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 Ligor THANO, poet şi scritor pi armâna, 
esi dininti a cititorloru armâñ cu romanu nou 

“NIAGĂRŞITA”. 
 Moto: Undzirli ămbănati di armăñiľi şi 
arbineşľi tu cătrăţa ali 1997-tiľei cănd a loru ľi 
cădzură durearăli, derturli a chirerľei ali av-
era a loru ntru firmurli piramidali şi di revoltira 
a mletlui cădzu, s-frămsi stalui ca vărnă carti 
pătrădzătă. Tu aistă căbăli nispusă s-forţă ma 
multu solidariteta a armăñiloru şi a fraţiloru 
arbineş ca tutuna tu diadunbănara lungă a loru 
tu istoria a patriaľei a loru.  
 L’i urăm al Ligor ti aistă operă nauă, după 
volumu cu poezii “Boaţi ţi strigă”, romanlu  “Na-
misa di Munţ Aumbrigrei”, volumu cu poezi 
“Puripsira” pi armâna şi arbineasa şi di nău cu 
romanlu “Niagărşita” pi armăna şi arbineasa.   



4 Ligor Thano

____________________

  PĂRĂSTĂSEREA CU AUTORLU

 Hiu amintat la 16 di Agustu 1944 la Greava di nsus 
(Grabova), ma cănăscuta hoarea arămănă ali Arbinişii. Tu 
anu 1970 am bitisit facultatea di limbă şi literară la Tirana, 
am lucreat dzaţi añ ofiţeru militar. Mi mutară di aclo, ca om 
nibindisit şi cu ideii liberali.  Am lucrat dascal pi sculii cănăs-
cuti tu reghionulu şi căsăbăulu Ñocas, ma nclo tu capitala Ti-
rana. Cu intrarea ali democraţii, la anu 1991, s-organiză şu-
ţata “Arămăñiľi 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 şi scriari, dupu dixionari cum al Papa-
hagi aşi şi al Tiberius Cunia. 
 Limba u ştieam di cu ñicurami, ama nu ştieam yramili 
şi multu zboari ta s-espiriam ţi aveam tu sflitlu printre poemi 
şi prozi păna la romau. 
 Prota carti esti “Boaţă ţi strigă”, unu volum cu 171 di 
poemi pi armâna şi arbineasă, dedicat ti horea a mea vrută 
Greva di nsus (Grabova e sipërme) localitatea Gramş.
A daua carti fu romanu “Namisa di Munţ Aumbrigrei” ţi ăl’i 
dediceadz diadunhoraţii a mei grevâñoţ. A trea carti fu volu-
mulu  cu poemi “Puripsira” cu 175 di pagini. 
Tora esu dinănti a cicitorloru cu romanu “Niagărşita” cu temi 
actuali pi dau limbi: armăneaşti şi arbiniseaşti.
 Tu proces am alti volumi cu poezii şi prozi. Dumnidză 
s-mi agiută ta s-li scot tu luñină.

Autoru
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Prologu(intrari) 
A bănitorloru di a tutľiei Arbinişii undzirli alu tutlu anu 

a 1997-tľiei ľi u ari lăsată multu armi ahăndoasi, ţi singur 
lipseaşti s-ľi blăstimăm ta s-gărmăsescu tu agărşimi. Ma şi a 
soţloru şi alu tuturi a intelectualoru alu căsăbău a Ñioxiľiei 
diunăoarlia ca ună undziri urută, traghică alu Crati ali aţľiei 
seară aleaptă ali dzaţi di yzmiciunu  ľi u ari armasă ca yii ntru 
tut fuira a loru “Niagărşită”. Di atumţea esti arucititu mul-
tu chirou ma ea mi astrădzea făeă dănăseari iu ţido ţi negu 
ică iu ţido ţi mi aflu. Aţea seară ca tutuna căt avea inşit di ‘n 
casă, Crati ira adunată cu ľirtatlu Sila tuş la calea şcurtă ţi ti 
aduţea la căfeneia li Șpresi. Anda s-ncľuciniră diadun s-jgľi-
otiră anarga. Căt intrară tu localu acăţară locurli la trapeza a 
loru. Tu aţeu clipu alăxiră niscănti zburări. Căt s-aprochi ca-
marierlu ľi dedără ursira s-ľi u aduţea căfeili. Ncăt camarier-
lu s-andărlisi1) şi a ľirtatlui ľi u adusi cama cătărăoară căfeia 
şcurtă că aşi u bea tutuna elu. Alu Crati ľi u amănă. Tu aistă 
căbili ţi localu ira umplută mplinu dzăsi pi a lui: “Nu ľi s-bagă 
fae a măratlui camarieru!...” Ľirtatlu u bitisi căfeia a lui, alu 
Crati ninga nu ľi u avea adusă. Ti aţea aştiptăndalui a căfeiľei 
ľi u tiľeară diadunzburira pi giumătati. Sifa, ţi anda s-ncľi-
ucină, ľi u căftă a loru ta s-ľi u ľea ľirtatlu că avea ti discuti-
ri un ipotisi personalu. Ncăt năş fudziră Crati armasi singur 
biutindalui a căfeiľei. Anda u aruciti căfei, elu stătu năpoi la 
localu că poati s-ľi viñea soţlu. Ghini ma soţlu nu ľi vini. şid-

