusă cu apă vătriľi di foc! Poati s-fac mul-
tu zărari a păduriloru! Nu siu şti ţi poati s-undzească aua cănd 
s-hibă goală di oamñi! - avdapsi ea şi acăţă s-fac adunarea şi 
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ngărcara, diadun cu fi cioriľi pi mulări a tutului aţeli ţivări ţi va 
s-li purtea himea, acasa-ľei. Cănd bitisi tuti lucărli mutri că şi 
alanţiľi avea bitisită lucrili a lor, atumţea deadi urdină:

- Nchisiţvi! Ţi aştipteaţ!? - şi trapsi mularea di căpestrulu a ľei. 
Aşi feaţără tuţ. S- nchisiră priimnănda stog: oamñiľi, mulărili, 

caľi şi s-feaţi un cărvanu maru, ţi s-spindzura di pi chipturi a 
minţilor, ca vără funi ghigandă. Mariţa priimina, şi striga a loru să 
giuca cicioriľi şi pi-t priminari fănărusiră munduirea a fi cioriloru 
partizañ, torturili a ehţurilor naziciñ şi a traditorilor frămtişiţi, ţi 
u feaţiră a vruţilor tu hoară. Cănd agiumsără la hoară soaru ma 
ascăpta didindi di căt vestu, sălghinda aroşamia mirginoasăm 
ca vărnă gľemu ghigandu apresu, ţi nihiamă, căt nihiamă chirea 
după Comianlu. Cum s-videa, ma s-aprucha ntunicarea23... 

Călduroasea s-disfeaţi iuţido. Ama oamñľi di cărvăñ nu ma 
ntiba ti căldurea. Cai di cai di năş, ayuñisea ciciorili s-agiungea 
cama troară la casili a loru. Tu aţeal chirou eľi nu s-mundea ti 
vără ţivea altă. Cafi şunu di eľi lu ştiea ghini că ţi trapsără tu 
aisti dzăli dăparti di casi, nafoară sum ţieru, şi, căţe area dzăli 
tu ahiurherea di veară şi poati s-nu hibă ahănt arău ti- ntriţeari. 
Ma hărserea vărtoasă, că va s-indzea napoi pit casili a lor, iu li 
aştipta măcara şi durñera normală, li pindzea s-imna fără căpsiri. 

După ndauă ori agiumsăr la şuţăra, iu s- mpărţea căili a 
hoarľei. Căt agiumsi aco, dada Mariţă poati ta s-mutrea ma lim-
pida hoara. Ti aţea ncălcă şi chiundri nihiam pisti ună cheatră, di 
iu s-mutrea ghini tuti căľurili la măhăădz loru, ta s-sigura ţi tuţ 
s-tritsea pi-tu casili a lor fără văr undzeari slăboasă. Ea chiundri 
aţia pănă cărvanu, ca văr funi, u s-tuchi şi coda. Atumţea ea lo 
calea, ţi ti aduţea la casa a ľei scumpă. Căt agiumsi discărcă 
mularea şi s-dusi la uoda di namisa, iu durñea ea stog cu Ndina. 
Diunoară nesi la elu cu dor şi cu lăcărlii, ţi nu putea s-li ţina. Lă 
dzăsi: 

- Alăi Ndina, ţi ni fi ţeaş!? - şi s-apună pisti elu su ľea diguşă.

23 Ntunicarea = ngrysja e ditës
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- Taţ, ale gionă, nu putui ţiva, esc ghini, nu ti fă mirachi!... 
- Ghini-ghini, ma inimă, sufl itulu a meu şi Dumnidză şti ţi 

am astraptă aisti dzăli, aco ndzeană tu Vărtoc ! - apândâsi năsa.
- U ştiu, u ştiu! Vru Dumnidză şi ni agiută şi aistă aradhă, - 

dzăsi elu cu bunea a lui. 
Ama singur elu u ştiea că ţi trapsi spindzurat di cicioari tru 

porta la duchen, di aţeľi uruţ ehţuri şi di traditoriľi frămtişiţi, ma 
n-area clipu su spunea ma lu ţina nuntur a lui, ta s-nu li dispirea 
alanţi şi muľeaăr-sa. Tora elu area cama ghini. 

- Ghini ţi Mariţa nu mi vidzu cănd mi sălghiră fi cioriľi di iu 
mi avea spindzirat ehţuriľi! Cai poati s- lu ţina ea tru aţel clipu!? 

Tăţi, durănda pleadzili, ţi s-mutrea ninga tu trupu a lui şi 
avdapsi ninga ună oară. 

- Ţi nu ntreaţi măreatu di om?! Căt vărtoas fusca?!.. Ţi nu 
faţi elu tas stărbineadz?! - 

- Spuñimi Ndina, scumpu a meu! Eaşţ ghini cu adearihina? 
Nu mi arrăd, ta s-mi tăţeaşti, ascumnda dialihea - căftă ea napoi 
cu pălăcăsirui. 

 - Escu ghini, cu diarihina eascu ghini! Nu potu s-ti arrăd, ale 
muľeară gionă! - u şuţă elu şi avdapsi. 

- Him ligaţ cu pisti, scumpea a mea! Ti aţa nu potu s-ţ-
ascundu ţiva aţea şi s-mi astrag cum nu escu! - ’ncľisi zboru elu, 
ţi ma u vătăma doru ti năsă şi pi sinu a lui avdapsi: “Oh, căt ñ-ai 
mancat, alea Mariţă, gianea a mea! Nu ai soaţă tu aistă duñiau!”

 Mariţă avea tricut aţea dispărari, ţi avea cădzut di prota ti 
bărbată-su ţi area buisit ntreg cu hroamă aroşă misticat cu vin-
tea, ţi lu hidzea frixa tu fuira24 şi tu inima. Ghini ma ti un clipu 
s-aduchi că lipsea s-urdina noarăsa25 şi featli ţi s-giuca măñiľim 
ta s-aşteargu cu meatri26 şi s-lu arădească casa, căţe avea tricut 
multu chirou nibăgat dip măñil’i. Ti aţea, căt l’urdină eali, ea 

24 Fuira = trup i njeriut
25 Noarăsa = e reja (nusja e djalit)
26 Meatri = fshasë
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s-dusi la bărbată-su, ţi vrea agiutari, ta si s-vindica di aţea păţări 
urrută, spindzurarea cu capo hima. Cănd s-alăxi cu nvişteari 
lati, ahiurhi s-nţăpă focu şi su freacă cu arichiă bărbată-su. 
Dapoia aştăptă pănă su arichea somnu. Cănd s-asigură ţi u acăţă 
somnu, s-sculă şi pi anarga, ta s-nu o diştăptă, s-dusi la icona 
a Stăviniriľei, sămta tră fi sea a lor. Apreasi ţeara şi, anda fi ţea 
cruţea, ahiurhi s-pălăcărsească: 

- Stăvinără, sămta a noastă, agiutăni noi, aşi cum ai faptă 
totna, ta s-priiminăm pi-tu căľiuri ambări! Nu ni alasă pi-tu 
lăngorili, pit durearili, că him pistocisi a Tauă!... - şi şidzu ună 
bucată di oară tăţită, aştiptânnda semnu a Sămtľei. Tru aţel clipu 
l’aspăru, cânnda din ţeru li vini ună boaţă:

- Va s-vi agiutăm!... Cu voi, ca tutunea... Mariţă-i-i-ţă! - şi 
s-ascundea pi-tu murilor a casiľei napoi. Atumţea ea s-aduchi, 
că area bindăsit zburăra cu Sămta, ţi ľi avea dată ascultari şi 
agiutari, că ea va s-li agiută pi-tu căľiuri ndreapti. 

Căt vini dada Mariţă, hiľă-su Tasi, alăsă s-lu agiută. Elu s-
dusi să mpărţa aţel’i, ţi avea armasă fără casi, namisa di cali, li 
dăspărţa pit soia a lor. S-trapsiră niscănţ, ţi nu li vrea aco iu li 
pitriţea, ma căfta la taifa a lor. Aşiţ feaţi şi Ndina. Elu lo tu casa 
a lui cusuriñľi a cumnatului. Area faptă tradită bărr di bărr, ţi la 
apăţărili aspri, ca aistea ţi tricu tu aisti dzăli, agiuta a unu-alan-
tu. Aşi, cu zghilearili, plăndzearili ş-cu aroma a fumului, aţei ţi 
arsăr casili, dit ehţuriľi, dispratea a lor, ma s-mbitea aţea seară, 
di vrearerli călduroasă. Iuţido ma s-tindea lăiţoasa di noapti dit 
yilicirea a lunľei şi a stealilor di tru n-ţer, multu curat. 

Aşi ntricură şi bitisiră protili dzăli di turnarea a bănitorilor 
aştľei hoari armăneacă di namisa a munţilor aumbrigrei, cu capu 
pănă n’ţear. Cu zghileari, plăndzeari şi añiurizma arsoasă a fu-
mului, eľi s-turnară năpoi la vatrili a lor. Ma ninti va să nchisea 
ti risculărili a casilor şcrumbiti ntreadz şi ma ncuo ahiură di lu-
crili di anotiplu. Dada nu inşea di la uada a l’ei. Lipsea s-fi ţea 
şi yzmeti di bărbată-su. Lucrili di casă l-avea lăsată ‘tru măñli a 
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noarisľei. 
Singur iminili şi sufl itiľi aţilor armăñ o ştia să spunu diali-

hea,, că ţi treapsiră tu aţeali dzăli, ahănăti urutoasi şi turturoasi 
dit ehţi nazişţi şi dit traditori frămtişiţ.

6.
Căt ma bitiăsea mesu di Cirişaru şi ma s-hidzea Alunaru. 

Soaru, di cănnd scutea capu luñinosu, pisti chipturili di munţ, 
la Estu, dăspărţa razăli a lui călduroasi tu ntreagă loculu, pănă 
Ascăptatea. Culdurama nu chirea şi pănă ñedzanoapti. Ti 
aţea ti partizañ n-area greu s-durñea naforă. Ma lipsea s-fi ţea 
stărvitati, ma multu ta s-azărirea ti situatili niaştiptati, ţi poati s- 
lu undzeacă tru yinitorulu a batalionului a loru şi di alanti parti 
lipsea s-ľi disfăţea ocľi, s-ľi făţea patru, cum dăţea partitizanu 
vlecľiu Bechio, că ehţuriľi nazişţi şi traditori frămtişiţ, putea 
s-agudea niaştăptată şi multu pi ascumtea. 

Pi ţeru yilicisea stealăli şi luna mplină. Tuna avea aradha di 
avigľitoru. Faptănda avligarea l’ă idzea mintea aco dăparti, na-
misa di munţlor aumbrigrei, la vrutľi părinţ şi soţ a lui di vrăsţi. 
Aistă dzuuă, ţi ma s-amintea, ira sărbătoari la hoara a lor. Tru 
casa a lor s-sărbătorea Sămta Stăvinăr. A lui s-fănărusea cu mul-
tu doru aistă hiroasă sărbătorarea tru hoară şi ma multu tru soia 
a loru. La tută stămăna, nănti ţi să nchisea sărbătoarera, aţľei 
dzuuă, yiurtusită di Dumnidză, tuţ di casla a loru fi ţea azărira a 
lor. Ma multu s-cilistisea dada Mariţă, diadun cu muľearili. Eli 
adăra măncarili noastimi, ti aţea dzuuă şi lutruriiľi, ti aduţeari la 
bisearcă ti afeandu. Tata cu bărbaţ a soľei a noastă tăľea nimaľiu, 
lu biga pri sulă şi dapoia la uborulu alu Iorghi, li fridzea diadunu 
tru foculu pisti jarulu, ţi a tată-su ăľi vinea multu di mănă. 

“Cai ma ghini di grăviñioţiľi, ľi frigu fărľiţiľi!? - ntriba elu 
pri veta a lui, ma şi năsu arăspundea: “Niţiunu!” Al Tuna nu 
s-agărşeaşti cănd, după añiurizma a nimal’i27 friptă, ună oară, 

27 nimal’iu = mishi në hell
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imnată ningă a aţelu uboru, s-păscăni tu frămta şi la nără, aţea 
nostămioasă ahănt thamioasă, di ţi elu s- apruche a lor şi nu mută 
ocľiľi dit la nimaľiuri, ţi area friptă di tamami. 

„Cu curizitetua mea lu ntribai lali Iorghi, că aştis ľi strigam 
tuţ a lui tru măhălăulu anoastru: - Lali, va multu ta s-frigu aişţi 
nimaľi!? - şi tăţii, ama di gură gădea dzamă dit stărbiturea a 
añiorizmiľei thamoasă. Lali Iorghi câncât chixi că ţi vream, tiľiă 
ună bucată di a nima ľi u lui, ţi area friptu şi ñi jiu deadi. 

- Măcu, tora că esti friptu di tamami, că şi aţăia va ţi yini 
aradha ta s-fridz vărnă oară! - şi ñi strigă s- lu acţam diadunu su 
scutem di tu cărrabili, iu s-ţinea sula28. 

Di atumţea şi elu nviţă s-tiľiea, s- lu băga pi sulă şi lu frid-
zea nimaľiu. Aisti şteari ntriţea băru dupu băru, di la auşeaţiľi la 
tiniri şi la cama cărscuţľi. Ti aţea grăviñioţ area faptă ca zănati 
lişoaru, fridzeara a fărlidzuriloru. 

Di-tu ahăndea a sufl itului ľi s-aspru câncât ma ľi grea a 
sinea: Oh, căt mi ari luot doru, măratulu di eu, tri voi dzăli a 
sărbitorirărearare, stog cu voi părinţiľi, vruţľi, oaspiţľi şi soţľi! 
Ş-căţe area multu diparti, eaľi băna tu iminai a lui şi alăga stog cu 
năsu, iuţido iu alumta bataľionu a lui. Hărăţimea, ţi bănea vruţiľi 
aco dăparti, namisa a munţlor, la horea a lui, elu lu stărbăna tu 
yisurili, ţi nu căpsea vărnă oară. 

Pi-tu mintea a lui ntriţea tuti aţeali stărbănari, ţi avea undzit 
tu bani, di cănd avea cădzut pri minti. Căt vărnăoară s-fănărusea 
muşeata Leta, ţi nu să mpărţa dit yisurili şi minduirili a lui. Tuna, 
căt ori aduţea tru minti scumpa horă, Leta va s-ira presentă şi 
aştridzea alanti yisuri. Nu aduchea, că ţi forţă u pindzea di căt 
imajulu a ľei, ţi dispărţa singur muşteaţ featiţiteaşti. Eh, ale Leta, 
ţi ñi ai arichit yisurili a mei! Iu ieşti!? Ţi ma faţ!? Vahiea lucredz 
tru război stog cu mătă-ta a ta, ta s- lu bitisiţ sazma a paiľei a 
ta.Vahiea ţă neadzi mintea la pirmănearili a noasti, giucărili la 
Padea di Ncor, zburărili a noasti lungi, afriştea, cănd ni adunam 

28 Sula = helli
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sum prunulu, ningă grădina a ta, şi vărnoară sum chireaşu, la 
selişta di la Pada di Blidu. Nu ştiu, macă poati su ai loat cu minti, 
că ţi dor ahăndoasu ñ-ăngărca şi ñ-stărbitea tru sufl itulu a meu 
di fi cioru tiniru, la clipulu ţi cădzui pi vreari di cu tini alea ma 
muşata a hoariľei. Ma aţea ma muşeata area, că di tu aţeulu clip, 
cai şti căt ori mi fi ţeam azări ta s-ţă dăsfăţeam inimă a mea, s-ţă 
diţeam că ţi dor s-ascundi tu năsă, sţ-ă diţeam: “Ti voi, ti voi 
multu, căt s-am bană!” Ma nu putui că nu putui. 

Imajulu a tău muşeatuşu, ca di zană armasi tru minti. Mi 
părmineaşti iuţido ţi negu şi ază, ţi marşescu părţ di părţ pi 
Arbinişi, ti aduţeari a libertatil’ei. Şi tora, ţi escu diparti di tini, 
s-fănăruseaşti şi nu s-agrişeaşti aţeu clip, cănd mi mpărţeai cu 
năsă. Ş-căţea n-aveam disfaptă vrerea a unu-alantu, noi lu adu-
cheam ghini aţea, ţi n-avea jurit sufl iţiľi a noaşţ.” 

Ghini ma, după ţi ntricură vărnă trei-patru ori a adunearilor 
a nasti, ascumtoasi nu lu dedi căreari di nidusă la loculu a 
ciucutiriľei sum a vlecľiului chireaşu. Ti aţea oară lu avea alăseat 
aduneara dinti a prăndzului, cănd tuţ oaml’ di casili a loru va s-ira 
acţeaţ cafi şunu pi-tu a lucriloru a loru şi aşiţ eľi nu cădea tu ocľi 
a niţiunui. Năş ntriţea aduneara hăirilitiţ, sum aunbri araţoasă. 
Lu căftă a picurarilui Şahin, ta s-vigľa singur oiľi, că elu avea ti 
fi ţeari unu lucru cu soţiľi a hoariľei. Căt agiumsi sum chireşulu, 
elu mutri că ea nu avea agiumtă ninga. Arucă mutrita avirliga a 
ştlui locu, ahănt vrutu şi ahănt cunuscut ti elu. Aşi, mutri di căt 
ţeru, ţi area multu limpid, shi soarli ma s-alichea aproapi tu ze-
nit, silghea razăli călduroasi pisti a teariľei datăn a ľei ma multu 
ngăldzami. Ma aţea ţi fi ţea s-agărşea, amurzira a amineariľei ali 
Leti, ira cănţ a bilbioru şi soi di soi di puľi cănţitor şi areaptimuşeaţ, 
ţi ambitea ntregă fuiria a lui, cu dulţeama noastimă locuri a loru. 
Ahundusit tu aisti muşuteaţ di natur, niaştipteat agiumsi Leta, cu 
priiminara a ľei di featiţă goană armăncă. Căt vini năsă a lui li 
s-vărsă ună hromă mirginoasă di hăiriliticu. Căt u vidzu li dzăsi: 

- Ninga nihiam dzăşu că nu va s-vineai!? - şi tăţi
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Minduea că cum va su dizvilea vrerea a lui.. 
- Yeartimi, că mi amnai! Ñi s-vru s- lu bitisescu un lucru, ţi 

mi urdină dada! - şi tăţi. 
Şi elu tăţi ti ună muşcutură di oară, ta s-afl a zbarili ţi va s-

spunea vrearea a lui, ţi, ş-căţea s-părmănea ahănt multu, ma 
cănd area dininti a ăľei, si tiľea limba ca mutu. Lu bitisi, ţi va 
s-lu pindzea ma nclo aistu problemu, minduit “ala s-fac cum 
s-facă! Va su spunu aistu doru, ţi mi cufurseaşti noapti-dzuuă şi 
ma ñi lăndzeaşti tută fuira!

 Ahiurhi s-ľi dzăcă a ľei: 
- Nu ştiu cum va s-vă dzăcă aistă ţi am tu minti!? Cai şti căt 

ori escu faptu azări sã ţ- lu dzăcu, ama n-am putut, că ñi s-leagă 
limba cănd ahiurheascu!? - şi tãţi nihiam. 

Ea, ţi ştea şi aştiptea că ţi va s-ľi diţea, ľiu pimsi ţi s-dură 
cama nco şi dzăsi: 

- Hă ţi vrei s-ñi dzăţ, dzăţñiu! - şi aştiptă ţi vi s-ľi dzăc elu. 
Ghini ma elu, emoţionatu di calea ţi lo zburãra, tăţi nihaimă 

cama multu di altă oară şi avdapsi: 
- Nu ma potut s-alegu dot ghini zboarili şi ma ţi li dzăcu aşiţ 

cum u mundueascu. Voi s-ştii, că, ş-cãţe him oaspiţăţ di multu 
chirou, ti voi cu tutu sufl itulu şi inima a mea! Voi s-ştii că zbor-
ulu a meu esti pistioasu ca di a gioñilui arămăñ! - ľi dzăsi amvlit 
cu sudoari pi părţi dizvilit a trupului. 

Atumţea năsă, ţi cai şti căt ori area azărizt s-ľi aruca a lui şi 
s- lu amvilea cu başăi, ma nu lu avea alăsat măndăra di feată, ľi 
asări, diguşăi şi başi cu unui-alantu. 

- Şi mini ti voi alăi Tuna! Oh mărata di mini căt multu şi di 
cănd-u aşteaptu aistă propunea a ta! - şi sã stridzea ma multu 
după elu. 

Di aţea dzuuă bana s-hipsi tu unã vreari nispusă. Ghini ma, 
cănd ună dzuuă s-adună cu ea, aco sum prunul, ngină Fleari, ľi 
dzăşi a ľei cu multu zori: 

- Lu am tixit şi avem bindăsit cu soţiľi a mei, ta s-inşăm par-
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tizañ tuş di măni dimneaţă, stog cu partizañľi ţi au vănit la noi. 
Ñi ari dată urarărea dada Mariţă, şi tata Ndina” - ľi dzăsi a ľei. 

Ea s-gălbăni ntreaga, că nu li aştipta aistu zboaru. Singur 
putu ta s-dzăc: 

- “ Cum aşi!?..” - şi tăţi tri vărnă bucată di oară. 
Singur Dumnidză şti că ţi munduiari dispărati ntricură pi 

mădua a ľei. Mărata di năsă, s-gălbini ntreaga. S munduea că 
cum va su-aştiptea di limpida răspusira a ľei. Ţi s-li diţea, cum 
vi s-şadi niadunat cu elu, cum va aştăptă, canda s-ľi dzăc “nu”, 
ma libertata a patriľei gioñiľi li caftă tru pada bărbătească. Ti 
aţea nu afl a vărnă ţiva ta s lu şuţ şi di-tu ahăndea a imniľľei şi a 
sfl itului ľi dzăsi:

- Calambari, Tuna! - şi lu arichi diguşi, şi avdapsi namisa di 
lăcărmăñ- U ştiu că lu vremu unu-alantu! - dzăsi ea. 

Cu curaju ľi arăsări tru mbraţiľi a lui şi u mbuci cu başăiľi 
a ľei dulţioasi. Aţea ţi nu putu su fi ţea elu, u feaţi ea ca gionă 
armănească. 

- Avl’igaţ-vi s-nu paţi ţivea, gianlu a meu, va s-ti aşteaptu 
pănă s-ti şuţ dit aţea alumti ti libeartati. Fudz, fudz scumpu a 
meu! - diţea plăndzãnda şi lăcriľi s-vărseară di pisti făţili ca 
vărnă ploai. 

Tru aţel clipu vrea s-nu s-dăspărţea dit năsă. Ma cumţido ţi 
s- lu ghixea, zborulu bărbatos, ţi lu avea dată a comisarului, nu 
lu alăsea ţi s-turna anapta. Lu arichi diguşă şi başatănda ľi dzăsi: 

- Mi aşteaptă scumpă, gionea a mea, că va s-mi toru stog cu 
libertata! Ñiu acãchiseaşti inimea că aşi va s-undzească fără di 
altă! Ehţuriľi va astingă di la scumpulu loculu a noastu! 

Să mpărţă cu năsă, cu dureari ahăndoasă tu sfl itu şi inimna 
a lui di goni grăviñotu. După mpărţărea cu scumpa di năsă, s-
dusi ăcľiucinească cu soţiľi a lui di măhălu. Dzuua di nchiseari 
crundu, s-ăncľiucină cu vruţiľi, apropţiľi a lui.

*** 
Şi tora, ţi esti diparti di năsh, tu căpsiri di fi ţeari avigľitoru 
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şi pănă cănd s-ľi yini aradha ta s-dormă napoi, zbureaşti cu ea 
pi-tu nyisurili a lui: “Cai lu şti că căt chirou va ntreacă napoia, 
pănă s-bitisească aistă alumti, ţi nă easti imponit a naua, că noi 
vream iriñii29, ihisi30 ti tituna a patriľei a noastă, a muşeatľei, 
a scumpľei Arbinişi!?” Ehţuriľi nazişţi şi traditoriľi frămtişiţ, 
ş-cãţea area plugiţ greu dit partizañ, dit armatili a Alumtiľei 
Antifaşistă Nacionalibertati şi di-tu aleaţ a noştri mări, ninga 
rezista, vrea fără di altă să ţinea dăsfapti căľili ta s-ntridzea ti 
armatili a loru. Ti aţea partizañ agudea pri năş, noapti-dzuuă, aco 
iu eľi nu lu aştipta. Şi cum s-videa, şi cum ni informea comisa-
rulu a noastu, libertatea a patriľei ma vinea multu cătroari. Cai 
li ţinea aişţi gioñi pisti gioñi partizañi ta s-marşea, ti aduţeari 
tu loculu a loru scumpu libertatea?. Cu aisti tu minti elu avdză 
boţea a comandantlui:

- Tuna, Tuna!.. Dişteaptăti! Alearmu! Tuţ partizañiľi a 
companiaľei, va s-nchiseascã tu un misionu nău! - lu aurlă elu 
a lui.

- Siurdhëroni!31 - s-răspundi elu pri arbinisheaşti şi s-dusi pit 
a locurilui iu durñea soţiľi, ta s-bag pri loc comanda ţi luo ditu 
eprorulu a lui. Cãnd s-feaţără azări şi comndantu s-informă, că 
compania area completat, urdină sã nchisea. Eľi marşea pit căľi 
di cicioari, ţi tărţea pi-tu unã aripi ahăndoasă şi pit ndauã plăi, 
amvăliti dit dărmoasi păduri di merisini, dzini, scupi, ţi nu li 
srupa frăndzli, vearădzească tutu anu şi di alti ţi li srup frăndziľi. 
Ş-cãţe ninga n-area aprită dzua nauã, cala s-videa limpid, că ţeru 
nyilicia di lunea mplină şi di steurili. 

Avea priimineat vărnă oră, cănd agiumsăr pi ningă ună 
cali, ţi triţea pit namisa di păduri di masñi. Chiundriră aco şi 
acăţară poziţioni, aşi cum li mpãrţa comandanţ di scuadri, ţi area 
instructiţ dit eproriľi a loru ma mări, nănti ţi s-vinea aţia. Nihiam 

29 Iriñii = paqe
30 Ihisii = qetësi
31 Cum s-urseshtã = si të urdhërosh
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căt nihiam ş-pri anarga ma s-aprea. Nănti s-disviliră chipturi a 
munţilor şi cama dapoia s-arăspundi puscutida di noapte şi ţido 
s-videa limpidoasă, nu singur di aproapa ma şi di diparta. Di căt 
estu ninga nu lu avea scoasă capulu soar pisti Polis. Di căt vestu 
şuşurea trapulu Zaranica, ţi s-vinea dit munţ a Ciermenicľei. 

Di căt hima s-videa ghini căsili di pulitia Ñocas, alboasa a 
ştratului di valea Şcumpiă şi cama hima pada thamoasă a lui. Tru 
aţelu clip u ngărca sufl iţ a loru tăţită ahăndoasă. Aştiptânnda a 
ehţuriloru, nihiam căt nihiam şi anarga-anarga soaru scoasi capu-
lu luñinosu pisti Polis şi ninti razăli li s-păscăniră pri muntăli 
Craba, dapoia s-başară cu ciatiuri a pulitľei, pănă ţi s-aştirară 
di căt dauli părţ a Valiei şi cu cătroari agiumisără aco iu avea 
poziţionli eľi. 

Nu ntricu multu şi dit aco, iu irea, s-avdziră jurma di maşini, 
ţi cãltorea tu autocolnă ună dupu alantă. Partizañ avea cãţat pu-
sili aţilui cărvan di maşini a ehţuriloru, ţi purta singur moarti. 
Ma căt eali s-cădea tru pusia, va s-li agudea ama singur cănd 
s-loa comanda dit eproriľi. Aştipta ascumţ dupu cheatri albi şi 
dupu cãciubi a masñlor. Căt ma multu s-aprucha maşinli, ahănt 
ma multu s-avdzea jurmili a loru. Cănd cărvanu intră namisa di 
pusi, comânndantu urdină cu siñialu: “Focu! Nănti partizañi!” 
Diunoară s-disfeţi foc. Dipi tuti părţiľi s-aminea di partiozañ. 
Ama ş-ehţuriľi, căt avdzără amănarăli s-disfeaţără tu formaţion, 
ta s-organizea apărarea şi scăparea di-tu aistu curthu, sculat 
multu preciz di partizăñ. Aşiţ cu amineari dipi tutili părţiľi tricu 
vărnă oară. 

Cănd comanda nazist s-bindăsi că pit aistă cali, tiľeat dit par-
tizañ, nu s-triţea şi nu s-poati s-disfac ntriţeari şi cu foc mari şi 
strimţitoasu, urdină trupi a lui s-s-şuţ anapta. Di cum s-videa eľi 
nu s-trapsără ca vărnă turmă fără di cap, ma s-trapsiră organizţ 
ghini, ta s-nu s-avea multu chireari. Eľi s-tridzea şi amăna pisti 
poziţonuri a partizañlor cu tutili armili modearni, ţi avea, câncăt 
şi murtai. Aminarili a loru area urruti, că ti agudea şi aco iu 
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aream ascumţ, după dzeñiuri şi sum cheatri. Alumtănda şi api-
randa dupu unu masnu, soţulu a scuadriľei a lui, Gachi, vrăstu 
şi soţu multu strimtã di tru ñicurami, lu aduchi că nu amăna ma, 
s-aspiră multu ti năsu, că poati s-avea piţăt ţiva, ľ aurlă căt putu:

- Gachi, alăi Gachi!... - vărnă dau-trei ori. Ma elu nu 
s-arăspundea. Diunoară alăsă poziţionu a lui di cheatri mari şi 
cu arichişarea s-apurchã aco, pi ningă masnu veacľiu, iu avea 
elu poziţionulu. Ţi s-videa!? Elu irea teasã la rădiţina a masnului 
şi nu giuca dit pozicionu a lui. Ninga nu area ngľiţat, ma area 
teasă după căţughiu, cu tufechea n-tru măñ, şi cu mutrita di căt 
la nazisţiľi, cu dzeastulu a măniľei azări ta s-amina. Tru aistu 
clipu căpsiră aminearăli. Iuţido cădzu tăţitoasea. Tu aistu chirou 
o sculă trupulu al Gachi pri ambarea. Lu acãţă di măñi şi lu băgã 
tru cheptu. Area arăţit ntregu, inimă nu li bătea. Cum s-videa 
el avea fudzit dit aistă bană. Nu băna ma şi diţea pi a lui: “Nu 
pot s- lu spunu ţi treapşu tru aţelu clipu, cănd lu vidzui soţulu a 
meu, cu cai eram cărscut diaduñ şi diaduñ aveam inşiţ partizañ. 
Iuţido alumtăm şi li treapsimă diadunu aralăli a ľei lăvoasi. Cãnd 
li ncľişu ocľiľi, cu lăcrimăñiľi, ţi nu ñi căpsea şi ţi ñi s-vărsea 
pisti a dauloru faţi, ca vărsatori di pi a chiptilor a munţloru, şi lu 
plămşu fără boaţă, pri tăţitea”: 

- Alăi Gachi, ţi ñi fi ţeaş!? Cum s- lu spun a mătľei şi a tatilui 
a tăi, ţi ti aşteaptu cu maru dor!? - şi diunoară lu adună sinea. 

Alumtea irea nibitisitã napoia. Amină cu tufechea a lui la 
ună maşină, ţi ma s-şuţea anaptea. Diunoară s-apreasi foc şi pisti 
ea ma s-cărpară ună dipi alantă granăţ, predhi şi carburanţiľi. 
Nihiam căt nihiam aminearăli şi cărparăli s-rariră. Nemţiľi 
naziciñ cutroară li trapsără plugiţiľi şi vătămaţiľi a loru, ţi nu 
area puţăñi, ma vărnă ţinţispărdzaţ vătămaţ şi vărnă ună sută şi 
cama plugiţ. Ma ş-di partea a noastă s-vătămară ţinţi partizañ 
şi ţinţispărdzaţ-şapsăspărdzaţ plugiţ. Atumţea neasiră diunoară 
pit la soţiľi a loru, ţi area cădzuţ tru aţea alumtă ca gioñi pisti 
gioñi. S-dusi la loculu, iu lu avea lăsat pri Gachi. Nănti di elu 
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avea agiumtă soţiľi alanţ a scuadrľei, ţi s-lua cu plugiţiľi şi cu 
cădzuţiľi tru padea a alumtiľei. Candea li adărară patru cădzuţ, 
lu amvălir cu fălambrulu şi lu dusră trupurľi a loru pi ninga unu 
cupaciu multu moşu. Avărliga di elu s-videa ună padi ñică, iu di 
căt partea a estului area bãgatã ţinţi mărinţ. Lu sălghiră trupli a 
loru mpadi pi ninga mărminţ. Tăţitoasea aţlui clipu lu asparsi 
zborulu a comisarilui di batalinu a noastu. 

Tru zborulu a lui elu pi şcurt spusi ti bana a loru alăvdoasă 
ca partizañi gioñi pisti gioñi. Tru bitisirea a zborului a lui şi sum 
fl amburulu, ţinută ghiumăteti a şigietă şi sum biteara a iminului 
di armi, ună scuadră, şi cu buşulu strimtu, cum saluta partizañ, 
bintisi: “…Patria a noastă, Arbinăşii vă s-băneadz tru libertati, 
că ari gioñ aslañi ca voi!” 

După zborulu a lui, li ngrăpăm un ningã-alantu la aţea padi 
muşată, ţi s-bătănea fără dănăsari di-tu vinţ, di-tu ploai şi di 
strimţătoasili furtuni. “Cafi şunu di noi prezenţ partizañi, tru aistă 
mpirţări tăţitoasă şi solemnă, lu dideam pistea ţi alumtea vă su 
fi ţeam pănă bintiserea a ľei şi cu amintearea a noastă. Su avdă 
alavda a numuloru a loru!” Loculu, iu li ngrupară, lu hipsi ghini 
tru minti a lui, ta s-nu agrishea şi s- lu spunea a prinţurilori, cănd 
s-lu ntridzea trupulu după alumti. Aşi fudzea dzălăli ună dupu 
alanti: cu alumti, cu marşări, cu căpsiri căt vărnă bucată di oară, 
după alumta aspri cu nazisţiľi, pi-tu băzuri sigurti di partizañ. 

Niaştipteat ma intra protulu mesu di toamna. Dit aţea dzuuă, 
ţi cădzu Gachi, batalionu a loru arala arămănea fără axioni. 
Mintea şi sufl itulu a lui şi a soţloru a lui, area nyărpăsit la alumti, 
ţi s-li azguñea căt cama cătroari ehţurľi nazisţi dit la loculu a 
loru scumpu, ţi muşeata Arbinişi s-aminta libertatea a ľei, yisari 
ahănt multu dit armăñiľi şi fraţiľi arbineş. 

Aşi, singuroasu, dăspăroasu dit niaverea a scupului Ga-
chi, Tuna, li ntriţea aţeali dzăli marioasi di Alumta Antifaşistă 
Nacional-libertatiľei. Dit aistă pisti data a patriľei a loru scumpă, 
Arbinişi nu vi s-avea tridzeari, câncât şi elu s-arămănea tru pa-
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dea a alumtiriľei, ca cum suntu cădzuţ soţiľi a lui. Tru inimă a lui 
singur aistu idealu a libertatiľei bătănea fără căpsiri… 

***
Batalionulu a loru, după a liberiľei a căsăbăulu Kuksu, cu 

ordinuu a comandľei supremă partizană, s-pitricu nafoară di sin-
urili a patria a noastă şi intrea tru Iugoslavi, ta s-li aştira nemţului 
nazişţi. Iuţido ţi alumta pi-tu aţeľi locuri li aştiptea arbineaşi di 
Kosova, ma şi armăñiľi, ţi băna tru atealii locuri di cai şti di căt 
chirou. 

Di niaştăpteari tricu şi toamna. Chiroulu s-asparsi. Tu ţer 
s-adunară murgăli neaguri. Poamñ pit băhcei şi leami pi păduri 
surpară frăndzili. Caiţido aduchea că intră iarra, cu tut arăţima 
a ľei. Ma ti partizañ di aoa şi ma ncuo li aştipta, nu singur aspi-
roasea a chiroului ma şi multu axioni aspri. Aspri că s-alumta tu 
locuri nicunuscuti, aspări şi cu iarrna nai ma aspră. Aspră şi di 
ehţuri nazişţi, ţi tora, ţi ma lu vinea bitiserea şi chirerea, area fapţ 
ca prici32 plugiţi. Aşi area, irna ni acţă diparti di casili a noasti, tu 
bitisirea di anua patrudzăţapatrua şi intrearea di patrudzăţaţeţinţi. 

Ună seară, ndripteaţ di calauzi, partizañ di tu aţel locuri 
agiumăsără aproapi di puliti Prizeren şi acăţară bază la ună 
hoară bănat di arbineş, ţi l-aştipteară cu maru dor, că vinea ca 
ascaptitori a loru dit ocupatori nemţişţ, di la Arbinişia. Aţea no-
apti a companei alu Tuna cu soţiľi a lui, lu cădzua aradha ta 
fac avigľitoru di căt estulu a horiľei a căsăbălui, di iu poati s-ni 
agudea di niaştiptata nemţiľi nazişţi. Scuadra alu Tuna lu lo 
avigľitoru prota. Ariţima şi puscutida di noapti lu ncľidea mu-
trita a lui şi ti aţea s-cilistirã ta s-nu ľi ascăpa ma şi agiocuriľi di 
cama lişoari, ta ehţuriľi s-nu ľi afl a di niaştiptata. 

Tu aţeu clipu elu area conţeantrat singur la fi ţeara a min-
sionului a lui di avigľitoru. Singur, căt vărnă muşcătură di oară, 
fănărusea, di cum area cu ocľi disfapti a clipurilui stărbănati aco 
diparti tru hoara a lui, âncăt iuţido ţi s-afl a: tru avigľeara a oiľi, 

32 Prici = kafshë të egra
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tru arniu di iarnea cănd nidzea cu eali şi tu alturi lucri ţi lipsea 
sã fi ţea. Ghini ma nitisi unã nu lu fănărusea cu tuti detăli a ľei 
că area tru fi ţeara a avigľitorului. Cănd viniră soţľi ti lu alăxirã, 
a lui aţeaľ dau sahăţ ľi sprură ma lundzi a banľei a lui di parti-
zan. Căt s-dusi la baza a loru, ţi s-durñea, a lui ľi spăru câncât 
ľi ngărcă pisupră u şurşunari greau, ţi elu nu lu avea achicãsită 
vărnoară altă tru bana a lui. Di nitricută vărnă dau-trei minuti 
lu arichi ntregulu ună trimburăndeari, ţi nu lu achicãsea că irea 
ca di ariţimi, âncăt ma ca di dureari. Atumţea, nănti ţi s-durñea, 
alăxi fanela şi părpodzili di lănă, mpăltiti di dadă-sa cu cãrridzi, 
ţi li ţinea tituna cu elu, că aşiţ fi ţea şi cănd area tru arniu. Nu tricu 
multu şi lu arichi somnulu, ţi nu ma lu aduchea că area di diali-
hea. Poati s-area vărnă pătăpsiri cu ocľi disfapti, ţi lu didea tem-
peratura a ariţimľei lu avea achicãsitã di cănd fi ţea avigľitoru, 
ma nu lu spusi a soţilui. Elu lu avea ţinut dureara cu multu zori. 

Di cum area hiptu tru aistă fuiri ni somnu, ni diştiptatu a lui, 
li s-fănărusi, canda area ascumtu tu ună dărmoasă păduri, multu 
strimţitoasă, diparti a hoarľei şi casľei, iu nu putea s- lu afl a niţi 
unu om altu. Armasur singuroasu, dispăratăosu, chirut tu aţea 
păduri fără sinuri şi di ni afl at vără cali-inşiri. Niaştiptata a lui ľi 
inşi dinăti ună anghi, cu videara di muľeari muşată, muşatuşă ca 
vărnă zană. Di-tu ea s-arăspăndea ninumurati yiliciri ca scăntei, 
ţi lu luñindzea tutu loculu di avărliga a lui. Ea lu ntribă: 

- Cãţea ti ascundiţi aşi!? Di cai ti fricuşedz!? - şi aştipta 
apănădisira a lui. 

- Cai eşti!? Di u lu ştieai că aream aua! - ľ-răsundi elu cu 
ntribari. 

- Lu ştiu, lu ştiu. Mini li ştiu tutili! - dzăsi ea. 
- Ma eu nu lu amu spusă că iu escu a niţiunului. Tini cum mi 

afl aş!? - lu şuţă elu. 
- La s-nu spuñ. Mini ti lu aducheascău că iu stai. Lu 

dăzvăleascu locu iu eşti ascumtu. Ti aţea nu ñi scachi dot! - dzăsi 
ea ninga ună oară şi nu s-vidzu ma. 
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Elu s-dispiră ahănt multu că nu ma lu videa aţea bazareati 
muşteat, nividzută a ľei. Chiundri vărnă bucată di oară, htiptu nt-
regu la thacmat chiundusit, aistă pătăpsiri a lui. Aţea seară elu lu 
ntricu ori-ori câncât durñea, ori-ori câncât pitipsea di diştiptata. 
Ş-cãţea elu nu lu fi ţea sinea a lui, singur sufl itulu şi inima ştiea 
că ţi doruri uruti cădzupi trupu a lui. 

Aşiţ s-ncľisi aistă dzuuă ahănt greauã ti partizañ. 

7. 
Cănd s-apri dzua nauã, vidzu că dit ţearu cădea pri anarga 

şi fără dănăsari peandiľi alboasi a neauľei. Iuţido pisti loc area 
aştiraţ alboasea a ľei, ţi aspărea ca vărnă zazmă ghigandă fără 
sinuri. Chiroulu area multu araţit. Din aistă parti, iu area elu, 
fi ţea multu aspiroasu. Ti eľi, alumtătorľi a libertatľei, ţi ntreacă 
noapti-dzuuă nafoară, sum ţeru, stărbituţ dit vinţ, furtuni, ploai şi 
neau, l-aspărea câncât irea ună altă alumtă arãu, cama urrută dit 
aţeau cu armi. Caişti căt di năş s-lăndãdzără, s-arăţiră şi ngľiţară 
cănd ma s-apruchea la pulitili alanti pri visuruli arbineaşi din 
Kosoava. 

Ľiu cădzu aradha s-acaţa ti multu sahăţ poziţionu pi ningă 
unã cali, di iu s-intrea tru Prizerenu. Pisti eľi s-vărsa neaua, me 
eľi nu giuca dit poziţionlu a loru. Arăţima aspiră lu s-piscănea pi-
tu părţ a trupulor dispuľiati, ţi area umfl ati, loatnda ună hroami 
mirginoasă, misticat pri vinti ş-căţea ţinea mănuşi, ţi u didea a 
unui-alantu cănd fi ţea avigľitoru. Ma şi al Tuna lu avea intreată 
tru a ntreagului trupulu a lui, me elu arăvăda pănă u bitisi mis-
ionu di avigľitor. Cănd s-turnară la bază, elu ma trimburinda 
tutu, li vinea arcoari, s-părpilea sum a bataniľei a lui. Ma, ş-cãţea 
soţiľi lu aprucheară pingănă focu, trimburăndara nu căpsea. 

Chiundri aţea seară aşi cu temperatură analtu. Ma şi a treiľia 
dzuuă nu ľi cădzură trimburăndariľi şi temperatura analtă. 
S-slăbi multu, s-adună ahănt multu, căt s-feaţi căt un buşu, dit 
aţea arăţimi multu lăvoasă. Elu dit aţea dzuuă, nu s-aduchea dot 
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că area yiu, ma mortu. Di cum area tu aţea trădzeari lăvoasă nu 
aduchea că iu area şi di căt nidzea. După doi-trei stămăñi inşi ti 
prota oară dit aţea apăţări: nică mortu, nică yiu, ţi cum s-veadi 
poati s- lu s-adavgă napoia cama multu di ţi esti. Dăsfeaţi pri 
anarga ocľiľi. Di niaştăptat vidzu sinea a lui la spital. Avriliga di 
năsu vinea ş-fudzea infermieri şi yiaţri, nvăscuţ cu strañiľi albi. 
Dăsfeaţi cu zori mari ninga ună oară ocľi şi s-strimsi s-lu grească 
a loru, ş-cãţea ti elu aţeaľi nu area cănăscuţ: 

- Iu escu!? Cai hiţ voi!? - dzăsi elu cu boaţă supţări şi multu 
apusă. Singur căt giuca budzăli. 

Yeatru lu achixi că elu ma s-făţea napoi yiu, li strigă ninga 
ună oară: 

 - Forţa! Forţa!... Grea, ţi vrei s-dzăţ!? - li dedi spindzeari cu 
bunea a lui yeatrulu.

- Iu ascu!? Cai hiţ voi!? - gri napoia elu cu zori mari. 
- Nu ti fă mearachi! Scăpaş! Eşti ghini! Vă s- lu ntreaţ 

lăngorea, ş-cãţea cu zori după doi-trei meşi! - dzăsi yeatrulu şi 
adapsi. 

- Eşti tru spitalulu a armatiľei a noastă. Noi vi s-ti agiutăm 
ta s-ti scol napoi pi ciciori a tali. Ma ş-tini s-agiuţ sinu a tãu. 
Lipseaşti s-măţ cu zori, cãţe ma sã măţ, singur aşi poati su ľeai 
sinea a ta, că eşti slăbit multu! - lu s-pălăcărsea elu cu bunea. 

Dapoia yeatrulu lu ntărbă: 
- Cum ti ncľeami? Diu eşti? Ţi părinţ ai? - căpsi elu, aştiptănda 

apandasia a lui. 
- Escu dit Greava, ună hoară aco dăparti, namisa dit munţiľi 

analţi aumbrigrei, sum Valamara - li răspusi elu şi avdapsi. - Nu 
ştiu că poati s- lu ai avdzăt numa a aştľei hoari, ţi părinţiľi a noşţi 
lu strig “muşeatea ca lilici”, şi ţi nănti a treiľi şeculi ari fut ca 
vărnă pulitie thimatoasu, şi multu cănăscut tru aţelu chirou. 