1)  andărlisescu, andărlisi  =  hutoj, u hutua
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zu căt şidzu di singura minduindalui pi a lui. Atumţea, cănd 
căndirsii că elu nu vi s-viñea, s-sculă şi inşi caftăndalui pit 
locuri iu poati ta s-aduna cu elu. S-jgľiotă anarga pit protlu 
bulevardu a căsăbălui, ma nu ľi u adună dot, niţ ľirtatlu niţ 
alanţľi soţ. Atumţea ľi dedi cărari s-turea ti la casă. Cănd agi-
umsi la apartametlu a lui, muľearsa s-chiudusi că elu s-şuţă 
ahăt crundu aţea seară, altăsoi ca alantăli ţi s-aminea cama 
multu. Ti aţea ea căt intră u ntribă: 

- Căţe vaniş ahăt cătroară! 
- Aşi ñ-undzi ta s-mi toru cama crundu in casă, - ľi 

s-răspundi năsu di ľi nidată multu exiyisiri1). Dapoia s-dusi 
s-ghiuvăsească cartea ţi u avea ahiurhit nănti di dau stămăñ. 
Cănd avea agiumtă aproapi ti bitisira a cartiľei di sum a bal-
colui avdză ună strigari cu boaţă analtu ţi elu u cănăscu că ira 
boaţa alu Hali ţi ľi aurla: “Crati-i-i, alăi Crati-i-i!...” Atumţea 
inşi tu balconu dzăndalui: 

- Ţi aveţ!? Căţe mi strigaţ!? Ți ari undzită!? - ľi u gri elu. 
Cănd vidzu că elu s-soţăsea di Luanlu s-cărtili cama multu.

 - Dăpunti năheamă că aveam ti spuneri un ţiva! - dzăsără 
năş. Diunăoarľia nvăscu paltlu, ncălţă păpuţăli şi inşi. Cănd ľi 
u s-apruchi a loru Hali ľi dzăsi: 

- Va s-ţ-spuneam ună undziri urută ma vi s-ni dai zboru 
că va s-ti ţăñ că bărbatu! - ahiurhi spunira elu şi anda tăţi 
năheamă continui ma nclo ţănăndalui a vetľei cu multu zori. 
- Sila cănd s-mpărţă di cu tini şi ma diadunzburea cu Sifa jgľi-
otindalui pit bulevardu cu năş ira mpriunată2) şi Tani..! - şi 
tăţi năheamă năpoi. Atumţea Crati s-cărtili cama multu că a 
soţlui ma ľi u inşea cu multu zori zboarili ľi u dzăsi: 

- Aidi, spuneţñu, ţi ari undzită!? Nămalu ľi muşcatu 
zboarili ‘n gură! - ľi u căftă elu cu tonlu a ordinlui. Atumţea 
năş continuiră spuneara ali aţľei ghamă ţi vi s-ľi u nvăţeaţ, faţ 

1)  mpriunedzu, mpriunată  =  bashkoj, bashkuar
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dupu faţ ntru aistu romanu. 

1.
Nu s-ţinea minti di tamani, că di ţi chirou a baniľei a lui di 

pană ază, ţi alu Crati ľi ira faptă zăconi ţi dzuuă di dzuuă căt 
s-aprea ľi inşea somnulu şi nu putea s-stătea ‘n ştruţ ma mul-
tu ş-di vărnă minută. Ti aţea, luna, dzua a protiľei di ultima 
stămănă a yizmăciunlui alu anu 1998-tľia, inşi di-tu a ştrut-
lui a lui pri anarga, ta s-nu ľi u dăştiptea pri muľearsa şi, anda 
dăsfeţi uşa a balcolui, inşi s-ľea avrulu a dămneaţiľei mutrin-
dalui nafoară. Arucă mutrita avărliga pană nsus şi pisti elu di 
căt ‘n ţeru, după di căt sucăchili a măhălălui. Iuţido văsilipsea 
ună tăţimi ahăndoasă... Năheamă căt năheamă ma s-videa 
cama curaţ, nănti chipturi a munţloru şi verdzoasea a pă-
durloru şi dapoia pri arada ma s-dăzviľea ciatiľi a căsurloru, 
a  căľiurloru, a băhceiloru a pulitiľei ntreagă. Cu un zborr ţido 
pisti teară ma s-dăştiptea. Yeţuri1) ma ahiurhia s-giocă ca tu-
tuna după aştlui somnu greu ali aţľei noapti lungă a sonirľei 
ali prota toamni. Tru aţel clipu a lui ľi s-aminti ficiurama aco 
dăparti namisa dit munţ aumbrigrei alu nispuslu, muşeatlu, 
scumplu visu a lui. Di cănd avea cădzut pri minti şi avea ahi-
urhit s-aduchea ti duñeaua ţi ľi u nvărte a ea: ma ş-ţi vrea ţi 
s-ľi căftea a ľei. Nănti aduchira cu perierghu2) a vrearľei om-
nească: ti tata, muma, ata, babaauşu şi ti multu ţivări alti a 
baniľei a lui di ñicuriţu. U ţinea ghini ‘n minti că protili zboari 
ľi avea grită pri muşeatuşa armăneaşti. Ma ş-cănd agiuca tru 
pădina a măhălăului, singur pri ea s-zburea. Nu putea s-lu 
spunea hăirilitica, hărăţima şi impresionuri ţi s-ľi mbăne-
am ‘n inimuri şi sufliţiľi anoastri cilmeaneasţi. Anda cărscui 
părinţiľi a lui u dusără la sculii, tru clasa protă a grădăniţľei 

1)  Yeţuri  =  gjallesa
2)  periergu, perieryii/perieryie,  = kurioz 
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ta s-nvăţeam protľi şteari, ta s-mi hazăriseam tă intreari tru 
prota clasi. Di cum spunea ma uşeaţľi ‘n hoară aistă grădniţă 
ari continuit tutuna şi continuedză năpoi, că lipseaşti s-nveaţ 
ti griri protăli zboari pri arbiniseaşti. Atumţea şi elu ahiurhi 
nvăţira a limbiľei arbinişuscă. La aţea şculii mardzinea ali 
Valamari, nviţă pană la a 3-a clasă. Ľi s-făndăxea multu gh-
ini clipuri muşeaţ ntricuti la aistă sculii muşeată a hoariľei 
ngărvăsită di cheatri albi şi adărată muşeaţ cu bănţi, tabulă 
lai şi podiumulu a dasclui. Dapoia, anda ahiurhii şi continuii 
vărnă doi meşi di a 3-a, tuş ca ază taifa a lui s-dipună tru 
căsăbălu a Ñoxiľei. Cănd ľi amăntea aisti clipuri, ţi şi ază nu ľi 
s-arăspundea di ‘n măduă dot aţeali imajurli nivădzuti, tama-
ti mbănati atumţea, cănd vidzu şi ancălcă a maşiniľei di prota 
oară. Di atumţea căt ori ţi ľi u aduţea lucru ţi s-ancălca pri eli 
ľi s-fnăpsea aistu clipu a ficiuramiľei. Di cum ľi u mutrea şi ľi 
u achixea dit ali experienţa a lui s-căndăsii că aţea dzuuă vă 
s-fiţea chirou bunu. Intră nuntru ‘n casă şi multu apudiditu1) 