- Am avdzăt, am avdzăt. Cum nu am avdzăt!? S-băneadz 
di arămăñi. - dzăsi elu şi avdapsi.- Că şi eu arămăn escu, di 
Curceaua - şi ľi gri al Tuna pri armăneaşti. 
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Dapoia, câncât s-mundui nihiamă, avdapsi. 
- Am ghiuvăsită multi carţi, ţi spunu tri pulitili şi hoarăli 

armăneaşti. Tru aţeali Grevea a ta s-spuni, că ari fut pulitie. 
La ea s-făţea părmătii di tută bilocuri avărliga, ună oară tru 
stămăna. Aco s-făţea zănăţiľi soi di soi, sunti multi bisearţi, iu 
s-adyivăseaşti pri armăneşti. Ma şi di părinţiľi a mei am avdzăt 
că la horea a voastă lucreadz multu dăşteali şi moari iu maţină 
ntreagă crahina di Vărcia. - căpsi spunera a lui yeatru. 

- Oh, căt mi hărăsiş! Fuscărca dit măna a noastă! - lu ştăptă 
diunoară elu şi lu s-dimindă cu pisti mari: 

- S-mi hărdzeaşti domnulu yeatru, am aţeľi di acasa mea, nu 
şti că iu escu, ti aţea ti pălăcărsescu făñiu un telegram ti năş! - 
niascumtu dorului a lui ahăndoasu şi vărtoasu ti eľi. 

 - Diunoară căt s-esu nafăoră, va s-mi duc la telegrafu di 
castila, ţi su pătreacu a loru telegramu! - şi luo numa a tată-su, 
adreasa a loru.

Inşi di la uşa a pavionului, diu area aştireat Tuna deadi cicio-
rili cama cătroari ta s-agiungea la telegrafu şi să nchisea tele-
gramu. Nihiam căt nihiam Tuna acăţă s-grească şi s-giocă multu 
păţănă dit la patu a lui, s-giucã măñili şi ciciorli. Măca cu zori 
mari, că area multu slabu, nu avea forţă s-scula mprostu şi si-
şidea pri ghiumătati mprostu pri curiľi a lui. 

Cãnd bindăsi zburărea cu yeatru, elu s-hipsi tru munduiriľi, 
pătăpsiriľi a lui nicăpsiti. Elu, căt vărnoară aduţea aminti clipuriľi 
a soţilui a lui partizañi, ori-ori clipuriľi a soţilui di ilichia,33 aco 
dăparti la hoara, ma şi clipuriľi cu apropiaţilui a taifi ľei a lui, ţi 
nu li avea ciucutit di caişti di căt chirou, şi ti ţi a lui ma lu aru-
pea dorulu. Ma multu elu s-ocupă tri clipuriľi ahănt muşeaţ şi 
niagărşiţ, ntricuti tru asoţirea cu scumpa Leta. Pit aisti fănărusiri 
soi di soi, aţea seară elu, multu amnat lu arichi somnulu. 

Căt intră luñinea a dzuuăľei nau Tuna s-diştiptă. Disfeaţi ocľi 
şi di cum area hiptu tru patu a lui, s-fănărusiră ca yii nyisuri, ţi 

33 Ilichia = mosha



65Namisa di munţ aumbrigrei - Greva

lu avea vidzut tru aţea noapti lungoasă, cănd nu lu aduchea că 
area tru somnu ama nu. Ţi semnu area aistă pătipsiri cu anghi 
muşată!? Ma niaştăptat si-aminiti pătipsira di dzuua alantă, ţi 
area lăndădzătă elu. Lu fănărusi canda agiumsi la Codoviat şi 
va s-ntriţea pisti valea di Vărciă, ţi area umfl ată di apă turbati, 
ţi avea viniti că avea dată rebeşulu nispusu di ploai. Aţia vidzui 
că ma s-adrară ună punti nau, ta s-ascăpa tuţ oamñľi a locuri, ta 
s-ntriţea pisti ea, cumţido ţi s-ira chirou. Aţia ciucuti mulţ mastri 
di hora a lui, ma nu ţănea minti niţunu di năşi. Dapoia s-afl ă tru 
hoară, tuş la capu a caliľei, ţi ti aduţea la veacľea casă a lui. Nănti 
l’i-inşi ună moaşă, multu tricută, ma faţa nu o videa dot, că ea 
area nvăscut cu nvăşteari lai, ţi area faptă ună soia ca puscutita 
di noapi şi tăţitoasă. Din ahăndea a chisľei câncât s-dăsfeaţi ună 
poarti di hieru şi s-avdză ună boaţă ţi o striga: 

- Ghini vaniş, alăi hiľu! - li dadi urari boaţea di namisa a 
chisiľei.

 - Cănd măni s-ti torri di aco, iu ma s-ti duţ, aidi s-lu ľiai aistă 
dhoară ţi am adreat castila ti tini, alăi gioni! - şi căpsi boaţa. 

Avirliga di cali şi pisti poarta s-timsi puscutita lăiţoasă şi 
tăţitoasă napoia.

- Ghini, ghini! - lu şuţai eu şi luo si s-aduţeam la vleccľia 
casă a Aaiľei a lui scumpă. Aşiţ ca pit vărnă chirou, cu ţerulu 
mbitetat ntregulu cu puscutita di noapti, ma fără di goală vărnă 
luñină nu avea, agiumşu la casa a ľei. Căt s-apruchea calea şcurtă, 
aproapi di poarta şi oboru a ľei, achicãsi că ea ma o aştipta. S-
lua diunoară diguşă, ma, di nimutrită bazareata a ľei şi alăxiă 
niscănti zboari cu năsa. Ghini ma grea singur elu, ea canda lu 
părmina ca vărnă aumbră şi tru părmineari ľi-diţea:

- Cum ñi-eşti ale ata a mea scumpă!? Diu lu ştieai că va 
s-vineam ază şi ti ţi mi aştipteai? Căt mi ari loat dorulu, ale 
scumpă!? - grea elu fără di căpsiri şi di niluat răspusără di năsă, 
ţi singur lu părmina ca aumbră araţoasă, cu añiurizma di unu 
ngľiţatu. 
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Disfeţi portea. Intră tu uborulu, ţi di năsă area arrit cu metra 
aspră, ca cum fi ţea ea ti totna. Dapopia intră tru veacľia casă, 
ţi area goală, fără mobiľi, fără pingieri, fără luñină, aştărat cu 
cimento murgoasă, ma multu aştearsă şi ţinut spăleat, ma pri ea 
nu mutriă vărnoară, âncăt pri tăţita ľi dăţea: 

- Eh, ale ată a mea scumpă, ghini ñi lu ţăñ casa! Aşiţ lu ai 
ţănut tituna!... 

Tru aistu clipu s-diştiptă niaştiptatã şi, di cum area dispăreat, 
aspărat dzăsi pi tăţitã: “Ghini că am vidzut unu yisu!...” 

Di atumţea a lui l-aspru că aişţi yisu poti s-area semñ ţi lu 
spunea a lui că lăngoara va s-avea multã lungă. 

8. 
Ma s-aprea dzua nauã. Chipturili a munţlor, a leamñlor 

di pidurili, şi a poamñlor pit băhcei ma s-videa cama limpidi 
dit luñina, ţi silghea pi ţido. Soaru luñinosu scoasi capu a lui, 
pirăfocuas pisti Valamari şi diunoară li sălghi razili a lui hima, 
păscănida pisti ntreagu loculu tu hoarã, câncât ľi didea başăi fără 
căpsiri. Nănti s-başa cu Inhaua şi dapoia iuţido, iu nu afl a inşiri 
di dzeñ, chipturi şi di neaguri di pi ţeru, ţi lu avea disfărpţătu 
muşcături-muşcături. Atumţea di pi dzeñ, munţ, mutrita vi-
dea limpidi ntreagă duñeaua, cu tuti muştaeţli ţi lu durusea ea. 
Diunoară s-dăştiptară yiiľi: nănti puľi, bilbiľi pit păduri, dapoia 
părăvdz agrimoasăli, prăvdz moali şi oamñ; cu un zbor ţido altă 
ţi bănedz pisti loc. 

Tru aţeal chirou Dada Mariţă, ca tutuna, avea inşit tru pingi-
era di cunachi a lor şi ma mutrea cu anarga şi di s-nu ľi scăpat, 
ma şi goală vărnă supţiroasă nividzut pi limpida cu ocľi a ľei. 
Cum s-videa şi aţea dzuuă va s-ira bună, cu soaru şi cu ţerulu 
limpidă. Nu aştăptă multu şi s-dusi la uadili (cunăchli) alanti, ta 
s-diştăpta tuţ oamñiľi di casă: nveastea al Tasi, featăli şi fi cioriľi, 
ţi cafi şunu di năş s-indzea pi lucrulu a lui, ţi lu ştiea că iu lu 
dzăsă dit dzuua tricută. 



67Namisa di munţ aumbrigrei - Greva

Aşi s-dipună aistă dzuuă nauă la năşi. Dada Mariţă nu ştiea 
cãţe ună lucru ţi lu acăţea nu ma o bitisea că nu ma u bitisea dot. 
A ľei ľi spărea câ tru casă va s-undzea vărnă ţiva urrutuoasă. 
Ş-cãţea nu ma videa ma şi goal văr semnu ti aistă undzeari, ea 
aduchea că lăiaţa ma s-aprucha, singur cã ocľi a ľei nu putea su 
videa. “Aşteaptă cănd s-creap, lăiaţa!”, diţea cu tăţită. Nu tricu 
multu şi la porta a loru agiumsi corierulu a căşilui di localitatea, 
ciucutind la porta a lou căt putea. Dada Mariţă, di cum ira la 
truşti, adratănda caşu cu sari, li păscăni talărili mpadi, aştearsi 
măñiľi cu necia şi inşi diunoară la poarti, şi niaştăptat gri a cori-
erului cu un ntribari şi pălăcărsiri misticată:

- Hă, spuñi, ţi hăbari ni aduţ!? - gri ea. 
- Telegram, telegram dado, - răspunsi elu, - şi căpsi. 
Tru aţeal clip, dada Mariţă ntricu ună trimburădi pit ntreag 

trupulu a ľei.
 - Ţi, ţi, telegram?!... - şi căt nu s-păscăni mpadi tu ubor. 
 - Telegram, telegram dado, di la Tuna. - şi scoasi dit cieanta 

a lui di postier, adireat muşat cu mãşină di oi şi hromisită cu laia. 
- Di iu, di iu, di la Tuna, hiľiu a meu?!... - şi arăchi telegramu 

di tru măñ a lui. 
N-aştiptă, ma diunoară pălăcărsi a corierlui. 
- Adghivuseau, adghivuseau curbani a dadiľei, că nu ştiu 

gramă. Cătroară! Gieanulu a dadiľei, că ma ñi trimburăndu tru-
pulu şi cu zori ma mi ţănu mproastă! - ľi grea ea anda giuca 
măñli şi ciciorli ta s- lu videa di aproapa aţea carti di telegramu. 

Corierulu dupu ţi adghivusi unoară fără boaţă, lu adghivusi 
a ľei anarga. 

Cãnd s-asigură că hăbarea nu area ahănt urută, ma şi nu ahănt 
bună căt vrea ea, lu căntă cum irea scrisă pri armăneaşti: 

“Duruţ părinţiľi a partizanului Tuna! Vi bag tui ştieari, că 
hiľiu a voastu Tuna esti aştărat dit doi meşi tu spitalu a armatľei 
di Tirana, că ari loat ună arăţimi greau. Ieasti slăbit multu şi nu 
poati s-giocă di patu, ti aţea tru loculu a lui, ma vă sciriu mini, 
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doctoru a lui, 
P. S. Va s-fi ţeaţ ghini s-viniţ, ta s- lu videţ cu ocľi a voci!…
Sănătati di la mini P.S 
- Oh, alăi hiľiu, scumpu a meu, ţi ni făţeaş aşi!? Cai şti căt 

greau ñ-eşti!? Să s-ţă mi fac dada aţeia, cai şti căt ma ñ-vueaşti!? 
- şi lăcrăľi s-vărsară pi făţã ca vărsăñiľi di pi chipturi a munţilor, 
cănd s-tucheaşti neaua. 

Tru aţeal clipu ea nu ştiea că ţi s-făţea, cu cai s-zbura, cu cai 
s-plăndzea hala a ľei, ţi ľi angăna dorulu şi dispăreari fără sinuri. 
Ndina, bărbai-su area hima tru arniu cu oiľi şi caişti cănd va s-
turna dit aco. Cu elu, tută aistă bană lungă diadunu, ca muľeară 
cu bărbat, avea ntricut multu hăľi greali, ma nu lu avea ciucu-
tit că s-nu s-ľi area prezentu elu. Ti aţea dada Mariţă, ş-căşţea 
vităma mintea ahănt multu, nu afl a dot cala ndreaptă, ţi s- lu 
dizliga aistă pãţari greu. Ea nu avea n- inimă, ni forţă s-fi ţea 
vărnă ţivea. 

Tru aistu clipu ea zburea cu sinea a ľei: “Oh, alăi Ndina, 
scumpulu a meu, ţi nu ti am aua, ta s-ţă spunu că ţi ma ñi astradzi 
aistu sufl itu a meu, ţi ñ-esti disicat tru cai şit căt multu bucăţi: 
cum di dorulu ţi ñi dăsfeţi hăbara, ţi loai tră hiľiu a noastu, Tuna; 
cum di chiroulu greu, ţi ñ-iu esti vărseat aistă iarră pisti noi, 
cu tută aspăroasea a ľei lăvoasă. Suntu acăţati căľiuri di vărnă 
stãmăna di neaua, ţi nu lu ştiea cănd va s-căpsească. Nu poati 
s-ľi ntreacu niţiunu di oamñiľi a noşţi ţi s-yină la voi tru arniu, 
ta s-vi aduc hăbãrli di la noi, ma şi aţeali a voastri aua la noi. 
Căt voi s-ti am aua pi nigă mini, ta s- lu dizligam diadunu aistă 
undzeari. Ti aţea esti yurtusită di la Dumnidzău, ţi singur noi 
muľearili armăni him blãstimati, s-ľi tridzem aisti dureari ahănt 
mari a bănearľei, dăparti anu di anu dit bărbaţiľi şi di vruţiľi a 
noci, ţi fugu tru arniu. Dit aistu chirou slăbitosu nu esti turnat 
la casă dit pulitie niţi şi hiľiu-su, Tasi, ţi lucreadz aco ca cuadru 
a statului nău. Ñi suntu tiľeati tuti căľiuri. Ţi s-fac măreatea di 
mini!? Iu s-mi duc? Cu cai s-mi adunu tră zbureari!? Nu ştiu? Nu 
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ştiu? - bitisi munduirea ea ş-cădzu napoi tru ună dăspărami mari. 
Ca aistă pãţări urută, ea nu avea traptă vărnoară tru bana a 

ľei. Alăganda pit casã, chioşi di chioşi, nu ľi s-acţa lucru cu măñ. 
Di niaştăpti, ca tutuna, ea agiumsi la fi ridă, iu ţinea iconea ali 
Stăviniri. Apreasi ună ţeară, chiundri nănti a ľei ună bucată di 
oară tăţită. Dapoia feţi cruţa trei ori aradha, acãţă s-pălăcărisi 
a ľei şi, cu multu conţertriri şi părminda cu pălăcărisiri pistoa-
si, ţi l’i-nşea dit sufl itulu a ľei: “Stăvinără, Sămta a noastă, ţi 
ni ai angătan tu buneaţili şi tru aralili agiutu hiľu a meu, Tuna, 
si s-vindcă di lăngoarea urută, ţi u ari acăţeat, că esti amărtiă 
s-fug ahănt tiniru, ta s- lu hărăsească şi elu tinãreaţa, cu tuti 
buneaţ, ţi li da ea! Agiută Stăviniră! Agiută-ni, că him pistioş ti 
Dumnidză!...” - bitisi pălăcărsearea, ca criştină bună. 

Dapoia s-dusi la aşefulu şi acăţă s-adară luturiľi, ti aduţeari 
la biserca ali Yinicola, s- lu pălăcărsească la afendu, ta 
s-adhyivăsescă ti elu şi tru aiudhimă, cu bibla pri armăneaşti. 
Cănd s-adunară di tu lucriľi, iu iarea dusă cu urdinili a ľei, tuţ 
oamñiľi di casă, ñiţ şi măr a famiľei: nveastea şi featili, că bărbat 
tru aţeu clip n’casă n-area niţiunu, lu spusi hăbarea ţi avea loat 
cu telegramu. Tuţ s-feaţră mirachi, surărili acăţară s-plăngu cu 
zghileari, nveastea, nipoţ şi nipoatili după năsi. Dapoia, dispăreaţ 
că niţiunu di năş nu putea s-indzea la elu, ta s- lu părminea pi-
tu durearili a lui di aţea lăngoari, ţi lu avea teasă tru ştăruţ şi 
alumta cu urutoasea a ľei. Tru aistă catastrofă, ţi avea cădzut a 
loru, dada Mariţă aduchi că taifa prindi34, lipseaşti s-hibă unită, 
diunoară păscăni ciciorli pisti duşemea a cunacľei di şideri şi 
aura căt pătu:

- Tăţiţ! Tăţiţ! Tuna va su ntreacã aistă aradhă, că easti gioni, 
vărtăos, cărscut pit durearili a banľei, aoa namisa di munţ am-
brigrei! Ti aţea, s-ştieaţ că şi cu agiutara a Dumnidzău el va s- 
ascapă şi va su avem napoi aua namisa di noi, ţi u vrem cu su-
fl itu! - dzăsi ea tiľat. 

34 Prindi = duhet
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Ahănt s-vru şi tuţ căpsiră. 
- Tora aştăraţ ţina ta s-măcaţ, că măni napoai vă aştepti lu-

cruli alti ti ddzua nauã! - urdună ea şi aşiţ s-feaţi. 
Dada Mariţă, ca tãtuna s-dusi să mutrească tuţ oamñiľi 

di casă: cum cilimeañ, aşi şi nveasta ş-featili. Cand s-asigură 
că tuţ area reahatiţ, ea s-teasi tru ştărutu a ľei, şi, cand apusi 
candiľiu, s-amvăli cu sazmăli di lănă rudă, adăreati dit măñiľi 
a ľei lucurtoari, ţi nu lu s-afl a soaţa su ntriţea tru hoară a loru. 
Tru aistu clipu ea băgă capulu tru căptiñu di lănă şi s-ciucuti ta 
s- lu arichească somnu. Ma, cu tut ţi ea vru s-li ngărfăsească tuti 
undziri a dzuuăľei ţi ntricu, nu pãtu că nu pãtu s-doarmă, maşi 
n’bucată di oară. Munduiriľi alăga di la lucrili; la hiľă-su, Tuna, 
ţi alumtea cu lăngoara aco dăparti la spitalu; la Ndina, ţi area 
tru arniu cu oiľi; Tasi hiľă-su ma maru, ţi lucra tru pulitie ca 
administrator tru comitet; la agriosca di iarna, ţi căt ma vinea ma 
s-aspărdzea cama ma multu, şi piu alti hăľiuri a fumeľea a ľei. 

Multu amăneat, cănd poati s-avea ntricut ñeadzanoap putu ta 
s-doarmă. Niaştiptat s-diştiptă ca lăftăroasă ni-aprit ninga dzua 
nauă. Nafoară ma sufl a ca ciurtit, vintu şi s-păscănea ahănt cu 
forţă pisti ciatii di ploaci şi pisti muriľi di casa, căt ţ-aspărea can-
da va s-l aruca şi s-pălscănea di căt la cheatra mari pi ngina năsă. 
Ghini ma dada nu s-feaţi multu merachi dit bătănarea a vintului, 
ţi misticat cu cristaľi arinoasi a neauľei ngľiţaţ, s-şuţea ca ună 
furtună ahănt mari, căt lu amvilea căsuili a loru pănă s-agimsăr 
la hătrurili. Dapoia, cănd băniroriľi s-dăştiptea şi disfaţiea uşili, 
mutrea că ţido area amvălit cu alboasea di neuă, ma năşi u a 
vea area nvăţeat ocľi. Aistă ira aţea cama greu ti eľi, că lu măca 
multu lucru, că fără di altă lipsea s-lu muta neua dit acţeara a 
portăl’ei şi s-li luşura ciatili, ngărcati cu greuteţa. Altăsoi nu 
putea s-gioca dit casi niţi ună jgľioată, ta s-indzea pit lucrili, ţi 
avea ti făţeari cafi şunu di năş. 

Dada Mariţă, cãnd să diştăptară tuţ di casă şi cãnd s-nchisi 
pit lucurili a loru, acăţă s-facă nvăiştearea a ľei, ţi ţinea maşi ti 
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indzearea la bisearcă,. Dapoia s-dusi la sunduchi, iu ţinea ţivărili 
a ľei, scoasi ţearăli, ţi li avea ancupurat tu mpăzari Curceaua 
vearea ţi tricu şi, cãnd s-sigură că iarea azărisit ghini, s-nchisi la 
bisearca a Ayiu Nicolla, că aţea dzuuă area sărbătoari şi cămbana 
avea ahiurhit s-asuna di cu dimneaţa, striganda pistioşľi a Haris-
toului ta s-yinu la ea ti adhyivăsiri. Ea avea adunat mintea, ţi la 
bisearcă u adhyivăsea ti vruţil’i a ľei: cum ti aţeľi ţi area diadun 
tru hoară şi cum tri aţeľi ţi tu aţel chirou irea dăparti. Ea va s- lu 
dimănda a sămţilor şi a Dumnidzălui, ţi s-li agiuta vruţiľi a ľei, 
ta s-nu pãţea vărnă arau: cum di oamñiľi arrăi, fără pisti, ashi 
ş-di ehţurili nazişţ şi cum di urutoasea a chiroului multu greu di 
iarna. Căt agiumsi la uboru a bisercľei vidzu că tuti muľearli tu 
ilichia a ľei şi cama moaşi. Aţeali ma nali di năsă avea agiumtă 
cama ninti. Eli lu avea loat hăbaea ti lăndăra al Tuna, hiľă-su a 
dadľei, ţi avea inşit partizan. Eli faptănda cruţa urară ună du pu 
alantă: 

- Dumnidzeu s-lu agiută, Mariţă! Fără di altă, elu va lu amintă 
pisti lăngoara, că easti gioni, cărscut cu dorulu a tău! Elu ma su 
scoală anamea gionească ti hoarea a noastă! - şi arăchea diguşă 
ună dupu alantă, că aşi area adetea la horă. 

Ali Mariţi aisti zboari buni, ţi inşea dit imnili a lor, lu scula 
ma multu moralu şi s-fi ţea cama vărtoasã. Ti aţea ea s-apandasea 
a lor: 

- Tăñisiti s-hiţ şi voi pit casili a voasti, ţi mi părmăneaţ tru 
aistă chideri, ţi ñiu ari cădzut! Haraua s- lu s-şuţ pit voi!... 

Şi s-dusi s-acaţă scabrulu di şideari la bisearcă, adăreati di 
lemnu di nuţ, ţi iu tãtuna şidea bărbaţiľi şi muľearili di casa a lor. 

Ninga n-avea nchisit adhyivăsirea (meşa). Tru aţel clip dada 
s-munduea, că ţi zboari va s- dăţea afendului ta s-adhyivăsirili 
ti vruţiľi a ľei. Muľearili alanti zbura pri apusea ună cu alantă:

- Dumnidzăulu s- lu agiută! - ura ună 
Alanta adavdzea: 
- Va s- lu agiută, că suntu gioñi, ndreaptaţ şi mintimeñi 
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bãrbaţľi a soiľei a loru! 
- Tãtuna gioñi suntu aminteaţ tru soia a loru! - avdapsea 

vărnă altă. 
Aşi s-triţea tru horea a loru chidearea ţi lu avea cădzut la casa 

a loru. 
Dapoai acãţă afendu s-ţinea dhyivăsirea, ţi tu hoara a loru 

s-făţea pi armăneaşti. După zboarăli a afendului li grea şi ea pri 
apusã, faptănda cruţa şi pălăcărsea dininti a yicoañlor di Sămţ, 
ţi să agiuea vruţl’i a ľei. Ea pi anarga inşi di la bisearcă a Ayi 
Nicolla şi luo calea ta s-neagă la casa a ľei. Tu aţeu clip, ţi ea 
priimina şi nimutrita că iu călca cu jgl’iotili a ľei, căt iu ntriţea: 
niţi că arsări pisti Puntea di la Hoară, niţi că ntricu pri şucurtea 
pit calea di la Ciacea. Dit aţea dhyivăsiri lu achicãsi ghini că 
ntreagă fuira a ľei lu spăru cama lişoaru, câncât avea arucat 
dit sinea a ľei ună ngărcături greau, câncât avea ascăpat di unã 
strimtiţoasã tu sufl itulu. 

Cănd intră la casă ľi aspãru ca discărcat dit munduirili gre-
ali şi urutoasi, ţi nu o avea lăsat arihati ntreagu aistu chirou, di 
cănd luo hăbarea ti hiľă-su, Tuna. Dapoia, agiucânda pit casã, 
s-aminti ciucutili şi zboarili, ţi avea alăxit cu Leta, hiľă-sa al 
Tunci, viţinulu a loru, dzuua di cama ninti. Cum tu aţeali clipuri, 
ma şi tora dada Mariţă, să chiudusea zburăea cu năsa: “Cum 
l’am băgată oarã!? Căt area cărscut aistă featiţă?! Ma şi căt 
muşeat esti lăita di năsă?! Tamam ti mãrtari! Nu singur muşat 
ca vărnă zană, ma ş-lucurtoară, aşi cum lipseaşti s-hibă unã featã 
armănã!...” - zburea cu sinea a ľei. 

Leta n-aştăptă multu, ma fără nihiam arăşini u- ntribă: 
- Aveaţ loată hăbari di la Tuna? - anda aştipta că nacă ira 

aderihina că, ţi ira dăsfapti gură di gură nacă Tuna fu aştărat tru 
spital. 

- S-ñ-bănedz, ale hiľă, ţi mi ntreghi ti Tuna! Aveam luot, easti 
multu lăndzitã! Esti aştărat tu spital, multu greu, ma elu ca fi cior 
cărscut tru munţ, cu dorulu a dadiľei a lui, va s-arucă lăngoarea 
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lăvoasă! - dzăsi ea şi căpãsi. 
- Dumnizăulu s-agiută, dado! Dumnizăulu s- lu agiut, dado! 

Dumnizăulu s- lu agiut, dado! Aşi va si s-facă, dado! - lu şuţă 
Leta şi u lo diguşă, ţănutănda cu zori lăcrili şi fudzi ta s-plăndzea, 
iu s-nu putea su vdea niţiun omu. 

Iu su ştiea mărata di dada, că ţi ascundea aistă feată tru inimă 
şi sufl itulu a ľei?. Ma ş-căţea nu ştea ţiva că ţi area eľi ti unu-
alantu, cu sinea a ľei dziţea: 

- Căt feată bună esti aistă Leta alu Tunci!? Aşi o am yisitu 
şi nyisescu ună nveastă ti scumpulu Tuna!... Să vindăcă elu ma 
nveastea aţia esti! Cai feată di hoară nu bagă vreara ti elu!? - 
căpãsi ea munduirili şi s-aduchi că avea agiumtă acasă. 

Intră tru uboru. Inimă şi sufl itulu ľi spăru canda area cama 
lişor, cama discurmat dit aţeali undziri arãli. Zburarea cu 
Dumnidzău la bisearcă o avea bindăsit, că araua va s-fugă di la 
vruţiľi a ľei, că cu năşi avea agiutarea a Lui. Cu aisti tu minti 
mutrita a ľei s-păscăni pi muriľi alghi a fasadľei di casă, dapoia 
chioş di chioş şi cama danpoia pisti airea aştriati cu cheatri ali-
mati, iu trirea gărnu căt intra toamna di ninti. Tuti amvăliti cu 
neau, ţi avea loat ună videari alboasă, ca vărnă strozmă ghigandă 
di lănă alba. Nu ľi feaţi ntridzeari ţivea şi pri a ľei dzăsi: 

- Ţido la loculu a noastu fuscărca vãscută cu alboasa! Sin-
gur oamñiľi a famiľei şi a bănătoriloru alanţ di hoară s-vedã ca 
chictăni ñiţ, dispãrţăţ cafi şunu pi-tu lucriľi a lor, giuca măñ şi 
ciciorili fără căpsiri. Oamñ a mei ma lucreadz aco iu ľi am urdi-
nat - şi giucă cătroară ciciorľi, s-dusi şi năsă s- ľi bitisească lucrili 
a ľei. Aşi, hiptă ntreagã tu eli, nu căpãsi ma ş-ună bucată di oară, 
pănă li bitisi tuti, ţi avea munduit ţi s-li fi ţea aţea dzuuă. Cand 
măncară şi cand căpsiră nihiam la prăndz, acăţară s-lucreadz 
napoia, că seara vinea cărrund, tu aţeali dzăli di iarna, ţi suntu 
multi şcurti. 

Vinea şi fudzea searăli un dup alantă şi, niaştăptat ntricură 
multu stămăñ. Aproapi di vărnă mesu, dada Mariţă nu malua 
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vărnă hăbari dit vruţľi a ľei, cum di aco hima tu arniu, aşi şi 
di scupu Tuna, ţi astărdzea pi lăngoari, aco dăparti, la spital di 
Tirana. 

După patru-ţinţi stămăñ agiumsi a casã, Tasi di la pulitie iu 
lucra. Cănd dada vidzu elu, cănd ma intra tu uboru, si sculă pi 
ciciori, aştearsi măñiľi cu necea şi cutroară inşi dinănti a lui la 
poarta, şi o arichi diguşă cu dor di dadi: 

- Oh, alăi hiľu ali dadi, căt ti am aştiptat! - gri cu buna. 
- U ştiu, u ştiu dada, ma aşi s-dusără lucrili şi nu putui s-

vineam ma ninti! 
A dadiľei nu li s-aştipta, ta s-lo vărnă hăbari ti hiľă-su alantã, 

ţi s-alumta cu lăngoara aco tu spitalu a armatľei di Tirana. Ti aţea 
u ntribă diunoară: 

- Spun-ñi ti frată-tu, Tuna! Ţi hăbari ai loată!? Inima şi sufl i-
tulu a meu o şti, ţi ma ñ- astradz di mirachi. Căt troară spuñ-mi, 
că ma crep şi va s-mi păscăneascu mpadi di doru şi di mirachi! 
- dzăsi ea şi ma aştiptea ţi va s- ľi diţea hiľă-su, loatănda mutrita 
a unui om, ţi nu va s- ľi scapă ţivea, ti aţea ţi va s- ľi spunea. 

- Ma ghini, ma ghini esti, ñi dzăsi un soţ, ţi avea dusă aco la 
spital. Va s-mi duc ş-mini aisti dzăli, că avem un adunari stămăna 
alantă, va s- lu ciucuteascu cu nãsu. Ti aţea viñ aua, ta s-ľeau 
vărnă nvişteari a vărnă măcari ti elu. - ľi dzăsi năsu cu bunea.

 - Ghini multu vă s-faţ ţi s-ti duţ la Tuna, că, cmunţido s-hibă 
nu ari ma ghini di cănd o vedz cu ocľi a tali, - u şuţă ea multu 
munduit. 

- Ti aţea nu mi nchisiă căt u loai hăbara la postă, ţi s-nu in-
dzeam cu măñiľi goali şi fără di ţivea, fără vărnă carti a fără 
vărnă civări a voasti, ţi s-lu pătriţeaţ a lui, - s-justifăcă elu. 

Ma dada ninga nu ma s-bindisea că ma spunea ndreaptu, 
realteta a lăngoarľei a hiľă-su ti aţea, câncât s-mundui vărnă 
muşcătură di oară, u ntribă hiľă-su, Tasi: 

- Alăi hiľie, nu ñ-ai ascumtă ţivea ti frată-tu!?... Ti 
pălăcărusesu, ti ari dada hiľiu, nu ñ-ascundi ţiva, că ma u nvăţeai 
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cama dinapoia, va s-ñi arămăni mirachi mari! -dzãsi ea cu bunã. 
- Dado, tini u ştiă că mini nu ţ-am ascumtă ţivea tu banea 

a mea! - răspundi elu şi avdãpsi. - Nu mi arşunedz tora ţi escu 
faptu bărbat! - gri napoi şi căpãsi. 

Dapoia zburărea s-dusi pi iu nu. Di la undzearăli la hoara, 
a alumtiľei, ţi ma s-bindisea cu chirerea dit nazişţiľi, pănă la 
lucuriľi a loru, ti vruţiľi, tutipturili a loru aco hima tru arniu şi 
lu tiľeară zburãrea multu amnat seara. Atumţea cafi şunu di năş 
s-dusi la ştăruţiľi a lui, ta s- ľi acăţea somnulu, tu aţeali seari 
lundzi, arcoaroasi şi furtunoasi di iarra, aţia namisa dit aţeaľi 
aumbrigrei munţ. Ca totna dada Mariţă nu indzea la ştruţiľi a 
ľei, ni mutrită şi di ni amvilită unu căt unu tuţilui oamñiľi di 
casă. Aşi feaţi şi aţea seară cănd s-turnă hiľă-su di la pulitie şi ea 
zburã cu nãsu multu chirou. Cãnd s-băndisi că tuţ l-avea arăchit 
somnu, ea anarga s-dusi la yicona a Stăvinirľei şi, dupã ti apreasi 
ţerea, acãţă sã pălăcărisescă, faptăndalui cãruţa şi părminatănda 
cu boaţă apusă, ţi singur năsă lu aduchea că ţi vrea s-dzăc: 

- Doamnă Stăvinără, agiutăni noi, ta s-li triţem fără chideari 
mari aisti undzeari, ţi avem dininti, dzuuă di dzuuă şi va s-ñi lu 
ncľidu calea di inşiri!... - pălăcărisea ea şi sculă anarga pi ciciori. 

Napoia anarga şi tăţitoasă s-dusi la ştărutulu a ľei, ta 
s-doarmă. S-hipsi şi s-timsi tru ştăruţ, ma somnu nu ma o acãţa, 
că nu ma o acţa. Mădua a ľei nu căpsea di munduirli. Aţeali ira 
soi di soi, s-arucutea căt pi ună parti, pi partea alantă, pănă multu 
amănat o archi somnu. 

9.
După zburării şi mpărţiri cu dadă al Tuna, Leta tricu la cala ţi 

u- aduţea pi şcurt acasa ľei, s-alichi cătroră pit scări di scăndri la 
udaiu, iu durñea ea stog cu surăriľi ma ñiţi. S-arucuti la ştărutulu 
a ľei şi acăţă s-plăngă fără boaţă. Lăcril’i s-vărsa fără dănăsiri 
pisti faţ. Măratea di năsă, ţi s-făţea, cu cai su pălndzea dorulu ţi 
bătănea di sum siñ ti vrutulu a ľei, Tuna, ţi ma s-umplea anulu, 
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ţi nu ma lu videa cu ocľi. Singur ea poati u ştiea şi su spuni că 
ţi avea traptă di aistu dorulu nispusă, ţi cafi şuna di nauli dzăli ţi 
intrea tru bana a ľei, lu avdãdza cama multu arderea a sufl itlui 
di featiţoasă ca vărnă foc cărmăgău. Aşi, cu sufl itulu a ľei di fe-
atoasã tinără şi cu multu sinchiritet di ună armăncă tăñisit, cai şti 
di căt nyisuri ľi avea mpăltit cu multu vreari tră cicutiri cu aţelu 
gioni, ţi lu avea afurat sufl itulu, inimă, yisurili dulţoaşi şi ahănt 
muşaţ, ţi singur ea putea s-li videa limpida, că lu avea acăţat 
vrearea di dalihina. 

Ti aistă vreari năsă area hãzări s-nu lu alăxea, singur maş- 
lu banea a ľei. Ma inimă nu ntirba ti dureariľi, lu pitriţea mul-
tu dăparti, aco iu area scumpulu a ľei, Tuna, ţi ma s-părpălea 
cu lăngoara, ţi avea acăţat, tru priiminara a lui di gioniticu, 
alumtănda ti libertata ali Arbinişii, stog cu fraţiľi a lui arbineş, 
partizañ. Nănti, căndă avea avdzăt ti lăngoara a lui, căt nu avea 
cădzut tu pelglu di apă la făntănã, cănd ma zbura ti elu nveasta 
a frată-su a lui, Vanghiliţa. Dit aţelu clipu pit mintea singur ľi 
ntriţea munduiri, fără dănăsiri şi soi di soi. Aisti munduiri, stog 
cu imajulu a lui di gioni multu simpaticu, nu să părţea di-tu fuira 
a ľei. Eli l’angăna iuţido: pit lucrili, alăgãrili şi zburarăli şi ci-
ucutirili cu soţili, cu cănăscuţili cu apropiaţili şi surărili. 

Şidzu aşiţ cai şiti căt chirou, teasă, tăţită, dăspărată, plămtănda 
singur, pisti ştăratulu a ľei, câncât irea ni yii, ni moartă. Căt 
vărnoară, dit ahăndaua a sufl itului inşea soi di soi di munduiri şi 
fănărusiri lăhtăroasi, câncât area bitisit ti năsă vreara ti băinari. 
Di avărliga a ľei area timtă iuţido puscutida lăvoasă, ţi nu 
alăsa s-videa vărnă cali-inşiri. Tru aistu clipu ľi inşi ună ofşani 
părmăneat cu zboari: “Oh, măratea di mini, ţi s-facu, iu s-negu, 
iu s-mi higu, ta s-scăpa dit aisti dureari ahănt mari a vrearľei! 
Ma lăndidzãmea alu vrutlui a meu, vahia cum va s-fac, cum va 
s-bitisească!?” - plăndzea hala a sinea. 

Cai şti căt ori avea audată cu lăcărmăñiľi caldzi căpătiñilu, 
adărat cu măñiľi a ľei, ca adză, avea zburătă cu dadă a vrut-
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lui, măsa mintimenă şi giona a scumplui a meu, Tuna. Ghini 
ma napoi, cănd s-aminta zboarăli inşiti dit inimă a aţľei dadi 
gionă: “Ñi lu aducheascu că elu va su ntreac şi di aista aradha 
lăngorea, că…!” Inimă a dadľei lu achicãsea ambăreţa a hiľă-
su! Astumnţea, niaştiptata dit ahăndoasu a sufl itlui inşea luñina 
muşat a nãdiľei, ţi lu dispărţa dispirătoasa di la năsă, ca cum 
li aşteardzi vintu arina di tearu şi dişcľisinda mutrita muşat şi 
dulţoasi a banľei di tinăraţă. 

Cu aisti tu minti, acăţă s-zburea napoi cu sinea a ľei: “Oh, 
alăi scumpu a meu, caişti căt multu ti dorã pladzili şi ti strind-
zii lăvoasea lăngoari! Oh, mărata di mini, ţi nu yinu dot aţia pi 
nigă tini, s-ti agiut, s-ti alăxeascu pladz a tali, s-ti părmănescu 
tru aţeali dureari greali! Dumnidză, agiutu scumpulu a meu si 
s-vindcã dit aţea lăngoari urrută, ta s-ñi-s-toară napoia aua tu 
hoară, cum ñ-easti spigiurată cănd s-nchisi ti inşiri partizan şi 
cănd ni dăspărţăm aco sum cireaşu, că va s-turna s-mi cafta la 
părinţiľi ti nveastă, cum esti adeta tu aistă horă. 

Tu aisti dzăli di neaveari a vrutlui nu inşea ahănt dit casa şi 
ma multu pindzea chiroulu cu lucrarea tu război, tu lucri alti ţi 
lipsea s-fi ţea năsă şi, căt vărnoară s-aduna la casa a vărnľei soaţi 
ta s-mpiltea părpodzi, faneli di lănă, ti pitriţeari a partizañlor, 
cu căfteara a căşilui a hoarľei. Tru aţel clipu ea chirea nihiam 
minta di la scumpulu, Tuna. Diadunu cu soaţli a ľei lucrea şi 
zburea ti hăbări nali, ţi vinea tu hoara, ti alumtea di libertati. 
Vreara a ľei u ţinea di nuntru. Niţiunã di năsi nu ştiea aţea vreari 
ascumtoasă. Aşi cum ira spigiurat elu, aşiţ ira sprigiureat şi ea a 
lui. Ma aţea, ţi-aspărdzea ma multu fuira di featăţiosã area cli-
purii, cănd s-duţea ti durñiri şi nu-acăţa somnu. Căt vărnoară ea 
hidzea durñerea la yisuri, ţi ori-ori u fi ţea s-area hărsitoasă şi ori-
ori u fi ţea s-area dispiroasă. Ti aţea năsa, di cum area păscănit 
la ştărutlu, niaştiptat si sculă chiundrinda ncruşi35 şi, mutrea 
avărlinga tu uadă, acăţă, ţi lu ntreacă tută bana a ľei di căndă 

35 Ncruş = ndenjur
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avea cădzut pri minti. 
Anda avea bănat clipuriľi a ñicuramiľei, ea ţinea minti di 

prota, că cănd măsa li mpăltea dauli cusiţi, acăţea s-plãndzea cu 
zghileri, ma măsa nu o silghea36 pănă avea bitisit păltira a lor. 
După nihiamă, măsa li bãga dinănti şi ea s-hărăsea ahănt multu 
di mutrita a bazaretľei canda n-avea plămtă cama ninti. Dapoia 
s-dusi la prota clasă pănă lu bitisi a ţinţia cu noturi multu analti. 
La sculiă s-nviţea pi dauã limbi, arbinişeaşti şi romaneaşti, nu 
pi armăneşti, limba a loru di dadă. Dit tuţii soţ şi soaţi, năsă 
area cama mintimena, cama lucurtora şi cama muşeata. Dit tuţ 
apropiaţi, di măhălu şi bănători di hoară, ea criştea di nicădzut 
ntru ocľi, ca văr surcadhă di munţ. 

Criştea şi a ľei li s-avdãdza cănuştearili cama ghini şi cama 
multu bunuriloru şi dhunuloru a banil’ei. Ş-căţea Tuna u avaea 
vicin, di nicoapta u mutrea ca tuţ fi cioarľi alanţ a măhălui. Ghini 
ma vărnă dau-trei ori, ţi avea zbureat singura cu el, ti undzearili 
a hoarľei, ti vărnă susiri nauă şi ti vărnă undziri, ţi poati s-s-
păscănească niaştipteat tu yinitorlu ma apropi, l-avea disfaptă 
un hăndau tu sufl itu, ună pătipsiri, ţi n- achicãsea vroară pănă 
atumţea. Aşi ea u videa dzuuă di dzuuă. Căt vărnoară şi dau-trei 
ori. Ună di aţeali dzăli, ţi tu hoara a lor s-sărbãtorea, ea li inşã 
diniti a lui, nviscut cu strañi nali, niaştiptat el li dzăsi: “Nin-
ga nihiamă căt nu ti cănăscui ale vicina a mea!? Căt ghini ţi 
ti ntreaţi aistă nvişteari nauă!?”. A l’ei si feaţi cheifa, li cădzu 
pisti bazareta ună aroşimi mirginoasă nividzută, ţi şi el u vidzu 
chiundusită. 

Ghini ma ea avea umplut optuspărdzaţ di añ şi pãrinţi u 
alsară s-duc la Padea di Coru. Di atumţea ea nu alasa dzuuă a 
stămănľein ţi s-sărbãtoarea ni dusă. Aţia, agiuca şi s-oaspiţã ma 
multu cu elu. Ti aţea li armasi ahănt vărtos tru inimă şi sufl i-
tulu, doru pirfãcosu ti elu, ahănt pănă lu s-şuţă ca lăndzãsita a 
vrearľei. Dit aisti trapturi a fuirii, ţi nu avea bitisiri, ea ta s-nu lu 

36 Silghea = lëshonte
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cădea tru ocľi a oamñlor alanţ a casľei, li aştirdzea ghini lăcriľi 
dit făţľi. Ghini ma alumtea avea bitisită ma scumpulu a ľei nu ma 
vinea, că elu măratlu, ma alumtea cu ună altisoi di alumti, cama 
urrută, lăvoasă şi cama araua di alumtea cu a ehţuloru nazişţi, cu 
lăngoara a lui multã greauã. 

Tu aţel clip ea dzăţea pri a ľei: “Mărata di mini, cum s-facu!? 
Nu dau dot cali aştľei gheãmi, ţi ñ-ari cădzutã pisupăr! A cui va 
s-mi plăngu!? La prinţii, nu potu!? La surărli, nu potu, că suntu 
cama ñiţi di mini! La soaţli, nu şi nu! Oh, mărata, cum va su 
ntreacã aistu doru, ţi ñi bati sum siñiľi fără dănăseari! - şi, canda 
căpsea vărnă muşcătură di oară avdidzea: “Aidi, aidi, cătroară, 
cătroară, mini mărata ma ti aşteaptu cu multu dor!” Şi cădea 
napoi tu dispărama hădoasă. 

Ghini ma unã dzuuă, cănd ľi vini cusurin-sa, Aghea, ţi irea 
unu an ma ñică di năsă şi u afl ă tu plăndzeari, ea căftă s- li spunea 
că ţi avea, di ţi area amviltă cu lăcări, ţi l’i inşa fără dănăseari din 
ahănădaua a sufl itlui. Cusurin-sa, ş-căţea nu âl’i area disfaptă 
ti vreara ascumtoasă, u aduchi că fără di altă, aistă pălndzeari 
durutoasã va s-ira di aţea historia, ţi ntriţea şi ţi nu lu avea spusă 
ninga. Ti aţea, nãsa aistă aradhă, nu s-trapsi ta su disfi ţea, că 
altăsoi nu putea cum su agiutea. Atumţea, mărata di Leta, acăţeat 
ca tu ciarcu, di aţea dăspirami, vru nu vru lu s-disfeaţi a l’ei. 

Nănti ţi va s-l’i spunea âi căftă si sã spigiurească, ţi va su 
ţinea ascumtă aistă vreari, ţi ma u lăndidzea pi năsă. Di atumţea 
mărata di năsă afl ă soaţam, cu cai să pălăndzea dureari a vrearľei. 
Ma şi cusurină-sa chiundri pistioasă ti a tutã eta. Aşiţ lu ntriţea 
bana ea, după ţi s-zburã cu dadă-sa al Tuna şi, canda si sigură că 
lăngoara a lui poati s-măca multu chirou, ta s-vindcă, ică vahia 
nu… Tãş la unã di aisti dzăli la casa al Tunci vinără trei cusuriñ 
dit Nicia şi lu căftară măna ti susiri a featiľei a lui, Leta, cu un 
fi cior di soia a loru. Ghini ma părinţi nu lu avea dată zborulu 
ti feta a lor că: “feata esti ninga ñică şi ari chirou!” Eľi fudzirã 



80 Ligor Thano

multu imnifrămţ, dispăraţi şi multu nvriniaţ, cu tată-su ali Leta. 
Aistă niapofăsiri ti susiri, fu ca pri avaza a ľei. Ti aţea ea s-hărăsi 
multu, căt nu putea ţi lu ascundea şi di cu videara tru ocľi. 

Aistă aradhă tricu cum tricu, ma cum s-fi ţea cănd s-vinea 
căftarili alti unã dupu alanti?... “Lu ştiu, lu ştiu, că tată-ñu ma 
că s-yinu napoia alţi şi a lui lu arăseaşti dziniru, ţi lu propună, 
va s-da apofasirea diunoară!” - minduea năsă, - şi avdãdzea ma 
nco: “Atumţea, mărata di mini, nu-am dip vărnă scăpari, că avem 
adeta ţi zborulu di tătăñ nu poati s-lu şuţăm anapudha! Ti aţea ea 
ntriţea aisti situătă amvărtită cu frixa, că ţi s-li fi ţea şi cum s-lu 
bindisea tată-su ti nisureari năsa. 

Nu ntricu multu chirou şi la casa a loru agiumsiră cusuriñ 
napoi. Aistă oară năş lu umplură mintea al tată-su şi el lu dedi 
zboru. Leta nu area ahănt fărtoasă ta s-l’iu şuţa a tată-su. Ma şi 
canda s- lu şuţea, nu putea su spunea vreara ascumtoasă a ľei 
cu Tuna. Elu nu area aua ta s- lu pălăcărisea a lui ta sã pitriţea 
pãrinţi ta su căfta măna a ľei, căt cama troarã ahănt ma ghini. 
După dzăsdiţeari, ţi pit hoară easă niaştiptatã, turnarea a lui di la 
spitalu poati s-hibă multu dăparti. “Măratea di mini, ţi ñi avdu 
urecľi a meali, di vărnă ndau guri arãli a hoarľei, că elu esti 
ni yiu, ni mortu! Aisti ľi au avdzăt tuţ oaml’i tu hoară. Aşiţ şi 
părinţiľi a mei. Că cum va s-facã!? Nu ştiu! Nu ştiu!... Nu ma lu 
afl u dot calea ti inişiri dit halu, ţi ñi-ari cădzutã! Ţido şi iuţido ñi 
esti lăitu!” Tru aisti munduiri ea n-avea achicãsitã, că avea vănit 
prăndzu. Ea area ncľisă tu udaiu a ľei, amvălit ntreaga cu lăcri 
şi munduia ti yinitoru a ľei, ti vrearea di dealihea, cu scumpulu 
Tuna. Tru aţeal clip avdză cioculu cănăscut a uşiľei ali sor-ăsãei 
ma ñic, ţi ma ľi stărga:

- Leti, Leti, disfăñiu uşa şi aidi s-măţ, că prăndzu esti azări! 
- aura ea cu bunea. 

S-sculă şi, dupã ţi aştearsi ghini lăcrăli, ta s-nu arămănea ma 
ş-goală vărnă urmă pi faţã, ruspundi a strigariľei. 

- Ghini, ghini ma u dăsfacu şi ma yinu!...
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- Ţi ai!? - ntărbă ea cu merachi. 
- Ţivea, ţivea! - s-răspundi şcrut şi pri tăţita avdivdză: 
- Mărata di soră, area ninga ñică şi nu aduchea că ţi dor avea 

arichit soră-sa. Singur cănd s-crească va s-nvãţa, că ţi esti vrearea 
delihea şi cu ţi soi di forţă ti astradzi ndreaptu tru thimatiľia a ľei 
fără soni! Aşi ti aricheaşti măraţ ti tinir, cănd s-cocu. Nu lu voi 
aistă podimo a mea şi su -undzească a loru! La sã stărbăneadz 
hirioşi bana a loru!” - pitriţea a tutuloru tineri. 

S-dusi la sufră. Feaţi canda măncă, ma ţivea nu hipsi tu gură 
şi tu pănătic, canda şi a lor li vinea arău ti doru ahăndoasu a 
vrerľei. Inşi nihamă tu uboru a di casă şi mutri avărliga şi nsus 
di căt ţeru, iu nori ma s-adunea unu cu alantu şi iuţido s-nigură. 
Atumţea dzăsi pri a ľei: “Ază şi chirou nu fusca cu mini, ti aţea 
vahia s-aspărăsi ahănt multu!” Dipi Valamari, fără dănsiri s-
dipuna hima şi s-piscănea pisti căslii a hoarľei, ţi s-părmănea 
cu ună hromă mirginoasă misticată cu vintã. Cum s-videa aistă 
noapti va s-didea napoi neauã şi tu apruchearea a dmneaţľei va 
s-sufl a vintulu vărtoasu, poati s-şuţă furtună urutoasă. Cu dorulu 
a ľei nispusu tru inimă, ea avdza făşfăşa a furtuniľei nafoară, şi, 
hiptă tu duñeaua a ľei di featiţă, cu soi di soi di nyisuri muşaţ. 
Ma aţea ţi lu alăsa fără somnu, area yisurili cu fănărusira a vrutu-
lui, Tuna. Nu s-bindisea vărnă seară ni alăgat cu fănărusira pi-tu 
locuriľi iu nãsa s-aduna cu nãsu şi cu eali n-tru minti lu acăţa 
dulţu somu.

Aşi ntriţea dzălili şi noapţili lundzli, mărata di Leta al Tunci

10. 
Aşi vinea şi fudzea dzăli şi noapţili, care37 lăsa unã-alanã 

călătoarirea nibitisită pisti mărdzili a patriľei a noastă, iu s-creaşti 
vrearea, anamea, pistea, mintimenea, lucurtoarea, speranţea a 
armăñiloru, ginta a loru. Tu aţea seară lungă pi tutili nopţ su-
fl a, fără dănăseari vintu, ca cicurt şi, cănd s-mistica cu neaua 

37 Care = të cilat
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ngľiţată, ţi şi şuţăt ca arină dit a cărătiriľei a ľei, ţi tru aţealu 
clipu aşi s-şuţea napoia tu ună furtună multu urutăoasă, ţi tiľea 
cheala din cap cănd ea ţ-s-păscănea aţăia cu forţă nispusă. Ma 
araua area cănd aţeľ fuñi araţoaşi di cristali a neauľei s-păscănea 
cu cama forţă pit cohiuri, pit guvurli, pit casili şi pit mururili a 
loru di cheatri, ţi lu părăminea ună făş-făşu lăhtăroasă, ţi, şi cãţea 
ntăcură ma multu di patru-ţinţi sahăţ, n-avea tru nieti s-căpsea. 

Ma cama dapoia niaştăptat, făş-făşulu lăhtăroasu a ľei căpsi. 
Tu aţeal clipu, ţi s-videai! Iuţido, ţido analtu area amvălit cu 
neau pimtă di furtună. Nu s-mutrea niţi casăli, niţi muriľi, niţi 
pomñiľi, ma şi groapurili area umplut cu grănda cristalină a 
neauľei, di ţi niţi unu nu putea s- ľi aducheas că iu fură. Aistu 
chirou aspru di aţea seară di iarna li avea fricuşiţ tuţ bănători, 
care s-ncľisăr pit casli a loru, aştăptă aprirea a dzuil’ei nauă, 
ta s-li dăsfi ţea căľiuri cu pindzerea a neul’ei cu lupăţ. Ali dadi 
l-area nviţeat ocľi cu mutrita albăoasă, araţoasă şi furtunoasă di 
iarna. Ti aţea năsa mutri căt tuti părţi a casľei şi diţea pri a ľei: 
“Ahănt multu fuscărca adunata neaua faptă ca cristăľi di arină 
araţoasă, căt ari agiumtă pănă la ciati! Lipseaşti s-li curăm neaua 
di-pi eli, că di grăutăţ poati s- lu srupu ntreag!” Mindui di iu s-lu 
nchieasea curara neul’ei. 

Mariţă, aisti noapţ ntunicoasi, cu furtuni, cu vimti, ţi sufl ă 
fără căpsiri, ca ciurtiţ, nu l’i fi ţea frixa, că licunuştea ghini. Caişti 
căt ori tru bana a ľei lungă, iarna ra di iarna lu area vrut ţi s- lu 
ampoati urutoasea a loru. Ea li cunuştea ahănt ghini eali, căt u 
aduchea cănd nu s-ampoatã, cănd suntu şcurti şi cănd suntu fără 
chideri. Ma tãtuna, după aisti furtuni, chiroulu va s- lu apunea 
urutoasa arăţimi. Dzua ţi vi s-aprea, ş-căţea araţoasă, va s-ira 
prezentă napoi, ţieru va s-ira multu limpidu şi soru va s-sălghea 
razăli a lui pisti căsili, ardzãli, dzeñ şi pisti păduri dzadoasi, fad-
zoasi, dărmmoasi şi aluñoasi, ţi aua di căt la aisti mărdzi suntu 
fără sinoruri, fără numurări. 

Cănd s-diştăptă aduchi cu diarihina că pătăpsiri a ľei nu 
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area di ncot. Dzua nauă, ţi s-apri s-disfeaţi luñinoasă, cu ţieru 
buisit cu ună hromă mirginoasă şi ca spilată di cu vintă multu 
limpidoasă, ună soi cum lu avea fănărusit ea di cama nănti şi 
cum s-videa, după experienţa a ľei di bănătoară tu ilichii pi aisti 
mărdzi, namsea di munţ aumbrigrei, aşiţ va s-fi ţea di nău. Cu 
aisti pătăpsiri şi, cãnd s-fănti cu mutrita, ţi lu s-dăsfeaţi năinti 
a ľei, ciciorli nchisiră s-jgľioateascu di căt la alanţã apropiaţ di 
casa, ta s- ľi dişteapta. Nănti s-dusi la hiľiă-su, Tasi, u strigă, 
ta s-facă hazări, ţi s-nchisea ti nidzeari şi ti adunari cu Tuna. 
N-aştiptă ma şi goală ună minută di oară şi napoi aurlă: 

- Tasi, alăi Tasi! Scoalti! S-apri! Ma easã razăli a soru! Ţivărăli 
ti frată-tu, ţi l-am faptă hãzări. Hai, curban dada, nchiseată-ti 
tora! - u ľeartã ea, luată cu bunã şi aştipta pri hiľiă-su, Tasi, cu 
un trastu, adrat mult muşeat dit măñľi a ľei, umplut cu ţivărili ti 
pitriţeari la frată-su, Tuna, aco dăparti, la spitalu tru Tirana. Tasi, 
cãnd s-sculă, s-nvăscu şi dispărţa cu tuţ oamñľi scunchi, aruncă 
diunoară trastli mbraţ, s-apruchiă la măsa, o diguşi, s- mpărţă cu 
năsă 

- Videarea bună, dado! - gri elu şi s- nchisi. 
- Ghini s-ñi yiñ! - lu turnă ea, şi o cu bunea tu păltări. 
Aşi fi ţea ea tãtuna, cănd nchisea vruţľi diparti di horă. Inşi 

la pragu a uşľei şi lu părămină pănă la poarti şi nu giucă dit aco 
pănă trupu a hiľi-su, Tasi, nu s-videa ma. Dit aistu clip ea nidzea 
di căt iu nidzea: pit casã, pit uboru, pit a măhălu, şi pit ntreagã 
hoara, mădua lucrea singur ti scumpulu, gionăli a dadiľei, Tuna, 
zbura cu năsu pri a ľei tăţitoasă: “Singur Dumnidzău u şti căt ma 
astradzi aistu gianu a meu, ma dada u şti că tini eşti gioni, faptu 
şi cărscut cu dor, aoa namsea a vruţlor a tăi. Oh, căt ma aşteptu 
dada, turnara a ta, că dada yiseaşti s-ti adară şi s-ti nchisească 
dzinuru şi s-ti nsorã cu vărnă feată armâncă muşată ca sorcadhă 
şi lucurtoară. Ma şi cu numtă mari!... Ahănt mari căt nu easti 
avdzăt vărnoară tu ntreagă Armâneama şi Arbinişi!...” - căpsi 
ea zburarea tăţitoasă aduchit că lipsea s-scula, ta sã nchisea tuţ 
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pit lucrili di dzua. Feaţi cruţa şi să pălăcărsiri: “Haristo, hiľiu di 
Dumnidzău, agiutăñi!...”

S-dusi la alanţ, ta ş- ľi urdinească s-neagă cafi şunu la lucrulu 
a lui. Tuţ s-dusără pi-tu lucrli a loru, iu li avea urdinat Dada 
Mariţă. 

Ntreagă dzuua o ntricu cu bitisearea lucruli a ľei. Ti aţea nu 
lu aduţea mintea la Tuna, ţi s-părpălea cu lăngoarea slabioasă: 
icâ scap, icâ nu scap dit ungľi a ľei. Cum u dzăc di căt aisti parti: 
“cu ciciori tu groapã”! Aisti munduiri şi pătăpsiri dispăratoasi, 
ama şi optimizmoasi ntriţea pit mintea la searili lungoasi ti iarna, 
atumţea cănd tuţ li avea arichit somnu. Dada, dupã li amvălea 
cu aradha vruţiľi a ľei: cum ñiţiľi şi mariľi, tãş astumţea s-aştăra 
tru ştãrutu, ta s-durñea, ma somnulu nu o acţa. Pi iu nu lu aduţea 
fănărusira, cãnd la bărbată-su, Ndina, aco hima cu oiľi tu arniu, 
cãnd la hiľiă-su lăndzitã, aştiratu tru spitalui aco dăparti la capi-
talã, la Tirana. 

11.
Aşiţ s-părpălea pit ştărrut, căt pri ună parti, căt pri alanta 

parti, hiptă ntreagă tu minduiri, pănă s-lu ahurea somnu. Dzăţea 
pi a sinea a ľei: Ţi s-făcu ? Lipseaşti s-căpsescu, că măni va 
s-ni sculăm napoi! Bana imnă! Cafti lucruri di noi!... Aşi vinea 
ş-fudzea dzăli ună dupã alanti, tu namisa di iarna, mesu Yinar. 
Aisti dzăli araţoasi, cu neau şi ngľieţ nu para giuca om di la 
hoară pănă tu puliti, şi anaptea. Ti aistă nu vina niţiună hăbări 
di la vruţiľi a lor, ţi area dusă dăparti ti lucrari şi ti aţeľi ţi area 
tru arniu, cu oiľi şi ti aţeľi ţi area dusă partizañi la alumtea a 
libeartatiľei. 

Aistă situată ncľisoasă o aspăra şi acurma cama multă 
dada Mariţă, cum şi bănători alanţ aţľei hoari, namisa di munţ 
aumbrigrei ahăntu analţ. Ma ntriţea Yinaru şi ma intra Şcurtu. 
Di căt estu, pisti Valamare, ţeruu ma s- mbăta cu ună mutrită 
mirginoasă, ca pri ună hromă vintă şi misticată cu aroşami, ţi si 
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sălghea dit a stelilor şi di-tu a luna. Aistă mutrită vrea s-diţea că 
chiroulu vă s-aspărdzea ma multu tu dzălăli di yinitoru. Cănd 
vidzu dada Mariţă aistă mutrită slăbăoasă s-dusi la apropiţ a 
casľei şi căftă a loru s-hibă ocľidăsfapţ, că chirou va s-slădzea 
ma multu şi lipseaşti ţi eľi să si-mvăl’iga di ariţimea, di furtunili 
strimtăţoasi, ţi area aprucheat ahăntu multu. 

După vărnă dau-trei dzăli pisti horă s-vărsă neaua şi şuţă 
tutu loculu, casili, dzeañiľi şi ţido altă cu alboasea a ľei. După 
neau acţară furtunăli strimtăoasi şi ngľiţaoasi, ţi ncľisãr nuntru 
pit căsi oamñ şi aţeali prăvdz, ţi bănător li ţinea tu hoară iară di 
iarră. Bănători munţitor area nvãţaţ cu aisti urutãţ aspri undziri 
di natura. Cănd s-apri dzuua alantă tuţ oamñiľi s-chiudusiră că, 
tru loc ţi videa un ţeru murgoasu, vidzură luñiniştirea mirginoasă 
a lui, ţi undzea canda ua avea buisit ntregu cu aroşima a razălui 
di soru, ţi s-părmăna di ună ariţimi nţipatoasă, canda ti bilea 
cu vărnă căstură multu alimată pi tuti părţ dispuľeati tu trupu; 
măñľi, făţili, frămta, ocľi şi urecľi... 

Tu aistu clipu dada Mariţă nu aştiptă ma dăsfeaţi pingerea di 
uada a ľei şi mutri nafoară. Diunoară pi faţăli s-păscăni arăţima 
ahăndoasă. După aistă luñiniştiri di aprita di dzuă, ca tãtuna 
soaru scoasi capu a lui focuoasu, ţi să lucinea cama multu dit 
cristalili a neauei şi ngľeţu pi lemni, groapili, trapuri, ţi s-dăpuna 
ună dupu alantu tu treili văli tu hoarã. Tu aistu clipu, dinănti 
s-dăsfeaţi ună videari lucinoasă şi, di căt iu area ngľeţaţ, să şuţa 
razăľi di soru anapta ca căsturi lucinati, inşiti di-tu lăili ghigandi 
di căt ţierlu şi dapoia s-frăndzea cu ună alantă. Caişti căt ori dada 
Mariţă avea vidzută aisti nchiseari a dzuul’ei nauă, pit anotim-
purili a anului. Ma aistă nchisiri di adză sã aspărea canda nu lu 
avea vidzutã vărnoară tu bana a ľei. 

Cu aisti tu minti ea, nu l’ascapã dot a vrearľei ti inşărea 
nafoară. S-dusi la portă şi acăţă s-mută neaua cu lupata, ţi di 
iarrnă u ţinea după poarti, ta s-avea cama lişoară ti afl ari. După 
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ţinţi-şasi minuti vinăr şi alanţ di casa. Niumput disa38 giumătati, 
di săhati neaua u avea pimtă dindi di la poarta a loru. Di cum 
ţinea minti năsă, fu faptă tradită, ţi cafi şuna di căsi di hoarã ţinea 
lupăţ azări, ţi cănd su lipsea s-dăsfăţea poartili, după furtunili 
greali, s-ahurhiea diunoară aştărdzerea pi ciatili, la căľuri ţi ľi 
aduţea la călivli, chilarili, cãlea di namisa a măhălui, pănă aproa-
pi la sculi, ducheñ şi iuţido. Avae lucrat tuţ tu hoarã şi nitricută 
unã sahati, tuti casili fură ligati cu una-alanta. 

Niaştăptet viaţa s-dăştiptă tu ntreagă hoara. Ţido şi caiţido 
acăchisi că băna priimina şi căfta lucrări, giucăra a măñloru 
dit tuţ bănători aşľei hoari namsea di munţ aumbrigrei. Ti aţea 
lucru cu curarea a neaul’ei area ştiut şi lişor ti făţeari dit năşi. 
Canda s-bitisi aistu lucru, dada l-alăvdă şi l-ură tuţ, ţi lucrară ti 
aşteardzeara a neauei şi că lucrili fură faptã multu ghini. Năsa 
urdină tuţ, oaml’i ali casi, ţi s-neagă cafi şunu aco iu avea ur-
dinat ea dit asernoptea. Cu tut aistă, ea s-dusi ninga unoară, ta 
sã mutrească cu ocľi a ľei chilaru, iu ţinea doi bol’i şi dauli văţ 
şi tuti prăvndziľi ţi ľi ţinea di iarrna nclisi. Cãnd s-sigură că 
aţeli area ghini, ea s-apruchiă la porta mari di casã şi şidzu ti 
căpseari nihiam pisti scambulu di nastănga a ľei, ţi area adărat 
dit scănduri di brădz. 

“Ţi căpsiri lai s-lu dzăţ aştiľei!?” - grea dada pri sinea ľei, 
cã minta nu căpsea ma ş-goală vărnă măşcătură. Munduirli 
s-păscănea fără dănăseari. Di ună parti ea munduea cum sã 
hărnea şi cum sã iconomizea zăira, ordzu şi urofu ti boiľi, văţli, 
ţi, cănd s-intra primuveara li hidzea şi eali tu parmada ,stog cu 
boiľi, că laptu u avea cu păţăni. Di alantã parti năsa cu fănărusirea 
fudzea dăparti, aco la spitalu. Minduia soi di soi di pitiţari buni 
şi arali. Cu fănărusira ea ahiurihea s-alăga aco hima tu arniu, iu 
area dusă cu oiľi Ndina, stog cu picuraľi, care amvilighea cupia 
a loru. Dapoia tuţ feaţără lucriľi ţi ľi avea urdinat dada ti aţea 
dzuuă.

38 Disa = gjysëm
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 Cătroară fudzea dzălili ti bănători lucurtori’. Ş-di dada 
Mariţă aşiţ triţea. Şi ea, pi ngină serăli, cănd niaştiptat s-ntunica, 
dzăsi “S-bitisi şi aistă dzuuă!” Singur, după ţi s-măca ţina, ea 
s-hidzea năpoia tu munduiri, ca prota doamnã casă cunuscută 
armânească ţi ira. Aisti munduir alăga şi s-dispărţ multu largu; 
cum di căt lucruli ahăntu di cătu oamñ, vruţloru, ţi area dăparti di 
hoara. Nu măna aţeaľi arălili, ca ehturi nazişţi, ţi ea li bălstima: 
“S-li aşteargă Dumnidzău, şi s-nu s-arămănă ma şi goalu unu yiu 
tru lumi!” Tru aţeali clipuri ea s-duţea la icoana Stăvinir, seară 
di seară s-aprindă ţeara şi s-pălăcărsea dinănti a ľei, ca criştină 
pistioasă. Cum u bitisea pălăcărăserea s-duţea la ştărutu ta su 
afura şi somnu, ţi o acăţă multu amnat. 

Aşi li pindzea an di anu, hora aisti dzăli greali di iarna… 

12. 
Arăţima la protulu anu dupã libertatea , s-achicãsea şi la 

Trana, ma nu cu aspiroasea ţi fi ţea aco la mărdzili a loru namisa 
di munţ analţ aumbrigrei. Altisoi aua chiroulu s-părăminea ma 
multu cu neaguri şi cu ma multu ploaii. Area cama călduroasu 
şi cama audatoasu, cu ţi Tuna nu area nvăţată. Di cum ira 
ncľisă nuntru tu spitalui, el ninga nu aira nviţat cu aistă bănari 
ncľisioasă. Elu nu fu faptu s-şidea multu chirou aşi, ncľisu, ni 
giucat măñăľi şi cicioarľi. A lui ľi spărea sinea ca vărnă puľiu 
ncľisu tu cafazu, ţi nu lu dişcľidea uşea di a domsilor a lui, ta s-
azburea lisişor piu ľiu s-vrea cheifa. 

Di cănd vini napoi conştinţea, după dzălili tru coma, cu un 
zbor ni mortu, ni yiu, nu aduchea chiroulu: cănd ira dzuuă şi 
când ira noapti. Singur după luñina ţi intra pit fi ridi a udail’ei iu 
avea ştăratulu, aduchea că cum s-alixea dzălili cu noapţili. Ghin-
ima năsu, di cum area ori tru coma, ori nu, nu putea s- musura 
aşi cum fi ţea cănd area tru arniu. Aisti luñiñ, ţi vărsea ca fuñi, 
li hărăsea multu ş-căţea nu putea s-inşea nafoară ta s-făntea39 

39 Făntea = ngopej
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cu muşteţili a dzuuľei, ca tuţ oamñiľi alanţ, ţi nu area lăndzită, 
ma săntoş. Tru aisti dzăli dorutoasi caişti căt ori lu fănărisea 
pri sinea a lui, canda area aco tu hoarã, s-agiuca diadun cu soţ. 
Ghini ma cănd căpsea aisti fănărusiri muşeat, cădea di napoi tru 
dispărama ahăndoasă, nispusă. 

Ntriţea dzălăli. Tuna căt u agudea luñina tru frămti, sã scula 
diunoară di-tu ştăruţ pri anerga şi, nihiam căt nihiam, s-apruchea 
la fi ridă40 şi o dăsfăţea. Tu ahurhita, cu agiutarea a infermierl’ei, 
s-nviţă s-chiundrea ndreptu, şi ma ncuo, cu cilistisirli a lui, agi-
umsi ţi s-priiminea singur pit uda a lui. Nu poati s-agirşăscă cănd 
nviţă să gioacă şi s-măcă cu măñiľi a lui. Fu prota cilistisirea-a 
lui, ţi cu agiutarea di infermiera, ţi l’i apruchiă multu bindisirea 
tru fuira a lui şi că poati să l-aruncã lăngorea. Ama ăncă achicã-
sea că napoia ira slabu şi nu avea forţă ma multu fi ţea maşi dzaţi-
ţipărdzaţi di jgľioti avărlingadi uada. Ma ş-căţea elu area multu 
slabu, mădua ăl’iu fu hiptă ntreaga tu lucru. Vărnăoară intrea 
tu-ună agărşimi ahăndoasă şi nu ţinea minti aţeali tricuti nănti ţa 
s-lăndădzea. Aşi măratulu di Tuna, căt vărnă stamãna s-hidzea 
tru dispărami, di-ţi li vinea inati, că nu amintea ahănt ghini şi 
curati tuti aţeali undzearilii muşati, ma şi urutili, ţi avea traptă tu 
bana a lui şcurtă… 

Aşi poati s-avea tricut vărnă mesu, di cănd cădzu pri mint-
ea limpidă. Dapoia, cănd s-cănăscu cu yeaturu, ţi mutrea elu 
şi ţi fi ţea diadunzbureari pri muşeata armăneaşti, ľi s-vindică 
conşinţea şi fănărusira a lui. Năsu acăţă s-azboara multu dăparti, 
aco namadi munţ aumbrigrei, di iu aştiptea hăbari ti scunchiľi 
vruţľi a lui: ti dada Mariţă, tatã-su, surări-li, fratã-su şi ti tuţ 
oamñiľi a horiľei. Ma multu ãľi bătea inimă, ti Leta alu Tunci, 
ţi aştľei elu li avea disfaptă vrearea a lui. Ghini ma elu, ca tuţiľi 
gioni care lu ardea dorulu a patriľei şi năsu area dusă partizan s-
alumtea ehturľi. Mpărţărea cu Leta, fu multu durutoasă, cu lăcri, 
ţi s-vãrsa dit ocľiľi a ľei, fără dănăseari, ca rrăcăeli ţi s-versu 

40 Firidă = dritare
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hima dipi mmunţ analti. Ma fănărusira a lui nu ľi lucra singur ti 
oamñiľi, apropiţiľi, vruţiľi, ma şi ti prăvdză, oiľi, mularea şi ti 
cănlu Balu, ţi avea cărscut şi hărnită dit ñic. 

Cu aisti n-tru minti, li ncľidea Tuna dzăliľi aoa, la aistu spital, 
ţi s-nu lu oarã a niţiunului. El zbura, ma multu singur, cu sinea 
a lui şi căt vărnăoară alăxea vărnă zboru cu soţili di a uada cu 
unu partizanu altu dit Amvuana, ţi şi elu area lăndzătã ca Tuna: 
dit arăţimi. Arcoarea, ţi ma făţea nafoară, s-aduchea că lipsea ţi 
s-avea intreat iarna. Ti aţea Tuna, ta s-sigurea, lu ntribă yeatrulu 
a lui. 

13.
Pi chipturi a munţilor, ninga n-ira tuchit tută neaua şi bucăţ 

di albeaţa avea armasă pit părţiľi a loru aumbroasi, ţi s-videa ca 
albili vilendzi di lănă rudă, aruncati pisti eali. Ma muşteaţa ľi 
u adivdzea că eali area dispărţăt pisti plaiuri şi livadz alpini ca 
bucăţ- bucăţ. Tu hoară ma s-azărizea ti turnara a oilor di tu ar-
niu. Ali dadi Mariţă tu aţea stămănă di bitiserea a protului mesu 
di primăveari, ca tutuna ira alichit la chioşculu a casiľei şi ma 
mutrea di căt tuti părţiľi a hoariľei. Mutrita u chiundrea singur la 
unu loc, ţi ti năsă area multu vrutu, tuş la uboru ali casi di prinţľi 
a ľei, di iu avea tricută tinirama şi di iu area nchisit nveastă. 

Aţeli dzăli niagrişti ľi s-nyisiea tu aţeu clipu ţi nu ari tur-
nari. Ghini ma aţea, ţi u hărăsea ea că oamñiľi di aisti mărdzuri41 
cu chiroi agri, avea nchisit s-indzea şi vinea di la ună hoară pri 
alanta, cu un zbor area dăsfapti căľiurili di ncľiderea a iarniľei. 
Tu măhăulu a loru s-achixea añiurizma ca di a numutl’ei, ţi area 
dişcľisă di la ună stămănă la casa alu Tunci, că vă s-mărta hiľiă-
sa a lui cama mari, Leta. “Nu singur cama mari şi cama scumpa, 
ma şi cama lucurtoara di hoara, muşeatuşa ca vărnă zană!...” 
- gri dada Mariţă pri a ľei, cănd inşi di cu dimneaţ s-dăsfăţea 
porta. Tu aţelu clipu s-aminti că şi casa a loru area ncľimeat la 

41 Mărdzuri = vise
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numta ali Leta. Aistă acljimari u feţi inşi viţinlu Tunci. Elu avea 
ncľimat, nu maşi că avea tricut ghini, ma ş-căţe u avea prota 
hărăseari tu casa a lui. Ti aţea nu-alăsă niţiună casă ni ncľimat 
tu numta. 

Numta s-dăsfeţi căt ahiurhi prota stămăni di Marţu. Căt 
s-apri luna s-apreasi yiurtisira a ľei. Ţina s-fi ţea sămtă sera. “Nu 
fu căxmeti s-mi hărăseam cu ună nveastă ti Tuna, ca aistă feată 
al Tunci!...” - zburea di nău pri a ľei dada Mariţă, ţi cai şti căt ori 
u avea minduit aistă hărăsiri ti năsă. Ghini ma căt cama multu 
ţi s-apruchea clipulu ţi ea va s-nchisea nveastă ahăntă ma multu 
l-trimbura inima şi sufl itulu. 

Aşiţ ma ľi s-ncľidea ti dada aistă dzuuă, sămbăta di mărtari 
aţiei feată bună şi ahănt tiñistă tu hoara a loru. Ea, ş-căţe ira 
acľimaţ, ta s-ursea tut taifa a lor, dedi cărari ţi la ţină s-pitriţea 
hiľiă-su diadun cu noră-sa. Di ahăndau a inimil’ei şi a sufl itului 
l-oară tiha bună ali Leta. Ghini ma tu munduiri ľi-s-fănărisea 
yisărili ti aţea feată lucărtoarä şi muşată ca zană, fără soaţă ‘n 
hoară, ti ţi ea avea vrută s-u avea nora a l’ei .. Di aţea nu ľi făţea 
inima ta s-u muntrea adărat ca nveastă aistă feată, ţi ma s-nchi-
sea ti mărtari aľiura, Nicea, la ună hoară altă armănească. Aistă 
pistipsiri u avea ţinută ascumtă n’tru gianli a ľei şi năpoi di aua 
ş-nănti aşiţ vă s-ira. Ti aţea ľi strigă a norsiľei, ta s-fi ţea hazări 
nvişteara ti numtă. 

- Nveastă!... am dată căreari că la numti va s-indzeaţ tini cu 
bărbată-tu! Cu elu am zburăt

- Căţe nu va s-yiñi şi tini, ale dado!? - u şuţă chiudusită năsa 
di nivinerea a socriă-saie şi avdapsi. 

- Esti ghini s-yiñ şi tini cu noi. Yiartmi că ma ţ-esu diniti şi 
ma ţ-u şuţ zborlu, dado! Minduescu că lipseaşti su tiñisim taifi a 
a lor, cum ti ntriţerea bună ca fraţ di cai şti di cănd chirou. Di 
alanta parti lipseşti ta s-nu ľ-u armăni cheifa di nivinera ta! - gri 
ea şi tăţi. 

- Fudziţ, fudziţ voi şi tu loculu a meu, că mini nu escu ti 
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ndzeari tu numti, cu tuti aisti hăľiuri ţi nă ari cădzută acasa a 
noastră! - dzăsi ea cu minciuna tu aţea numti ţi a ľei li făţea itie ti 
ahănt derturi. 

- Ghini, dado, ghini! - bitisi noră-sa. 
Nu tricu multu şi agiumsi şi hiľiă-su. 
- Atumţea, multu ghini s-dusi şi aistu luñină! - dzăsi năsu 

minduită şi s-alichi la chioşcu a casiľei, di iu s-mutrea ghini 
ntreagu măhălău şi tut hoară. 

Căt inşi tu fi ridă, mutri anarga şi cu aradă di căt la măhălău a 
loru, pit hoari pănă dindi di căt la Cap di Gai. Ţido s-mutrea di 
limpida, că ninga nu era ntunicat. Di nitricut dau-trei minuti, di 
la Cap di Gai, s-vidzu cărvanulu a cuscrloru, ţi călăra ncălcaţ a 
caľiloru. Cu zazmi, muşutati cu soi-soi di hromi, aruncati pisti 
samararľi a caľiloru. călărea unu dupu alantu şi cănta. Tu mesi 
a cărvanului călărea un calu albu, niacălcat di vărnu călător, ţi ľi 
u părămăna fărtatlu, diadun cu dzinuru, adreaţ cama muşeaţ di 
alanţ cuscri. Eľi călărea multu măndrăi şi hărăsită. Căt intreară 
iu ahiurhea casili a hoaril’ei, diunoară acăţară s-căntă şi s-gioc 
ncor. Dapoia cu căntai intreară tu cala a măhălui di pisti mara 
cheatră a budzolariloru. Aţia cărvanlu chiundri ună bucată di 
oară, fără di căpsira căntarea şi ncoru. Cu năş s-misticară şi bă-
nitoriľi di hoară. 

Carvanu misticat priimna şi, pi iu ntriţea, hăraua nispusă 
ľi avea amvălită iminili şi sufl itiľi a lor. Di aţia s-dipunară la 
Ducheñ, asărară pisti Punta di Namisa, s-alichiră la Ciacia. După 
vărnă disa di sihati, eľi tricură ningă casa a ľei şi, tu sonu agium-
siră la oborulu acasa alu Tunci. Tu aţeal clipu ocľiľi aştiloru bă-
nători era ndriptaţ di căt la aţeu uboru, iu s-cănta şi s-giuca cu 
harau di cuscriľi, ama şi di ncľimaţľi tu aţea numtă, aştărată cu 
multu doru di protlu şi nicuchira di taifă armănească. 

Ti doi părinţl’i ali Leta, aistă era prota harauă la casa a loru. 
Ti aistă harauă aduchea tată-su, ţi mizi u avea aştiptat aistă dzuuă 
hărăilitică n-tru bana a lui. Năsu, pisti tuti ľi-hărăsa că hiľiă-sa l-
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avea disfaptă yinitorlu la oamñi buñ cănăscuţ şi aco năsă vă s-ira 
tutuna respectată. Ti aţea elu, căt ori căpsea ti nihiamă zbura pi a 
lui : “Aistă feată ľi astradzi, angănă tiha ambară şi aşi vă ľi-hibă 
la tută bana a ľei!...” 

Ma şi măsa ali Leta aşi u pistipsea yinitoru a ľei ş-căţe ştiea 
că năsă nu avu cu multu cheifi  aistă alidzeari a loru. Năsă, şi căţe 
era cilistisită su nvăţa niapăndisira a hiľiă-sei nu u nvăţă dot… 
Diadun cu bărbată-su, ma s-hărăsa ti prota harauă: mărtarea a 
hiľei ma mari, muşeata ca zănă, Leta. 

Di tuţ: ncľimaţľi, nincľimaţľi di hoara, tu aţelu clipu fură 
adunată tu uboru, ţi n-ira umplut vărnă oară ca adză, di cănd ira 
mărtat părinţiľi ali Leta. Pri anarga soru ma ascundea capu a lui 
tu ascăpitată, didindi după Comian, ţi, di iu şides dada, aspărea 
ca vărnă gľemu gigandu hroamosu di aroşamiľei pirăfocoasă. 
Niaştăptată pisti hoară s-timsi puscutida di noaptea. Ea, după u 
deadi ţina a featilor şi a nipotlor, ţi ş-căţe area curioji di numta 
ţi s-fi ţea tu măhălu a loru, dada nu l’i-avea alăsat cama multu, 
ta s-mutrea dit căt aco. Cănd s-acurmară di mutrerea şi avdzărea 
a cănţloru şi a giocurloru, eľi s-dusără tu ştăruţ, ta s-doarmă ma 
amnat di searăli alanti. 

A dadiľei nu li stătea tu un locu. Minduit tu cohiuri a casiľei, 
cu zori ţinea lăcărli, ta s-nu avdza aţeal, ţi avea arămasă cu năsă 
ni dusă la numti. Canda s-ţinăziră cilimeañiľi şi featili s-dusără ti 
durñari. Ghini ma a ľei ş-căţe li vinea somnu, nu putu s-durnñea, 
somnu n-acăţa că n-acăţa. Tu aţeu clipu dada adusi mintea la 
bărbată-su, scăumpulu Ndina, aco diparti tu arniu şi s-fănărusi 
ună diadunzburi cu elu: 

- Cum u pitipseaşti canda s-lu susim pri Tuna, şi căţe esti tu 
alumti, partizan!? - u ntribă ea ca cu şacai. 

- Ţi dzăţ, ale muľeari, eşti pri minti!? Su susim nivinit elu! 
Esti, lucru ţi nu s-faţi, că… - şi nu deadi mindueri ma nco. 

- Ghini, ghini, unu zboru dzăşu!” - şi nu acăţă aistă minduiri 
a lui. 
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Cum s-videa aistă idei a ľei area agărşit tu tricutu, ma aţea, ţi 
ira cama actuală şi ţi lipsea s-dizliga ma ayoñia, area cum s-fi ţea 
ti nidzeari la hiľiă-su ta su scutea di spitalu. Ea ş-căţe avea data 
cali ţi su scutea hiľiă-su di spitalu, napoia aţelu, ţi u bitisea aistă 
ira maşi Ndina. Nu maşi că elu ira protulu di casăi, ma ş-căţe ea 
tutuna respecăta bărbată-su, cumţido ţi să ghixa42 năsu. 

Mariţa, anda aştipta hiľiă-su şi noară-sea, ti ţi nu minduea şi 
ti ţi nu fănărusea mărata di năsă. Ghini ma, ca muľeară fărtoasă 
şi gioană, cum u cunuştea tuţ bănătoriľi a hoariľei, ea arăvda şi 
pistipsea că yinitorulu va s-hibă cama bunu ti tuţ. Acăchisea că, 
fără di altă, va s-amintă ndrăptatea pisti strămbătatea. Ea, ş-căţe 
s-minduea ta su fura somnulu maş-ti vărnă bucată di oară, nu o 
fură că nu o fură. Mintea lucra fără dănăseari. Iu n-alăga!? Di 
ună parti indzea la hiľiă-su, scupulu a ľei, ţi alumta cu lăngoarea 
a lui lăvosă, di alanta parti la bărbată-su, Ndina, ţi area hima tu 
arniu cu oili şi ninga nu area turnată di aco. 

Aşi cum area teasă tu ştăruţ cilistisea s-avdzea cărţănerea a 
poartiľei, ş-căţe ea avea lăsat disfaptă, ta s-intra nvesta şi fi cio-
ru. Pi bitisierea a ñeadzănoaptľei, eľi s-turnară di la numtă. Căt 
acăchisi intreara a loru, să sculă diunoară dit ştărut, ma nu gri, 
singur părămănă cu avdzăra, ca cum făţea tutuna cănd aştipta 
membri a fumel’il’ei ţi s-turnea dit căľurili dăpărtoasi.. Căt vi-
nără eľi şi intreară nuntru dada nchisi zboru: 

- Vinitit scuchiľi a dadiľei! 
- Vinăm, Vinăm, dado! - s-răspundiră diunoară. 
- Cum tricut la numtă? - ntribă ea.
- Multu ghini, ma ghini nu s-faţi!? 
- Aşi, aşi, curbani dada, s-li chirdisească hiľiă-sa al Tunci! - 

dzăsi ea şi nu gri ma ncuo. 
Li ănsoţi s-dusură la udaiu a loru ta s-doarmă. Aşi feţi şi 

dada Mariţă. După s-dusi la ştărutulu a ľei, şi căţe s-mundui ta s-
dormă, şcretulu di somnu avea fudzită dip. După aisti munduiri 

42 Ghixa = peshonte, arsyetonte
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dzăsi cu sinea al’ei: “Ţi s-fac, aşi easti bana!.. ama oamñ suntă 
aravdoş şi poartă multu pi pultărli a loru!...” 

Anarga-anarga u arichi somnlu, ţi cănd s-diştăptă u ghixi că 
area niţ tu somnu di dealihea, ma şi niţ fără somnu. 

S-diştăptă căt ahiurhiră căntarea a căcoţiľi tu măhălu a loru, 
ţi, dupu boţli, aduchea şi cunuştea că a cui fi sea ira. Ti aţea, căt 
s-diştiptă, li vini ghini s-stătea ninga ună bucată di oară, aşi hiptă 
tu ştărutu a ľei ocľidisfaptă ta si limpidza minduirili ţi ľi avea 
ahiurhit niaştiptat. Ea ma nyisea, canda Tuna area turnat vindi-
cată tu hoară şi ma u nchisea dzinur ti nsurari cu ună feată muşat 
nividzută vărnoară. Ali dadi nu s-bitisea hăraua ţi u părmăna tu 
aţeu clipu, şi dipi iuţido di avărliga a ľei s-arăspundea añiurizma 
noastimă alu chirou di bitisira alu protlu mesu a primuveariľei. 

A dadiľei, ş-căţe ľ-ira hiptă tu măduă şi tu sufl itu atmusferă 
di numtă, multu ori o tiľa minduirili di la ea. La aisti clipuri 
munduirili şi fănărusira azbura multu diparti, la polimu alu Tuna 
cu uruta lăngoari. Ghini ma aisti mutriti, ahănt muşati s-tiľeară 
diunoară di căntara a căcotlui a loru, boaţă şi areapti muşeati. Ti 
aţea ea s-sculă diunăoară mproastă şi ahiurhi s-fi ţea lucrili ţi aţea 
dimneaţă, care nu ira ahănt păţăni. 

Avdză ţi di căt la casa al Tunci ahiurhiră căntarili şi ncoruri 
di nău. Aţeli cănţuri, ncoruri, ţi ori-ori s-aprindea cama multu, 
ori-ori pri anarga, ori-ori cu boaţi ma analti şi ori-ori niaştiptata 
căpsea. Aisti a ľei nu ľi didea astridzeari dip. Boaţili u diştiptea 
imajuri diaduni cu munduirăli, ţi stătea tu ahănda a sufl itului şi u 
părămina pit tută bana a ľei: cum undzirăli di hărăi, ma şi aţeali 
di aralăli. Ma tu aistu clipu a ľei s-arădea sufl itulu ma mmultu 
ti Tuna. 

S-avriliga pi lucrili di acasă şi s-alichi ndzeană tu chioşculu a 
loru, di iu s-mutrea ghini uborulu şi casa al Tunci. Căt inşi aco la 
urecľi s-păscăniră boaţăli, ţi vinea di la numta apreasă. Aco ma 
s-făţea azări ti nchiserea a cuscriloru crrundu di cu dămneaţa. Di 
aţia mutri că ancľimaţiľi a lui area adunat şi ahiurhiră a cănţiloru 
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şi a ncorloru di a aştlui clipu, după tradiţ armăneşţi. Nănti ahiur-
hiră cătcu cuscriľi: 

“Nu ti arădz ale feată ñică/ că tini nu poţ s-yiñi la noi!/ Că 
la noi suntu munţiľi analţ/ şi tini nu poţ s-ľi u ntreţ/, şi tini nu poţ 
s-ľi u ntreţ!/ 

Puľiu va s-mi facu/ şi la voi va s-yinu,/ şi la voi va s-yinu!...” 
 Cuscriľi cănta şi giuca tu uborulu ,etimea caľi ta s-nchi-

sea căt cama crrundu, că avea cali lugă ti fi ţeari. După nihiamă 
nveasta o ncălcară pi calu albu şi s-nchisiră, aşi cum vinără, căn-
ta şi ncorura. Tu aistu clipu ahiurhiră cănătari oamñiľi ali Leta, 
ti ľi u apăndisiri a cucriloru: 

“Cali ambară ale scumpă a mea hiľia’,/ aco iu s-ti duţ s-bă-
neadz tu hărăi,/ cu ghineaţ şi tu a gionilui părmănăi,/ mplină cu 
muşteaţ pri ambărľi căľi!...” 

Nu tricu multu şi cărvanlu a cuscriloru s-nchisi pit namsi a 
lăcrimăñiloru şi hărăiloru ţi ľi u inşea di ună parti alu apropiaţili 
a featiľei şi di alanta parti cuscăl’i ahiurhia la uborlu a loru, nin-
gă casa a dadiľei, s-dăpuneară hima sum Ciaci, arăsară pisti Pun-
tea di Namisa, intrară la Ducheñi căntănda… 

Dada Mariţă, stog cu ncľimaţiľi a viţinului Tunci şi a 
oamñiľoru di măhălu, inşără la Pada di Blidu şi la Ciacia, di iu 
să părămănea43, videa cărvanlu, ţi priimina44 anarga, pănă tu in-
şarea di la namisa a hoarăl’ei. După ţi inşără di la măhălău „Bo-
zolaru” o ayuinsiră iminarea. Nu fi dziră di aţia, pănă cărvanlu a 
cuscriloru chiru didindi după Cap di Gai şi nu s-videa ma. Cănd 
aduchiră că colona a cuscărlor, ţi călărea nu s-videa, s-dispărţără 
cafi  şi unu pit casili a lui. Dzăţea a unui-alantu: “S-chirdiseacă! 
S-mărtă şi Leta alu Tunci! Fudzi şi ninga ună feată bună şi lucur-
toară di hoară!...” 

Nu putea s-aduchea niţiunu di bănători, că, căţe şi ti ţi feaţi 
ahăntu multu dureari mărtarea ali Leta. Singur durera ali Mariţi, 
43 Părămănea = shoqëronin
44 Priimina = udhëtonin
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ş-căţe ascumtă tu ahăndaua a sufl itului, ira di cama honestulu şi 
ca di ma dialihea di alanţ, căţe ea u avea stărbinată pi nyisuiri ti 
muşeata di năsă ţi ta su avea nveastă ti hijiă-su, scumpulu Tuna. 
Aşi imnăfrămătă priimina anarga şi minduită. Cănd agiumsi aca-
sa, vidzu că noră-sa avea acăţat s-făţea azări măncara a dăm-
neţľei, hiľiă-su Tasi, căt ira sculat şi ma aştiptea măsă. Tu aţeu 
clipu s-aduchi că lipsea s-zbura nihiam cu elu, că aseara nu putu 
s-alăxea vărnu zboru, că ira acurmat di la numti. Aistă diadun-
zburări u nchisi cama nănti ea: 

- Cum tricut aseara la numtă? 
- Multu ghini, dado. 
- Să nchirndisească aţea feată! - ură ea şi avdapsi. - Oru cu 

tută inima ţi su ntreacă bana cu harauă şi cu ghineaţ, diadun cu 
bărbată-su, că esti ma muşata, ma tiñisita şi ma lucurtoarea di 
hoară! - gri ea şi căpsi. 

- Aşi esti dado, - u şuţă hiľiă-su. 
Anda s-dămneaţiră tuţ oamñiľi di casă, s-dispărţără cafi  şi 

unu pit lucrili a lui, aco iu li avea ngărcată dada dit ună dzuă 
ma ninti. Tasi, ţi avea luat ndau dzăli vacanţă, va s-acăţa s-lucra 
agru, ncupurat di anlu ţi tricu, ta să fi ţea azări ti sămănarea misru, 
cănd s-turna tată-su dit arniu. Ti aţea hiľiă-su, li scoasi boiľi dit 
ţălaru, li aruncă parmada pi pultăr şi s-nchisi ti la Deri s-lucra. 
Cănd s-sigură că tuţ ira dusă aco iu li u avea urnipsită ea, nchisi 
ti fi ţeara a lucriloru di acasă. Ea nu căpsea ma şi goală ună muş-
cătură di oară. 

Aisti dzăli di bitisiri a Marţului fură multu ngărcati ti tuţ 
oamñili tu hoară. Ti aţea di bitisiri căt cama troari a lucărloru, eľi 
nu căpsea di la inşita a soru pănă ascăptata a lui. Ali dadi li vinea 
multu arău ti apropiaţiľi a ľei ţi cilistisea ahănt multu tu lucrili, 
ţi l-urmănpse ea, ma nu u fi ţea sinea su didea pindzeari cu zbozri 
di ncurajari: “Ma multa s-bitisi! Ninga niscănti au armasă!...” - ţi 
a loru u alichea tu inimă. 

Tu aisti dzăli ea singur mutrea tu ntunicari şi dimneaţa că 
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cum va s-area chiroulu. Vru Dumnidză, ţi aisti dzăli fură aşi cum 
vrea sfl itulu a ľei. Videai el’i pi lucri şi duchea hărăserea ţi didea 
bitiserea a lucrloru, ma şi multu dureari, dăspirari ti scunchiľi, ţi 
l-avea dăparti dit ocľiľi a ľei di dadă. 

Aşi, niaduchită tricu Marţu şi intră troară-troară Apriu. Tuş 
tu bitiserea prota stămănă, ca după prăndzu, di Şoşi ma s-di-
puna la hoară cupili di oi, ună dupu alantă. Cupia a loru area a 
doiľia şi s-dupună la livada di la Nhau, că aţia va li ţinea ndauă 
stămăñ. Noapta va li ncľidea la cliva Aripi, ţi area faptă azări 
di cama ninti di hiľiă-su, Tasi, pănă s-criştea iarba pit padilii, 
aţeali aproapea di măhălu, cama dapoi pit padili şi plăiuri di ma 
nsus a munţiloru: la Lugu, la Padea a Notriloru şi pit mardzili a 
trăpuriloru şi mejduriloru a agririlor, umpluti cu iarbă nauă şi soi 
di soi di lilici, ţi dispărţa ñiorizma a lor, ahănt pălcută ti oiľi a lor. 

Căt li dzăsără a dadiľei ti turneara a oilor dit arniu, ea alăsă 
lucrui, ţi avea tu măñi şi diunoară s-nchisi ti aco, la livadea di 
Nhau, iu va chiundrea cupia a loru. Cătroară ntricu pisti Treili 
Punţi şi după dzaţi minuti agiumsi aco. S-adună cu bărbată-su şi 
cu picurarľi şi dupu s-diguşi cu năş, ură vinirea a tuţiloru: „Ghini 
vintă, curban dada! Cum hiţ alăi gioñ”! 

- Ghini ti afl ăm dado! - u şuţără eľi cu grira a unui di năş. 
- Mi hărăsit multu, scunchili a mei, prota că, cum voi, aşi 

şi oiľi suntu ghini di săntati; a daula că s-uni di nău fumeľa a 
noastă! - dzăsi ea,. şi s-apruchă dit bărbată-su, ţi ma discărca di 
mulări ndau napi cu caşu şi u mpărţă pi tuţ vruţiľi a lui, ţi ahur-
siră după muľear-sa. Canda l-alăsă vedurili şi tinecheili, ţi s-vrea 
ti muldzeari oili fără ñeľi, că li avea mpărţătă şi li avea văndută 
hima tu arniu, tu Ñoxa45 ta să pălltea meraili. Tu aţeu clipu, elu, 
ş-căţe area multu acurmată, ľi urminipsi46 picurarľi ţi s-li ţinea 
cupia di oi aţia, pănă la ntunicari şi dapoia s-li aduţea ti ncľideari 
la clivă di pisti casa a loru, tu Aripi. Alăsă mulărili a pcurariloru, 

45 Ñoxa = Elbasan
46 Urminipsi = urdhëroi
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elu s-mistică cu apropiaţľi a lui, şi pri anarga s-nchisiră diadun 
cu muľeră-sa la casa a loru. 

Eľi nu o achicăsiră că aţea dzuuă ma s-bitisea. Chisa47 a 
noaptiľei s-timsi iuţido pisti lucu. Pit căsili, tu aţea seară oamñiľi 
nu durñea, singur zbura cu doru nispusu di absenţa48 lungă cu 
unu-alantu, asculta spunearili soi di soi di aţeľi ţi u ntricuruă 
iarna hima tu arniu, avărliga a focului. Cafi  şi unu di năş spunea 
undziri a stărbinariľei a loru aco hima, după mutrearea a lui, ori 
ngărcati di cu ghineaţili şi ori di a arălili. Canda ľi u spusără a 
unui-alantu undzirili dit aistu chirou, ahănt lungu mpărţăţ, nici-
cutiţ, ta s-ľea şi s-da cu unu-alantu experienţa şi după ţi s-ţină-
răziră, cilimeañiľi fudziră cafi şunu la ştărutu a lui, ta s-dormu. 
Ndina, dada Mariţă, Tasi, nveastea a lui, şi featăli stătură cama 
multu, ta să nvăţa, s-li ghixea pit mădua a loru undzirăli ţi u avea 
cădzută pri năşă tu aţeau chirou, ţi dada ăľi dziţea “Iarna băs-
tămată di estina”. Tu aţeu clipu, niaştiptat cădzu ună tăţieari şi 
niţiunu di năş nu mata grea. Di cum s-videa tată-su va s-ľi u aştă-
ra vărnă problem ti dăzligari că chiundri ca multu serios.Ninti u 
dăsfeaţi zburărea Ndina, protulu a casiľei şi ti ntreagă fi sea a lor, 
căţe aşi s-fi ţea tutuna cănd s-vrea s-li fi ţea lucruli pi amabara: 

- Multu lucri ni aşteptă! Cum dziţeaţ va li fi ţem şi estna cama 
ghini di anu ţi tricu!? - ahiurhi elu pri anarga. 

- Tini u ştii, alăi bărbate! Cum s-ľi ghixeşt, va s-fi ţem noi! - ľi 
u şuţă dada diunoară. 

- N-am zboru aua, ma voi vărnă minti di voi, ţi cum su fi ţeam 
cama ghini şi di căt iu s-ahiurhim! - gri elu munduit. 

Tu aţelu clipu asără Tasi: 
- Eu am munduit ţi agirili cu loc ma slab s-li sămnăm cu sea-

cră, că ni lipseaşti ş-ti amvilira clivili! - dzăsi elu şi tăţi. 
- Căt ghini ţ-ar neasă mintea! Aşi va s-fi ţem! - apănădisi şi 

avdapsi. 
47 Chisa = errësira
48 Absenţa = mungesa
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- Ari vărnu di voi alanţľi ti dziţeari ţivea!? - şi aştiaptă ună 
muşcătură di oară. 

- Ghini nu ari, ti aţea avdzăţmi: 
- Aistă stămănă lipseaşti s-li u adunaţ mintea că multu lucri 

ni aşteaptă! Canda s-li băgăm pri ambara lucrili, ţi n- aşteptu, tuş 
di măni s-li didem vărnă stămănă vacanţă a picurarloru, că şi eľi 
va s-adună cu taifa a loru, şi să speală că au multu chirou tu ar-
niu. Ti aţea, aistă stămănă oiľi va li amvileagu inşi, anda Tasi cu 
nveasta şi featili la s-ľea cu sămnarili. După ţi li bitisim aisti lu-
cri, protu lucru, ţi lipseaşti s-li fi ţeam fără di altă, esti ţi s-indzem 
la spitalu aco Tirana, că, cum li u am ghixită, ma că Tasi poati 
s-ľia ţinţi-şasi dzăli vacanţă şi su scutem Tuna. Ninga unoară 
cafşunu di voi, ma că ari vărnă munduiri altăsoi, spuneţili ta s-li 
u ghixim diadună. - dzăsi elu şi aştiptă ţi vi dăţea eľi. Aştiptă ună 
muşcătură di oară şi canda mutri că niţiunu nu gri ţivea avdapsi:. 

- Ghini, aistă va dzăc că vă s-fac aşi! 
Dapoia, canda li stărbitură munduirăli ma supsiri, s-dusăr 

cafşunu ta s-doarmă. Ndina cu muľeră-sa armasăr singuroş la 
udaiu a loru. Nănti nchisi zburăra Mariţă: 

- Oh, alăi Ndina căt ñ-ai manncat! Caişti căt ori zburam cu 
sinea a mea, ti tuti hăluri a noasti. Ma multu mi mindueam ti 
scupu Tuna, ma ş-ti voi, ţi ereat aco hima tu arniu, - dzăsi ea şi s-
hipsi tu ştăruţ şi s-mistică cu bărbatţ-su, ta s-ľi u apunuea dorulu, 
adunat tu aistu chirou ahănt lungu dispărţăţ. 

Aşi ari fut bana alu aţilor bănători tu munţ armăñ, bărr di 
bărr, ori-ori diadună, ori-ori dispărţaţ. Ma eľi tutuna ar stărbăna-
tă mproşţ, măndăr, tiñisiţ, diñitoşi şi napoi cama fărtoş di ţi fură. 

14. 
Altăsoi ca tu hora a loru, aua la Tirana, chiroulu area 

călduroasu şi primuverea s-nchisea cama crundu. Soru nănti u 
scutea capulu a lui luñinos pisti chipturiľi la muntu Dait, dapoia 
diunãoară s-sălghea hima şi başi, ca tutuna, ciatiurli a palăţloru, 
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pi căsi cu unu etaju, căľiurli, adzrili di avărliga a ľei şi ntriţea 
dindi tu ascăpitata a lui. Pomñili ira ciluită - dăsfapţ iuţido. Tu 
uborlu di spitalu s-mutrea limpid că primuveara ira aştirată tu 
ntreagã locuri. Iarba, lilicili, agruñiľi ti mbitea cu añiurizma ţi 
sălghea di pi eali. “Cai putea s-nu inşea nafoară, ta su hărăsea 
aistă muşteaţ ahănt vrutoasă a primuveariľei!?” - diţea pri a lui 
Tuna. Ti aţea elu tu aisti dzăli inşea căt vărnă bucatã di oară tu 
uborlu a pavionului, multu ori cu agiutarea di soţl’i cama ghini 
di săntati şi di infi rmierele. Dit aisti inşiri şi priiminari nihiam 
căt nihiam ma ăľi vinea şi orexu. Cicioarli ma li bindisea cama 
multu, pănă agiumsi, după doi-trei stămăñi s-priimina fără di 
agiutari. 

Ma intra a-doila stămănă di Apriru. Tu aistu chirou tu hoara 
a loru ira turnat oiľi din arniu şi ira mpărţăti ñeľi dit beari lapti di 
la dada a lor şi di la strundzi, iu s-muldzea. Tru turãşti, iu s-adra 
laptăli s-dispărţa părţ di părţ añiurizma noastimi di păsaľiu49. Cu 
aţea fănărusira a lui li stărbăna aisti muşuteţ, ghineţ ţi singur 
aco la năş, namisa di munţ aumbrigrei, putea s-undzea şi s-li 
mutreai cu ocľiľi a tăl’i. Pit mănduea a lui, nu singur muşãteaţa 
a naturiľei ma şi oamñiľi a hoariľei: apropiaţiľi, soţiľi, părinţiľi, 
cu un zbor tuţ ţi ţã ntrecu ca tu vărnă nyisu dinănti şi aţăia ţi easi 
şi bãnedz ună vreari ta s-li aduñ niascăpată niţiunu. Anda s-mi 
aduñ cu nãş cu maru doru, nãpoi nu eşţã făntit, că n-ai ţivea, ţi 
singuru sufl itulu a tău u şti şi u cănoaşti ahănt ghini. 

Di niaştiptat dinănti di ocl’i inşi mutrita, ahănt muşatu a tru-
pului , scumpa ti yislori a lui, Leta: “Ţi faţi!? Cum esti!? Vahia 
u ari loat vărnă hăbari ti mini!? Vahia mi aminteaşti ca cum facu 
mini mãratlu!?... A vahia mi ari agărşăt!?...” - zbura elu pri a lui. 
Cu asti aduţeari aminti pindzea dzălili, mãrtu Tuna, aua, ncľis tu 
spitalu, iu nu l-oră şi nu o hărăseaşti niţi a hazmului. 

Tuş tu un di aisti dzăli, sãmbãta, după ñeadza dzuuă, la protlu 
pavionu, nãsu vidzu trupulu analtu, nvăscut cu chiloti di şãiac 

49 Păsaľiu = bulmeti
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şi cu ună capelă vintă pisti cap, ţi a lui di pi undzira ăľi adu-
si ntru minti tată-su, Ndina. După năsu vidzu limpid frată-su, 
scumpluTasi. Ti aţea, căt li vidzu, s-sculă cu multu zori din şătrut 
pi giumitati mprostu şi ma s-cilistisea sã si dipunã di la crevatu. 
Ghini ma ş-cãţe s-cãtã s-cilistăsi ţi sã giocã anarga, ta su inşea 
dinănti a loru nu putu su facă. 

Tu aistu clipu s-apruchiarã diunăoarã tată-su şi frată-su şi 
o agiutarã ţi s-chiundra tu scamnlu di ningã crevatu a lui. Chi-
undrirã nigrită, deapoea diunoară tată-su şi Tuna s-diguşiră cu 
maru dor. Aşi şi frati cu frati. Tu imnãli a loru ira adunat doru 
mari di cai şti cănd. Stătură ună măşcătură di oară aşi, tăţiţ, 
nialăxit niţiunu zboru. Niţiunu nu ma lo zburulu, canda l-avea 
tiľeat limba cu căţutu. Nănti aistă tăţioasă o frămsi tată-su: 

- Oh, alăi hiľie, scumplu a meu! Căt mi ari loat doru! Mi 
hărdzea că n-am vănit di cama ninti la tini! U ştii ghini căt lu-
cruri avem noi! Cănd u loai hăbara ti lăngoarea a ta aream tu 
arniu cu oiľi şi nu puteam s-li alăsam singur cu picurarľi! - dzăsi 
elu şi nu s-mpirţea di tu hiľiş-su. 

Dapoia di cum area diguşit cu tată-su li răspundi. 
- U ştiu, u ştiu, alăi tate, că ţi inimă ai!... - şi avdapsi. 
- Aţea ţi vă s-făţeai tini u feţi Tasi, ti aţea nu batu mintea, 

şădz răhati că nu eascu murzitu dip cu tini! 
- Cum eşţã!?... Ţi dzăc yeatrii!? - u ntirbă napoi tată-su. 
- Cum s-ţă dzăcu, a ñia ñ-aspari că hiu cama ghini! Ma ncuo 

cu dialihea nu ştiu, ma că ţi vã dzăc yeatrii, nu ştiu…! - s-răs-
pundi elu. 

- Mini voi su ştiu minduira a ta, cum u aducheşti tamam, tini 
cu inima a ta, că cu yeatru vă s-zbureascu mini, fără di altă! - shi 
căpsi elu. Aştipta apandasia di năsă. 

- Aşi cum ţă dzăşu, escu nihiam cama ghini! 
- Cum ţu ľia mintea, poţ s-u faţ cala pănă la hoară!? - căftă 

minduira a lui. 
- Potu, potu! - să dzăsi diunoară Tuna. 
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- Ti aistă am dimăndara di măta, ţi s-ti scutem dit spitalu şi 
s-ti purtăm tu hoară, acasă, iu, cu aţeali ţi şti ea, poati s-vindică. 

- Poati că eaşt murzită aua! - intră tu zbor Tasi. - Noi vrem 
zboru a tău di soni! - avdapsi frată-su. 

- Potu, potu! - dzăzi elu. - Ma s-vreţ tuş di măni s-ni nchisim! 
- gri elu troară-troară. 

- Aşi va s-făţem! - dzăsi Ndina. Ma cum va s-făţem ţi s-ni 
adunăm cu şefulu a pavionului, ta s-zburăm ti scuteari!? 

- Di tora! - dzăsi Tuna. - Yeatrulu esti ninga la cabinetu, că 
adză ari aradha di etimãsii.

- Multu ghini! - dzăsi tată-su. - Aideţ după mini, s-u zburăm 
cu elu! - urmănpsi elu. 

Ndina, cu aţea nvăşteari a lui originalã di arnãnu diarihina, 
cu chiloti di şiacu vintu, ma şi un bărbat săntos, multu bătut cu 
arălălili şi ghineaţili a banil’ei aspăroasă, diadun cu hiľiă-su s-
apruchiă la uşa di cabinetu a yiatrului, şefl u di pavionu, cu unu 
măndrueţă di pirifañ, deadi cu nodu a dzeastlui pri anarga. Ma 
prota oară bătearea, di nuntru nu s-apandasi vărunu. Aştiptã ni-
hiam, o ciucuni uşa napoi cama cu forţă şi aştăptă: 

- Yintreaţ! - s-avdză ună boaţă di nuntru. - Ghini vinitu, stăţ! 
- li aştăptă yeatru cu multu tinjii.

- Ghini ti afl ăm, yeatre! Ş-căţe nu him adunat vărnoară, ma 
di aţeali ţi am avdzăt di zburăra a fi ciol’i a mei, am aduchit, că 
voi hiţ ună yeatru multu bunu şi inzoti. Ai faptă cu aţea ţi ai ntru 
măñili a tali, ta su vindicaţ Tuna. - dzăsi Ndina şi deadi măna cu 
multu respectu a yeatrului. 

Aşi feţără şi Tuna cu Tasi. 
- Yeartmi, ma, di cum s-veadi, am s-fac cu tată-su al Tuna! - 

dzăsi yeatru armăneaşti şi avdapsi. - Tamam cum t-am fănărusită 
fuscărca, bărbat armăn! Cănd ti mutrescu tini ñi yini tu minti 
părinţľi a mei, aco Curciaua - dzăsi ca unu cu omu di munti

 - Ñ-ar spusă Tasi ti voi. Ti aistă ti hărustisescu dit inimă! 
Agiutara ţi ai data ti hil’iu, ncľiucineari, hărustiseari ţă aducu şi 
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di muľearea a mea, di dada Mariţă, cum ăľi grească n’hoară, şi 
dit la tuţ alanţ di acasa a noastă! - dzăsi Ndina cu multu vreari. 

- Aveam faptă sarţina50 a noastă, - u aştăptă yeatru diunãoatã. 
- Yeatru, ti pălăcărisescu, că voi s-zbureascu singura, că aşi 

u am ghixită că easti cama ghini! - şi u deadi semnu a fi ciorilor 
ta s-inşea nafoară. 

- Cum s-vrei! - lu şuţă yeatru. 
- Atumţea ma ahiurhescu pri şcurta: Ma s-hibă lipsită s-ñă 

spuñă fără di ascundeari ţivea ti lãngoara al Tuna, s-faţi icã nu 
s-faţi, că mini aşi escu nvăţat s-li cănoscu di limpida undzirăli 
lăvoasi di bani, ocľiu ntrã ocľiu!? - cãftã elu. 

- Aşi vă ţă spunu şi mini, cu multu sincher şi cu dealihosi, ţi 
esti harahteristică ti noi armăñiľi! - apãndisi elu. 

Auhurhi să da pi aştărat minduierea a lui. 
- Ninti, cănd vini aua tu spital, elu ira multu, multu greu. 

S-ţă dzăc dreptu: niţi mini, niţi coledzľi a mei, nu avem nădii, 
că elu vă s-scula nãpoia pi ciciori. Ira fără pleadz tu trup, cã fură 
vindicatã di nivinitã la noi, ama arăţima ahănt greau, ţi o avea 
arăchiăt ntregu şi ma multu didea dureari tu pulmoni, adil’ara u 
fi ţea cu multu zori. Tu aţea cãbati ţi ira, nu puteam su loam nică 
ti yii, nică ti mortu, hiptu tru coma. Diunoară u yitripsi Nico, yia-
tru ma buni, ţi avem. După vără trei-patru stămăñ acăţă s-grească 
cu noi. Vru Dumnidzău ţi elu ş-cãţe multu anarga, s-sculă pi ci-
ciori, aşi cum u mutriţ adză. Dialihea esti ninga slabă. Ama arăua 
ti năsu esti că nu poati s-priimină cu ciciorľi a lui. Ti aţea noi, ca 
comision di yitril’i avem apofăsit su ţinem tu videari ninga văr 
mesu, că nu ştieam că va s-vineat voi. Macă vinită, mindueascu 
că ma ghini esti su loaţ acasă. Aco, n’tru hoară, cu yitrili fapti 
şi ţi va s-vu didem noi, cu agiutara şi mutrita a voastă tu aţea 
hăvaia ahănt bună, pi ningă a funtăñl’i şi ningă pudurili. Cama 
ghini va s-hibă s-ľea añiurizma di soi-soi di lilici, a chiñiloru, 
a fadziloru şi a livădziloru alpini, ţi, cum ñi ari spusă tată-ñu a 

50 Sarţina = detyra
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meu, aco la voi nu sunti puţăni. Ma şi dit mutrira ali dadă-si, cu 
aţeali yitrii, ţi singur mul’erli armănă li ştiră s-li facă, cum ar 
faptu bărr di băr. Asi poati s-anrucă aistă arăţimi ahănt greu şi 
lăvoasă! - bitisi elu zboru.

- Aşi, aşi l-u aveam data cărari şi noi! - dzăsi Ndina pri şcurta 
şi avdapsi di niascumtă hărăţima, ţi ş-yeatrlu cădzu pri unã min-
duiri cu eľi şi pri anarga avdapsi. 

- Ieartimi yeatru, ma s-hibă lipsită, su scuteam tuş di măni, ta 
s-ni nchisim ti la horea a noastă di nichirut ma ş-nihiamă di chi-
rou! - ăľi pălăcărsi ele cu multu tactu di bărbatu armănu. - S-faţi 
a vahia nu s-faţi!? - avdapsi Ndina. 

- S-faţi, cum nu s-faţi!? - ľi răspundi diunoară yeatrlu. - Ti 
transportu nu vi făţeaţ merachi, că esti sarţina a instituţionului a 
noastu s-ľi u duţeam cu ambulaţa, pănă iu neadzi cala ti maşini. 
Documentili di inşirea li fac mini, că esti tru competenţa a mea, 
- bitisi elu zborulu.

 - S-băneadz! Ti hărustisescu ninga unoară di ahăndaua a ini-
miľei ti aistă agiutari, ţi ma ni faţ a naua, alăi hiľiu di săndzăli 
armăn! - şi u diguşi canda area cănăscuţ di cai şti di căt chirou 
ma ninti. 

- Măni tahina la ora ţinţi tuti va s-hibă azări şi poati s-vi 
nchisiţ! - dzăsi yeatru şi să mpărţă cu năş cu multu oaspităţimi. 

- Stăi cu săntati, yeatru! - dzăsi Ndina. 
- Cali amabară! Vindicari ăl’i oru al Tuna! - dzăsi yeatrulu. 
Tu aţeu clipu Ndina, cu fi ciorl’i a lui, inşiră dit la cabinetulu 

a yeatrului. Elu arrâmasi aco tu lucrilui di yeatru. 
Canda stătură vărnă sahati diadun cu doiľi hiľii, scoasăr do-

rului di nividzuta di cai şti di căt chirou, Ndina u dzăsi a loru:
 - Ľeau trastu cu nvişterili, ţi ţă ari pitricut mătă-ta! Măni, 

cănd s-vinim noi, s-hii faptă etimu ti nchiseari! Tora ma fudzim 
la hotelu, ta s-ni discurmăm, că ni aşteaptă cali lungă! - dzăsi elu 
şi avdapsi.

 - Ş-cãţe calea nu esti singur lungă ma şi multu greau, di cum 
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u aveam ghixit cu Tasi, niascăpitată soru lipseaşti s-intrăm aca-
să! - bitisi elu zborlu. 

Tuna stătu nihiam, mutri pănă eľi nu s-videa ma cu ocľiľi a 
lui şi hărăsitu di hăbara ta va s-nchisea la hoară, din ahăndaua 
a sufl itului, ahănt vãtãmată di lăvoasa lăngoari, ţi ma triţea şi u 
avea faptă fuira bucăţ-bucăţ di durerili a ľei nispusi. 

Dit aţeu clipu, elu să şuţă la udaiu di pavionu a lui şi mintea 
ăl’i s-hipsi tru fănărusira a nchiseariľei la scumpa hoara, aco 
diparti namisa di munţ analţ, aumbrigrei. Di niaşteaptat dzăsi 
pi a lui: “Oh, căt mi ari loat doru ti tini, ale hoara a mea! O cui 
s-li spunu pitipţirili, durerili a meali, ţi mi stărbatu noapti-dzuuă 
inima şi sufl itulu a meu!? Cum suntu scunchii oamñ a mei!? Ma 
şcreta di Leta ţi făţi!?”

Dapoia li curmă aisti ună măşcătură di oară, s-hipsi la ştăru-
tu ta s-lu fura somnu, după diminindarea a tată-slui. Ghini ma 
somu nu ma u fură, că nu ma u fură. Fănărusirea a lui area in-
treată tu hărăseari mari, nispusă, nistărbănat vărnoară, ţi u-avea 
şuţătă ca unu mbitatu di harauă, di doru fără sinuri ti muşteaţili, 
ghineaţili, valorurli a banil’ei, ti ţi elu, căt ma multu s-hidzea tu 
ahăndoaseali a loru, ahăntu ma aproapea şi ahănt ma limpidoasi 
li acăchisea pi ningă năsu. Aţea seară elu nu ncľisi ocľiľi, ta 
s-durñea, ma ş-goală ună muşctură di oară. 

Elu fănărusira nicăpsiri ţidoi urmi supţirioasi, ţi s-liga cu ho-
rea a lui, cu vruţľi, cu soţľi, cu bănătorľi lucurtor, ma şi ti locu-
lu ahănt vrutoasi, ţi nu s-afl a iuva tu ntreagă lumea. După eali 
fănărusira l-aduţea la muşata, scumpa a yisurlui a lui, Leta. “Ţi 
făţea!? Mi aminteşti!? Vahia m-ari agărşită!?... Ari dhichi s-mi 
agărşăscă că s-feţi multu chirou, ţi nu him adunată, di astumţea 
cănd mi nchisii tru alumtă ca partizan. Nu s-şti, poati esti mărta-
tă, că la noi aşi esti zăconu: featili li mărită tătăñľi, nintribat eali. 
S-va Dumnidzău s-nu hibă mărtată, s’mi- aibă aştăptată mini, aşi 
cum l-aveam data pistea, astumţea la oară di soni a adunaril’ei 
şi a mpărţăril’ei. 
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Mărata di năsă, cum s-feţi cănd lu dedu hăbarea ti nchisiri! 
Lăcărma fără căpsiri. Lăcărli s-vărsa ca ciurcă pisti fãţ. Ma mini, 
tu aţeu clipu, ca tuţ siţl’i a mei, mindueam ma multu ti libertata, 
di ni ştiut că ţi ira şi cum ira alumta!.. Soţu a lui, Gachi, s-vătă-
mă şi dedi sufl itulu tu măñăľi a meali, alanţ armasăr săcaţ, cu un 
zbor alumta esti ună căsăpană, ţi tiľea bani oamnioasi şi frănd-
zea prigiumătati doru, yisuri muşaţ a tinăraţiloru şi a tutloru, ţi lo 
cala a ľei di niştiut că cum va s-işai şi să scăpa fără undziri uruti. 

Aşi şi Tuna nu pistipsea că aistă alumtă va s-ľi u dide aistă 
arăţimi lăvoasă, ţi nu s-ştiea cănd va s-scăpa di ea. Pit mădua a 
lui ăľi ntriţea soi di soi di minduiri, ţi u ngărca fuira slibitoasă, 
căt nu putea s-ľi ţinea ma maultu di ahănt. Ti aţea, elu aţea seară 
nu putu s-doarmă ma ş-ună muşcutură di oară. Mintea a lui mă-
ţăna soi di soi di imajuri, ti aţeali ţi vă s-mutrea, cănd s-indzea 
aco la scumpa hoarã. 

Nu u achicăsea că aistă seară durñea, ma nu durñea, ni tu 
somnu, ma ş-ni diştiptată. Aşi aştiptă aprita măratu di Tuna, cu 
nyiseari pi fănărusira a lui, că cum va su afl a hoara, părinţiľi, 
surărili, apropiaţiľi, siţl’i, bănătoriľi şi aţea: vruta, yisoñia a lui, 
Leta. Niaştiptat pi fi ridili a pavionului intrară proatili luciñiľi 
slăbitoasi di aprirea a dzuuăl’ei, ţi a lui, di cum area, ni tu somu 
ni diştiptat, cănd să păscăniră pisti ocľiľi, u acăchisi şi să sculă 
diunoară ta acăţa azărearea ti nchisieari. Tu aistu clipu a lui nu 
s-aştipta vinira căt cama troară alu tată-su şi frată-su. Nu tricu 
multu eľi agiumsără. Avdză boaţa, ahănt vrută a tată-sui, ţi ľi u 
striga pri apusa: 

- Tuna, Tuna, alăi hiľe, scoati, că va s-ni nchisimă! - dziţea 
elu cu boatsa moalioasă. 

- Azăr escu, ma yinu, ma yinu! - dzăsi Tuna, - şi ma s-ciliti-
sea s-lua trastulu, ma Ndina u arichi şi u-aruncă pi păltări. 

- Ndupureatăti pi mini, că nu poţ!
Aşi, acţaţ cu-unu-alantu, s-ndrăptară căt uşa a pavionului, ta 

s-inşa nafoară, iu ma li aştipta Tasi cu ambulenţa a spitalui azări 
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ti nchseari. Tu aţeal clipu, Tasi şi şoferulu a ambulanţiľei agiuta-
ră Tuna ta s’ncalcă la loculu a lui. Acţară loc şi el’i şi ma aştiptea 
ta s-urnipsea Ndina. Elu, mutri avărlinga a ambulanţiľei şi a ţie-
rului, să sigură că chirou vă s-ira cu năş, cu un zboru, bunu, l’u 
feţi semnu a şoferului s-nchisească

15. 
Aţea dzuuă ali nchisiri a loru, intră protă stămănă di Mailu 

şi doulu anu a libertatiľei ali Arbinişii. Tuna lipsea s-priiminea 
la casa a lui, ţi n-avea vidzută di multu chirou, ănsoţit di la tată-
su şi frată-su, ncălcat pi aţea ambuleanţă vleacľă a armatiľei, 
armăsătură ca trofe di alumti. Veacl’ia ambuleanţă urmăra cu 
zgheleari a ľei zgrămăsită. Tuna căt vărnoară scutea capu la fi ri-
da giumitati-zdăfaptă, căţe nu arrăvda voha greau di carburatu. 
Căt ori ţi scutea capu la fi rida acăchisea añiurizma noastimoasă 
a primăveariľei. Ma aţeali ţi ľi lăsa n’tru fuiri ma multu aromi 
muşeată şi nispusi, ira ntriţearăli soi di soi di arburi, vărtiti cu 
verdzoasea a frănădziloru, ţi undzea ca chiliñ mări verdzoş, aru-
cati pisti eali. Căt vărnoară lă-chiucunea multu. 

Hiptu tru aisti mutrită primuverăşti, a lui n- asculta zburărili 
şi şacăiurli a asoţăţiloru, ţi nu aveaă căpsiri pit la tută calătoria. 
După ţinţi sahaţ agiumsiră la hoara Codoviat, tuş iu s-vărsa arău 
Vărcia, tu vala Devoll. Şă căţe pit chipturiľi a munţiloru avea 
dată ploai misticat cu gărrăndă şi apa avea umfl ati Vărcia nihia-
mă cama multu, vecl’ioasa ambulanţă tricu tu parta alantă şi aco 
să dipunară. Aţia li aştipta cu mulărili, aşi cum li avea urnipsită 
Ndina. Anda s-dăscurmară nihiam s-mpărţară cu şoferu. Elu s-
năchisi s-toară năpoi la Tirana. 

Taifa s-adunară cu Tuna, cu cai avea multu chirou ni vidzuţ. 
Tuţ s-aprucheară pi aradha unu dupu alantu şi u diguşiră cu mul-
tu dor. Anda s-diguşa cu Tuna cafi şunu di năş ura: “Cu agiutarea 
al Dumnidzău, s-ţă hibă tricută!” Ntru clipuri a căpsiriľei elu s-
asuda niheamă cama multu di căt nuntru a ambulanţľei, achixea 
fuira a lui ca aruptă, fără forţă şi s-teasi mpadi ta s-l’i fudzea aţea 
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slăbuleasă, ţi ľi vini niaştiptat. A tată-su nu li scăpă dit ocľiľi ţido 
ţi chixea hiľiă-su, s-apruchi şi o ntrăbă: 

- Ţi ai, căţe ti şăduş mpadi!? - u acăţă di măñ şi avdapsi. 
- Nu ai temperatură! Singur sudoari! - şi scoasi ndau peţeti, ţi 
ľi u avea dată la spitalu, şi ľi u hipsi una tu păltări şi alanta tru 
cheptu. 

- Nu ti aspari alăi tate, aşiţ ñi cadi añia căt vărnoară! - şi si 
sculă mprostu. 

- Nu, nu! Şidem niheam, că chiroulu u aveam cu noi! - dzăsi. 
- Ghini, ghini, cum s-dzăţ tini, alăi tate! - şi tăţi, că nu ľi u 

şuţa dot zborlu. 
Dupu ţi şădură ninga niheam, Ndina ntribă cu buna al Tuna: 
- Hă, cum dzăţ, va s-ni nchisim tora!? 
- Ni nchisim! - s-apăndăsi diunăoară.
- Aide, azăriţvi, ta s-ni nchisim! - dzăsi elu şi acăţă s-ľi agiut 

a hiľiă- su s-ancălaca pi mulari. Pisti sumaru are aştărată ună 
sazmă, cu soi di soi di hromi. 

Calea s-alină nsus la Bulciarului, ună hoară ñică arbinişeas-
că, amvălită ntrega cu arburi, ţi pisti eľi area vărsată verdzoasa 
cu frăndz. Aşi, anarga intrară ntru hoară şi ntricură pit namisa 
a ľei, mutriră casili şi bähcei, ţi ira ngărvăsiti di căt dauli părţ 
sum aumbri a pomñilor analţ, ţi asprea canda vrea s-ni ascunda 
tu eali. 

Dialihea ira că oamñiľi a ľei, tu aţeu chirou nu şidea nuntru 
tru năsi, că suntu mpărţăţ pit lucri. Singur vărnu auşatcu şidea 
ninti di portă şi saluta cu Ndina pi arbiniţeaşti. Căt lăsară aistă 
hoară, multu avută cu bănător mintimeñ, lucurtori şi multu oas-
pătăţoş, s-hipsără tu ună păduri cu cupaci analţ şi strimtăţăti. 
Dapoia inşiră tu ună padi ñicå, ţi continuea cu lacu, amvălit di 
zămbăţ muşaţ, iu ntru ahiurhira a lui s-scula una techei bectaşia-
nă. Aistu locu ľi-u ncľima Laclu ali Techei Duşcu, ţi s-aştira sum 
alu Comienlu şi pisti pădura di cupaci. Lāsară techeia şi laclu di-
năpoi s-hipsără tu Pădura Vgheştiľei. Pit aisti păduri şi mardzina 
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a laclui, eľi priiminară vărnă ună sahati giumătati, nimutrea ţeru, 
ţi o ascundea frăndzăli strimtăţătosi a pădurili di cupaci şi di 
dzeădi. Maşi cu arara s-mutrea vărnă tumbă di răzuri di soari, 
ţi tiľea ca căţuţ ghigandz aisti păduri di cupaci şi chiñ aumbroş. 

Alu Tuna, ş-căţe nu ira prota oară ţi triţea pit aoa, u archi 
ntreagu un chiundusiri nispusă asoţiat cu emoţii nibănati altă 
oară. Di căt tut părţiľi ocľiľi a lui mutrea muşteaţili a păduril’ei 
Vgheştiľei, şi pisti frămtea s-păscănea sufl area moali vintu, ţi u 
bătănea fără dănăsiri, aco di cum ira ancălcat pi mulari. Ma aţea, 
ţi o lăsa fără minti, area añurizma, ţi inşa din tuti părţăli a pădu-
riloru di cupaci, chiñ şi di lilici, ţi criştea pit mărdzili dizvăliti di 
aumbra a loru. 

Vahia aistu entipusi vinea a lui ca mltu chirou şidu ncľisă 
ntru spital, ţi ti elu vă s-diţea protu contactu cu pădurea pi iu 
elu ira cărscută. După ţi alăsară dzeadi di Pădurea Vgheştă, ţi 
u amvărta parta di nsusu a Comianului, s-aruncară pisti dzeană 
şi inşiră pisti hoara Curată, viţină cu hoara a noastă. Diunoa-
ră dininiti a lor să disfeaţi ună mutrită thamăoasă a scumpiľei 
Greavi, hiptă tu ună groapă ahăndoasă, cercat di munţi analţ şi 
ambrăgrei. Alu Tuna, căt s-l’i dăsfeaţi videra a hoariľei, căftă a 
tată-slui s-chiundrea ună bucată di oară, tuş aţia pi dzeană, di iu 
s-mutrea ntreagă Greva cu tutili măhăladz. Aşi s-feaţi. 

Chiundriră aţia căt vru elu. Cu agiutara zdupună dit mulari, 
şi mutri pi iuţido parti. Tu aţeu clipuri elu u chiundrea căt ni-
heam vidarea ntru locuri cănăscuti şi acăchisi dor maru. Ma ninti 
u arucă videara căt estu, la inişta a soarilui, s-hărăsi mutritiľei 
thamăoasă a Ciumiľei, a Valamariľei şi a Vărtocľilui. Dapoia 
căt nordu pădura a Papalazului. Di sudu dzeana, căt hoarea a 
arbineşloru Stăvinira. După şi sum elu, di căt veastu, căñionulu 
cheatriosu, ţi ľi u mparţi arăulu a Greaviľei şi Nhaua şi, cama 
dindi tu ascăpitatea, canionu ghigand a Comianului. Şi că ţe na-
misa a primuveariľei ma s-bitisea, pit tuti chipturili analti a Le-
niľei şi ludziľi a ľei, chipturi a munţlor, ma multu di căt părţiľi 
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norduoasi, albeţea a neuľei s-videa ninga, bucăţ- bucăţ ca pandzi 
ghigandi pisti eali. Aco iu s-bitisea albeaţa, inşia veardza a pădu-
rilor di chiñ şi di fădz, ţi căt avea disfaptă frănădzili. 

Tru aţeu clipu Tuna ăľi căftă multu sinhisită a tată-sului, ta 
su alina pi mulari şi ahiurhiră dipunara a Nhauľei, ti nidzeari 
căt cama trăoară la casa a loru. Dipunară pi anarga şi agiumsără 
la Arăulu alu Duşi ţi va intriţea pisti punta, ţi s-acl’ima „Treiľi 
Punţ”, ira mproastă şi spunea vecľiaţa ş-ti a loru. Tricură pit aistă 
punti şi loară cala la namisa a ľei. După aistă s-ntricură „Punta 
di Namisa”. 

Imna tăţitoas, di cum ira ncălcat pi mulari, dit ahăndaua a 
sufl itului l-inşa ună boaţă, ţi maşi elu u avdza: “Oh, căt u am 
aştiptat aistu clipu, s-ti ncľiciunescu a lăi loculu a meu scumpu! 
Ghini ti afl ai ale horea a mea!” - uoara cu tută inimă cu doru 
nispusu şi avdapsi: 

- Aisti punţ şi biserţ spună că hoară tu tricuta ari fută căsă-
bău thimatu şi multu cănăscutu...” - u tiľiă zburăra şi avdapsi di 
napoi: 

- Urecľi ñi chiucunescă aisti şuşurări a arăulu Valamare şi ñi 
aducă ună hărăseari şi hărălitică nispusă!...” 

Di alanta parti aistior boaţili stărcănăscuti l-aspăra ca vărnă 
apandăsiri ţi u saluta: “Ghini vaniş, alăi hiľe!...” Cu aisti pătăp-
siri tu mintea a lui u ntricură şi arăulu Valamare pisti „Putea di 
Namisa” şi loară alăcherea ti la măhălu a loru. Tuţ di apropiaţľi 
a lui, ma şi oamñiľi a măhălui, cu mutrira a loru di la Ciacia, 
ănsoţiră cărvanu ţi purta Tuna, cu oaml’i a lui. 

Agiumsără n’hoară şi la uborulu a loru niascăpătată soaru.
Căt s-dipună di la mulari, nănti di tuţ, ţi u sălghi şi s-arichi 

diguşă dada Mariţă, ţi l-avea arsă ahănt multu doru ti elu. După 
năsă, cu aradha s-diguşără tuţ alanţ oaml’i lui. Anda bitisiră sa-
lutărili cu oaml’i ali casi, ahurhiră s-adună tuţ oamñiľi a măhălui 
a loru. Nu ahtă, ma vinăr ş-di ngtreagă hoara unu după alantu, ta 
su aduna cu Tuna.
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Tuţ ăľi dziţea: 
- Ghini viniş! Di aua ş nănti ambareaţa s-ti angănească!
- Ghini vi afl ai! - apandisea pri şcurta Tuna. 

16
Canda fudziră tuţ băntori a hoariľei, dada Mariţă, ţi nu s-

dăspărţă ma ş-nihamă di ţineari tu breaţ hiľă-su, şi diadun cu elu 
intră la uada, iu ţido ira azărisită ti vănerea a lui. Tu aţeu cliplu 
năsa nu putu su ţinea sinea di dorulu ahăndoasu ti hiľiă-su. 

- Oh, căt mi ari loat dorlu, alăi scumpu hiľiu a meu! Cu căt 
merachi mari ţi u am stărbănat tut aistu chirou lungu ti tini, alăi 
curbanu ali dadi!... Ma tora, ţi ti vidzui ninga unoară cu ocľiľi 
a mei, u ştiu dada că cum va s-ti ţănu, cu aţeali ştiearli a meali, 
ţi ñi ľi ar pitricut şi ni ar nvăţată bărr di bărr dadili a noasti! Mi 
springiuru că vă s-ti vindăcă di aistă lăvoasă arăţimi. Di aua ş-
ncuo vă s-ti mutrescu singur mini, că ştiu ghini că ţi s-ţ-fac, că 
am vidzut şi am apăţăt multu tu bana a mea lungă!... 

Tru aţeu clipu Tuna, niheamă di ali acumari a caliľei, nihea-
mă di chiundrira cu zori ti aştiptara a oamñloru, ţi vinea ta su sa-
lutească elu, ş-căţe avea arăvdată pănă atumţea, s-tiľiă şi cădzu 
tru clapia di arăţimea, s-teasi gălbănit ntreag, aşi cum o acăţa 
multu ori şi la spitalu. Ndina, di cănd intră ncasă l-avea supusă 
ună căt ună ali Mariţi ti aţeali dimăndări, ţi avea dată yeatru. Ti 
aţea dada achixi aistă slăbeaţă a lui şi urmănpsi tuţ oamñiľi di 
casă s-inşa di la uada al Tuna. 

Nănti mistică focu di ugiaculu, hipsi vărnă doi-trei căciughi 
uscaţ di fagu. Nu tricu multu şi pira, ţi s-scutea căpsi şi tu vatră 
armasi stogu maru di jaru aroşit, ţi dada u disăpărţa pi mardzăna 
di vatra, ţi ngăldzăma s-ţinea căt cama multu. După ună bucată 
di oară uoda s-ngăldză, aproapi unăsoi la tuti părţili. Di căldura 
nicăpsită a chiruşului, ţi alu Tuna l-aspărea bunu şi multu vru-
toasu, diunoară u acăţă somnu. Ghini ma dada nu li scăpă şi aistă 
supţirăoasă ti ma multu a lui vinea di lăngoarea, u amvúli cu ve-
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lendzili di lănă, ţi ea l-avea etmusită di cama nănti. Dapoia scoa-
si dit musëndra, adărată muşat cu leamnu di dzadă, ningă ugi-
acu, ună butilă cu arăchii şi acăţă su freacă (masajească) multu 
anarga, ahiurhindalui dintră ciapoţli, pulltărili, cheaptu, braţili. 

Apreasi pisti păltări ţinţ-şasi ţeari şi aruncă cupachi. După, 
cu multu căştigă, u amvli ghini cu velendzili şi imină-frămtă 
gra pri a ľei: “Multu ti avusca surpat aistă ampăţătă arăţimi! Ti 
aveasca slăbit ahănt multu căt ţ-ari lăsat goală oasili amvăliti di 
cheali! Ghini ma mini ti spigiuru nănti alu Haristolu, hiľiu alu 
Dumnidză, că nu vă s-mi astragu ta s-ti vindică di aistă lăngoari 
urută!...” 

Cărti chiruşlu di n’foc cu maşa şi u hărni foculu cu lemñ 
uscaţ di fadz. U avigľea hiľiu-su cu multu căştigă pănă cănd elu 
s-asudă, şi ea napoi u alăxea fanelăli, ţi u apra di vărnă arăţimi 
altă cama ahăndoasă şi cama rrău. Ea aistu lucru ľi u feţi fără 
cu niţiunu zori, vărnă trei-patru stămăñ şi căt trei-patru ori tu 
dzuuă. Ea nu s-trapsi vărnoară, ş-căţe s-acurma multu, ş-căţea 
avea noapti, ţi nu făţea ma ş-niheamă di somnu, ma conşientă că 
aşiţ u vrea ghineaţa şi vindicarea al Tuna, scumpulu a dadiľei. 

După ţi bitisi că yitria a ľei, aduchi că u avea faptă multu ghi-
ni, aşi cum u avea nvăţat di dad-sa din tu tinărami, pănă cănd ună 
dzuuă, niaştăptată mutri cu ocľiľi a ľei, că hiľiă-su, ma s-scula 
singur din ştăruţ, giucă pit uada cu ciciorľi a lui. Ea u mutrea di 
pi ascumta aisti giucări pit uada, fără gădzuri tu ocľi a lui şi nu 
l’spusă a niţunui di oamñiľi alanţ a casiľei. Ea aistu semnu vrea 
s-ľi u ţinea ti sinu a ľei şi, cănd s-ľi u ghixea, vă su spunea a 
tuţloru din casă. Cu un zbor vrea s-ľi supriza pri tuţ. Aistu area 
semnulu, ţi u aştăpta ti hiľiă-su tuti aisti stămăñ. 

Tru aţeu clipu, din ahăndaua a sufl itlui. s-apreasără pirăfo-
coasi, lucinoasi scănteiurli a mariľei hărăţimi, mplină cu nădie 
că hiľiu-su, scumplu a dadiľei, vă să vindăcă, că elu vă su aruca 
lăngoarea şi vă s-şuţa tu bana şi vă să hărăsea a ľei ca tuţ soţľi 
a lui. Atumţea ea s-dusi cu troară şi stătu ună bucată di oară 
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tăţită, nănti ali icoani, iu area zugrăpsită portretlu al Haristolu 
şi cu aţeali hromi muşeati, ţi ľi u avea vărseat cu multu talentu 
zografl u, ţi a dadiľei nu ľi avea neasă vărnoară ntru minti, cai 
ira, că ea ira fără gramă. Ghini ma năsa, dupu timati şi nyiliciri 
u aduchea multu ghini că fu adreat di măna al zugrafu (pictoru) 
avdzătu şi ştiut, di vlecľiľi chiroi. 

Chiundri niham nănti a iconil’ei, shi niaştiptată acăţă să pă-
lăcărsească ca totuna dzăţea zboarili pri tăţita: “Alăvdatu s-hii, 
alăi hiľiu alu Dumnidzău, ţi ñi u agiutaş şi ma u agiuţ hil’iu a 
meu, Tuna, ta s-ntreacă lăiţili di arăţimi. Cu tut inima a mea ar-
mănă, că totuna vă hiu pistoşa-a Tău!...” - dziţea ea şi fi ţea căruţa 
cu măna ndreaptă. Fiţerili aspăroasă, fără dănăsiri la tută bana, 
ti stărbănari tu aisti bilocuri greali, aua namisa di munţ analţ, 
arămăñăľi l-ar tărcută şi vă s-li triţea napoia, pănă s-hibă bana 
tu aistă lumi. 

Aistu semnu năsă u ţănu ascumt, pănă hiľiu-su acăţă s-alag 
pit tuti părţiľi a-udaului. După niscănti dzăli ahiurhi s-alagă pi la 
udaudz alanti şi pănă la cohii di cohii acasă. Ascumta dada, nu s-
amvăli ma di vărnu di oaml’i a casl’ei, pănă cănd ea s-bindisi cu 
ghixirea a ľei di dadă, cu mari experienţă, că hiľiu-su area vin-
dicată. Aşi va s-li supriza cu aţea hăbari bună, ahănt aştipteată di 
eľi. Aleapsi unu clipu, ţi tut taifa ira adunaţ, ta s-lu didea hăbări: 
“Avdzăţimi!... Vă hăbărescu, că scumpu Tuna, u aruncă di totna 
lăngoarea!...” - şi nu ascudea hărăilitica, ţi u avea arichită ntrea-
gă fuira a ľei di dadi. 

Hărăserea s-dăsfeaţi pit inimili şi sufl iţľi a loru. Tuţ s-căndir-
siră că scumpulu a loru ma s-vindica. Ghini ma dada Mariţă nu 
s-arăchea şi nu s-ayiñisea lişoară, ti aţea li urminipsi năşi: “Tora 
ti tora aistă nvăţari s-arămănă singur ta su ştiem maşi noi din 
casă! S-ni sigurăm cama ghini, dapoia, cănd s-hibă cliplu s-ľi 
u dispărţămă tu tut hora!” - dzăsi năsă multu minduit. Pri a ľei 
avdapsi: “U şti dada că ţi vă s-fac, cănd va s-yină aistu chirou! 
Ca vărnă numtă vă su sărbătorim hărălitică mari la casa a noastă! 
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Aşi, aşi, fără di altă aşi!...” - dzăsi şi tutu trupulu li ntrucu ună 
chiucuniri51 ahăndoasă. 

Pri afrişta di la tuţ, dada Mariţă zbura fără curmari cu sinea: 
“S-ţ-s-mi fac dada aţăia!...Ma u treaţ lăngorea!... Ti aţea lipseaşti 
s-ti susim cu vărnă feată lucurtoară şi muşată ca vărnă zană. 
Aşi!... Cum u am nyisată dada tă tini di cai şti di căt chirou. Ma 
ţi s-fac ţi s-mărtă, feata al Tunci, muşeata, lucurtoarea, Leta!?... 
Nu ñi s-muti di minti di năsă. Cu tută aţea tu hoară ari şi alti feati 
tiñisiti, muşati şi lucurtoari, ţi s-aprochii a ľei. Di aua ş-ncuo 
dada vă s-minduească, ta ţ-s-afl ă vărnă altă tu hoară s-ľi u băgăm 
oaspiţ şi su căftăm ti scumplu Tuna, dupu să luom şi minduira a 
lui. După aisti undziri uruti, ţi cădzură pisti noi, s-va fără di altă 
ună harauă mari, ţi ti ea va s-dăţea numtă armănească, apreasă, 
hiroasă, idhyea ca cum avea faptă eľi băr di băr…”

 Di cănd ea s-lo cu vindicara a hiľisului, lucrili a casiľei li 
avea lăsat ntru măñiľi a noarisiľei, ţi li avea faptă ahănt ghini. 
Ghini ma lucriľi a loru, nu ira păţăni. Dada s-eleftrusii niham di 
vindicara al Tuna, acăţă s-agiuă şi nimutată măna di căştiga ti 
hil’iă-su. Căt cama multu tărţea dzălăli, ahănt ma multu s-avdid-
za lucrili a loru.  

17. 
Aţea dzuuă, ţi Tuna agiumsi n’hoară acăchisi ñiurizma nis-

pusă primuverească, ţi a lui ľi s-păscăni n’frămti şi l’adiľi, cu 
multu vreari, cu plimuñ cu adil’ierea. Dupu ţi bitisiră hiristusirili 
cu apropiaţili şi oamñili a hoarl’ei ma s-ncľida aistă dzuuă ahănt 
aştiptată. Elu nu didea apăndăsiri ti ntribărli şi zburirli aţlor ţi 
vinea ti lu saluta, că nu ira tu sinfuni, că urruta lăngoari, ľavea 
tiľeat greare. Măsa u dusi la udaia, ta s-nu angulcea vărnu, că 
a lui li s-vrea s-căpsea şi s-discurma. Ş-căţe elu ori-ori u acăţa 
somnu şi ori-ori s-diştipta di doruri şi tuşări lăvoasă, ama mintea 
lucra. 

51 Chiucuniri = kënaqësi
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Aşi u tricu Tuna aţea noaptea, ţi a lui l-aspăru multi lungă. 
Cănd s-apri dzua nauă s-diştiptă cat ’ntră luñini di fi rida a uda-
ulu. Măsa bitisea yitria ş-elu armăna ncľisu ntru udălu a lui. S-
fănărinsea tuti undzirli ămbănati di la cliplu di nchiseari pănă 
la diştiptari. Aumţea al Tuna li s-fănărusea tuti calea, ţi u adusi 
n’horea a lui, aco namisa di munţ analţ, mutrea cu dor tuti aţeali 
mărdzili, ţi ti elu ira multu cănăscuti, ma şi multu scumpi. Cănd 
căti vărnăoară vrea s-alăxea zboari cu ănsoţiaţl’i a lui, singur 
mutrea caiţido s-ira singur tată-su, frată-su şi alanţ. 

Năsu n-avea foarţă su apăndisea cu boaţă analtu, ma cu zori 
mari şi singur cu semni, di durerea a lăvosiľei lăngoari. Ş-că-
ţe elu iera ncălcat pri mulari, năpoi acurmara u achixea cama 
multu. Lăngoara n-ira fudzită di truplu a lui slăbit, di cănd ira 
lăndăzăt. Ma cu tut aisti dureari, di ahăndaua l-inşea ună harauă 
ascumtoasă, ţi vă s-nidzea la casa a lui, iu vă s-aduna cu vruţľi di 
taifa şi cănăscuţ a hoariľei a lui, ţi singur el u achicăsea. Aistă ľi 
didea forţă ta s-li arăvda aisti ampăţăti dureorasi... 

Tu tută aştiľei cali, ţi ntriţea pit păduri di cupaci , di chiñ, di 
fădz şi di dărmi, pi iu avea tricut cai şti căt ori, ma şi oamñiľi 
cu cai elu avea alăxit zboari lu fănărsea, ca pi murgu tu imajili 
a loru. Tată-su şi frati-su nu o lăsară vărnoară, ţi su s-apăndisea 
ntribăruri ţi l-făţea a lui, ta s-nu acurma. Ghini ma şi el, macă 
s-vrea nu putea: di un parti iara lăngoara, di alanta parti iera 
acurmara, ţu l-avea ncľisă zburărea. Ţinea minti multu ghini, 
aduneara durută cu dada Mariţă, lăcriľi a ľei ţi ľi s-vărsa pri faţă 
caldzi, di itia că n-tru aţeli clipuru ľ-u băga vindicara pri dauľia 
(dilemuri). Ti aţea elu acăţă s-imnă pi ciciorili a lui, ţi nu s-ţinea 
minti di cănd nu l-avea giucată. 

La tutu chiroulu, ţi el s-bătăna cu durearili, ti aminteara a ba-
niľei di nău, ľi u achicăsea tu ocľiľi ali dadi, că s-ăsoţa di năsa, 
ascumtea ti giucariľi şi progresulu a vindicariľei. Tu aisti giucări 
agiungea dada Mariţă, ţi l-aduţea strañi şi faneli alti, ti alăxiri, 
ta s-arăspănăda dit elu vărnă arăţimi altă, ţi ma s-ľi cădea, vă ľi 
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s-vrea a lui şi a ľei ma multu chirou ti vindicari... 
Aşi ntricură mplină doi meşi, ţi elu nu zbura niţi ma şi goalu 

cu vărnă om di ali hoari, singur cu apropiaţľi a lui di acasă. Ună 
seară, cănd dada Mariţă vini la udauiu a lui s-ľi fi ţea itriyiľi a ľei, 
ca tutuna, elu ntribă năsă niaştiptat: 

- Dado, ti pălăcărăsescu, cum ñi dzăţ, potu s-esu măni na-
foară şi s-alag pit căľiuri tu măhălu a noastu? Dadă-sa s-mindui 
niheamă, ľi s-apucrisii.

- Ghini, curban dada, ma aviagľ-i-ti, s-nu ti arăţeaşti! - ľi 
dzăsi dor di dada, cu harauă mari, că hiľiă-su u avea loată aistă 
apofasiri bunu ti yinitoru a lui. 

- Nu ti fă merachi, dado, că suntă nvăţatu ta s-mi avegľiu! - 
dzăsi pri moalea, ta su scutea năsa di fricuşiama. 

Aşiţ cu apufi rsiri, cu măncari di aţeali gheali, ţi adra dada 
Mariţă şi cu giucari pit uboru, elu mutri niaştiptat că ma s-ntu-
nica. Năhiamă căt năhiamă chisa ma s-aştăra iuţido. Ninti cădzu 
pisti călduroasa Nahau, ansără pisti Curdihoari, arichi ntreagă 
hoara şi amvărti di căt estu chipturili a munţiloru, dapoia s-dusi 
didindi după Comiianlu, tu ascăptata. 

Tuna bitisi zburărea cu dada, s-dusi la udaulu a lui şi s-hipsi 
tru ştărut, ta su afură somnulu. Şi căţe s-cilistisii, numura şi să 
şuţă căt pri un parti, căt pri alanta, somnulu nu ma u arrăchea, 
că nu ma u arăchea, fu dăpărtată di fuira a lui. Pi măduă li ntra 
soi di soi di mutriti: niscănti muşeati, noastămi ş-multu vruti, 
ma niscănti alanti amaroasi, arăli, uruti şi dăspăroasi, ahănt căt 
u amurzea vrera di bănari. 

Ma ş-pit aisti imajuri elu, anamisa di a loru mutrea şi căt văr-
nă măşcătură muşuteaţă, ţi ľi aduţea vreari şi dulţeama a ľei. Ş-
căţe muşatuşa Leta, ira mărtat, a lui nu l-inşa dit inima şi, cai şti 
căt chirou s-hidza tru imajuri, ntricuti di la ñicuramea pănă cănd 
cădzu tru vreari cu năsă. Multu ori s-fănurisea limpid zburărli, 
giucărli ncor an di anu la Padea di Ncor, cănd u spusi vreara a 
lui ti năsă, ma ş-ea s-apănădisi a vreariľei a lui, şi pănă la aţea 
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dzuuă, ţi elu vă s-inşea partizan. 
Ma aţea ţi esti hiptă tru fi urira a lui, ca vărnă penură ţi nu poţ 

su scoţ dot, esti mpărţăra şi ncľiucnăra cu năsă, tru aţea aduneari 
a loru di vruţ, nănti ţi s-inşea partizan. Elu lu fănăsirea limpidă, 
cu tuti supţiroasili aştiľei mpărţări, aspărat, ca vărnă torturări 
fără sinuri. Ti aţea elu, hiptu ntregu tu aistu doru nispusu, dăspă-
rat şi fără nădii grea pri tăţita: “Iu u aduţeş pista ţi ñi dideş aţea 
seară!?... iu!?... iu!?...” - pănă u arichi somnulu. Dzua alantă, căt 
s-apri, s-sculă dit ştăruţ, si spălă la făntăna ningă uborlu a loru, ţi 
cura fără căpsiri. Dapoia lo tacămăli ta s-sursească barba, ţi area 
cărscut multu, că u avea lăsat nisursit di cai şti căt chirou. Anda 
ľi bitisi lucriľi di etimusiri, s-dusi la aşefu, ta s-li căfta a dadiľei 
măcara: 

- Dado, cătroară!... dăñu păna, că va s-esu nafoară, cum ţă 
dzăşu aseară, - dzăsi cu multu ayiuñiseari.

- Azări, azări l-ai, curban dada.
- U ştiu, u ştiu, că ca tini nu s-alfă dadă ntru lumi! - u alăvdă elu.
Anda măcă dămneaţa cutrăora, inşi pit căľiuri a măhălălui, 

tricu ninti di poartili a măhălăului a lui. Elu să salută cu ţi inşea 
dininti şi li hirutisea di parta a lui. Şi eľi lu şuţa cu multu dor şi 
respect ti năsu, dzăcea cu tut inimă: “Oh, căt ghini!... hiľiu ali 
Mariţi şi al Ndina s-vindică! Bana şi di aua şi ma ncuo cu ha-
rauă! S-ţă măcăm numtea! - urea eľi. 

Ma şi Tuna u şuţa a loru cu idiu modu şi singur priimina 
nănti. Nu vrea şi nu fi ţea chiundreri iuva. Stătu năheamă, cănd 
ntricu ningă casa al Tunci, ţi ti el va s-dăţea ningă casi a scum-
piľei, Leta. Căt s-apruchiă la murlu di uborlu a ľei, di iu, cai şti 
căt ori făţea semnu cu şurari, ţi singur din ea s-cunuştea. Diu-
noară di ahăndaua l-inşi ună trimburari niarăvdată, di ţi căt nu 
s-aroşi, ca atumţa, cănd achicăsea vrearea cu năsă pi ascumta. 
U ţinu cu zori aroşiama ama zbura pi tăţita. Dapoia, di nivreara 
ciciorli a dusăr tăş la salţľi di ningă ali Fileari, di iu azvumea 
fără dănăseari şuşurărili limpidioasi. Aţeu locu fu ma muşeat tu 
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hoara a loru. Ama ti Tuna ira ună sută di ori ma muşată, că aţia, 
tu ñicurami, s-agiuca cu muşata Leta, ca soţ şi soaţi. Aco avea 
băgat doru, ma ninga nu avea dizvălit vrearea ti ea. 

Ti aţea, tu aistă dzuuă muşată şi cu chirou bunu, tu bitise-
rea a primuvearl’ei, elu, după ţi achicăsi sinea că avea aruncat 
lăngoarea, s-dusi la aistu loc multu muşat şi multu vrută ti năsu, 
iu avea loat cali nyisoñurľi a lui ti vreari cu Leta. Niaştipteat, di 
avărliga sl’i fănărusi ună boaţă ahănt cănăscută a mbănaril’ei 
ahănt dulţăoasi cu năsă: 

“Ghini vaniş, alăi scumpu vrutu a meu Tuna! Oh, mărata di 
mini căt ti am aştăptat! Oh, căt mi ari loat aistu şcretulu dorulu 
a meu!...” 

Aistă s-aurlări ăl’i vini di partea di dindi aţlui vrut locu, nvăs-
cut ntreaga cu strañi albi, tuş ca nveastă neau. Niaştiptat, aistă 
mutrita şi aistă boaţa vruturească s-arspănădi canda li u azguñi 
vărnu maghistaru, ca tu părmthili a yirtata ata, ţi li spunea a 
cilimeañuri dură52 searili lungi di iarna, avărliga di vatra cu focu. 

Cu dialihea, tu un bucată di oară, l-păru sinu ca tu aţeali păr-
mithi ahănt muşati. Atumţea, dispărat dit aistu realitetu, arucă 
mutrita avărliga a ştilui locu şi limpid aduchi, idyea muşteaţă, 
idyea curari a fi leariľei. Aţia stătu pănă aprucheara a prăndzului, 
alagă parti di parti aţlui locu, ahănt scumpu ti elu. Di pi tutili 
părţuri a lui s-piscănea añiurizmi a liliciloru agroasi, soi di soi, 
ţi criştea pit mejduri şi livădzi avărliga, a avrurlioru, ţi inşa şi ľi 
adăpa eli fără dănăseari cu apa curată a Flearil’ei. Cu aisti nti-
pusi, elu s-turnă la casiă cu multu foami. Căt intră nuntru mutri 
nacă dadi-sa ľi u avea faptă azări prăndzu: 

- Ti turnaş curbani dada!? Cum tircuş pi iu alăgaş?! - dzăsi 
dada cu harauă. 

- Multu ghini! Multu ghini! Cătroară păna, că ma mi taľi 
pănăticu goală! - dzăsi elu şi s-dusi cu multu ayuñseari la sofra, 
ţi area aştărat. 

52 Dură = gjatë
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A ľei ľi vini ghini că hiľ-su l’i avea vinit orexulu, ţi u avea 
chirut di cai şti căt chirou. La dada ntricu ună hărălitică nispusă 
di aestu semnu, ţi ľi ira pitricut di la Dumnidzău, ţi ea o avea 
aştiptat di multu chirou. 

Tru aistu clipu mindui semnulu bunu, diţea pri a ľei cu boa-
ţea apusă:

- Curban dada, cu agiutarea alu Dumnidzău aruncaş urută 
lăngoari! După aistă ghineaţă la s-ai tiha ta s-ti suseaşti cu vărnă 
feată muşată ca zană, lucurtoari di hoară. Dit aistu clipu dada vă 
s-mindească, ta s-aleag vărnă di eli, aşi tuş cum ţi ti u va inima a 
tau! - diţa şi mutra hiľiă-su cu hărălitică, cănd elu măca cu ahănt 
ayiuñii. 

- Măc cama anarga! Căţe ti ayuñiseşt? - ľi u dimăndă năsă. 
- Ayiuñsescu că vă s-esu napoi după prăndzu, că voi s-mi duc 

ndzeană la Chitriţelu, ta s-mutrescu apăli curati, ţi cură di pi tuti 
pătrţiľi a lui, ca atumţa cănd giucam tu ñicurama a mea. 

- Ghini, ghini dutăti!- u nţăpă ea. 
- Oh, ale dado, căt mi ari loat dorlu ti aţeaľi locuri muşaţ! 
Dit alanta parti, aţeali mărdzuri, pi iu va s-alăga, a lui lu adu-

ţea ‘ntru minti vruta pisti vruta a inimiľei a lui, Leta, ţi ti elu 
stătea apresă ca vărnă foc cărmăgău tuş tu ahăndau di sufl itlu 
a lui şi nu poati sui dipărta năhiam di oară di la năsă. Cu aisti 
pistipsiri pit minduiri, s-sculă di la sufră şi s-nchisi ti aco iu ľi 
u avea nyisiată di caişti căt chirou, di cănd ira tru spitalu cănd 
alumta cu lăvoasea lăngoari. Cu ayuñiseari ľi dzăsi ali dadi: 

- Dado, fudzi-i-i! 
- Fudz, fudz scumplu a meu! - dzăţea dadă-sa şi şnsuţi, mu-

trinda cu multu hărălitică a aştil’ei buniări, ţi avea faptă elu. 
Căt inşi dit uborulu, elu luo calea ţi ti aduţa la Chitriţelu. 

Năsu ntriţa pit aistă cali, ţi u cunuştea ahănt ghini, căt puta s-ľi 
duchea fără di videri. Niaştiptat s-feaţi curios muriştili di cheatri, 
arispănăditi pit mardzăli di căľiuri. Tu ñicurami n-avea vătămat 
minta vărnoară că ţi spunea eali. Diunoară s-aminti zburărea cu 
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yeatrulu. “Di cum am citită tu ună carti, escu informată că hora a 
voastă ari fută ună pulitie tu seculu şapspărdzaţ, tu idyea chirou 
cu lilicizarea a Muscopiľei. Un poetu mari a Armănamiľei o ar 
ncľimat “…Ca lilici”, cu bărbaţ gioñ şi muľeari gioani şi multu 
tăñistu...” 

Mutrea aisti murişti, arăspănăditi iuţido, punţ cu harţ, ţi leagă 
măhăladz, ţi bănători, prăvdz şi tutipta a loru, s-nu s-arămănă ni 
ntricută pisti treili văli, cănd apili a loru s-umfl i tu chiro cu ploai. 
Tru aistu clipu elu ľi grea ună boaţă dit ahăndaua a sufl itului: 
“Multu ndreaptu ari avută yeatru, ti aistă hoară a năoastă cu mari 
istori! Ti aţea ñi s-avdavdzi ma multu vrerea ti Greva a mea! Nu 
s-afl ă loc altu ma muşat, ma vrut şi cama scump ti mini!”. Prii-
mina anarga şi chiundrea puţin la vărnu locu, ţi l-aspãrea cama 
bunu, ţi u mutrea di cama limpida. 

Alagănda di la una parti pri alanta şi cicioriľi u dusără la 
Cireşiľi agri, ţi cai şti di căt chirou ira sămnati di la stărpăñiľi, 
mardzina dit adzri la Aripi. S-hipsi tru aumbra a loru şi s-teasi 
pisti iarba verdzuoasă, ţi area cărscut ahănt căt s-vrea su tal’i cu 
cosa ti zairi di iarna. Stătu aţia, nu singur ta s-lu ascăpa di că-
roarea ardioasă a ahurhiarea a veariľei, ca cirapi, ma ş-căţe aţelu 
locu u liga cu urmili muşati şi scumpioasi, vrearea ascumtoasă 
cu muşata a di nyisu a lui, Leta. 

Stătu  nihiam aşi, cu mutrita di căt cipitu di cireaşu, amvălitã 
cu frăndz ndãsati, ţi părea, canda iera sum aumbra veardzoasă 
gigandă şi, di cum ira, cu ocľiľi ncľiş, li s-mutrea, imaj limpi-
di-limpidi, dulţăoasi, duruti, dit ñicurami şi tinirami a lui, cănd 
giuca stog cu soţľi şi soaţăli di ilichi ca: cu ocľiľi ncľişi şi pri 
ascumta, cu ţingli, cu topa di neau ect. Ma aţeali ţi u avea lăsat 
urmi tu inimă şi tu sufl itlu a lui di tiniraţu, ira andunarăli cu 
muşata Leta, ţi ari armasă ti elu, prota vreari tu bana, ţi nu s-
agărşăşti putei. Aistu imaju sta şi u ăsoţia iuţido iu s-dusea: tru 
munţ ca partizan, tru spitalu iu stătu multu chirou lăndzitã şi pit 
tuturi părţili, iu o adusi băna. Cu tuti aţeali cripãri, năsu agiumsi 
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s-hibă yiu, şi avea stărbănată. Aţia ira mpărţăt cu ea, tu oara di 
soni, ninti ţi s-inşea partizan. 

- O ai bitisit!?... Va s-eşţă fără di altă partizan!? - ntribã năsă 
cu trimburari.

- L’am data cărari! Nu mi mparţu dot di soţľi a mei! Ma mi 
strig libertatea, - s-apăndasi elu. 

- Ghini, ghini! Tini o ştii! Cum s-ţă dzăc, mini mărata! - gri 
Leta şi, diunăoară currarã lăcărli caldz dit ocľiľi a ľei. 

- Avem data pista ta s-aduţem libertata, ma că s-va şi cu bana 
a noastă! - avdapsi elu nipidaulia. 

- N-am ţi s-ţ-fac scumplu! Ş-căţe voi multu s-nu fudz, nu am 
foarţă ta s-ti toru di cala a ta, iu eştã nchisită. Aduchescu aistă 
cali esti ma ndreapta şi ma lipsita tu aistu chirou ti patria a noas-
tă, şi cama alăvda tu banaa ta, - apăndisi ea şi lăcriľiľi s-vărsa pi 
dauli faţ, ca vărsăñ fără dănăsari. 

- Ti aţea ţă caftu s-mi aştepţ, pănă s-bitisească polima şi eu 
s-mi toru cu azvingu53- avdapsi elu... 

 - Vi s-ti aşteptu, fără dit altă! - u şuţă nãsa şi  aştearsi lăcărili 
cu şamia, ţi u ţina daima54 tu siñ.

Diunăoară s- apurchirã, s- amvăliră cu başi. Stătură aşi 
strimtuoaş ningă un-alantu, diguş ună bucată di oară. Nănti ţi s-
mpărţa di elu, ea ăl’i durusi un şalu, chindăsit di năsă şi un precľi 
di părpodz, mpăltiti cu cãridz cu măñiľi a ľei: 

- L’ali, ţănăli, căt ori s-li mutreştã s-mi aduţ tu minti vreara 
a noastă!” - dzăsi ş-fudzi aviľigãnda ta s-nu mutra vărnă ocľiu 
di amfi u. 

Tru aţeu clipu şi elu ănsoţi cu mutrerea, pănă truplu chiru 
după poartea a l’ei. Di atumţa elu n-ari vidzutã, ma imajulu o 
ar ănsoţit pi tuti derturli a lui: tu polimã, tu lăngoari, iuţido ţi u-
avea dusă bana. Va s-ăniţiadz nicăpsiri cu tutã ţi ea esti mărtat. 

Di cum ira hiptu tru aţeali amintiri ti vrearea lui, bititisi că ti 

53 Azving - fi tore
54 Daima - gjithmonë
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nãsu ea fu chirut ti daima, nu mutrea niţi năhiam puteari ta s-avea 
speranţă, dispăratã tu ahăndaua a sufl itlui, inşã ună dimãndari cu 
boaţă apusă: “Ţi s-faţ, aistă fu tiha55 a ta, vindăcti unăoară, ma 
dapoia va s-afl i vărnă feată altă, pi ţi va su badz dorlu napoi!... 
Tru hoara a noastă ari ş-alti feti… N-ai ţi s-faţ, vrei nu vrei, va 
s-ti ariseşti cu vărne!...” 

 Cu aisti amintiri ţi ntriţea pit minta a lui, deadi cărari ţi 
su alăsa aţea aumbră, ahănăt vrută ti nãsu. Si sculă mprostu şi 
ahiurhi nchiserea ti la Chitriţelu. Cănd agiumsi aco soru ira ali-
chit tu ñedzlu a ţerului şi arazili a lui călduroasi, s-păscăna pisti 
mpadi şi părjirea pisti ea ca cireap. Atumţa disfeţi cu mãñil’i a 
lui ună groapã, aşi cum fi ţea cãnd fu ñicu, aştiptă nihiam pănă s-
umpla cu apă şi si s-limpinda, ta s-spila dauli făţili, ta sã dãpãrta 
căroarea. Ãlu hărăsi aştl’ei, cu tută fuira a lui, dapoea s-nchisi 
acasa. Mutri că soaru vrea ninga vărnă oră, ta s-ascundea ca-
pulu didindi căt ascăptata, sălghinda pisti loculu muşuteaţa 
aroşimioasã tu ocľiľi a lui.

Cu aistă mutrită minunatioasi iera nvăţată di cănd avea 
cădzut tu ducheari: “fu chirolu cănd oiľi s-torna di la munţi, cu 
siñiľi a lor umfl ati di lapti, şi lipsea ta s-ľi muldzeam la strugă a 
noastă, la Gărguľilu sum alboasili cheatri! - dzăsi elu şi s-nchisi 
nsus, ta s-aduna cu picuraru a loru Şahin, ma şi hãrãsea cu cupia 
di oi, cu Lupi şi Balulu, ţi nu l-avea vidzuti di cănd inşi partizan. 
Ş-căţe năheam cu zori, elu agiumsi la strungu.Tatã-su şi picu-
rarlu avea nchistă muldzearea. Di nuntru angăna sorã-sa, ţi avea 
agiumtă cama nănti, ta s-agiuta tatã-su. S-apruchiã a căñiloru. U 
cănăscură Tuna şi diunăoară ahiurhiră ţi s-hărãsea, agiocă coada, 
s-fărca pi gofi li a lui, ta su spuna aprucherea loru ti năsu. Elu ľi 
fărcă pisti captili, chepturi şi pulltãri, strigă pi numili a loru, cu 
aţea boaţă a lui ahăntã arãsitã ti eľi. Dapoia s-dusi la strungă, 
ta s-adună cu tatã-su şi picuraulu. Ndina, cănăd u mutri Tuna 
s-hărăsi că elu iera cama ghini, ãľi dzăsi cu dor di tată:

55 Tiha - fati
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- Ghini văniş aua!
- Ghini văniş! Dzãsi şi picurarulu.
- Ghin vă afl ai!- lu şuţă a loru elu. 
Tuna s-hipsi namisa di oi, canda va li saluta ună căt ună, aşiţ 

cum li cunuşta, numă pi numă şi aşi cum l-avea ncľimat năsu, 
ma şi aţeali nali, după undzerea a mãsilor di iu furã fãtatã. Dupu 
ţi bitisiră muldzerea, diadun cu tatã-su s-turnară acasa multu 
eleftiratã56. Aţea ţi ľi u avdapsi cama multu luşureaţa al Ndina, a 
sufl itui a lui, aţea dzuuă, umplut cu multu undziri şi multu ghi-
neţi, ira alăgara pi aţeali mãrdzi al Tuna... 

Tuna aşi feţi dauã-trei stămăñ: s-alichia ndzeană şi cama nd-
zeană a munţiloru, stog cu picuraru a oiloru a lui şi picurariľi di 
măhălu. Elu, nu singur li cunuştea tuţ, ma şi area oaspi cu eľi. 
După vărnă mesu, acăţă s-doarmă pit strundză, adrati cu stizmi57 
di lemñi pi la agri, ţi ira aleapti di tatã-su, ta s-li simna aţeu anu, 
sã dida berecheti cama multu tu anlu alantu. Aşi, cu imnarea cu 
picurarľi şi angănara a cupiiloru di oiľi a loru, la pãşunili mlpini 
a munţľiloru, căpsinda pi măriziloru tu căroari şi ţeriľi limpi-
dadz tu dzălăli culduroasi di veara, u ntricu elu pănă tru intrara 
a toamniľei. 

Tuna atumţa u achicăsi că ira turnată săntatea ahănt ghini, 
căt elu alăga iuţido pit locurili ali hoari a loru, păşuni di păşuni, 
mărizu di mărizu şi şoputu di şoputu, diadun cu picurariľi a mă-
hălului. Ş-căţe elu ľi u achicăsa sinea că ira vindicatu ghini alu 
tată-su şi a frată-su nu ľi durñea minta că ninga nu ľi u avea 
arucată di-averu, ti aţea diadun cu frati-su, Tasi s-dusără di nău 
la yeatrlu a spitalilui ali armati di la Tirana. Yeatru ţi ľi u vizită, 
multu hărăsit ľi răspundi a loru: 

- “Ahănt fu, eşti vindicatu ghini!” - dzăsi elu. După vărnă 
trei dzăli eľi s-turnară ‘n hoară. Tuna ľi s-hipsi a lucrului a lui, 
diadun cu tată-su. Aţea toamnă ma s-ncľida multu ghini ti năş. 

56 Elefteriată - i lehtësuar
57 Stizmã - mur
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Săţărarăli fură multu buni, ma şi ca măsurili luati va s-ni aduţea 
pănă pri la săţărali nali. Ma aţea ţi nu ma ľi nidzea pri ambara 
ira dorlu ţi ľi bătănea fără di dănăsari, noapti-dzua din ahănda 
a sufl itului. Năheam căt năheam, fapti lucri di huriaţi58, stog cu 
tatã-su, surărăli ma ñiţi şi nveasta al Tasi, daima sum urdinari a 
tatã-su şi a dadiľei Mariţă, ma ľi u şcurta chirou ţi didea durãrea 
di vrearea chirutã. 

Aşi, ănsutsa tatã-su tu lucrãli di toamna. N-aduchi cum ma s-
bitisea trei meş di toamna. Elu acăţă s-cărtea boiľi tru parmadă, 
s-agiuta cu muldzerea a oiuľiloru şi, durñia pit strundz, adrati cu 
triurili di fadz, diadun cu picurariľi, namisa di añiurizmi a cupu-
riľei şi fi roma a loru din păşuni, cu soi di soi di lilici, di ţi s-fac 
şi yitriľi, ţi elu achicăsa că li fi ţea multu ghini. Cu aţeli añiurizmi 
elu ira nvăţată di ñicu şi nu li vinea greau s-durña namisa di 
eali. Tru aistu chirou oiľi didea puţăn lapti, că siñiľi ma ľi u 
s-astrucha, că tuti ira greali. Tuţ oamñ di acasa a loru: tatã-su, 
picurariľi, ma s-fi ţa etimu ta s-nchisa hima, tu arniu, di ni dată 
prota neau. A lui li vinea arău că nu puta s-indza cu eľi tu arniu, 
că ninga nu achicăsa sinea că ira vindicat ahăntu ghini, căt s-l 
ănsoţa tut iarna aco hima. Aţea seară, nănti di nchiseari ti hima, 
nãsu zburã cu tatã-su: 

- Nu ştiu cum s-fac, alăi tate?! Am multu chefi  ta s-yinu şi 
mini cu voi! - ãli dzãsi aşi pri dauľia…. 

- Ţi dzăţ, alăi hiľiu, nu eşti vindicatu, căt s-poţ ţi s-ľi u ara-
vdză dureruri dit arniu!? - arăspundi Ndina. - Lipseaşti s-nu duţ 
minti ş-ti vărnă doi-trei añi şi, macă s-lipseaşti şi ti cama multu! 
- căftă elu cu buna. 

- Ghini, ghini ma mini achicăsecu că potu! - dzăsi ninga ună-
oară, cu nãdia59 că poti va u umplea mintea a tatã-su. 

- Ţă dzăş că nu s-faţi! Şi cu mătã-ta u am ghixită aistu lucru. 
Ea nu da arăseari putei! Ti aţea lasu aistă căftari, ţi a ñia ñi aspari 
58 Horiat - fshatar 
59 Nãdia - shpresa
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multu nicoptă di parta a tau! - avdapsi tatã-su til’iat. După aştiľei 
zburãri, Tuna deadi cărari că cu tatã-su nu s-lipsea ti s-ľi u avdi-
vdza cama multu. Cănd elu ľi u lo vărnă bindăsiri, nu avea ţiva ţi 
s-ľi u şuţa anapta. Ti aţea ľi-spăru cama ghini ta s-ľi u ncľida aistă 
căftari. Cănd ľi bitisiră ngărcarăli, ţi va s-loa ti nchisiri tru arniu, 
tuna ş Ndina s-dusără la casă, la udaia ţi s-ufi liseaşti ca cujină. 
Căt agiumsără pisti năş s-păscăni añiurizma a măcarloru ţi ira 
aştărată pisti sofră. S-apusără ningă năsă şi ahiurhiră diunăoară 
măcara. Măcănda cu trăoara, alăxea ş-vărnă zbor cu unu-alantu 
ti nchisirea ţi vi s-ahiurhea căt vă s-apra dzua nauã. Anda bitisiră 
măcara ali ţini, Ndina s-sculă dit sofrai şi ntribă tutã-su: 

- Hă, cum diţeţ, ari armasă vărnă ţiva nifaptă azări!? Ma 
s-aibă dzãñu, ta su ndridzeam ta s-nu agărşim! - dzăsi elu şi 
avdapsi. - Mariţă, cum dzăţ, mancaţi ţiva!? - ntribă mul’er-sa. 

- După ţi li mutrii dau ori, dzăc n-ari arămasă ţiva altă, - ľi u 
şuţă năsa. 

- Ghini, dicara nu aveţ ţiva altă ti zburãri!
Fudzi s-doarmă la udailui a lui. Aşi făţea tutuna cănd elu 

va s-nchisea tu vărnă cali lungă. După năsu aşi feţără tuţ alanţ. 
Cafi şunu s-dusi la ştãrutlu a lui ică a ľei. Singur nveasta al Tasi 
şi dada Mariţă stătură ma amneat, ta sã scula sofra şi ta sã gulea 
sofra di arãmãsãturila dupã ţinãzarea. Ea pi bărbatã-su o mutri 
aşi ţi vi s-diţa: “Mi aşteaptă că nu vă s-mi amănu!” 

Ca tuţ şi Tuna s-dusi ti la ştãrutlu la udai a lui, pri tăţita. 
Tu măduă singur elu u ştiea că ţi ngărcărli mãri bătănea fără di 
dănăsari, ca di şuşurlu a vărnljei vali, ţi s-dăpuna di pi chipturi 
a munţiloru analţ. S-hipsi anarga tu ştãrutlu, nimutată mintea dit 
aţeali soi di soi di minduiri, că aşi ira faptă refl exu dit ñicurami. 
Di cum ira hiptu tu ştãrut nu ma u arichea că ma ľi u arichea 
somnlu. Dit ahănda a sufl itului s-fănãrsea muriti soi di soi, ţi 
arãchea ntreagă bana a lui, ahurhirea a ľei dit ñicurami pănă 
ază. Eali nchisea aţia, ningă arăulu. ţi s-ncľima Valamari, iu iera 
sculată scumpa casa a loru, tu măhăla a thanolariloru, tuş la ca-



126 Ligor Thano

plu di hoari, hima tu arniu cu oili pit tut iarna, tu polimã60 ti lib-
ertata, tu spitalu, iu astrapsi multu chirou, pănă ază, ţi vi s-armăn 
acasă, niputut ta s-mi nchisească cu tatã-su, cu picurarili şi cu 
cupia di oi, aşi cum avea faptă di niinşiri partizan. 

Pit sufl itu ntriţa nidănăstã, ca tu părmithu urmăli a baniľei di 
tinărati, durerea di vreara cu feati muşeată ca dzană a munţiloru, 
di durearili a lui tru spitalu dit lăngoara lăvoasă. Ş-căţe cu aisti 
doruri ahănt mări, elu ľi u avea tricuti, l-avea aruncat dinapoi ca 
lăvăşiñ nivruti. Ama aţea ţi lu diñica ma multu di tuti ira singu-
ramea, ţi u aştipta cama nclo tu bana a lui. Yinitorulu a lui ira 
nurgăoasu, dăspăratăoasu, nu singur di a scumpeľei vrută, ma 
ş-di ncľiderea nuntru acasă, ti tut iarna nidusă tu arniu. Tru aistu 
clipu adusi tu minti hăbarea urută loată di dadã-sa, ţi u spusi 
cănd ma u vindica: 

- Căt am nyisită ta s-ti suseam cu vărnă feată di hoara 
anoastră. Ma ţi s-fac!? Nu fu tiha! Aţea ţi lu aveam băgată ocľiľi 
s-mărtă! Ma tini nu ti fă merachi că nu suntu bitisită featili buni 
şi muşeati aua...” - căpsi spunera ea ti ună bucată di oară. 

Ghini ma al Tuna durerea tu osu. Ti aţea u ntrimbă: 
- Cai fu aţea feată? - şi aştipta apănădisira a ľei. 
Ghini ma dada Mariţă, ţi nu ştiea ţiva ti vreara a loru ľi spusi 

diunoară: 
- Cai… Leta alu Tunçi, ţi s-mărtă tomna ţi tricu!?...” - şi acă-

ţă s-ľi u spună hir di hir ti numta a ľei. 
Pănă atumţea niţiunu nu l-avea dată aistă hăbari urută, durută 

ahănt multu căt singur el u şti că, ţi trapsi tu aţeau clipu. Elu s-
ţinu di aistu aguderea, ţi nviţă niaştipteat di dadã-sa. 

Dzălăli, ţi ma vina cătroară-cătroară niaştăptatã, ţi vă s-li 
ntriţaa nclisã protaorã di cănd iera turnată di la spitalu. Turnanda 
căt pi una parti, căt alanta, s-turnară napoi aţeli apăţărili durută-
oasi, dispărăoasi, ţi ľi avea traptă cãnd eara lăndzitã, ţi pledzăľi 
di ariţimea, năheamă căt năheamă, ma sã ncľida şi ma acăţa ţipă, 

60 Polima - lufta
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căt ma li agrishea eali. 
Pi aisti minduiri s-fănăsi niaştiptiat ună boaţă di nuntru ali 

fuiri: “ Tuti aisti năheam căt năheam ma l-agărşeascu, ma ţi drac 
fuscărca aistă plaga a vreariľei, ţi s-alicheaşti ca săcai, ti angă-
neaşti noapti-dzuuă şi din ea nu poţ s-ľi ascachi!...” dzănda a 
loru pi tăţita, pănă u arichi somnlu multu amneat, cănd poati 
avea ntricutã ñeadza a noaptiľei. Aţea noapti a tuţloru di acasã 
lu aspăru multu lungă. Ghini ma, ca tutuna, dada, căt u avdză 
prota căntari a căcoţiloru, s-diştiptă şi acăţă si s-ľea cu lucruľi 
ta s-azărsea mãcãtura a dimneaţil’i. Cand s-bindisi că furã azări 
strigă tuţ ta s-diştipta şi s-vãnea ti mãcari. Aproapi tu idyea oră 
s-dăştiptă şi Tuna, ţi di dispirami, ţi nu va sã nchisa hima tu arniu 
cu oiľi, că u ştiea căt lungă iera iarna aco la hoara a loru, ţi va 
s-şideai apropea ţinţi meşi ncľisu tru patru muriľi di casă. 

18. 
Ma s-bitisea toamna, ţi după semnili, ţi ľi cunuştea ghini 

singur picurarii, ţi u avea nchirdistã băr di băr di la părinţiľi la 
hiľiãsi iarra va s-ira aspru. Aţea noapti ti tuţ ‘n hoară lu aspăru 
multu şcurtă, casă di casă, pit tuti măhăladz, acăţară s-căntã că-
coţiţiľi, ti prota oară ma ninti ta s-aprea dzuuă, dzua trã nchisiri 
tu arniu. Cănd ahiurhi căntara cãcoţ, s-sculară cu arada. Ma ninti 
dada Mariţ, Ndina, alanţľi şi, după Tuna, căt si diştiptăţi, să sculă 
diuăoară. S-nvăscu cătroară şi inşi tu fi rida61 la udaua a lui, ta s-
mutrea că cum vă s-ira chiroulu nafoară. U arucă mutrita di căt 
Valamarea şi vidzu că pisti ea ira sălghiti şi ma o amvirta nea-
gra şi parta di supra ira hromisită cu ună aroşami mirginoasă. Ti 
aţea, di ţi cum u ghicsi elu, dit aprita, dzuuă nauã va s-aspãrdzea 
chirolu şi va s-nchisea di prota oarã neua. Tuna nu aştiptă. S-dusi 
la cliva, iu ţina cupia di oi şi acăţă s-agiutã tatã-su sã ngreacă 
mulărăli cu tuti ţivărili, ţi vrea trã arniu. Căt ntricu vărnă disa di 
sahati ţido area faptă etimă ti nchiseari. Tu bitisearea ti agiutarea 

61 fi rida - dritare



128 Ligor Thano

ta etimuserea trã nchãsearea, elu atumţea mutri că tută taifa fără 
urnimii62 furã adunat aţia şi cai di cai s-agiuta căt cama multu. 
Tru aistu clipu, tatã-su s-apruchiã a lui, diguşinda şi l-dzăsi: 

- Alăi hiľiu, nu ti amurzea ţi nu ti lom estna hima! Cama 
ghini vă ţ-hibă! Ľeau sinea ghini aistă iarră, ningă cãştiga63 ali 
dadi! Aşi ľi u apufusim diadun cu năsa! - şi acăţă si s-mparţ cu 
tuţ alanţ.

- Ghini, ghini alăi tati, ma că ghineţa s-va aşi, a ñia nu 
ñ-arămăni ţivea altă că singur s-u ascultu zboru a vostu! - ľi u 
şuţă, ascunda murzerea, ţi li bătăna ca vărnu ciocu ghigandu 
nuntru tu sufl itu a lui. 

Anarga-anarga cupia acăţă priiminarea cu picurarľi şi căñiľi, 
Balu şi Lupi. După eli s nchisi şi Ndina, ţi ntrădza mulărăli di 
căpestru, ncărcati greau. Cănd cupili, şi picuraľi fudziră, taifa 
ăncă stătea la Ciacia, mutrea priiminarea a loru. Cupili di tuti 
hoarăli fudzea un dupu alantă canda u avea faptă cu zboru. După 
văr trei sahăţ cupili şi trupurli a oamnjloru, s-ascumsără dindi, 
după Comianlu. Atumţa cafi şunu di năş s-dusi acasa, ta s-fi ţea 
dinău lucrăli alăsati pri giumătati ti ľi bitiseari căt cama troară 
tru aţea dzuuă. Aşi, Tuna, imnăfrămtu s-şuţă a loru, ţi dada nu li 
urnimipsi ninga ti vărnă lucru. Ea vrea ţi hil’iă-su si s-vindica 
ghini, ta nu să şuţea lăngoara napoi. 

Di cum ira hiptu tru aţea amurziri, ţi a lui li ngărca multu 
tu ahăndaua a sufl itului, dupu ţi măcă prăndzu, inşă nafoară şi 
acăţă s-priimina di căt iu su aduţea ciciorili. Nu ntricu multu şi 
pisti hoară agiumsi negurea, ănsoţiat cu arăţimi, ţi vă s-diţea că 
neaua ira multu aproapea. Mutri avărliga a hoariľei, şi aduchii 
dialihea că chirou ira azărit ta s-aspărdzea. Ti aţea elu dzăţea pri 
tăţita: “Ghini feţără ţi s-nchisiră ază! Neaua nu vă s-amăni şi vă 
s-amvălească ţido pi locu. Albeaţa a ľei nu vă s-fugă tut iarni. 
62 Urnimii, urnimie -urdhër; urnipsitã - urdhëruar 
63 Cãştigă - kujdes, vëmendje
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Singur tu intrarea a primuveriľei şi cu ngăldzăra a chiroului, va 
s-tuchea şi loculu va dizvilea napoi!”. Priimnarea tră şuţeari, ni-
aştiptat s-apruchi ningă poartea ali  Leta. Doru ninga nu l-ira 
arăspănădită dit sufl itulu a lui. Dit uborulu a ľei avdză ună boaţă 
ţi ma o striga: 

- Tuna, alăi Tuna, toarti la noi, că aveam un hărau! Un 
muzhdeau, escu faptu papu. Hiľă-ma esti avdaptă cu fi cioru! 
Protulu nipotlu a meu! Haidi, haidi! Intră, intră s-mi oră! - striga 
şi u bătea cu braţľi a lui pit pultări. 

Tu un clipu, Tuna u chiru, ma dapoia u luo sinea şi intră la 
casa a lui, şi ľi oară: 

- Să băneadz! Să crească cu dada şi tată! - şi u şuţă goda cu 
arichii, ţi ľi scoasi dadă-sa ali Leti. 

Anda stătu ună bucată di oară, ta făţeari cheafa alu Tunci, 
tată-su ali Leta, inşi multu amăros şi multu apilpistu că, adusi tu 
minti imajulu a ľei ahănt muşeată. Căt oră trăţa ningă poartea di 
casa a ľei, ăľi s-făndăsărea năsa, cu tuti muşteţili, buneţili şi şi 
hărăli a ľei di feată armănească. Ea ľi u aduţea aminti tricuta a 
vrearăl’ei a loru, ţi, ş-căţe ira munduit, ţi su muta di sufl itulu şi 
inimima a lui, năpoi stătea focuasă, niaplicată la năsu. 

Di cănd s-dispărţă cu năsă, aţea seară ţi nchisi partizan, a lui, 
niţiunu clipu nu putu nifănăseari imajlu a ľei. Elu zbura cu năsă 
pi tăţita şi singur, pit yisări a lui, ţi ahiurhea di la ñicurami pănă 
cănd eľi dăzviliră vreara a unui-alantu şi să spigiurară că va su 
chindrea pistoşi a ľei. Tru aistu chirou di turnari şi vindicari, elu 
s-minduea s-ľi fănăsăea că cum vă s-ira dusă tiha ali Leta… Elu 
u fănsăsirea multu ori că cum ira bănara a ľei tu absenţa a lui. 
După niscănti avdzări di tră apropiaţľi şi di soţiľi tu ilichia a lui, 
căt ori ţi s-acăţa cu gura ea, ma niţiun di năş nu ştiea istoria ti 
vrearea a loru. 

Aistă vreari ira ncľisă tu sufl iţl’i şi inimil’i a loru, ascumtu 
multu ahănda. Cu tută aistă elu s-hărăsea că tiha ali Leti avea vă-
nită ambara, ngărfăsinda cu harauă tu taifa nauă. “Ţi s-faţ, - diţa 
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pri a lui, - nu fu tiha ţi su bitiseam vreara cu surari!?” Aţea cama 
greau şi cama rrău ti elu ira că nu ma puta ţi su agărşea, ş-căţe, 
di cănd ira turnată tu hoară avea cănăscută feati alti şi multu di 
eali u avea acăţat cu ngură dadă-sa, ţi, ma că s-vrea elu, su pitriţa 
omlu la părinţil’i ta su căfta ti suseari. Ghini ma Tuna nu avea 
apruchiati niţiună pănă atumţea. 

Cu aisti ntru minti intră acasa a lui şi s-ndupără după ugiaclu 
a udailui, iu şidea şi iu măca, că foclu ma u ngăldza cu chiruşuli 
aroşit. Anda măcă ţina, stătu ninga aţia, ndăpurat şi, după ună 
bucată di oară u arăchi somu. A dadiľei nu ascăpă arichirea a 
somnului ti hiľiă-su, nu u giucă dit aţia, ma u amvăli cu velen-
dzăli di lănă rudă. Mutri hiľiă-su, ţi durñea şi ea pri tăţita diţa: 
“Doarmi, alăi hiľe, doarmi, că somnlu ţă faţi ghini, ti discurmi 
şi ţă da ma multu sănătati!” - şi s-dusi şi năsă la ştărutlu a ľei, ta 
s-doarmă. Aţea dzuuă ira acurmată multu. 

Aşi s-ncľisi aistă dzuuă tu bitiserea di toamni, ti bănătorľi a 
ştiľei hoari, oaua namisa dit aişţ munţ analţ

19. 
Aţea noapti tricu troară. Ghini ma ş- căţe avea durñită ma 

păţăn di alantili, eľă s- dişpătă multu crundu, căt căntară căcoţľi 
şi căt deadi luñina. Ali dadi ľi-nşi somnulu ma trăoară di alanţ. 
Să  sculă dintru ştruţ şi să nvăscu, inşi la fi rida alu udăilu ta s-
mutrea nafoară ca tutuna. Niaştăptată ocľi l-arăchi di albeţa di 
neua, ţi avea dată tut noapta şi nu ma avea căpsiri. Din aistu cli-
pu bănara a loru va s- ncľidea ntru casi, avărliga la uboriľi, păn 
aira, tu păhni, ti hărnerea prăvdzăli, ţi li ţănea nuntru tru ţălari. 
serili avărliga di vatri, spusinda undzeari tră tricuta, ti gioñi a 
hoarăl’ei, şi soi di soi di părmithi. 

A dadiľei nu li ascăpa ţiva, ţi undzea acasă, ahănt ma multu 
tru aţea dzuuă, ţi nchisă oamñ şi oiľi tu arniu, ma şi durăñil’i64 alu 
hiľă-su nu ľi scăpă. Ti aţea, cănd ma videa fudzira a carvanului 

64 Duriñil’i (ună cu „duriñ”)= dhimbjet
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di oamñi şi di tutipti, elu nu stătu la Ciacia pănă s- chirea dindi 
după Comianu, ma fudzi diunoară ti la udaiu. Tu aistu clipu ea ľi 
u ănsoţa65 hiľiă-su cu mutrita, pănă intră la udaiu ta s-nu o videa 
niţiunu, tru aţea fuiri apilipsită, inimăfărmcu. Ghini ma, fănisi-
ra66 şi nivricu a lui nu li ascapă. Ti aţea, mutrea u ănsoţia pănă 
elu intră la udai. Atumţa s-dusi cu troara la hiľă- su, ta su tăţea şi 
s-li pălăcărăsea cu zboari di dadă:

- Ma ghini aşi, di ţi s-fudzea hima, iu poati să luai vărnă 
arăţimi năuă. Aua, ningă dada, va s-hii căştigos di mini, va s-
eşti cama avegľiată, şi va s-ti faţă cama săntos! Alantu anu, cu 
videara cu fi ţerea!...” - dzăsi năsă, cu aţea boaţă durută di dadă.

- Ghini ai minduită pri a taua. Spuñiu cum va su ntrecu chi-
rou, cănd nu am tatu, oiľi şi picurarl’i? Cum va s-facă singur 
aua, ncľisă nuntru acasă!? - ľi u şuţea sălclădisit67.

- Nu ti bagă tu sicleti, că nu va s- ti alăsăm ţi s- ti amurzeaşt! 
- u sigură năsa.

- Ghini, ghini ale dado, ma ţi s-facu ţi nu ăľi u umplui minta 
a tată- ñu! - u şuţă elu.

- Tată- tu ti ghineaţa a ta giudică! - şi tăţi.
- Aţea ţi fu ti fi ţeari s- feaţi, tora lasmi singură, că voi s- li 

dauă cali di limpida a minduirlor şi a banl’ei a mea di tora şi 
ncuo! - căftă elu. 

Atumţea dada Mariţă, vru nu vru, deadi cărari ţi s- nu avdivd-
za zburili cu hiľiă-su şi pri anarga s- dusi la uda a ľei, iu aştipta 
ninumurati lucri. Di cănd ira turnat hiľiă- su, Tuna di la spitalu, 
dada Mariţă, ică ţal- Ndina, cum u striga mul’erili tu ilichia a 
l’ei, nu para inşa nafoară di casă, ma ş- cănd inşea căt vărnoară ti 
urări şi ti nidzeari la bisearcă, ta s- angăna dghiavuisirea la afen-
du, cu caiţido ţi s- aduna nu stătea ta s- fi ţea zboari, ma singur u 

65 ănsoţi = shoqëroi
66 Afănisira = dëshpëruar
67 sălclădisit = shqetësuar
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didea apănădisiri cu seamñi, ca cum ira giucara cu capu arala cu 
cai s- alăxea cu eali şi cu vărnu zboaru ca: “Cum eşti Mariţă!? 
Cum esti hiltu, Tuna!? Dumnidză s- agiut! - ntărba soaţili. Ea u 
aşuţea: - Ghini, s- ñi- bănedz! Cama ghini esti!” şi mutrea lucru 
a ľei ti vindicari Tuna. 

Aşi nu agărşia şi goală unoară di ănsoţa hiľiă-su. Ori- ori cu 
buna, cu molea şi cu dorulu di dadi, ma ori- ri alti, cănd n- ave 
arăbdari, ea urnipsea cu tutu autoritatea di dadă ţi elu si s- bin-
disea. Aşi undzea cănd va su fărca şi cănd va s- băga cupăli tru 
păltări. Caişti căt ori elu aurla di duriñ68, ţi ľi inşea dit cheptu 
arăţită. Ghini ma dada Mariţă, dziţea cu moali: “Aravdi, aravdi, 
curban dada, că altăsoi nu poţ s- ti vindăcă! - şi nu căpsea pănă 
s- bindisea că yitrili ua avea faptă, aşi cum s- vrea si s- facă. U 
amvălea cu velendza di lănă rudă şi cu sazma groasă. Ea aviľiga 
pănă elu si s- asuda şi u alăxea troară cu vişteari alti, uscati di 
arazili a soarului, teasi la uboru. 

***
Aşi, cafta cu multu dureari dură tuti aişti patru- ţinţi meşi. 

Ună dzuuă ea, multu hăirilică, u mutri di prota oară, ţi avea inşită 
nafoară achicăsi că hiľiă- su, niham căt niham ma si s- vindica. 
Ahurhi s- priimna anarga pit măhălău şi cama dapoia parti di 
parti tu hoară. Dit aistu clipu ali Mariţi li vini hăirilica di cama 
ninit, ţi s- inşea partizan şi s- lăndidzea. A dadiľei li spăru cama 
lişoară şi canda ira dizligatå di a vărniľei alişi di hieru şi niaştep-
tat li vinea nyisari ti yinitorlu alu hiľiă- su. Năsă nyiusii soaţili, 
ţi aproapi li avea agărşită şi di yinitoru a lui nu va s- lăsa uşă di 
ali hoară ni dusă, mutrea cu ocľi disfapti, ti alidzeari ma muşata 
şi ma lucurtora şi ma tiñista feată ti hiľiă- su şi su căfta nveastă. 

Ş- căţe cădzu multu ntru ocľi la tuţ bănätori tu hoară dada 
nu s- făţea chideri aisti dzăsădiţeari,69 ţi inşa dzuuä di dzuuă 
şi cu ntriţeara a loru s- adivdzea ma multu. Avea arucată dină-

68 Duriñ = dhimbje trupore
69 dzăsădiţeari - thashetheme
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poi „aruşina”  şi nicăpsit continuea70 căftarili a ľei, aşi cum ira 
sprigiurată ta s-alidzea aţea feată, ţi va s-hibă nveasti ti hiľiă- su. 
Aşă, nintricut văr mesu, ea aproapi ľi avea ciucutită tuti vrăsţili a 
l’ei,  ma şi alti cu diadunzburări cu apropiaţiľi şi pi hoarli alanti 
armăneasţi ca: Lunca, Nicia, Şipsca ect. Dintră aisti căftari ali 
dadi ľi u avură valoară mari, nu singur ti ţi căfta, ma şi loari- dari 
hăbări nali ti horili a loru. Ea, iuţido indzea, mutrea pri ascumta 
şi pri afurişta featili a loru, ţi poati s- lu căfta ti susiri cu hiľiă- su, 
ama niţiuna di năsi nu lu umplea ocľiľi ti năsu. Di cum u ţinea 
minti ună di searili, nănti, ţi nchisea tu arniu, u avea zburirăt cu 
bărbată- su, Ndina, ma elu li u avea şuţăt:

- Nu ti ayiusea Mariţă, nu esti şacai aistu lucru, ari s-facă cu 
yitorulu ti hiľiu a noastu!

- Ghini, ghini, ma noi him părinţ a lui şi lipseaşti s- ni cilisti-
sim ti elu! - ľi dzăsi ea, ma bărbati- su ľi u tiľiă: 

- La s- ntreac şi aistă iarna di estina şi di primuveara, cănd 
s- ni turnăm dit arniu u ghixim cama aştrat lucru! Cu tut aistă ai 
ndreaptu s-mutreşti ti vărnă feată, ţi hibă lucurtoară, muşată, ma 
ş- mintimenă, ţi s- fac ti fi ciorulu a nostu! - dzăsi elu şi u ncľisi 
zburărea.

- Ghini u ai, bărbate! - ľi u şuţă ea şi căpsi. 
Dapoia diadunzburărea a loru s- dusi la hălili a loru, ţi nchi-

sea dit la etmusirea ti aştiptarea a iarnl’ei şi ti bitisirea a lucrili 
pănă la nchisira tru arniu. Anda li ghixiră ghini- ghini lucriľi 
şi problemăli ţi lipsea s- li u didea cali, eľi s- strimtară cu unu- 
alantu ca bărbat şi muľeară şi stătură aşiţ, diguşiţ, ca cum avea 
faptă an di anu cănd va s- dăsprăţea ti multu chirou di nidzearea 
hima tu arniu cu oiľi. Bărbatu, di cum ira strimtu după năsă u 
arichi somnulu. Ea nu ma o arichea somnlu, dit fănnăsirili ni-
căpsiti, ti undzirăli, ţi ntridzea taifa tu absenţa a protului di casa, 
scumpu Ndina. 

Aistă iarnă di estna, altăsoi ca aţeali tricuti di cama ninti, 

70 Continuea = vazhdonte
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dada Mariţă ăl’i nyilicisea sufl itulu şi inima dit vindicarea alu 
Tuna. Ti aţea arăspăndi ună bucată di oară tuti minduirili,   ti hă-
louri şi, cu fănărusira a ľei u nyisea yinitorlu a hiľiă-su: suserea, 
surarea cu numtă, pănă cănd su hărăsea cu nipot a nipoată. Aşi, 
nyisi cu ocliľi dăsfapti, cănd poati s- avea agiumtă ñeadzea di 
noapti u arichi somnu. 

20.
Iarna, tu aistă hoară armănească ira multu aspăr. Toamna di 

namisa ahiurhea bruma şi ploaia, ţi ľi pătridza armasăturli di 
paľi a sămănrlor pit adzri, grădiñ şi frăndz di pomñ ică soi di soi 
di armasături alti. Căt intră Brumalu s-aspără ma multu chirou. 
Dzuă-noapti nu dănăsea furtuñ, tufañ și ngľeţ. Şi aistă iarni nu 
fu altăsoi di alantăli tricuti. Aşi s-bitisi cu dialihea şi estinea. Ş-
căţe, di nivrera a lui şi inimăfrămtu, vru nu vru, cu urdinarea a 
dadiľei şi a tată-sului, Tuna stătu şi ľi u ntricu aoa, făţea lucri, ţi 
putea să fi ţea, diadun cu apropiaţľi alanţ di a casă. 

Cănd nafoară sufl a furtuna, ică didea neaua, ăsoţat cu vintu 
turbatu, cu treamburami lăhtăroasi, elu s-nclidea nuntru acasă şi 
ntriţea chirou cu căntari vărnă carti, ţi aduţea frată-su dit pulti. 
Căt vărnă oară zbura cu apropiaţľi ti lucruli di casă, ţi lipsea s-li 
bitisea tu aţea dzuă. Cama ghini şi multu hăirilicu tu sufl itulu li 
ntriţea cănd fi ţea chiroulu bunu, cu ţerlu ntregu limpidu şi cănd 
cristalili a neaul’ei, ţi alghiliştea sum soari lujinos şi ţi di căt a 
măedzili a loru s-videa arala. Pit aişti clipuri elu inşea nsus la 
Dzeana Dreri, aruchişa tu neau cu schii. Aisti giocuri pit alinică-
turi naturali, ţi tu hoara a loru nu iera păţănii a lui li făţea ghini 
că li furţea truplu şi adiľari lişoară. Ma aţea ţi u chiudusea ma 
multu tu aisti clipuri ira că aiminta ñicuramea, fi ciuriţea cănd 
giuca stog cu soţľi a lui vrăsta. 

Fără tuti aisti activitati, meşľi di iarna va s-părea multu lundz 
şi multu murziţ, că fu nviţată s-nu s-ncľidea nuntru acasă, ma 
s-alăga liber, ca vărnă puľi di păduri şi s-ľea cu lucrili a loru. Ni-
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aştptată chiroulu ma s-ngl’idza. Tu bitisere di Șcurtu şi intrearea 
di Marţu, neua pit chipturi la munţ, ş-căţe pri anarga, ma s-tu-
chea şi pit adzriľi ma s-dăzvălea pădz mări, ţi nu s-avea mutrită 
vărnoară tu chirou di iarna. Aisti padi ñiţ, nănti s-dăzvăli aco iu 
radzăli a soaru li acăţa ma multu şi cama ghini. 

Nibitisită prota stămăna di primveară s-arăspănădi alboasea 
a neauľei din hoară, şi s-alichi nsus pit chipturi di munţ şi ar-
măsăar nituchiti pit lundzi, honuri, păduri di chiñ, fadz, şi pit 
padzuri a loru, ţi nu li acăţa radzăli di soari. Pit mărdziñ, arăuri, 
trapuri, şopori nu s-mutrea ma ngľeaţătură dip shi pit mejdi bu-
buchisea iarba şi soi di soi di lilici agroasi.

Nu vă să trăţea multu chirou şi băhceii, grădiñ,păduri di aluñ 
să vicură cu verdzituri a frăndzloru, ţi inşea fără dănăseari şi 
amvilea ntreag loculu, ca vărnă sazmsă ghigandă veardi. Iuţido 
ti mbitea añiorizma di lilici poml’i, ţi ti angăna cu nostămăoasa 
a loru,ti mbănai cu tutu sufl itu aisti muşteţ, ghineaţ, buneaţ şi 
hăiriliţ di primuvera. Năheamă căt nihiamă, pit ubori, ma criştea 
soi di soi lilicili, săminati di muľearili şi featili tu hoară cu multu 
vreari. Eali disfăţea soi di soi di hromi: albaoas, gălbănoas, mir-
ghinoas, aroş shi alti, ţi undzea ca umbreli ngulti pi radha şi mu-
şeaţ-muşeaţ pi locluri, uboruri, lucrat ahănt cu căştigă şi vreari 
di bănători. 

Cu unu zboru avea intreat primuveara, cu tut muşteaţăli, ghi-
neaţăli a ľei. Aistă vineari cu ahăntu truoară vă s-dăţea ti bănă-
tori: cama călduri, cama multu lucri tu anotimplu primuveari, 
ţi avdădzea ş-di turnara a cupiiloru di oi dit arniu. Ti aţea tuţ 
bănători nu li căpsea măñiľi ti lucrari, tuş ca furidzili lucurtoari 
a locului, ta s-nu chirea chirou ăncot. Di tuţ iera ahiurhită şi ma 
li bitisea etmusirea a clivurilor, cľideari tu eali oili, tu ahurita 
şi cama nco, cu ngăldzerea a chiroului tu strundzili, ngărditi cu 
lemñi di fadz pit adzirili ta s-li cuprisieari. Tu aisti dzăli inşea 
nafoară, ta s-li hărăsea a chiroului culdurosu, absent ti năş di 
vărnă ţinţi meşi. 
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Aşi, ca tuţ oamñ şi Tuna scăpă di ncľiderea lungă acasă. 
Dzua alantă s-scula din ştăruţ multu crundu. Inşi la fi ridă, mutri 
nafoară pit tuti părţ și dzăsi: “Multu ghini, di tamam aşi vă s-
hibă! Dzua mbară s-veadi dit dimneaţă!...” - şi adiľi cu multu 
ahăndaua. Cu aisti achicăseari tu sufl itu, s-dusi la ţălaru, ta s-
agiuta dadă-sa ti muldzeari văţăli. Dapoia, după măcă dimneaţa, 
inşi pit căľiuri di măhălu, ta s-ciucutea cu bănătorľi şi cu vărnă 
soţ tu ilichea a lui, ţi nu să dusi hima tu arniu. Cu eľi alăxi infor-
măţ ti undzearili, ţi alăga gură di gură a oamiñloru tu hoară, că 
cum diţea eľi a unui-alanu s-fi ţeam niscănti dzăsădiţernări. 

Ma multu elu s-ăsoţea cu Uanci, cusurinu a lui. Soaţisira a 
loru iera multu pistioasă. Nu singur că ira cărscuţ diadunu, ma ş-
căţea elu ira multu lucurtor, nu inşea zborulu din gura ti secretur-
li a loru, ncľisu ca tu cľei şi nu u cunuştea minciunarea. Aţea ţi 
u ştia u păscănea tu frămti di nifricuşita, ocľiu ntră ocľiu. Ti aţea 
Tuna u ţinea aproapi şi zbura cu elu soi di soi di zboari di niţă-
nut africadz. U cunuştea un-alantu multu ghini dit bănara lungă 
diaduñ, ţi ahurhia di ñicurami pănă tu mărimi, gioñi ti mărtari, 
cum lu diţea părinţiľi şi viţiñiľi a loru. 

Cu elu zbura ti tuti ţivărili: cum u avea ntricut tu polima 
nilăsată, ma şi vărnă supţriri di undzearili urruti a ľei; cum u 
avea ntricut cu ncľiderea lungă tu spitalu şi pănă cănd ira turnată 
la hoară ect. Ghini ma istoria a vreariľei cu scumpa Leta, nu 
avea putut su spunea cum a niţiunului aşi al Uanci. Aistă u ţinea 
nuntru tu sufl itului şi inima, ca vărnă luñină bărbărută, ncľisă tu 
vărnă udaiu gărdită pit tutili făţlii cu mururi fără guvă, di iu nu 
putea s-inşea. Aistă pisti dată a ľei dzuua, ţi s-mpărţără, va su ţi-
nea ascumtu pănă s-ira yii. Ghini ma Uanci spunea tuti undzirăli 
fapti tu hoară cănd nu fu elu. Tuna avdza cu multu interes spu-
nearăli a lui, că vrea să nvăţa căt cama supţărili di ma limpidili 
a loru, ţi elu nu ştia. Multu supţiroasi ti suserea şi mărtarea ali 
Leta, dit elu li nviţată. Cănd Uanci ľi spunea Tuna li asculta, ama 
tutuna nicădzut ntru ocľiľi. 
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Di cănd acăţă s-aleaga iuţido pit hoară elu nviţă dit elu tutili: 
fapturi şi nifapturi, ti caiţido di la casa şi di a soia a ľei. Nvăţă, că 
cai avea moartă, că cai area mărtat, nsurată, că cai area susită, iu 
ş-cu cai. Ti aţea, tută astu chirou nu avea armasă ma ş-goală ţiva 
ninviţată. Alu soţlu ăli făţea căt vărnoară ntrăbări ti spuneari ţi 
ăl’i armănea multu murgoasă. Cănd s-bindisea că u avea aduchit 
ghini şi limpida, u pindzea ta s-spunea alti napoi. Ună dzuuă, 
cănd s-adună cu năsu la Ciacia, ca tutuna. u ntribă: 

- Uanci, ti ţi mindueaşti şi ţi achicăseaşti tru aistu clipu!? 
Soţlu tăţi năheam şi s-răspundi multu chiundusitu di aistă 

ntribari niaştăptat: 
- Nu ştiu, nu ştiu cum s-dzăc, Tuna!... Avărlinga di noi cul-

durera primuverească ţ-stărbati pisti frămti fără di căpsiri, avriľi 
noastmi diadun cu añiurizma di soi di soi lilici, ţi lilicisea muşeaţ 
iuţido pit hoară: pit mărdziñi di adzrări, ningă văliuri, trăpuri şi 
pit gărdiñi lucrati cu chefi  şi căştigă mari dit bănători lucrutor, - 
avdapsi elu şi căpsi.

- Aisti achicăsiu şi eu Uanci! Ş-căţe am multu chirou dăparti 
di hoara şi nu l-am bănată muşteaţăli di intreareai a primuvea-
riľei aua la noi, u aducheascu că va s-ntreacă ninga multu dzăli 
şi vă s-tornu cupiiľi di oi dit arniu, - dzăsi cu multu pasionu, ma 
ş-cu multu hărălichi, ţi ăľi inşa dit ahăndaua a sufl itlui. 

- Ghini, ghini u ai! Tamam esti chiroulu di turnara a loru di 
tru arniu! - dzăsi Unci şi să hipsi tu minduiri cum va li aştipta 
ş-căţea avea cama păţăni oi tu hoară. 

Oiľi a lui li avea misticat cu aţeali di cusurin-su prot, ira 
dusă estina frată-su cama ñic. Dapoia zburără ş-ti undzirăli năli 
la hoară, ţi s-dispărtară. Tuna s-dusi la casa a lui. Priimnarea a 
casa ntriţea ningă casa al Tunci. Ăl’i s-fănărusiră imajuri di ăso-
ţiarea cu muşatea Leta. Aminti dulţoasi momenţ din aţeu chirou 
niagărşiy, cănd elu s-aduna cu năsă pri afriştea. 
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21.
Tu bitiserea di marţu aistă hoară armănească, aua, nami-

sa aumbrigrei munţ analţ, neaua ma s-astridzea cama nsus, pit 
chipturi, căt Curdihoară, Nhaua, Cheatrili. Ningă dărmăoasili 
păduri di aluñi, iuţido sum eli, s-creaştea soi di soi di poñi. Săl-
ghea lilici cu ñurizma ş-muşăteţi şi lemñ agri ma dişcľidea fi -
lindz nali, azări s-li amvlea trupui a loru mplini cu frăndz. As-
părea ca ñiľi di tendi verdzoasi, adreati dit muľearili armăni. 
Iarba ma criştea şi ma verdzăsea  iuţido tru pădz, adzări, mejdi şi 
mărdziñiľi alu văľiuri, trapuri, ţi s-adăpa di apăli a loru, ţi di căl-
durea dzălilor sălghea avri caldz, fără căpsiri. 

Di mutrita a bănitorilor cu experienţă nu s-băga tu pidauľia 
(dilemă), că tutipta putea s-piştea pit aţeali mărdz di tora. Ai-
stă va s-diţea că iera tamam chirou di turarnari oili dit arniu, 
vahia măni a pimăni. Pi tuti aisti dzăli munţătoari lucurtori, ira 
hipţ tu etmusirea ti aştiptarea a cupiloru dit hima. Aşi, ca tuţ tu 
hoară şi oamñăľi di taifa Tuna, urdinat di Dadă-sa, avea bitisită 
ndridzerili a clivilor, iu va să ncľidea oiľi şi ñeiľi, vărnă dauă-
trei stămăñ, pănă cănd nopţ nu vă s-fi ţea araţoasă. Eľi avea 
mpărţătă medislu di clivi un parti cu trirădi scănduri, ta s-li ţinea 
mpărţăţ ñeľi, ta s-nchisea muldzerea. “Ţido esti azări, nu ari cum 
s-hibă cama ghini!...” - dzăsi dada. 

Ş-căte cu aisti lucri di etmusiri dada Mariţă lipsea ţi s-ľea şi 
cu aănsoţira a hiľiă-su, ţi ninga u vrea agiutara a ľei. Ti aţea 
năsă, ocľidisfati nu căpsea căştiga di năsu. Ghini ma şi Tuna, 
ş-căţe dadă-sa nu lu urdina elu s-fi ţea vărnă lucru ţi s-vrea. Cănd 
videa aistă fi ţearili di a hiľiă-su, nu ľi dzăsi ţivea, ţi s-nu lucra şi 
acăţă s-zburăscă pri tăţita: “Nu ari cama ghini, hilñiu esti vindi-
cată. Poati su pitriţem ti avigľara a oiľiloru, diadun cu picurari. 
Ti aistu esti ghineaţa su zbureascu şi su giudicămu aştreat cu 
Ndina!” 

Urdinii a taifi l’ei:
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- Lăsaţ lucrili! Tuti sunt etmusiti şi ndreapti ghini! Aideţ, s-ni 
nchisim ti indzeari acasă. Him azări tora ti aştăptari oiľi, canda 
s-yinu şi ază! - urdină ea

S-nchisi prota şi după năsă tuţ cu aradha. Tuna priimina 
după dadă-sa şi, tăţi năheamă ti minduiri, ăľi dzăsi:

- Cum dzăţ, am faptă ghini ţi urnimpsii ta să l-căpsim lucra-
rili!? - şi năpoi avdapsi. - “Alăi hiľe, u achicăseaşti inima a mea 
că după amarăţili, ţi ľi ntricumă pănă ază, fără di altă va s-ni yină 
ambareaţa, ghineaţa şi ti taifa a noastă!”. 

- Cum s-veadi estna vă s-avem amabarea şi ghineaţa, dado! 
- dzăisi Tuna şi căpsi, ta s-nvăţa ma multu di năsa.

- Aşi, hiľe, aşi va hibă fără di altă! - u şuţă ea cu şacai şi 
avdapsi.

 - S-va Dumnidzău ţi s-aveam şi hărauă cama mari acasa a 
noastă! Nimau avem traptă ntru aişţ doi-trei añ! Arălili  şi urutili, 
ţi avum păţăt nu va s-păţăm ma nco, că cu noi esti ndriptatea! - 
bitisi ea zboru. 

Şi sum vidzuta a ľei s-vărsă ună mutrită hărăsitoasă di ţi 
s-chiundusiră tuţ apropiaţľi a casiľei. Niţiunu di năş nu lu avea 
vidzut aşi dada di caişti di căt chirou, poati di cănd hiľiă-su avea 
inşit partizan. Elu şi alanţili u aduchiră că iu u avea zboru dada. 
S-răspundi cu ună moalosă şi ta s-nu nvărea, şi su adăvdzea ma 
multu aisti zburări, ti aţea ľ-dzăsi: 

- Tini u ştii, dado! Cum s-ţ-va inimă a-ta, aşi va si s-fac! 
Nu tricu multu şi avea agiumt acasă. S-aştăreară pi sufră ta s-

prăndzească. Dapoia cafi şunu di năş, anda s-căpsea vărnă muş-
cătură di oară, s-acăţa ţi s-ľea cu lucru a lui di acasă, ţi u avea 
urdinată dada Mariţă. Tu aţeu clipu Tuna, după ţi măcă, inşi la 
Ciacia, ta s-aduna cu soţľi a lui. Cănd agiumsi aco mutri că ira 
aduneat tuţ, canda u avea faptă cu zbor. Ti aţea elu diunăoară, ta 
s-nu didea nţipari a loru, ta s-nu făţea vărnă şacai ti amurziri şi 
ardeari cu elu, u dzăsi:

- Aveaţ văniţ tuţ!? Cama amnatulu fuscărcam min! - gri şi 
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acăţă locu. 
Aţia stătură zburără ti undzearili năli, ţi ira fapti tu hoară tu 

stămăna tricută. Ma multu zburărea a loru fu ti turnara a oiľilor 
dit arniu. Uanci diţea că avea avdzăt di tată-su, ţi area turnat aieri 
dit Muzechea, ti ancupărarea gărnu ti păni că area bitisit, avea 
ciucută cu Ndina, ţi ănsoţea cupia a lui, ţi area nchisit protulu dit 
arniu. După elu vinea şi alanţ cu cupia loru. Aşi avea nvăţat şi 
Sota dit frată-su, ţi avea vidzut şi elu.

- Măni, dinănti a prăndzlui, cupia a noastă agiungi prota 
la Şoşa! După a noasta ş-alanti, ună dupu unu! - dzăsi Tuna mul-
tu hărăsită şi s-sculă s-nchisească acasă. 

Aşi feaţără şi alanţiľi. Cănd agiumsi dadă-sa spusi hăbara ti 
agiungearea a oiľiloru. “Cama cătroari li ľea hăbărli mulearili a 
hoariľei di căt bărbaţľi!” - dzăsi elu pri tăţita. Ti aţea, napoia pri 
a lui, nu s-lipseaşti s-li zburăscă ti hăbărăli, ţi avea nvăţată di soţi 
a lui. Anda măcă ţina s-dusi la ştărutu ta s-doarmă. Ma somnulu 
nu ma arichea, şi nu ma u arichea. Pit mintea inşea şi intra und-
zirăli ună dupu alanti. Ma niţiuna nu trapsi, ta sta pi vărnă di eali. 
Elu nyisii cu făndăxira a lui vănirea şi agiungearea a oiľiuloru, 
adunarea cu tată-su, picurarľi, ţi va s-turna dit arniu. 

Aşi, hiptu tu aisti minduiri cu zori şi multu amnat putu su ari-
chească somnu. Ma aţea ţi ľi ngărca ma multu tu sufl itu şi ţi u 
stărbătea ma multu şi cama cu emoţi, iera doru ti dada Mariţă. Ea 
canda indzea pi ambara a ştilui clipu ali bani a loru picurarească: 
di un parti etmusira ti aştipteari, di alantă parti urdinarea a tuţlor 
di casă, tră bitisirea căt cama troară şi căt cama ghini a lucrilo-
ru, ţi iera urdinată dit năsă. După li bitisi lucrili, dada, ca totna 
mutrea că tuţ s-dusără pi cohiurli, ta s-s-hig cafi şunu tu ştăruţ. 
Ea, cu căndila tru măñ s-dusi la tuţ, ta s-bindisea că iera amvă-
liţ ghini şi vidzu cu ocľiľi a ľei că ma durñea ca ñeľi, agiumsi 
la ştărutu a lei. Anda s-ncľină, şi feţi căruţu cu măna din ndreap-
ta, s-hipsi ti durñeari. 

Dada, ş-căţe ira acurmat di lucrili greali a dzuuăľei, som-
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nu nu ma arichea, nu ma arichea. Pit minti ntriţea soi di soi di 
minduiari, ţi s-dispărţa di căt tuti părţ a banăl’ei a loru, cu tuti 
undzearili, cum urruti aşi şi buni. Ună arrău, ţi ľi u avea cărti-
tă ahănt multu tu sufl itulu a ľei, fu lăngoarea al Tuna. Tu aţeu 
clipu din ahănda a sufl itlului vinea ună boaţă dit tinărami, ţi ľi 
s-amintea, fu ghinaţea ţi s-dăsprţea tu năsă: “Mariţă, u mutreaşti 
că Dumnidză u avdză pălcărăserea a ta, hiľiă-tu, ţi vindicaş tini, 
yiseadză cu multu dor ti dzuua ţi su nchiseaşti dzinuru. Cum 
ma ñi spunu semñiľi, nu va s-hibă multu diparti!...”- ľi vinea 
aistă boaţă hărălicoasă. Năpoi avdivdzea: “Bana, aşi cum ari ară-
li, aşi aduţi şi ghineaţ, buneaţ şi muşteaţ, ama ţi nu suntă ahănt 
multu ta s-li agărşăşt uruteaţili!” Dapoia dupu ţi s-mundui ti 
aştiptarea a oiľiuloru, u arrăchi somnu multu amnat aţea seară. 

Ma s-bitisea Marţu şi neadză noapti ea aduchi că ma nchisea 
prota dzuuă a Aprirlui.

22
Puscutita di noaptea năheamă căt năheamă ma s-ñicura, şi 

albeaţa a dzălilor ma s-adivdza. Ntunicara s-amina ma multu: 
nănti aroşima dit ascăptari, după puscutida, s-aştira anarga pisti 
hoară, arăchindai tu siñiľi a ľei ghigandi ţido: loclu, munţi, pă-
duri, văli, trăpuri, adzări, grădiñ şi căsi. Cănd puscutida s-timsi şi 
ľeaţa a ľei acăţă hoarea, ea cădzu tu tăţimi ahăndăoasă. Atumţea 
di nafoară s-videa disicarea a ľeaţľei di luñişirea a căndiľiuloru 
şi alătrara a căñiloru. După s-apuna luñina a căndiluloru unu căt 
unu şi pi arala s-avdza vărnă alătrari, spunea că tut yiiľiăi cădzu-
ră tru somnu. 

Aşi triţea chirolu: cu alăxirea a dzăľei cu noaptea, tu aistă 
anotimpă di primuvară tră bănătoril’i aştiľei hoari armăneas-
că. Tăţita şi piscutida u amvălea ţido ş-caiţido şi pănă pri aprita 
nu s-videa ţivea dip, maş-goală vărnă luñină slabioasă, ţi inşea 
di vărnă pingieară di căsili. Nu s-videa niţi căsili, niţi valuri, 
niţi chipturi a munţloru aumbrigrei, niţi nyilicirili a stealiloru 
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şi niţ nyilicira a luniľei din ţeru, că eali l-avea, amvilită neagur 
murgoş, ţi si sălghea tăş după prăndzu. Singur s-avdza şuşurărea 
a valurloru, azghilirea a căñurloru şi a agrimloru, ţi nu s-adu-
chea, că nacă ira auhui ca luchi, tu negură din pădurăli mări, ţi 
criştea avărliga di aştiľei hoari. 

Cu un zboru, ntreagă hora avea cădzut şi area hiptă tu somnu 
ahăndoasu. Căt proatili luciñăľi a apriril’ei di dzua nauă, niaştip-
tată s-vărsa pisti hoară. Tru ună minută s-avdzără chichiradzľi, 
cănţľi muşati a căcoţloru, ţi s-dispărţea casă di casă şi măhălu di 
măhălu, ca vărnă melodii di a unui coru, ţi nu ştea s-dănăsea, ţi li 
spunea a bănătorloru aprira di dzuua şi li striga s-dăştăpta. Aisti 
aprirea nu iera idiyi ca dzălili alanti a primuvearl’ei. Singur aiştă 
horiaţi cănoscu ghini aistă dzuuă di aştiptari a cupiiloru di oi din 
arniu. Cu aistă turnari ira ligată bana a loru, tu aisti mărdz aspri, 
grei şi cu chiroi aspăroasi. Ti eľii cupiili ira scumpi, vruti pisti 
ţido altă di avearea a loru. 

Cum s-videa iuţido oamñľi, bănătorľi, fură diştăptaţ, cu ñit 
cu măr şi ma s-etimusea ti aştăpteara a oiloru. Aşi, ca tuţ şi Tuna 
s-dăştiptă tu unu chirou cu apropiţiľi di casă şi, după ţi spălă 
făţili, s-dusi ta s-măcă năheam păni cutrăoară. Anda s-salută cu 
dadă-sa şi alanţ inşă nafoară, ta si s-adună cu soţľi a lui di ilichii, 
aşi cum avea lăsat zboru di aseară, ta u s-işa dininti a cupiiloru 
s-aştipta la Şoşa. După s-adună cu eľi s-nchisiră ta s-agiuta cafi -
şunu ti-a lui cupiă. Cănd agiumsăr aco, prota inşi din pădura di 
dzădimi la Vgheştă, cupia al Ndina. Dapoia inşiră alantăli, ună 
dupu-ună. Tuna, căt li vidzu, cănăscu diunăoară eali, şi cu tută ţi 
mutrerea iera ninga multu dăparti, că singur oiľi a loru ira albi şi 
ma multu di lai. Nănti a cupiiľei mutri trupulu a tata-slui, Ndina, 
ţi stridzea mulărăli ngărcati grei cu hălădzăli a loru picuraresţi. 
Diunoară si s-sălghi di nigrita vărnei zboru a tată-sui şi u diguşi 
cu multu doru:

- Ghini vaniş tate! - şi armasi tăţitu ca mutu că nu pătu s-
scutea vărnă altu zboru din gură.. Tu aţeu clipu, Ndina tată-su a 



143Namisa di munţ aumbrigrei - Greva

lui, ţi ntru tută hoarea s-cunuştea ti mintimenia şi bărbătaţea, o 
ascumsi dorlu, ţi l’i bătănea cu forţă sum cheptlu, s-apăndisi a 
diguşaril’ei alu hil’iă-su cu idyiuli zboari ca elu.

- Ghini ti afl ai, hiľe, scumpulu a meu! - şi-u strimsi ninga 
unăoară ntru siñľi a lui cu multu doru, ţi ti Tuna va s-diţea că 
tată-su, singur căt vărnăoară u dispuľea aşi dorulu. 

- U aveasca loată cu dialihea dorulu!” - dzăsi pi sinea a lui şi 
căpsi niavdaptă vărnă zboru altu. 

Dapoia s-adună cu picuraľi, ţi şi cu eľi s-salută pri armăneşti, 
că şi năş u grea şi u aduchea idyea ca bănătorľi alţă armăneaşţea. 
Cănd ľi u bitisi salutărili cu năş, s-aprucheară doiľi căñ şi acăţară 
s-s-freacă după năsu cu doru. Aistă soi di fărcari iera salutarea a 
loru cu Tuna căţe o cunuştea di cănd fură ñiţ. Li alăsă căñiľi la 
capulu a cupiiľei şi diunăoară s-hipsi namisa a ľei şi, ori-ori, cu 
mutreare, ori-ori angănănda pri numi, s-saluta cu tuti oiľi a cu-
piiľei. Tuna, cănd s-asigură că nu avea arămasă ţiva altă ti salutăi 
s- mistică cu tată-su şi, cama dănăpoia, cu picurarľi, zburănda cu 
năşă... 

Niintrata a prăndzului agiumsără Înhau, iu vă s-li ţinea oiľi 
vără dauă-trei stămăñ, pănă chiroulu s-ngldzea ma multă. Aţia 
viniră tuţ di acasă ta s-aduna cu Ndina şi s-agiuta ti lucrili a 
oiľiuloru. După ţi li rehatiră oiľi, tată-su strigă a picurarloru ti 
măcari prăndzu şi dzăsi al Şahin ta s-fugă la casa a lui ti vărnă 
stămănă diadun cu hiľiă-su, că avea multu chirou niaduneat cu 
apropiaţľi a loru. Anda fudziră picurarľi, Ndina ľi urdină tuţ di 
acasă ta si s-ľea cu oiľi, pănă s-turna din vacanţă năşi. Aistă stă-
mănă dit abastenţa a loru va s-fi ţea cum va s-fi ţea, că oiľi vă s-li 
sălghea ningă hoară pit mejdi, pit mărdzi a trăpuriloru, pit pădzi 
di avărliga tu hoară, şi ma multu la căldurăoasa Nhau. Tru aistu 
clipu, Tuna, cănd aduchi că tată-su nu vă s-urdina elu ti aviľeara 
a oiľigarea s-apruchi la tată-su şi ăli căftă:

- Tate, miparna că mi agărşiş ta s-mi urdinedz! Poati min-
dueaşti că nu pot s-li avegľiu dot, că nu escu vindicatu ninga! 
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Ţ-dzăc nu ti fricuşea! Potu, potu s-li avegľiu şi eu, că avărliga 
vă s-ľi sălghim! - căpsi elu şi aştiptă fricuşitu că tată-su nu vă 
s-ľi didea ascultari. Ma tată-su, nu apăndisi diunoară. Să -driptă 
şi ntărbă Mariţă:

- Muľeară, cum dzăţ, poati i nu poati s-li avegľi oiľi Tuna!? 
Esti vindicată!? 

- Poati, bărbate, cum nu poati! - u şuţă ea dinunăoară.
- Ma că esti aşi ş-tini va s-mi agiuţ! Ma multu dzua că noap-

tea va s-li avegľiu ma multu mini! - avdapsi elu. 
Tuna nu gri vărnă zboru altu şi s-hărăsi că tată-su nu ľiu as-

parsi, s-dusi s-ľi aprea oiľi, diadun cu dauli surări. Dupu aistă 
dzuuă aistă taifă armănească vă s-priimina cu lucrari fără acur-
mari di a anotipuriloru şi tu sărbătorira dzălili cu semnu. 

După văr patru-ţinţi stămăñ va sărbătăorea Paştăli Mari. 
Săbătorearea ira ună tradită muşată a aţlor bănători arămăñ. Tută 
stămăna di Paşti Mari s-sărbătorea dit tuţ oamñiľi tu hoară, cu 
ñiţ şi cu măr, ma multu tinărl’i, ţi dzuuă di dzuuă a aţľei stămăni 
s-adunea la Padea di Ncor, iu ncorurira şi canta canţuri muşati 
armăneşţi. Aţia nchisea cunuştearăli, oaspăţirirăli, ţi dapoia 
s-şuţea pri vrearea di dialihea namisa di năş. Cu un zbor aţia iţi 
tinăr alădzea vruta ică vrutui. Ti aistă şi Tuna, cu soţľi a lui ma 
s-etimusea ti ncorurirea şi căntari tru aţeali dzăli, după ţi bitisea 
lucrili. 

Stămăna a sărbătoarľei vini multu cătrăoară, ahănt căt al Tuna 
l-aspăru canda vini niaştăptat. Ma aţea ţi u stirdzea ma multu ira 
că elu tu aistă stămănă, ş-căţe area arucutit multu chirou, nu ľi u 
avea agărşit dip, ma u ţinea ncľisă ca tru cľei nuntru di sufl itu a 
lui. Aco stătea ascumtă istoria a vreariľei a lui cu muşata Leta. 
Ş-căţe ira cătăpăţitu su agărşa aistă prota vreari, ea stătea ca jaru 
aroşu sum cinuşi, ţi ma ş-năham su nţachi, s-diştăptă di nău şi nu 
s-afl a itrii ta su apuñ. 

Cumţido s-hibă aistă vreari tru inima a lui avea lăsat urmi 
săntoasi, ţi ş-căţe el multu ori s-ciucutea su ştirdzea, nu putea că 
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nu putea. Ti aţea tră tutu aistu chirou dininti di sărbătoarerea a 
stămănľei la Padea di Ncor, tuţ soţil’i a lui s-azărira ta s-ľi hări-
sea aştilor dzăli hărăilicoasi. Din tuţiľi, ţi area aduneat la Ciacia, 
singur ti aistă stămănă s-zburea. Tuna avdza cu multu căştigă 
ş-căţe nu o didea multu ti aisti soi di zburiri. Ti elu ira ncľisă dit 
cliplu cănd u nchisi continuira a vrearil’ei cu Leti. Ti aţea avdza 
şi mutrea fără interes zburărea. A lui ăľ-aspărea că uşili a vrea-
riľei di napoi ira ncľisi ti tutuna. 

Cănd cicioario aduţea pit locuri, iu s-aduna ascumta cu Leta, 
pri tăţita aminta şi zbura aţeli clipuri nidiftursiti: “Dit aistă vreari, 
ţi mi mpărţăi cu vreara a mea, vahia ţi amintai!? ţivea, ţivea!...” 
- s-apăndisea năsu pi sinea a lui. - “Ma s-nu făţeam aisti sacrifi ţi 
noi, atumţea, nu vă s-aveam aistă libertati, ninga va s-iram sclavi 
alu ehţuri xeñi, capu-apuş, fără tăñii. Multu scumpă u păltii ai-
stă polimă a libertatľei. Chirui prota vreari, mi lăndădzai, stătui 
tu spital multu chiru, mi stărbitui cu mortea pănă mi vindicai. 
Ghini ma tora jgľoatu pit hoară singuroasu, dispăratosu, imină-
vătămatu, niştiut că ţi cali va s-ľau şi ţi mi aşteaptă tu yinitoru, 
ţi, di cum s-veadi, vă s-hibă cu multu dureari şi multu lungu. Ma 
cumţido, cum eu şi sotiľi a mei him măndăr, că feţmă bunaţea ti 
patrida a noastă. Ti ea chirură bana soţiľi a mei tu lilicea a ľei, ma 
şi vrearea ca mini. Halali la s-ñă hibă sacrifi ţa a mea şi a soţloru 
a mei, a lea scumpă patridă! Hăraua, ghineaţa şi muşteaţiľi la 
s-vearsu pisti tini fără dănăseari!...”  Ghini ma a prota dzuuă, ţi 
s-ahiurhea sărbătoarerea la Padea di Ncor, ningă seara s-adună 
cu soţľi a lui, ţi u ntrăbară, că va s-vinea şi elu ti ncoruriri. Elu, 
anda s-mindui ună măşcătură di oară, s-apăndăsi a loru pri şcurt: 
“Poati, poati să yinu!” Cănd s-mpărţă di năşi, tru priiminara ti la 
casă, diţea: “Cu tuti aisti dispărări, ţi ñ-am tru sufl itu, va s-negu 
la Padea di Ncor dzuuă di dzuuă tută stămăna, diadună cu soţľi 
a mei, că aşi esti zăcona a tinirlor aua la noi!..” 

Dzuua ti nchisi sărbătoarerea ira ună stămănă ninti di Paştili 
Mari. Tu aţea dzuuă elu căt ira dăştipteat, stătu ună măşcătură 



146 Ligor Thano

di oară aşi, tăţită ntru ştărutu, mutri luñina a dzuuăľei nauă, ţi 
s-piscănea pisti duşemeia a udaul’ei a lui. S-sculă diunoară pi ci-
ciori şi ninvăscută s-dusi la fi rida şi u dăsfeţi. Pisti elu diunăoară 
s-păscăni arăţima a primuveariľei. Anda ľi teasi căt susă, căt tru 
larga măñiľi şi cicioarili, şi anda căpsi năham, mutri nafoară şi 
s-ciudusi, ma ş-chiucuni71 di muştaeţili di ţărearirea a puľiloru şi 
dit tutloru alanti muşteţ, cu ţi ma s-nchisea aistă dzuuă tu ahurhi-
ta distămăna di Paştili Mari. N-armasi om, ñicu şi mar, fi ciuriţ şi 
featiţi din tuti casili, ţi nu s-dusăr ta s-disfăţea stămăna di sărbă-
toarerea al Paşti Mari, ta s-ncorurirea şi s-căntea la Pada di Ncor. 
Cănd acăţă si s-nvească dipi oborulu li vini ună melodii a unui 
cănticu, ţi şi elu u avea căntată multu ori tu ñicurami. Aistă vă 
s-dăţea că avea intreat dzua sămtă, San-Lazarulu. Ficiuriţľi cănd 
vidzură Dada Mariţă, ţi ma inşa ti aştăptari ş-ti dari dhoari, eľi u 
sculoară cama multu boaţa:

Yină, yină Lazarulu,
că ma yini Paştăli,
Paştăli cu uau aroşi,
uau aroşi di Gioi Mari,
săn codea di cărpătoru!...
Dada Mariţă dhorusi soi di soi di măcari a fi cuiriţlor, s-dusi 

la sunduchea a ľei, scoasi nvişterea alafrănga, ţi u avea adusă 
hiliă-su ma mari, Tasi din Curceaua ti Tuna, ta su nviştea tu aistă 
dzuuă di sărbătoari mari. U lo nvişteara mbraţă şi cu cătroara s-
dusi la udaiu al hiľiă-su, ţi tru aţeal clipu ma s-nvăştea cu strañ 
di dzuuă şi li sălăghi nalăli pisti divanlu, lí dzăsi di cu buna şi cu 
dizñirdari: 

- Nveaştăti cu aisti nalăli, curban dada, că aşi esti ghini, că 
dada va s-di veadă ca gioni multu muşat ază!... - dzăsi ea şi inşi, 
n-aştiptă ta s-lu mutrea că cum ľi vinea aistă nvişteari. 

Tuna vru nu vru lu nvuscu aistă nvişteari, ţi ăl’i dedi cu mul-
tu hărauă dadă-sa. Anda u nviscu, achicăsi că aistă costum li şi-

71 Chiucuni = kënaq
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dea multu ghini, tamam ti trupulu a lui. Dit ahăndaua a sufl itului 
ľi vini ună hărauă, ţi u avea agărşătă di multu chirou, di cănd nu 
fu dusă partizan. Dit aistă chiucuniri a sufl itlui li gri a dadľei:

- Aidi, aidi, dado, că mi nvăscui! - şi acăţă s-alagă pit udau. 
Dada, căt intră, diunăoară ľi u ură:
- Cama muşeat ti dzinuru! 
- Ti hărustisescu, ti aistu costum muşat! - şi mutri tru yilie 

avdapsi. - Fuscărca diarihina multu muşat, nividzută!...
- Aidi, tora nchiseatăti, că ma ti aşteaptă soţiľi! - dzăsi năsă 

cu dizñirdari moali pisti păltărli a lui, - şi avdapsi: - Ñ-angani 
inima că, tu aisti dzăli va s-aledz vărnă feată lucurtoară, tiñisită 
şi muşată ca vărnă zănă! - şi l’i ndripta iacľiuri a costumlui. 

După aisti zboari hărăsiti elu tăţi puţin, ascumsi dorlu ţi bătă-
nea sum cheptu tră amintara aişti sărbitoarerea, cănd avea băgată 
vreari cu muşata Leta. Dit amintarili u şuţă a dadiľei:

- Dado, nu ştiu că ţi am!?... Canda nu s-ñ-neadzi aco la Padea 
di Ncor, ñi aspări canda am agărşit giucari ncor, ma ş-ti căntari!

- Hă, curban dada, nchiseatăti! Mut măna dit aistă pridauă, 
că nu ti aduţi iuvea! Nchiseatăti, nu ñ-aspardzi a ñia! Cănd s-ñi 
yiñ dit aco va ţă fug aisti pridauă, ţi ti cărteşti tu sufl itu vătămată 
dit lăngoarea! 

Aşi, adăratu muşat, năhamă cu vreara a lui, ma şi cama multu 
di pănădzerea a dadiľei, Tuna aţea dămneaţa s-nchisi tră Padea 
di Ncor, aco, cum dzăc cama auşaţ tu hora, iu s-aprindi ncorulu 
şi căntătcu di tineraţl’i ca foc yeangăñiu. Cănd agiumsi, mutri că 
ira adunată tuţ bănători, ñiţ şi măr, muľeari şi bărbaţ, feati şi fi ci-
ori, nvăscuţ cu costumi nal’i alafrănga. Ncoru şi căntarea, asuţit 
di malodii muşaţ di tradita armănească, ira ninga yii, aşi ca cum 
au fut tutuna. Sum sunara di fuleruli şi gaidi, ţi li bitea ma multu 
trei-patru bărbaţ tu hoară. 

Aşi s-nchisi sărbătoarearea cu mari hărau. Ma auşaţ, s-mis-
ticară cu tinăril’i vărnă disa di sahati, s-sculară unu căt unu şi 
fudziră la căsili a loru. Atumţea padea s-amvăli şi s-apreasi ma 
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multu, dit ncorurăli şi căntarăli di gioani şi gioñ. Sum melodii a 
fuleruili şi gaidi, ciciorili a featilor şi fi ciorloru s-păscănea pisti 
padi, ţi di forţa a loru, aspărea canda trimburara ntreagu locu. 
Măñăľi şi mutrita a lor s-păscănea pisti unu-alantu, tuş aco iu ľi 
u angăna vrearea. Aisti ncoruri ănsoţea una-alanta şi ţă aspărea 
canda nu vă s-avea vărnăoară bitisiri. 

Tuna, cănd agiumsi la Padea di Ncor, stătu ună măşcătură di 
oară diadun cu soţľi, ţi n-ira sculaţ ninga tru ncor, mutri videari 
limpida şi apreasă ca foc. Căt ma multu triţea chirou, ahănt ma 
multu ma u trădzea şi arisea elu aistă hărauă. Nu putea s-ľi u 
spunea dot hraua dit sufl itu a lui, cănd mutrea arădearili a tinăr-
lor, ţi ncorurarea şi cănta ahănt muşaţ. Di aco, iu li mutrea elu, 
arădearili a loru aspărea ca mărdzeli cu soi di soi di boi, ţi si 
silghea nvăştearăli muşati. Tuna li mutrea cu perieari aisti ară-
deari, nihamă căt nihamă ma li criştea tu sufl itu vreara ti sculari 
şi să hidzea di bairi lundz, ta s-ncorurea şi s-cănta cu tut inimă 
şi forţa cu năş. 

Tu aţeu clipu, cănd elu ira tru aistă pridauă, niaştăptată ună 
feată u trapsi di măñ. Tuna, vru nu vru, s-hipsi tru ncoru după 
feată, ţi elu angăna şi ănsoţia, niştiut că cai şi a cui hiľiă ira. 
Anda vinăr avărliga vărnă dau-trei ori vini arada a ľei, ţi s-ľi u 
astgridzea ncorlu. Ncorurira şi ndriptara a lui dit ea, ira multu 
mushată, cu jgľioati ori-ori anarga şi ori-ori cu arăsari. Ahănt 
ghini ncorurira lăita di năsă, căt al Tuna ľ-aspăru ţi a ľei nu ľi s-
afl a altă soaţă. După ea, vini arada şi al Tuna ţi s-ľi u astrindzea 
ncoru. 

Pit a căpsiri, Tuna u mutri ma ghini aistă feată, ţi u striga tu 
ncoru pri numă. Elu nu o cunuştea. Poati ţi u cunuştea di multu 
chirou ma vahia u avea agărşătă. Mindui că poati s-ira vărnă cu-
surină, ma cănd ntribă Uanci, că cai şi a cui ira aistă feată, nvăţă 
că ea ira hiľiă-sa al Iorghi, a mastrului ma cănăscut tu hoară a 
loru. El s-cunuştea din tuţ ca bărbat ndreptu şi tiñisit. Aţea ira 
ma ñica namisa di trei surări. Atumţea s-aminti că năsa ira doi 
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añi cama ñic di scumpa Leta. Ăsoţit pit ncoruri cu năsă, elu, nia-
duchita nu lăsă aradă nincorurari. Cănd s-bitisi ncorurira di pro-
ta dzuuă, Tuna, di cum ira chiundusit dit gioneţa, ţi spusi aistă 
feată, niaştiptată s-apruchi di năsă, cănd va s-nchisea acasă, ta 
su ănsoţea şi ta s-alăxea ndauă zboari. Şi ea l-deadi aprucheari, 
canda u lo cu minti că ţi vrea elu. Nu s-mindui ma ncuo, ta s-ľi 
cafta zboarăli cum va su nchisea:

- Anghea ti ncľiami!?...
- Anghea. Nu mi cunoştă?! Escu cusurinisa ali Leta, hiľiă-sa 

alu Tunci. - u şuţă ea diunoară. 
- S-ţ-dzăc ndreaptu u nvăţeai dit soţľi, că cum ti ncľimai şi 

că irai hiľiă-sa ma ñică al mastrulu Iorghi, ama nu pătăpsii că 
irai vărnă cusurină ali Leta. Ari multu chirou ţi nu ti am vidzut. 
S-feaţără mulţ añ, di cănd inşai partizan şi di cănd hiu turnat nu 
am avut tiha s-ti adună iuva! - s-justifi că elu şi avdapsi. - Ma 
s-nu mi strigai tu ncoru, nu vă s-ti cunuşteam, că hii cărscut şi 
ai lotă ună videari ca feată coaptă! - u ncľisi elu zboru şi aştăptă 
că ţi vă dzăţea,

- Mini ti cănăscui diunoară, că ti am vidzută şi altă oară, cănd 
am vănit la casa alu Tunci, viţinu cu voi! - u şuţă ea cu zboari 
elifteriti.

- Ai ndreptatea. Tora ñi-s-aminti că voi cu Leta hiţ proati 
cusurini. Tatăñ fraţ! 

Ta s-zura cama multu căt cama multu şi avdapsi.
 - S-ştii că ma ñiţľi ľi ţănu cama ghini minti ma mărľi!
- Aşi, aşi esti! - dzăsi ea şi tăţi, 
Să feaţi azări s-avdă că ţi vă s-ľi dzăc elu ma ncuo. 
- Nu ştiu că cum ţ-ar aspărut, ma mini mi hărăsi multu aistă 

ănsoţira ţi ñi dideş adză! Ti aţea ti mersescu dit inimă! - şi tăţi.
- Ş-mini mi chiucunii (ntirisii) ahănt multu, căt nu pot s-afl u 

zboari ţi s-li spun! 
Atumţea niaştăptata s-dzăsi a ľei:
- Măni va s-yiñ!? - şi aştăptă apăndisira.
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- Va s-yin, fără di altă, dzuuă di dzuuă! - u şuţă fără priadauă ea. 
Tuna, tru aţel clipu, ş-căţe ma s-apruchea la măhălăulu a lui 

şi lipsea si s-mpărţa, u ănsţi pănă la calea, ţi aduţea la casa a ľei.
- Ñi yini ghini ţi tuti aisti dzăli vă s-ncorărăm şi s-căntăm di-

adun! - ľi dzăsi elu cu multu sigurii, ţi nu aduchea di căt ľi vinea.
- Cum nu!? Aşi mindueascu ş-mini! - ľi s-apăndisi ea şi s-

mistică cu soaţili a măhălui a ľei
Nu agărşă su salutească cu mănă sculat, ţi vă s-dăţea: “Ghini 

s-ni videam!” 
- Ghini s-ni videam!” - u şuţă şi elu cu idyiu semnu şi s-nchi-

si si-s-duc acasa a lui.
Priimina şi mintea acăţă s-ľi lucra ti pribănărea di prota 

dzuuă la sărbătoarerea a Paştilui. Ghini ma s-fănărusii imajulu 
a featiľei, ţi ľi inşi dinănti. Tru aţeal clipu a lui si sălghiră multi 
ntrăbări, ţi avea nuntrui: “Cum ni căniscum!? Căt fuscărca căr-
scut!? Căt iapii ari sălghită!?... Ma ş-căt mutrită muşată sălghe-
aşti dit tuti părţăli dăzvăliti a trupulu a ľei di tiniră feamină!? 
Singur ună semnu a ľei ari armasă nialăxită, u ari aşi cum u ar 
avut, di cănd vinea la cusurină-sa, niinşit mini partizan. Aistu 
semnu area ocľiľi a ľei, ţi şcrăpra ahănt muşaţ, cu aţeli beburi 
hromiti ca cu vinta din ţeru limpidu. Ma aţea, ţi-u chiundusea ma 
multu ira gioneţa a ľei, ñi deadi cunuşteari şi zburăra nifricuşit. 
Tora aducheascu că ea şti multu ti mini, poati s-şti şi istoria a 
vreariľei a mea chirută cu cusurin-sa!... „Poati, poati!...” 

Cu aisti tu minti s-aduchi că avea agiumtă acasă. La portă ma 
u aştiptea dadă-sa, ţi, dupu mutrită, ţi avea loat, ca vărnă mindu-
itoasă, canda loa cu minti că fără di altă a lui vărnă ţivea lipsea 
s-avea undzit aco la Pada di Ncor. Ti aţea ea nu u cărti cama 
nclo: “Cama ghini s-nu o cărtesc, ta afl ă inşi ambareaţa a lui!”. 
U alăsă s-intră tu cujină, iu năsă avea aştărăt măcara. Tuţ ira tru 
sofră. Singur Tuna vini cama amănat şi diunăoară acăţă loclu a 
lui tu sofră, ţi avea arămasă goal. Dada Mariţă, ş-căţe avea loată 
apofăsii, ta s-nu cărtea hiľiă-su pănă elu s-bitisea măcara, napoia 
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nu si s-aştiptă. S-aprochiă şi l-dzăsi:
- Măc, măc curbani a dadiľei, că eşti acurmată!
Tăţi cu troară că aminti apofăsira a ľei. Tuna u ştiea că dadă-

sa va su nţăpa cama multu, ma feaţi canda nu avdză ţiva. Cănd 
bitisi măcara şi elu vă s-indzea la udălu a lui, ea u strigă cu bună 
şi nchisi su nţăpa ti aţea ţi ea u avea multu merachi ti yinitorlu 
a lui:

- Ti cănoaşti dada, că ţiva ţ-ari undzită, ti aţea nu ñ-ascundu!..
- Dado, nu mi nţapă ma multu, esti crund s-zburăm ti aistă! 

Su lăsăm a chiroului şi dapoia s-ľi u giudicămă diadun ş-cu tata! 
- şi s-dusi s-căpsea la udăulu a lui. 

După ţi căpsi, elu s-nchisi ta s-ľi agiuta a tată-su şi picurari ti 
muldzeari şi ncľideari tu călivă oiľi. Aisti lucri elu u fi ţea nimin-
duita, că mădua a lui bătănea aľiura. La andămusira şi ncrorărea 
cu Anghea la Padea di Ncor ţi avea aspartă tăţita a lui. Tu aţeu 
clipu elu ş-căţe s-cilistisii su dizvălea sinea, nu şi nu ma aduchea 
limpidă, că ţi area aistă undzeari, ţi u scutura tută fuirea72 a lui, 
pănă la supţărli ma ñiţ şi ma nividzuti. 

Pit tuti stămăñ di sărbitoarea, s-andămusea, giuca ncor, căn-
ta şi zbura cu ea ti multi ţivări di bana, nidănăseari dzuuă di 
dzuuă. Angăneari şi ănsoţirea pit tuti cohiuri di padea pitricută 
di Dumnidzău, ti cunuşteari şi ti ligari featăli cu gioñăľi fi ciori 
ntru vreari. Dit aisti zburări nu armasi ţivea niacăţată n-gura, 
cum ti elu, cum ti undzearăli la horă, tu chirou di absenţa a lui. 
Avea armasă nizburări ti cusurină-sa, Leta. Ntru sufl itu şi inima 
lui avea multă ngărcari şi nu lăsa reahati. 

Cănd va s-dişcľidea zburărea ti cusurini-sa, Leta?... 
Ună dzuuă Anghea disfeţi zbori, niascundeari ţiva ti bana a 

ľei di feată. Cum diţea dada Mariţă “nu singur mintimenă ş-mu-
şată, ma ş-lucutoară fără soaţă”. Cu multu nămustră spusi: “Mini 
am trcută multu cu năsă, tăş ca soară... Ti noi nu avea misteri, că 
72 Fuirea = qenia
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spuneam a unei-alanta ţido ţi n-undzea. Didadun giudicam, cum 
aţeali ţi ira ambari şi aţeali ţi ira anapudha…” - şi s-cilistisi ţi s-
didea caliinşări di spunerea a ľei. 

Tu aistu clipu Tuna ntrăba pi sinea a lui: “Poati ţi ar spusă, 
ma ş-poati ţi s-nu ar spusă!?...” - şi aştăpta că cum vă s-conti-
nuea diadunzburărea a loru. Ti aţea elu s-minduea că cum va s-
făţea şi cum va zbura cu ea nănti di dauli acazi. Aşi elu dedi cali. 
Macă ea vă s-inşea tu ucaza prota aleapsi să sburăscă cu multu 
nămustră; macă inşa ucaza a doilu vă s-zbura ncurpiľatu, ta s-nu 
spunea vărnă undzeari di istoria a vreariľei a lui cu Leta, căţe ira 
sprigiurat su ţinea ascumta pănă tu soni. Ti aţea elu avea mindui-
tă, ţi tu andamusirea di alantă va su nţăpa ta s-spunea ma multu ti 
cusurină-sa şi aşiţ feţi. Anda ncoruroră şi căntă, cu tuţ tinirl’i di 
hoară, s-dusăra la choşea, iu stătea pit căpsiri. Elu ľi s-căft a ľei:

- Anghea spuñimă ti cusurin-ta Leti, iu esti, cum treaţi aco 
iu esti mărtată, că ea ira ună feată tăñisită şi lucurtoară, armăncă 
gioană! Ti cunuşterea şi oaspitatea ţi am avut cu năsă, ľi-urescu 
s-băneadz hăroasă şi s-hibă hăirlitică că o ari dhichi! - şi aştăptă 
răspunsu a ľei.

- Ţi s-ţă spunu!? Ea s-mărtă nfărămcată, dispărată, că nu pu-
tea su şuţa zborulu alu tată-su. Si şti că featili armăni s-mărită 
după zacoñ, ţi nu li toară zborulu dată di la tătăñi. S-mărită sin-
gur cu aţeu, ţi alegă părinţiľi. Nu pot su spună dot di tamami 
dertuli a ľei, nicatu cu plăndzeari fără dănăseari cănd n-adanam. 
Aşi s-mărată mărata la hora Nicea, anulu ţi tricu. Di atumsina 
escu adunată cu năsă goală ună oară, cănd mi duş tu hoara a 
loru, la ună numtă. Ea mi ntribă ti tini. Ma nu avui ţi s-spuneam 
că nu ştieam ţivea, ninga nu areai turnat dit polimă şi spitalu. Ea 
ñ-aminti dimăndarea, ţi avea dată cănd s-mărtă. Aţea dimnăndari 
u ar scriată tru ună carti, ţi mini u am ţinut cu pisti pănă ază, ţi 
singur s-ţă dauă aţea ntru mănă! - bitisi ea zborulu şi dit sinu a 
ľei scoasi cartea şi lu deadi a lui. 

Elu s-trimbură tută şi armasi nigrită, fără gură di aistă ni-
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aştăptată. Niaştiptată ľi inşă di ahănaua a sufl itului:
- Oh, mărata di năsă! - şi tăţi. 
Anghia avdapsi pri şcurta:
- Dimindarea s-bitisi, aşi cum fu căftată di cusurin-a mea! - şi 

aştiptea că ţi vi s-ľi diţea elu.
- Multu ghini! Di aua ş-ma ncuo eştă dizlăgată dit aistă di-

măndari - shi acăţă cartea cu dauli măñ. 
Căt elu hipsi carta tu gieapă ea gri:
- Ghiuvseau cu anarga, singur acasa a ta şi dapoia zburăm 

napoi, ti alti dimindără ţi ñ- ar dată cu gura!..
- Aşi, aşi va s-facu! - apăndăsi elu. 
Tru aţeu clipu ahiurhi ncorlu, şi s-sculară şi eľi. Anda giu-

cară ncor şi la bitisita eľi s-nchisiră la casili a loru, hăiriliţ di 
astă dzuuă altă di sărbătoarearea. Tuna imna ti turnari acasă 
ăsosţit Anghi. Ma multă calea u feţăr tăţit şi minduit. Cănd ma 
s-aprucheară acasă, ăľi gri pi aştărată: 

- Ti mersescu ti astă carti şi zboarili ţi ñ-pătriţeaş di Leta - şi 
căpsi năheam... Cănd su aduñ dăl’i urărea a mea! - dzăsi elu... 

- Fără di altă! - apăndăsi ea diunoară.
- Nu ştiu că esti ghini s-ti ntrebu că ţi supţiroasi alti ţă ar 

spusă ti mini, că amu multu merachi!? - caftă ninga unoară a ľei.
- Tutăli! - s-apăndisi...
- Cum tuti!? - u ntrăbă elu neaştăpteat...
- Cu mini s-disfăţea ea cănd voi iraţ ligaţ pri vreari. Cu mini 

ľi pălndzea tuti caimadziľi ti abstenţa a ta, amvilit cu lăcărmăñ, 
ñi spunea adunearăli a voasti ascumta, ma şi ti mpărţărea a voas-
tă cănd tini tu duţeş partizan...

- Taţ, taţ, nămau zburăş, că nu voi s-ľi aducu aminti, că mi 
higu tu dispărami nividzută! - s-pălăcărăsi, azări s-lăcărma di 
doru. 

Singur măndăria a lui di bărbat u ţănu plăndzerea.
- Mi hărdzea că nu u ţănui limba!? Cum s-vrei!? U ncľideam 

cu ahănt!? - căpsi ea şi băstămă sinea că u sălghi multu limba.
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- Nu ti amurzea, nu ti amurzea! Ghini fi ţeş ţi ñi spuneş ndrip-
tatea, că di aua ş-ncuo am ună soaţă, oaspă, apropiaţea a mea, cu 
cai potu s-li plăngu derturili a meali ascumtăli. - dzăsi cu bună, 
că nu vrea su chirea aistă oaspiţări nauă... 

Tuş tru aistu clipu diadunăzburăra a loru, agiumsără la locu-
lu, iu s-ľea mpărţarea a caliľei ţi li aduţea acasa a iţi unu. Ea si 
salută cu elu şi dzăsi:

- Ghini s-ni videam măni! - şi s-mistică cu soaţăli di măhălu 
a ľei. 

Ma şi Tuna ľi u şuţă cu idyiľi zboari 
- Ghini s-ni videam măni! 

23.
Cănd s-mpărţă cu năsă ma s-ntunica şi ti ninga năham pisti 

hoară va s-aştira puscutida, lăiaia tu ntregă locu. Tuna ma prii-
mina cu jgľioati pi anarga, minduinda ti aţeali, ţi avea spusă An-
ghea, ti dărtua Leta. Ma aţea ţi ngărca ma multu sfl itlu a lui şi nu 
u alăsa nipimtă ti cama nclo, era cartea, cu dimăndărili a ľei, ca 
tu fuirea a lui ninga stătea niapusă ca jarulu sum chinuşă dourulu 
ti năsă. Aisti spuneari ali Anghi u hipsără s-fănărusea imajilu ali 
Leta şi istoria a vreariľei a loru, ţi elu tu tutu aşti chiroulu, ira ci-
lăstăsită su agărşea. Ghini ma căt ori ira hiptu tu calea ti agărşari 
tutuna, ama s-vru spunerea ali Anghi, ţi si s-amintă bana muşată 
şi dulţi, dorulu, ţi s-ncľisi aţea dzuuă ţi s-dusi partizan. Cu aisti 
tu minti vidzu că avea agiumtă la porta di casa. Dit nuntru s-avd-
za boaţa a dadiľei: 

- Văniş alăi hiľiu!? Cătroară! Cătroară! Etimu u ai măcara!?
Aşi tăţită, măcă ţi ľi-avea aştărat dadă-sa pi sofră. Căt s-sculă 

ăľi gri pri şcurta: 
- Escu acurmat năheamă ază, ti aţea ma mi duc la udaulu a 

meu, ta s-mi discurmu, că am ncorurirată fără dănăseari!
Cu cătroara s-dusi tu udaulu a lui ta s-nu aduchea niţi unu 

că elu avea mintea la cartea ali Leti, ti aţea ma agiuñisea. Ma a 
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dadiľei nu scăpă şi aistă ayuñiseara şi dzăsi pri a sinea: 
- Ñ-spară că avusca cădzut tru calea durutoasă a vrearil’ei.. - 

şi nu cărti cama nco. 
Căt intră tru udalu a lui, ncľisi uşa, apreasi căndiľiu şi u scoa-

si cartea di gepi. U dăsfeaţi, şi ma-o şuţa pit măñ, mutri cu dor şi 
giudică: “Fuscărca scriasă di diarihina cu măñ a ľei, că u cănoscu 
ghini grafa. La sculi avea nvăţat romăneşti şi arbiniseşti şi singur 
ea adra ahănt muşaţ yramili. Carata esti scrisă pri armăneşti, că 
tuţ bănătoriľi aua aşi u scria a unui-alantu şi năsa aşi aveafaptă. 
N-aştiptă ma multu, u dişcľisi şi nchisi su citească: 

Scupulu a meu Tuna! 
Ma ţ-u sciriu aistă carti tru clipulu ma durutu şi ma dispă-

ratu a banl’ei a mea! Di cum escu ncl’isă tru udaua a mea ma 
mi cilitiseascu s-ţ-spunu că ţi ñi tradzi sufl itulu şi inima a mea, 
ţi ñi cutrimbură fără dănăseari di derta şi durearea, că nu putui 
s-ţ-hiu pistioasă a vrearl’ei a noastă, aşi cum ni spingiurăm a 
unui-alantu. Nănti zănucľeată, ţă caftu ţi s-mi ľeartă, că nu fui 
ahănt gionă, ţi su şuţeam zborulu dată di la tată-ñiu, ti nsusiră 
cu un altu fi cior, ţi mini mărata niţ u aveam cunuscută, niţi că 
nu aveam luată cu mintea că cai eara. Ma aistă esti ma puţăna, 
că pănă ază u am pimtă cu nădăia di  turnarea a ta şi ma arău 
ira, că după doi meşi lipsea s-mi măritu, că fu tăľeată zborulu 
di tată-ñiu. 

Mi cilistiseam noapti-dzuuă ta s-ti scotu dit inimă, alăi vrute, 
ama nu pot că nu pot. Dadă-ma dzuuă di dzuuă ñi s-dămăndea 
ti şuţărea a mea: “Feată!... adună mintea, că zăcona va ţi featili 
armăni nu toaru zboru a părinţloru. Ti aţea lasăli aţeali, apunu 
capu, că aistă esti scriata a ta, aleaptă di noi!” 

Mărata di mini tu aistă derturi nu potui s-alumteam dot şi nu 
am cali-inşiri. T-aţea ţ-oru s-afl i vărnă altă vrută, ţi ai dhichii. 
Ş-căţea nu fu tiha ţi ta s-trăţem dol’i bana a noastă, mini va s-ti 
ţănu niagăşătă tu yisu a meu. Ľeartimi! Caftă aľiura la altă fea-
tă, că tu hoara a noastă nu s-bitisească putei! Ună di aţeali, ma 
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că vă s-ţă arisească, poti s-hibă şi cusurina a mea Anghea. Nu 
ti apilpisea, că bana priimnă. Aşi fu şi vreara alu Dumnidză. U 
bitisescu aistă carti cu mari vreari ti tini şi hăirilica a ta!

Leta
Anda ľi u citi trei-patru ică ma multu ori, elu s-teasi la divan-

lu a lui di cum ira nidispuľeatu. Acăţă s-minduea ti yinitorulu a 
baniľei. Di cănd elu s-dusi partizan istoria a vrearl’ei a lui ira 
fără yinitoru. Aistă carti, cu dămăndărili ali Leta, ľi didea a lui 
nchiseari di năuă ti vreari, ţi ti năsu ira ică li spărea multu nia-
giumtă. Aşi, mundui elu şi s-hipsi tu ştărutulu, s-amvăli cu ve-
lendza rudă, ta su acăţa năheamă somnlu. Ghini ma minduearili 
nu alăsa ta s-dormă năheam. Munduirăli vinea ună dupu alantă, 
nicăpsiti. 

“Cănd mi duşu partizan deadăm pista a unui-alantu, ta su 
ţineam ascumta vrearea a noastă, ma ea o avusca zburătă cu cu-
surină-sa. Mini n-am zburăt aistă isturiă cu niţiunu pănă ază, cu 
Anghea. Nu am ndreaptu su giudicăscu ea. Cai şti ţi trapăţeri 
uruti ar tricută, mărata di năsă, ţi ira disfaptă cu cusurină-sa. Ma 
şi Anghia pistoasă mari fuscărca, ţi u ari ţănut nuntru di năsă ai-
stu a loru acrifo.” Anda căpsea năheamă acăţa napoi: “Astumţea, 
cănd mi mpărţai cu năsă, ľi căftai, că ma s-nu mi turnam, la s-lua 
cala a ľei, ta si s-mărta cu vărnă altu, că ira tinără şi bana avea 
nănti. Ma nu fu dzăsă ta s-mi tornu, ca tuţ soţľi a mei, ţi s-turnară 
diunoară căt s-bitisi alumta. Ntricui multu chirou tu spitalu, ni 
putut ţi s-ľi pătrecă vărnă carti i vărnă hăbari, că dorlu a noastu u 
ţănum ascumta. Aistu dor mi ţănu tu bani, nihiptu tu groapă. Ma 
u chirui di tătuna aistă vreari, că vreara a libertatiľei, ñ-arăchi 
prota vreari a mea, ti niturnari putei.” 

Dapoia căpsi năheamă minduirili şi s-şuţa pi alantă parti, 
ama ninga somnlu n-acţa şi zburărea cu sinea a lui s-trira cama 
nclo: “Ţ-amintai dit aisti cilistisiri: cum tru alumti, ma şi cum tru 
spitalu lăndzitu, fără nădia ti yinitorlu. Ţ-esti răspunsu di aistă 
ntribari. Singur hiu sumeñiu şi pirifanu, că vreara nu chirui ti 
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vărnă ngrăñă, i ti vărnă ţivea slăbăoasă, ţi su alasu aruşinată dă-
napoia, ma u hărdzii ti ună vreari mari, cum fu vreara di patria” 

Aşi ľi deadi cali fuirea a lui şi ncľidearera a ntricutilui a lui. 
Ninga unoară s-şuţă la actulu pistiosu ali Anghi şi diţea pri sinea: 
“Ţi gioană fusca aistă cusurină-sa ali Leta!? Nu pot ţi s-nu dzăcu 
că aistă feată, năheamă căt năheamă ma ñi-intră ntru inimă, can-
da intră perona ntru un lemnu vărtoasu!...” 

Ţănea ntru măñ cartea şi  multu amnat aţea seară arală a ba-
niľei a lui, u acăţă somnulu. 

24. 
Aşi, cu ncoruriăi, căntari şi andămusări cu Anghia la Padea 

di Ncor, agiumsi şi dzua di Paşti Mari, cu oauă aroşiti dit Gioi 
Mari. Tu intrarea la seara di sămbătă, tuţ bănătoriľi a hoarl’ei 
s-dusără la catedrala Ayiu-Nicola, ta s-avdza adhyifserea a af-
endului pănă namisa di noapti, cănd va s-aprindea lampădzăli, 
ţearili după a zboariloru: “Ľeau luñină di luñina a lui…!” Tuna 
s-adună cu Anghea şi la bisearcă, iu cănd s-mpărţără u deadiră 
zborlu a unui-alantu ţi vi s-andămusea napoi tutuna. Elu l’i dzăsi 
că vă s-ľi u aduna la Fuleară, iu ea umplea apă dzuuă di dzuuă, 
şi aţia vă su alăsa că iu, cum şi cănd vă s-aduna pri ascumta ta 
s-priimna ţi oaspiţăţia a loru s-fi ţea năinti cama nclo. 

Tru aistu giudicari cădzură pri ună minti, că va s-vrea multu 
ti alăxiri minduirlor a loru nibitisiti din stămăna a sărbătoarearea 
Ayiu Lazarlu la Padea di Ncor. Bănătorľi stătură pănă afeandu u 
ncľisi dgheavasea a lui. Atumţea s-dărpăţără cafi şunu pit acasili 
a loru. Şi taifa alu Tuna, aşi di cum avea vinită diadun, s-adunară 
la oborulu a bisearcľei şi s-nchisiră ca tuţ la casă, măcară 
ţivea ñicăşoră, ţi avea azărită dada di ninchisită ti la bisearcă. 
S-diguşiră cu aradha unu cu alantu şi urară: 

– “Hristolu ayiă!” 
Alantu s-apăndăsea: 
– “Diarihina ayiă!” Nitricut ma ş-năheamă di chirou, cafi  di 
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casă tăñisită şi pistioasu armânească s-afl ară la ştăruţľi a loru, ta 
s-durñea trei-patru săhăţ. Aţea dzuuă di dumincă eľi ira etmusită 
di cănd, că vă s-aştăra pri masa ti prăndzu, tută taifa a loru, cu 
măcari şi beari soi di soi. Tuna s-hipsi ntru ştărut ca tutuna, ma 
somnu nu o acăţă. A lui ľi să fănărsea, fără dănăsari diadunz-
burea, ţi avea faptă tru aţeali dzăli cu Anghea. Pit minti ori-ori 
ľi s-fănărusea imajulu ali Leta, ori-ori aţeu ali Anghea, cu tuti 
supţărli zburărili şi turlia  că cum grea şi cum asculta eali. Multu 
amnat putu su fură somnu. Dada ľi u mutrea di limpida aistă 
tăţita a lui şi diţea pri a ľei: 

– “Cama ghini! Aşi s-va! aduchieaşti dada, că ambara nu va 
s-amănă!” 

Featăli, surărăli alu Tuna spunea că elu, tută stămăna di 
ncorurilor şi a căntarilor la Pada di Ncor, ira ănsoţiat cu hiľi-sa 
al Yiorghi. A ľei aţea feată ľ-arăsea, că ira tamami aşi cum avea 
nyisită năsa ti hiľiă-su: muşat, tiñisită şi lucurtoară. Ghini ma ea, 
ţi cunuştea ghini hiľiă-su, ľi u acăchisea că din ahănda a sufl itu-
lui a lui, ľ-ngărca ună ţivea, ţi elu nu vrea su zbura cu niţiunu. Ti 
aţea nu vrea su nţăpa.  Dzăţea cu sinea a ľei: 

– “Nu esti clipul! Esti mintimen, hiľiu ali dadi, o aleadzi şi 
o dăzleadzi inşi caliinşărea ambară ti yinitoru a lui! Lipseaşti 
s-aşteaptu ninga! Vă s-ñ-yină clipulu a meu şi cama cătroară di 
ţi u pistipseacu!” 

Dzua di Paşti Mari s-apri ca totna cu ahiurhirea a cănţiloru 
di căcoţ şi număroesl ţări di puľii. Dit fi rida intra aradzăli di 
soaru.Tuna căt s-diştiptă, ninviscută, dăsfeţi fi rida şi mutri că 
gľeamnlu di soaru avea inşit pisti Valamari şi avea loată ună 
videari mirginoasă. Cănd ma indzea la cujină mutri că dadă, dia-
dun cu surărili ma hirbea şi buisea oauăli aroşi di Paşti. Măcă şi 
s-dusi ti agiutari tată-su şi picuraril’i la strungă ti muldzeari oiľi. 
Prăvdzili alanti va s-li ţinea nuntru, că aţea dzuuă di sărbătoari 
cu semnu ti criştiñ. 

Aţea dzuuă al Tuna nu si fi ţea să zbura cu văr om din casă şi 
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din hoară. Ti aţea, după ţi alăgă singur la locuri ma vruti a lui, 
s-dusi şi stătu La Ciacia, ta s-aduna cu soţľi şi iu vă s-triţea cu 
năş chirou. Aţia stătu pănă vini chirou ti măcara a prăndzului. 
După aistă s-dusi ta s-căpsea văr sahati la divanlu tu uada a lui. 
S-cilistisi ta s-durñea nihiam. Ghini ma n-acăţă maşi năheamă. 
Atumţea s-dusi la strungă, iu s-muldzea oiľi şi aştiptă pănă s-
turna dit la păşuni că lipsea s-agiuta tră muldzeari şi ncľidearea 
tu călivă

Tuna pit la tută stămăna a sărbătoaririľei alăxea păţini zboari 
cu tuţ di casă a lui. Tuţ u mutrea aistă ncľideari, ţi ira parti di 
caracterlu a lui, ma aisti dzăli elu s-cilistisea ma multu ţi su făţea 
coadă  adunarea şi a alăxirea zburi cu năşi. Căţe ş-ti ţi eľi nu spu-
nea dot, ma ţi a lui ľi avea undzită ţivea. Eľi vrea su ntrăba, ma 
dada, ţi nu ľi scăpa ţiva nimutrită, intra diunăoară şi nu l-alăsa 
ta su cărtea elu. Ti aţea şi tu masa di Paşti, ţi area aştăreat, ea 
mutrea cu multu ocľidiştipteată caiţido ţi s-părpălea su cărtea 
Tuna şi cu şăcăi. Di alanta parti ea, cu cafi şunu di năş, nu alăsa 
ninţipată că ţi avea avdzăt ti elu şi, nacă avea mutrită că cu cai 
să ănsoţia  la  stămăna di sărbătoarearea. Tuti spunearăli a loru 
aduţea la aţea feată, di ţi ľi u avea spusă a ľei la prota dzuuă: 

– “Nu s-fi lunichiseaşti ma! Aistă va s-hibă aleapta ti hilñiu!” 
– giudica ea limpidă. 

Aisti nvăţări ti hiľiă-su şi ănsoţisirea a lui cu hiľiă-sa al 
Yiorghi, lipsea ţi s-ľiu spunea al Ndina. Elu lipsea su ştiea, nu 
singur ti giudicari ti yinitoru al Tuna, ma ş-ti ştieari că cum s-
zbura, cănd searăli s-aduna cu tată-su a ľei la Duchiăñi, că cu 
năsu ira multu oaspăţătă. Tuş dit aţea seară tu ncľideari a Paştlui, 
dada u zburi cu bărbată-su. Ma şi elu di parta a lui o arăsi mul-
tu aistă ănsoţăsirea a hiľiă-su, cu aistă feată, ţi dupu zboarăli a 
Mariţa, ira “tamam ti năsu”. 

Aşi s-ncľisi dzuuă di sărbătoarea al Paşti Mari. Aţea, ţi u 
hărăsiră multu fu chirou multu bunu, ţi, cum o giudica Dada 
Mariţă: 
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– Cama muşaţ dit estina, di cănd am cădzut pri minti, 
niţiunără nu ari fut la noi,!” – şi fi ţea cruţa. 

– Ma aţea ţi nu ľi u pistipsea, agiumsi! – giudica Tuna pri a 
lui şi avdăpsea. – Tora nu ştiu, că cum su dau caliinşiri! Vahia am 
cădzut pri doru cu ea!? Poati! Poati!... La s-ntreacă cama multu 
chirou, ta su dăzlegu cama limpida aistă giudicări, nacă í vreari, 
ică nu í …!?” – minduea elu aco la cohia a udălu a lui, iu ira dusă 
fără sumeñi. S-hipsi ntru ştărutlu, ta s-ľi u fura somnu, că aţea 
dzuuă s-acurmă dit lucri, ţi nu ľi lăsa dot nifapti, ş-căţe ira dzuuă 
di sărbătoari, ma şi di ahănt minduiri, că, cum dzăc di vătămarea 
a mintiľei ti acurñi cama multu. Căt alăsa un minduiri, ahiurhea 
alanta, ţi alărga dulţu somnu. Ti aţea, aşi, multu amneat putu s- 
ncľidea ocľiľi ti durñieari.

25 
La aistă hoară armănească, ca iuţido chirou imnea fără 

dănăseari. Aşi, Aprirlu ma s-bitisea şi ma s-apruchea Maiulu. 
Tru aisti chirou dzălăli s-avdăvdzea ma multu, aruchind di no-
aptea ma şi lucriľi s-avdidzea fără ma multu. Ti aţea, iuţido ţi 
arucai mutrita, dinănti s-disfăţea limpid muşteaţli, ghineaţli şi 
ngăldzărea di namisa ali primuveară, tuţ bănători s-hărăsea.. 
Cafi şunu di năş s-ľea cu lucriľi di anotimpulu, niachicăsit 
acurmari. Aşi, după sărbătoararea a Paştilui, eľi dit dimneaţa 
ahiurhiră ta s-facă căt ma ghini şi căt ma cu troară lucrili, ţi ľi u 
avea ordinat protlu a taifľei. 

Căt s-apri, Tuna s-diştiptă diunăoară şi dăsfeaţi pingierea a 
udailui a lui. Ľi s-păscăni pisti frămti ñurizma a primăvearl’ei, 
ţi ira ma buna şi fără di soaţă tu lumi. S-hipsi ninga ună oară 
tu ştărut, ta s-căpsea ună bucată di oară cu ocľiľi disfapati. Di 
nafoară s-avdza melodia a ţăriloru di puľi, şuşurlu nidănăsati a 
răului şi arşurarea a unui vintu. Bana a lui continuea. Ma nu ca 
tutuna, că nănti niaştiptata iľi inşi ună căbati nau, ţi u ameastică 
ntreagă furirea a lui. Ahiurhi dit stămăna di ncorurări cu Ang-
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hea la Padea di Ncor. Sufl itu şi inima a lui avea ahiurhit, ţi su 
aspardzea tăţita. A lui, niştiuta, ma l’i criştea ună vreari nispusă 
ta s-andămusea cu Anghea, cusurinsa ali Leti. Nănti, ş-căţea nu 
cu aţeu pasion pirfocuosu cum s-anduna cu Leta. Ma căţe, cum 
şi ti ţi, elu nu ľi didea cali di aisti ntrăbări. Cu triţerea a chirolui 
s-adivdza ma multu. 

A lui, năhiamă căt năhiamă sufl itu şi inima ma ľi bătănea 
ma multu şi ma cu forţă, căt ori ľi u aduţea minduriľi la imajlu 
a ľei. Elu priiminănda cu jgľioti siguri, arucati pi anarga şi fără 
pasionlu a unui tiniru nicoptu. Ti aţea elu minduea di limpida 
undzirli, ţi vă s-ntriţea tru yinitorlu a lui şi vahia vă s-ira tiha şi 
diadunlu, a loru. Cu aisti tu minti elu s-dusi la Fleară, că u vidzu 
nidzeara a ľei ti umpleari buţeali cu apă araţi. Căt agiumsi aco 
mutri că ea avea băgată vasli ti umpleari, u ghinui, anda aştipta 
umperea, elu ľi dzăsi pri şcurta: 

- Cum dzăţ poţ s-ñi eşi ca pi a ntunicariľei la salţa mari, ningă 
casa a ta!? - şi aştiptă apănădisirea... 

- Potu, potu! Aco esti multu ghini! – dzăsi ea diunăoară. 
- Ghini dicara, ghini s-ni videam! - şi fudzi la lucriľi ţi avea 

ti fi ţeari aţea dzuuă. 
Tu aţeu clipu ea ănsoţi cu mutrita şi u tură cu idyiuli zboari: 

“Ghini s-ni videam!” - şi ľi ngărcă bucăľi mbraţ. 
Ghini ma Anghea, cănd elu ma fudzea, pisti a trupu şi a părţ 

dispuľeati ľi cădzu ună aroşimi mirginoasă, nividzută altă oară. 
Altăsoi ca Tuna tru sufl itulu şi a inima a ľei, după spunearili a 
cusurină-sei şi di minduirili şi făndăxirili a ľei, ira crăscută di 
multu chirou vreara ti elu. Ea aduchea că cum u biătănea inima 
a lui di itia a dispărarlui. Ti aţea lipsea s-arăvda aşi cum avea 
sfătuită  cusurină-sa ţi s-alumtea şi cu alti feati, ti amintarea 
vreara a lui. Anghea priimina cu buţuliľi mbraţ şi pit minti ntriţea 
soi di soi di minduiri. Zbura pi sinea ľei “Avea ndriptati Leta ţi 
o vrea ahănt! Singur tora, tru aisti dzălăli ţi ma ăsoţescu cu elu 
şi a ñia, ma ñi creaşti ma multu vrera ti năsu!” Iuţido ţi nidzea, a 
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ľei ľi s-fănărusea mutrita dispărată cănd u sălghi şi u alăsă carta 
ti elu: “Aşi fu tiha ti mini. Nu ari şi nu afl ă fi cior cama bunu di 
căt elu! Ľi oră s-afl ă vărnă feată cama bună, că u ari dhichi! Mi 
hărăsescu, canda s-hii tini, cusurina a mea, că ñ-undzeaşt a ñia. 
Atumţea vă s-ñ-cadi sufl itlu tu răhati!...” 

Anghea ira etimăsită ti aistă căbili. Ti aţea ea stătea ntru 
aştipteara pripunerea alu Tuna. Tri elu nu ira lişor ţi s-arsărea 
pisti caimodzili, dertuuri a lui ahănt lişor. Ti aţea ea va s-ľi didea 
apuhia  şi chirolu, ţi s-vrea ta şi elu s-ľi u aduna mintea şi su bi-
tisea că u vrea ică nu ľi u vrea. Dapoia s-sculă, s-nvăscu şi, anda 
măcă prăndzu s-hipsi tru război, că lipsea s-bitisea ună sazmă, 
ţi avea căftată ună viţină a l’ei ti paia a hiľisiľei, ţi vă s-mărta 
după vărnă mesu. Dit ahăndaua a sufl itului l’i inşa ună hăirilică 
şi aroamă muşeatu, dulţoasă di featiţă, cădzut pri vreari. Ş-căţe 
ea s-minduea ta s-ľi u ascunndea aistă undziri ntru bana a ľei, 
napoia, cum apropiaţiľi şi soaţili diunăoară u aduchea că ea ira 
hiptă tru ună lumi altă, lume ali vreari. 

„Cai-ari arăchit inimă a ľei, ţi ari loat aistă mutrită nividzută 
vărnă oară!? - diţea vărna şi avdăvdzea: „Hăiriliculu di elu, mul-
tu ghini u ari arucat luñiţa! Anghea esti ună ma buna feată tu 
hora a noastă!” Ghini ma ea ira azărsită că cum va să trăţea aisti 
soi di zburări. Lucra tru războiu, cu multu sigurii, că ira nvăţat 
di măsa di cănd ira ñică. Lucrara a războiulu ira faptă parti a 
bănariľei. Ti aţea, cănd fi ţea vărnă căpsiri mintea indzea la fi -
cioru, ţi l’i avea arichită nyisuri a ľei di featiţă. Di cum area tru 
războiu, aruncă mutrita nafoară şi aduchi că puscutida di noapti 
ma s-aştirea pisti loclu. Ti aţea, după nihiam, inşi dit război şi, 
nicădzută tră ocľiľi a niţiunui di casă, inşi s-neagă tu adunarea 
cu Tuna. Cănd agiumsi aco mutri că elu avea agimtă. 

- Aveasca vinit ma nănti di mini!? - şi stătu ningă elu. 
- Am vinită, am vinită! - u şuţă elu şi ti ună bucată di oară tăţi 

multu minduit. 
Ea aduchi că năsu ira hiptu ntru pridaulă  ira cama ghini 



163Namisa di munţ aumbrigrei - Greva

s-tiţea. Dapoia elu dzăsi:
- Anghi, s-mi ľearţă, că căntarea a caritiľei di la cusurina a 

ta, mi hiptsi tu minduiri mari! Ti aţea, tora ti tora nu potu s-ľeau 
vărnă apufăsiri! Voi ma multu chirou ta s-mi minduescu di lim-
pidea a lor! S-ştii că, cănd s-hiu azări vă s-ti caftu mini, fără di 
altă! U şitiu cum va s-ti afl u ti adunari! 

- L’ia, ľia căt chirou ţi ţă lipseaşti! –dzăsi Anghea şi tăţi.
- Ghini, dicara nu ma ti ţănu ma multu, dutăti a casă, că s-nu 

ti amăñi! Singur ti ună ţivea s-eşti sigur, că ospiţăľia a ta nu voi 
su cheru! - ľi dzăsi elu şi s-mpărţără. 

- Ma că s-hibă ti mini nu ti fă merachi, că escu spigiuratu ali 
Leta şi nu pot ţi giocu dit dimăndărili data di năsa! Ti aţea ľeau 
apufăsira cum să dzăcă inima! - şi s-nchisi ti la casă. 

- Aistă ľi u ştiu, că aşiţ mi dimăndea tu carti! - u şuţă elu. 
Cănd ea priimina ti nidzeari acasă, elu chiundri cama amnată, 

mutri pit piscutida agiungieara a ľei ningă casă. Dit aţea seară 
ea s-duţea la Fleari dzuuă di dzuuă, ningă ntunicări, aşiţ cum 
avea lăsat diadun, ta s-lu alăsa adunarea a aradiľei cu elu. Ntricu 
prota stămănă, ntricu şi a daula şi elu nu ma s-videa ta s-yină. Di 
nivănira a lui ea acăţă si s-fac merachi şi căt ori ţi indzea ti um-
pleari apă, s-cilistisea ta si s-amna cama multu, umplea şi vărsa 
vasli. Ma, ş-căţe li avdapsi indzearili ti la Fileară ma multu ori, 
elu nu ma s-videa că nu ma s-videa. Cănd s-bindisi că elu nu va 
s-vinea, astumţea imnăfrămtă s-nchisea ti la casă. Ea imna pri 
anarga şi pi minti  zbura: 

“Nu vini niţi ază! Cum ari hălăli?! Ţi ma ľi-ar undzită ţi nu 
ma yini! Fără di altă ţiva s-hibă! Poati va ľ-ari inşit vărnă ţivea la 
casă! Poati ţi va să s-minduească cama multu, ta s-ľea un apofăsi 
cama ndreaptă şi va ma multu chirou”! Căpsi năham, ma napoi 
avdădzea. „Cumţido s-hibă elu vi s-ñi-da răspundă fără di altă!”.
Tuti aisti minduirili nchisea multu ori cănd căpsea după vărnă 
lucru. Ma aţea ţi ľi didea avapi cama multu, ira chiroulu cănd 
s-hidzea ntru ştăruţ di durñari, şi minduia, nyisa ti elu, ti aţea nu 
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o acăţa somnlu. 
Tru prota dzuuă a treila stămănă, ea s-nchisi tri indzeari la 

Fleară ca tutuna. Tu aistu clipu, ţi priiminea cu vasăli ngărcati, 
dit ahăndaua a sufl itlui inşa ună boaţă, ţi ľi diţea că ază vă s-hibă 
ambareaţa a ľei, ţi ari nyisată di multu chirou. Aruncă mutrita di 
căt asciptata, ţi area faptu ca vărnu gľeamnu ghigandu hromitu 
(buisitu), di ună aroşeami pirăfocasă. Nu vă s-ntriţea multu şi 
soru va ascudea capulu după a Comianului. Avărliga a caliľei, 
iu trăţea năsă, ngărcat cu vasăli, u ănsoţi nicăpsiri añiurizma ţi 
sălghea dit gărdiñ, sămăneati cu soi di soi di zărzăvăţ (verduri), 
ma şi di la băhceili amvăliti di frăndzili nali, ţi s-aspărea ca umb-
reali verdzăoasi şi multu muşati. Aistă videari muştati di natura, 
ngărcati cu soi di soi di minduiri, aduchi că avea agiumtă la Fleară. 
Anda ľi sălghi vasăli mpadi, stătu la scambrulu, adărat di cheatri 
albi. Cai şti căt ori ea avea vănit ti umpeari, ma niţiunoară nu 
avea stătut ca ază la aistu scamnu Ea avdza chiudusită şuşurulu 
a apiľei limpidă şi araţoasă, ţi cura fără dănăseari. Apa ira cama 
buna tu hoară, ţi cum diţea tată-su: “Ună beari s-faţ di aistă apă 
yiurtusită di Dumnidzeu, ti ľea foamea di nău!”

26. 
Tuna, dupã bitisirea a Paştilui avea avdapti adunărili şi 

ănsoţirăli cu Anghea. Aşi nãheamã cã nãhiamã, ospãţăľia a loru 
ira strimsitã multu. Elu, diniştiuta fãţea adunarli tru idyiu locu, 
iu andamusea cu Letaã. Cãt vãrnoarã, pit aţeali adunari şi cãnd 
aştipta ta s-vănea Anghea, el si amintaea ntricutu cu vruta, pit 
yisarili a lui. Aisti amăntiri nu alăsa ta s-u agărşa, scumpa, ca nă 
zănă di părmithi. Ti aţea, aşi hiptu ntreagu tu minduiri ahăndoasi, 
s-dusi la casa a lui, aţea seară cama amănat ti alti oară. Aistă 
amănari nu ľi scăpă di dadă-sa. Ghini ma aistă aradhă ea nu o 
cărti. Singur ľi dzăsi ca tutuna: „Viniş, curbani a dadiľei!?” şi 
aştiptă că ţi vă s-dzăc elu. Elu nu dzăsi ţivea şi ea avdapsi: „Azări 
ai ţina, duti ta s-măţ!” Atumţea elu s-aştră pi sufră şi, anda măcă 
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nihiamă, s-sculă şi s-dusi la udaiu a lui. Elu s-ncľisi aco. Dadi-sa 
mutrea şi diţea pri a ľei: “Mndueată-ti! Aşi s-va! Ma ľi u cafţ ca-
lea ti inşiri dit ľeaţa ahănosă”! Cănd intră tru udăilu, ş-căţe, nănti 
ţi hidzea tu ştăruţ, vini multu ori avărliga, tăţea şi minduinda ti 
aţea priadauală şi ľi bătănea tru sufl itlu şi inimă fără dănăseari 
dzăţea pri a lui: “Ţi fac cu aistă pridauala, ţi ma ñi aduţi derturi 
ma vărtoasi tu bana a mea!?” Stătea ună bucată di oară tăţitu şi 
aştăpta bitisirea, ţi va s-vănea dit aţali lundzi minduiri şi cama 
dapoia avdivdzea: “Bani cu dureari, derturi ma ñi daii Dumnid-
zale, cum s-veadi ma mi badz tu provă a ndrăpteatiľei a yiur-
tusitiei a Ta. U ştiu că va s-ñi dai agiutara a Ta, că mini, ca tuţ 
pistioşiľi a Tăi, ti spigiuru că aşiţ escu!” – făţea şi cruţea. Dapoi 
adivdzea: “Esti vreara a Lui, ţi ñi u lo una şi ñi scoasi ună altă tu 
cala a mea pit aştilor ănsoţirea şi zburărea cu Anghea!” 

Aşi triţea dzălăli, stămăñ dit chirolu, ţi l’i avea căftată a ľei 
ti mindueari, ti limpideari. Tu soni, dzuuă, ţi elu giudică, ţi va 
s-aduna cu năsă deadi cărari: “Eu nu cheru ţivea! N-am vărnă 
altă feată, ta s-ľi u alegu, că aţea, ţi avui ñi fudzi dit măñ. Fu 
cum fu nu u ţinui dot!” - şi avdapsi. „ Căţe s-mi fricuşeascu!? 
Leta s-dusi pi cala a ľei şi mini ti năsă nu am ma nãdii! Ti aţea 
lipseaşti ţi s-nu ăl’i dauă pindzeari aştiľei tihi!”. Anda căpsea 
năham avdădzea: “Cum s-veadi Anghea esti bindisită ma ninti di 
mini!”. U avea vidzută căderea pri vreari ti năsu, di cănd ľi area 
spigiurată a Cusurinsľei, Leta. Singur ma aştipta apănădăsirea 
a lui, altăsoi nu -avea data tută aistă apruchari pitu ănsoţiri şi 
pit ciucutueari ascumtoasi tru tută chirou ţi ni cunuscum. Sigu-
rama ma mari ti vrearea suntu zboarili dzăsi pri tiľeată: “Ľi escu 
spigiurată ali Lata!” 

Elu, pit tuti aisti dzăli, di niadunarea cu ali Anghi, ănsoţea 
tată-su pi lucrăli di dzuuă şi, cănd li bitisea, minduea singur pri 
tăţita ti caliinşirea, ţi va s-ľi didea ipotisiu maru şi di dealihea a 
yinitorului. Şi aşi, pit căpsirili, elu ghixi di limpida, pri anarga şi 
cu săndzi-araţ aist problem ti yinitoru a lui: “Cum s-veadi, - şi 
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după căpsi năham avdapsi, - nu s-pindzi ma multu! Lipseaşti 
s-ľi dau bitisiri aştľei vreari nauă, ţi ma mi nţapă pri anarga, 
ca vărnă schinu chiptoasu ti criştera a vreariľei ti năsă! Ş-căţe 
escu năhamă ca pridauă, nu ari alidzeari cama bună tră lăgarea 
a baniľei cu aistă feată, tiñisită, lucurtoară, ma şi muşuteaţa nu 
s-ngiură!”. Aşi u ncľisi munduirea şi inşi la Ciacia s-mutrească 
cănd ea va s-indzea la Fleară. 

Di cum ira, mutrinda ti ntriţeara a ľei ta s-umplea apă, dziţea 
pri sinea lui: “Esti multu ma ghini şi multu ma ndreapta su 
ncľidu aistă isturii! Esti ’ncot ţi s-mi acurmu pit derturi, mind-
uiri şi dispărări nibitisiti, ţi mi ar angănat aisti dzăli di căn mi am 
cănăscută cu aistă feată cu dilema: „ľi u voi, ică nu ľi u voi!” Di 
cănd mi ciucutii cu năsa, năham căt năham ma ñi-intru tru inima 
şi sufl itlu a meu. Di aua ş-nănti, tru ţido clipu şi dzuuă di dzuuă, 
va să băneadz cu imajulu a ľei di featiţeaşti, ţi u aducheascu lim-
pida!...”. aşi zbura elu pri sinea a lui, nimutat mutrita di calea pi 
iu va triţe Anghea ta s-umplea apă. Din ahăndaua a fuiriľei a lui 
ľi inşea ună boaţă: “Ţi ma ţ-undzeaşti aşi aţea, alăi Tuna! Ma ţă 
yini dorulu di nău. Aistă nu s-discută ma! Făti gioni! Spuñiulu 
dorulu a tău, nifrucuşit, că ea ma ti aşteaptă!”. U tiľă minduira a 
lui, că ea ma vinea pi anarga, ngărcat cu vasăli, ti umpleari apă. 
Cănd mutri că la Fleară ira singur ea, elu s-apruchi şi ľi dzăsi:

- Cănd s-ntunearcă ti aşteaptu sum a Vleacľilui Chireaşu! 
Aco va s-zburăm arăhati, nicărtit di la niţiunu! - şi avdapsi, - u 
ştii ama nu u ştii aţel loc!? 

- U ştiu, cum nu u ştiu!? Mi aşteaptă că aţia va s-yinu! - 
apăndăsi ea, avigľinda ta s-nu cădea n-tră ocľiľi a vărnui bănătoru, 
ică a vărnei bănătoară gurăsălghită, ţi ţido s-mutrea nu ľi băga 
cľei a limbiľei, ma şi ti ună muşcătură di oară pit a ntreagľei 
hoară s-ciuciucea singur ti năş. Nu că eľi vrea u ţinea ascumtă. 
Ti multu chirou oaspătiţoasea a loru, avea cădzută ntrăo’l’i ama 
ira coşient, ţi lipsea s-li giudica cu multu mintimenoasă aistă 
cali, ţi vă s-nchisea diadun ti tută bană, pănă s-ľi u bătănea inima 
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sum cheapti. 
Aşi s-mpărţără tu aţeu clipu şi cafi şunu aştăpta, azăriţ ti inşiri 

di pi casli nicădzut ntru ocliľi a apropiaţlor, vidzănda ntunicarea 
s-inşa ti adunari pi unu-alantu, aco iu u avea lăsat. Căt inşi nafoară 
Tuna mutri că puscutida a noaptiľei ira timtă iuţido pisti loc şi 
diunoară ahiurhi s-jgľioatească pri anarga pit calea ţi mpărţa 
adzriľi a loru. Nu tricu multu chirou şi elu agiumsi dininti di 
casă la loculu iu era tră adunari. Mutri cu multu cãştigă avărliga 
aţlui loc di sum Vlecľiu Cireşu, ţi elu o cunuştea multu ghini, cu 
tuti supţărimili alu aţlui loc muşeatu. Dit aţia s-mutrea luñinili, 
ţi inşea dit fi ridili a casloru a hoarăl’ei. Avãrliga ţido s-ascundea 
dit puscutida a ntunicariľei şi a noriloru, ţi dupăprăndzu di aţea 
dzuuă, di niaştăptata ţerulu s-murgăsi ntreagulu di eli. Ti aţea, 
puscutida a ntunicariľei ira faptă cama ahăndoasă. 

Ti eľi aşi ira cama aştiptata că putea s-zbura di nicărtiţ di 
văru ocľiu i limbă a niţinui. După năhiamă agiumsi şi ea, 
nvăscut cu nvişteari lăi, ţi singur di apropea puteai su cunuşteai. 
S-aprucheară unu cu alantu şi stătură ună muşcătură di oară 
tăţitoş, ntru aştiptarea cai va s-ahiurhea zburărea di prota. A 
lui nu ira mancat curaju vărnă oară tu bană dzăsi pri alui fără 
ma ş-năheamă di priadauă: “La s-fac cum s-fac! Aţea ţi am ti 
diţeari, vă su dzăc că nu s-feaţi!” li deadi cărari elu a vetiľei a 
lui. „Singur voi s-alfu cu ţi zboari va su ahiurheascu zburărea!” - 
avdapsi napoia pi tăţita. „Nu fuscam ahănt gioni ta facu aşi cum 
am munduit, ţi mi adunam cu năsă!” - şi armănea gură-ncľisu 
aliptăndalui a zboariloru ţi va s-ľi diţea a ľei şi avdidzea di nău. 
„Vahia eşti amurzit ţi tuti aisti dzăli nu ti am căftat ti adunari!?” 
- ahiurhi zburăra elu şi niştăptata răspusa a ľei avdapsi. „Mi 
amănai năheamă, ma ñ-s-vru aistu chirou, ta s-li u giudicamu cu 
minti araţi aisti ţivări, ţi am minduit ti zburiri!” - căpsi elu şi ma 
aştiptea zborulu a ľei. 

- Ghini făţeaş că aşi u vru ghineaţea a noastă! - apãndisi ea 
pri şcurta. 
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- S-ţă dzăcu ndreaptu, că añia aistă oaspăţăteari ñ-vini di 
niaştăptată, ti aţea nu avui ahănt lişoară ta s-ľeau apufãsiri cu 
multu sumeñi şi nu cu ahănt ayuiñiseari! - s-justifi că elu. 

- Di parta a mea apandisescu cum si hibă vrerea a ta, că di 
cănd nu s-realiză vreara a cusurinima a mea, năhamă căt năhamă 
ş-di pimta a ľei, ţi u acăţam loclu lăsat golu di năsă, am nyisată 
fără dănăseari aistu clipu di ază! - ľi dzăsi ea cu multu sinceritati. 

- Ş-căţe aveam năheamă chirou ţi ma ni ănsoţim, di protu 
ncorurari ñ-ai intreat tru inimă!... Ľi am data cărari că ti am tu 
vreari cu tut inima şi sufl itlu a meu şi voi s-mi legu cu tini ti tut 
bana, cum ti ghineaţi aşi ş-ti aralăli a ľei, pănă s-ñ-bati inimă a 
mea sum cheptu! – l’iu dăsfeaţi vrearea a lui elu. 

- Cum, cum!? Dzăţñili ninga ună oară aisti zboari ţi ñi ľi 
diţeaş! - şi Anghia armasi năheam ca ngľiţată. 

Elu s-feaţi gioni şi u rişuţi. 
- “Ti voi cu tut inima şi sufl itulu a meu şi voi s-mi legu cu tini 

ti tut bana! – dzăsi cu boaţă cama analtă. 
Atumţea ea ľi s-sălghi a lui cu tut forţa di feată ta s-ľi u 

diguşea: 
- Aistă ira aţea ţi aştăptam! Caişti di cănd!? Ţă dau pistea 

a mea di armănă, că di aua ş-nănti vă ţ-hiu pistoasă a tău, pănă 
s-ñ-cură ntru damărľi a mei caldăli săndzi!... - deadi apãndisira 
a ľei tăľeat di nău. 

Tu aistu clipu, elu u arichi ntru cheptulu a lui di gioneticu, 
amvălinda cu başăi umpluţ di dor. 

- Aşi, aşi! Tutuna diadunu! - dzăsi elu, di niminduită multu ti 
căfteari zboari alti

Ahănt s-vru ţi eľi s-s-apruchea ma multu, nănti cu arşini 
şi cama nclo, s-adunarea ninga multu ori. Ľiu spuru canda 
ira cănăscuţ di multu chirou, şi pit a ăsoţăsira a loru n-avea 
loc aruşinarea. Din aţea dzuuă adunearăli ascumtoasi a loru 
s-avdapsără ahănt multu căt ahiurhiră limbisupţărăli s-dăsfac soi 
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di soi di undzeari ti năş, fapti nifapti, ori di ndreaptea pri număli 
a loru, ori fără di acăţeari cu gura număli a loru…

27.
 A dadiľei nu ľi chirea ţiva niavdzătă şi nimutrit. Urecľi 

şi ocľi a ľei ira timsă iuţido pit hoară. Ma aţea ţi ľi u feaţi ţi 
s-mnduească cu săndzi araţi, fu zburărea cu soră-sa a mastrului 
Yiorghi, ţi area tu ună ilichii cu năsă, cănd o avea adunat ună 
dzuuă la bisercă, după adgheavasea al afendu. Ea, niaştipteata, 
s-apruchi şi să diguşi cu năsă şi l’i dzăsi:

- Ni chirum multu, ale Mariţă, cai şti di cănd nu him adunati 
ta s-alăxim vărnă zboru diadun! – dzăsi Fila, că aşi s-ncľima ea.

- Ai ndreapti, ale soară! - şuţă ea şi avdapsi. - Ş-căţe him vid-
zut multu ori, singur aveam alăxit trăsăntari (prişindira) nialăxit 
vărnă zboru ma multu. Ma ază avem chirou ta s-zburăm pit 
priiminara, ta s-ni turnăm a casă! 

Căpsi şi armasi s-aştipta că ţi va s dzăcă alata.
- Mariţă, tru chiroulu a alumtiľei dureari nispusi aveam traptă 

tuţ ma taifa a ta ľi cădzu tiha şi trapsi ma multu arăli di noi! - 
ahiurhi năsă zburărea şi avdapsi. - Ma Dumnidzău nu ti agărşi şi 
hiľiă-tu, Tuna u vindică! - şi căpsi năhamă. 

Aisti zboari ľi u diştiptară minduira şi dzăsi pri tăţita: „Aistă 
zburări nu ma ñi li faţi di ncot, lipseaşti că va s-ñ-easă tu vără parti 
cu interes ti năsă! Ti aţea lipseşti s-angănu cu multu diştiptăciuni 
şi s-hiu multu căştigoasă, că fără di altă va su scoati capu ti ţi 
ma ñi ľi trieaşti pri ahănt supţiroasea aistă zboari. Nu l-arucă 
lişoară aľe. Ea ari nipoată Anghea şi va ta să ñ-aduchească nacă 
ştiu ţiva, ică nu ştiu, ti ănsoaţăsirea a loru, şi s-mi aduchească că 
ñ-arseaşti ama nu ñ-arseaşti aţea feată! Multu ghini şi a ñia ñ-
vini nicăftata aistu clipu! La su giocă ghini ş-mini rolu a meu di 
niştiuta!” - bitisi minduira ea şi u dusi zborulu oco iu ľi s-vrea. 

- Aşi, aşi, ni agiută s-ľi u aruncam aţeali arăli, ţi nă cădzură! 
- apănădăsi dada cu multu diştiptăciuni şi aştăptă zboarăli a ľei.
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- Tora lipseaşti vărnă numtă ti hiľiă-tu! - ľi u şuţă ea diunăoară.
- Zborulu a-tău tu ureacľiľi alu Dumnidzeu! - ľi u şuţă dada 

şi avdapsi. - Ľi u aveam tru minti şi ma ľi giudicăm, că iu va 
s-căftăm vărnă feată din hoară, ţi s-ľi arăsească şi a lui, nu singur 
di noi! - dzăsi dada.

- Nu s-bitisescă featăli tu hoară, că săntu ună cama bună di 
alanta! Nu esti zori ti alidzeari! - ľi u şuţă ea. - Ma că va s-hibă 
tiha va s-li băgaţ ocľili pri vărnă şi să susească! - gri ea di nău.

- Aşi u aveam tru minti! Cătroari va su bitisim aistu lucru ţi 
nu aşteaptă ma nco! - ľi u şuţă dada. 

Ma Fila nu s-ntridzea di zburari, adapsi niaştipteata:
- Şi nipoata a mea, hiľia al Yiorghi, esti cărscut, tamam ti 

nsuseari. Hăiriticulu di aţealu ţi va su ľea! U vrei lucărtoară, 
tiñisită, ică muşată, ca vărnă sorcadă! Hă Mariţă, cum dzăţ, faţi 
ică nu faţi ti hiľiă-tu!? - u ntrăbă ea cana cu arăderi.

- Nu s-ngiură, ale Filcă! Ahănt bună esiti, ma multu nu s-faţi! 
- ľi u turnă dada niascumt dot hărăţimea, ţi ľi ntricu din ahăndua 
a sfl itului, ma nu ľi u feţi vetea şi avdapsi. - Va su zbureascu aistă 
minduira a ta, cum cu hilñiu aşi şi cu Ndina! - s-apăndisi dada 
multu hărăsită. 

- Ma şi mini va s-ľi arucu vărnu zboru a fratiñ-ui! - u şuţă 
năsă.

- Aistu esti zboru aguditu şi mentimenu! - u bitisi ea zborulu 
şi s-dăspărţără. 

- Aidi, s-ni videam ti harau! - şi, anda s-diguşără, dada s-
nchisi acasă, niascumtă hăraua, ţi acăchisi dit aţea zburără. 

Cu idyea trtăsăntatării s-răspundă şi Fila. Ghini ma dada 
Mariţă di tru aţelu clipu nu putea s-ľi căpsea ma ş-năheamă 
minduirăli, că cum va zbura cu hiľiă-su, ţi ea u avea măţănat tru 
minti di cai şti di căt chirou. Ti aţea deadi cărari ţi nănti su zbu-
rea cu bărbată-su, dapoia cu hiľiă-su. Elu u nţăpa căt vărnoară 
ti nsusiri, acăţă cu gura, nasma di featili şi numa ali Angha. Elu 
singur o ntriţea cu arădeari şi ľi fi ţea coadă nţiparili a ľei. Zbură  
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cu bărbati-su, Ndina. Elu  giudică că ira cama ghini s-zbura elu 
cu hiľiă-su, ca bărbatu cu bărbatu.

- Aşi fă! Nu u pindz multu! Aistu lucru nu aşteaptă! Hieru 
s-lucreadz cu ñicşioara căt esti cald! - ľi s-dimindă Mariţa a 
bărbată-sui.

- Nu ti fă merachi, ale Mariţă, că ştiu mini cum va s-ľi dau 
cali aştl’ui lucru! - gri elu tiľeaţ. 

Dupu aţea căreari, ţi ľi deadi bărbată-su dada Mariţă tăţi şi nu 
scoasi vărnu zboru alt, ta s-ľi u dzăc a lui, că ľiu ştiea că ma s-
loa apufăsea elu nu s-şuţa ma zboru, ş-căţe ea vrea s-zbura ti alti 
ţivări. Ma cu tută aţea ntru fuirea a ľei s-hipsi ună trimburăndeari 
noastimă, ţi ľi vinea ninti a cădeariľei unăi aştipteat hărăilicoasă. 
Cum s-veadi aţea feată va s-hibă susita şi cama nclo nveastea al 
hiľiă-su, ţi ea o nyiseaşti cai şti di cănd. Di cum ira hiptă tru aistă 
hărăilitcă, nu ľi u acăchisea acurmara di lucruli a ľei, cu tută ţi ti 
ună dzuuă nu ira puţăni. Tuţ mutrea că a ľei ľi avea undzit ţiva, 
altăsoi căţe avea alăxit ahănt multu tridzerea cu ahănt cu buna ti 
oaml’i a casiľei. Tru aisti dzăli năsă ira cama lucărtoară, cama 
vrută cu tuţ n’casă. Ea, ma şi cu vicinili di măhălu nu shidea 
nineasă tru niţiună adunarăli a loru, după lucru di dzua, ti alăxiri 
soi di soi hăbări buni, arăli şi nali, ţi inşea di nău dintră hoara a 
loru. 

28. 
Apriu ma s-bitisea şi ma ahiurhea Maiulu, aoa namisai di-tu 

aişţ munţ analţ aumbrigrei şi stog cu elu s-ncľisără sărbătoarili 
aştilui mesu, ahănt vrutu ti bănitoriľi arămăñ. A bănitorloru ľi 
u adusi multu hărăi şi multu ghineaţi, ţi eľi li aştăptea di multu 
chirou ma ninti. Aşi fură cunuştearăli şi vrearăli a tinirloru, ţi 
cama nclo va s-aduţea susiri şi di căt toamni multi numţ. Ma aţea, 
ţi ľi hăirilică şi ciudisii ma multu dit tuti, ira chirou muşat ntru 
aistă stămănă. Aistu faptu ti aişţ munţător pistioş al Dumnidzău, 
vă s-diţea că Elu nu li avea agărşăt, Elu ira cu năş, că şi năş va 
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s-hibă tutuna cu Elu. 
După sărbătoarerea hăirilică, chiroulu ţinu şi nu s-asparsi 

ti ninga. Singur pri arală ţerulu s-umplea cu murgľi nori, ţi u 
discărca ploaia pisti a locu uscat şi fumeat ti ľi u adãpa, şi ahănt 
multu căftat di sămnari. Soru nyilicea căt cama multu ţi ntriţea 
chiroulu. Sum arăzili a sorlui şi sum audarea a ploaeľei s-yiniea 
ţido ntru lumi şi avirilinga aştiľei hoară armănească. Lemñiľi, soi 
di soi, ţi s-crească pit păduri şi pit dărmoasi di avărlinga suntu 
amviliti di verdzoasi frăndzi şi ľi didea ma multă muşteaţ a ľei. 

Aistă videari să dăsfaţi dinănti a ta. Ocľiľi nu s-făntească cu 
thimatoasa a ľei, şi ma multu ţă s-adavgu vreara ti loclu iu eşţă 
fapti. Tuş tru ună di aisti dzăli, Tuna cu tată-su s-dusără nsus pis-
ti di la Chiñiľi Şcurteaţ, ta s-tiľea şi s-ľi srupa vărnă patru-ţinţi 
robuluľi aroş, ti ľi purteari anulu alantu şi s-ľi ncarcă aţeali ţi u 
avea arămasă nipurtati dit anulu ntricutu. Eali s-vrea tri adrari 
talri, buculii, tunţi ti biteari lapti şi ti scuteari umtulu ect. Pit tuti 
priiminari, ti alichiri aco, tată cu hiľiu zburără tră lucrili a loru 
tu anotimpuri, ţi lipsea s-ľi bitisea. Căt agiumsără aco ľi sălghiră 
mulărăli ti pişteari avărlinga, discľisăr chipruli, ţi s-li avdza, ta 
s-nu indzea multu dăparti. Că va să ngărcaă robuľi aleapti dit 
anulu ţi ntricu. 

Eľi cu tupori bătea cu forţă căciubl’i groş a robuľiloru şi, 
cănd soru ma păscănea arazăli a lui pisti năş eľi acăchisiră că 
avea vănit prăndzu. Ti aţea ahiuhiră s-anghiuseacă cama multu, 
ta s-căpsea şi s-măca prăndzulu, ţi ľi u avea băgat dada Mariţă 
tu trastu. Dupu ţi li surpară robuľi, s-dusără sum aumbra a unui 
robulu vlecľiu, ţi criştea pisti alu unu şoporu, cu apă areaţi, ţi nu 
căpseaşti di cureari tută veara. După ţi măcară şi apusăr croara 
cu apa a şoporlui, tată-su Ndina, scoasi cutia di sermu, iu ţinea 
duhana şi cheseia di hălăţľi cu cai aprindea şi cărţľi ti ľi u adu-
neari ţiyara. Tată-su u adră ciyara cu multu siguri şi cu cătroara 
u apreasi cu ieasca , ţi ascipără cu mănaru , trapsi fumulu tru 
ahăndaua a pulmoni, s-ndriptă a hiľiă-su cu multu seriozitetu: 
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- Alăi Tuna, scumpulu a meu hiľiu! Am giudicată ţi diadun 
lipseaşti s-zburăm, nu singur ca tată cu hiľiu ma şi ca bărbat 
cu bărbatu a macari soţu cu soţu, ľeau cum s-vrei! - nchisi 
s-zburească tată-su cu multu săndzi-araţi şi avdapsi:

 - Ñ-au dzăsă că dit sărbătoarerea di stămăñ di Padi di Ncor, 
năinti al Paşti Mari, că eşti ănsoţată şi eşti oaspăţătă cu feata 
al Yiorghi. Ti aţea voi s-ñ-spuñ nacă esti di dialihea, ică nu, şi, 
macă easti cu dialihea va s-ñ-dzăţ că ţi cărari vrei s-ľi dai cu 
inima a tea! - ľi s-dimindă tată-su şi avdapsi di nău. 

- Aistă ănsoţăţira şi oaspiţărea a voastă ari cădzut multu tru 
ocľiľi tu hoară şi nu s-pindzi ma nco! Lipseaşti s-ľi u dizledz 
căt cama troară aistu lucru! - ľi dedi cali-inşiri elu ca părintu cu 
experienţă mari di bana. 

- Ghini făţeaş, alăi tate, ţi ñi ľi u disfăţeş aistă ipotisi! Cai şti 
căt ori escu azărisitu ta s-ţ-ľi u spunu, ma nu am putut, că vream 
s-iream cãndãrsitu cu vetea a mea. Tora escu sigur că esti cliplu 
di tamami şi cama vrutulu, ti zburări aistă ipotisi - ľi u aprobă 
zburăra mintimenoasă a tată-sui, ţi cu elu nu puteai s-ľi u giucai 
lişor ma ş-goală unu zboru. 

- Ti aistă feată avem zburăt şi mini cu mătă-ta şi diadun u 
aveam giudicată că feata alu Yiorghi esti adaptă ti tini Tuna! - ľi 
dzăsi tată-su cu buna. 

- Ma că şi a vaua v-arăseaşti, că eu di parta a mea am dată 
cărari ta su căfteaţ ti s-mi susescu cu Anghea, aşi cum u va 
zăcona! - s-apănădăsi Tuna a tată-sui. 

- Eşti apufãsitu di tamami că cu aistu lucru nu s-giocă!?... Ma 
că ai vărnă pidaulă, cama ghini s-ñi u dzăţ ază, că cama dapoia 
esti multu amnată şi nu ari turnari! - ľi s-căftă ninga ună oară 
Ndina. 

- Nu ti fă merachi, că şi pri damărľi a ñei ñi bati săndzăli a 
tou tate! - ľi u şuţă elu diunoară.

- Ma că eşti ahănt apufãsitu hiľie, hait ti hărau şi tri numtă! - 
ľi u ură elu, şi u luo diguşă. 
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- Hârios s-hii, tate! - ľi u şuţă urara hiľiă-su.
- Tora ştiu mini cum va s-ľi dauă bitisiri aştilui lucru! Nu 

poati ţiva ta s-mi şuţ anapuda! - avdapsi elu şi nu gri ti aistu tută 
calea di şuţări la casă.

Tu minti ľi vinea ş-fudzea năpoi a soi di soi di minduiri: “Cai 
şti căt vă s-hărăsească muľear-ma cănd s-ľi spunu ti apufãsira a 
hiľiă-su a loru!?”- ntrăbă elu pri a lui di niascumtă a hăirilicľei. 
Căt agiumsi la casă, dăscărcă mulărli şi, după ţi urnimpsi hiľiă-su 
s-li duţea tru ţălar, ta su dădea trastu cu ordzu, s-dusi la muľear-
sa ta s-ľi spună ti apufãsira a hiľiă-su: 

- Mariţă, Mariţă!... Iu hii!?... S-bitisi, s-bitisi, aşi cum ľi u 
aveam vrută şi noi! - diţa elu niputut s-avdagă vărnă ţiva altă di 
hărăilitică, ţi ira hiptă iuţido di ntru fuirea a lui. 

- Cum, cum!?... Dearihina!? 
Elu ľi u apănădăsi:
- Aşi, aşi! Tini u ştii că eu nu li am tru inimă aisti şacăi! - 

dzăsi elu şi avdapsi. 
- Cătrăoară arichia su arucuteascu ună oară, că ñ-easti arsă 

gurmadzu şi voi s-ti urăscu, că tora dză că esti bitisită aistu lu-
cru! Lipseaşti singur s-ni duţem la casa loru şi su căftăm Anghea 
ti susiri cu a noastu hiľiu, scumpulu Tuna! – şi mutres căt cupa 
di arichiľei. 

Tu aţea clipu muľeară-sa ma umplea cupa di arichii, şi ľi u 
dedi tru măñi. Elu ľi u ură: 

- Mariţă, s-nă chirdisească Tuna! 
- Hirosu s-hii, alăi bărbate! - u şuţă năsă.
- Hărau să marerească di aua ş-ncuo tu soia a noastă, ale 

Mariţă! - ľi u şuţă elu. 
- Aşi, aşi, că avem cu dhichi, aistă hărăuă după aisti arărăli ţi 

avum traptă! - apănădăsi ea.
- Mariţă, noi avum giudicată aistu lucru, căţe s-nu nidzeam 

aistă seară la casa alu Yiorghi, şi su căftăm hiľiă-sa!? Nu s-pin-
dzi ti ma nclo! - gri elu. 
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- Multu ghini, ghineaţea aşi ni u va, s-nu u pindzem! - 
apănădăsi ea şi s-dusăr s-azărească cu nvăşteari, ţi li ţinea tru 
sunduchi ti dzăľi cu semni. 

Di la ninchisită dada cu bărbatăsu strigară tuţ oamñiľi di casă 
şi li băgară pri ştieari ti suserea alu Tuna. Dada nu agărşi s-lu 
dzăcă şi s-lu dimăndească: 

- Ţineţu ncľisă limba pănă s-ni şuţăm noi! - urmănipsi ea 
tiľeat. 

Tuţ armasără tu aştiptari, că ţi hăbari va s-aduţea prinţľi a 
loru di la casa al Yiorghi. Ma ş-căţe s-ştiea bitisirea, ţi va s-ira 
tru yinitorulu căftara, elu va s-fi ţea cuscrulu a loru nou. Cama 
sigurtu şi fără vărnă di pridauli ira Tuna, că lucrulu u avea bi-
tisit diadun cu Anghea. A părinţiloru a loru ľji arămănea singur 
fi ţerea formală a zacoñloru.

*** 
Toamna nu va s-amănă multu. Aţea vini ca an di anu tu ho-

ara aţlor bănători aoa namisa dit aişţ munţi analţi aumbrigrei. 
Stămănă di stămănă la ea s-nchiridisa vărnă numtă. Hărăilitica 
ca di amerăľi ľi u aduţea a tuţloru tu hoară, a oamñloru a ľei 
buñ, gioñ şi lucurtori. Ma hărau ţi nu ira faptă vărnoară la hoara 
a loru di cai şti di cănd, ahănt căt nu s-ţăni minti, fu aţea ţi s-feaţi 
la numta alu Tuna, hiľiă-su ali dada Mariţă şi al Ndina. Aţea 
numtă armănească arămasi niagărşită tru inimili a armăñloru şi 
a armănţeloru la hoară. 

Di aua ş-năinti bana a loru va s-priiminea năinti, ca tutuna, 
diadun cu aţea a fraţľiloru arbineaş. Yinitorulu niţiunu nu po-
ati su şti că cum vă s-hibă, pi ţi căľiuri va s-jgľioatească şi va 
ntreacă, ma cumţido ţi s-hibă, hărăilitiţili, ghineaţili, numtăli eľi 
va s-ľi ănsoţisească şi canda s-lipsească s-priimină namisa di 
nori, furtuni şi a chirouloru…

sonu 