dit aistă impresionu, ahiurhi s-bitisească ndau ţivări2) ti la 
sculii. Elu, anda bătisi măcara a dămneaţľei s-nchisi ca tutu-
na ti la ea, priimnndalui anarga pit a caliľei şcurtă. Niastăpa-
ta tru aţeu clipu, a lui ľi s-fănăpsi ca yii mbănarli tricuti a 
baniľei a lui cilimenească di atumţea, cu tuti agiungiearăľi 
a ľei ambări, dăspărati, muşeati, arăli, aţeali ngărcati di as-
părami, cu multu agărsimi, mpluti mplini cu tristeaţă şi cu 
optimizmu. Ľi aduţi di alimpida aţeali clipuri ali ahiurhirea a 
bănariľei a taifľei a lui, a proatloru dzăli tru aţea pulitie mari, 
iu eľ ninga nu ira integreată cu aţea soi di băneari. şi ază ľi 
u amăntea cănd elu nănti di treidzăţ şi nau di añi s-află na-
misa aştľei pulitie fără di soţiľi a lui a hoariľei, fără di apro-
piaţiľi a lui, scunchiľi babaauşu şi niagărşita Ati, lălăñiľi şi 
tetili, singur cu tatisu, măsa şi fratlu ma ñic. Ntru măhălăulu 

1)  apudidisescu, apudiditu  = kënaq, falemenderit
2)  ţivări     =    gjëra
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a lui nu cunuştea niţi un soţu í soaţă. A lui nu ľi s-agărşea 
cănd diadun cu freatisu inşiră di protea oară la pădina iu gi-
uca vrăsţiľi nicănăscuţ. A lui, eľă ľi spărură araţoş, ţi nu vrea 
s-ntrăbea dit prezenţa a lui şi a fratislui. ş-căţe s-cilistăsi 
multu ori, ta s-apruchea cu vărnu di năş, nu putu că nu putu 
s-ľi căndisea ta s-oaspăţea şi ta s-soţăsea ma ş-năheamă cu 
năsu. Aistă cilistisiri a făţearľei soţ cu eľă faţi parti di aţeali 
undziri duruti a lui. Cănd nidzea a casă la măsa plămtăndalui 
ţi nu ma ľi u apruchea ficiuriţľi a măhălăului ţi s-agiuca cu 
elu. Ncăt ea aştearsănda a lăcriloru şi cu hăindisiri ľi diţea: 

- Nu ti fă mirachi că nu vă s-ntrecă multu chirou şi eľă vă 
s-ti apruchească!? - ľi u tăţea ea tutuna. Ma elu trimburănda 
ľi u şuţea: 

- Cănd, Cănd!?... Că ma ľi u cheru  nădia1)! Nu ncredu ma 
că vă s-ľi u agiungu vroară aistu clipu!? - ľi striga a ľei, canda 
ea ira cazulu aştiľei dureari a sufltlui a lui. Atumţea nidzea 
la chioşailu ţi s-nvăţea lecţii a sculiľei. Tru aţei clipuri ma 
nu ntriţea multu pisti cărţiľi a sculiľei şi mintea a lui azbu-
rea dăparti la soţiľi a hoariľei. Ghini ma zboarili a măsľei ľi 
inşiră dealihea. După vărnă mesu s-feţi soţ cu tuţ ficiuriţľi 
a măhălăului di căsăbău ţi s-şuţă şi a lui. Di atumţea elu 
s-măstică cu năş şi nu s-mpărţea pitu giocuri şi activiteturi 
a loru ficiureaşţi. Cu aisti amăntiri a ficiuramiľei agiumsi la 
sculii şi ahiurhi s-ľi didea ultima măni a lucriloru ti adrira a 
sculiiľei. Căt ahiurhi lucru, a lui ľi s-tăţiră amăntirli, că aţea 
dzuuă ľi avea mplini oarăli a lecţului şi a lui ľi s-vrea s-nu ľi 
u muta minta di la lucrii a dasclui şi ea s-nu ľi măţănea aľura. 
Aşiţ ľi u ncľisi lucrulu aţea dzuuă şi, anda ľi bigă la loculu a 
loru tacămili demostrativi a cabinetului, elu ľi deadi cărari 
s-nchisească ti la casă. Imnănda ti tureari alu Crati ľi s-adusi 
‘n minti, că elu avea vărnă dzaţi añ ţi didea lecţuri ca dascu a 

1) nădăescu, nădia, nădii/nădie =  shpresoj, shpresa, shpresuar
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istoriľei şi cu ntriţira a chiroului ira şuţătă di cama cănăscut-
lu a politiľei. Ncăt imna pi-tu a caliľei ţi ti aduţea la casa a 
lui, niaştipteata arucă mutrira di căt avărliga a tutlui părţiľi 
a ľei: averliga di căt nadreapta, di căt nastănga şi nsus di căt 
ţerulu ţi tu aţel clipu ira ntreaglu curaţoasu. Videarăli ţi ľi 
s-dăsfeţră dinănti, a lui ľi ngărca fără dănăseari a minduirlo-
ru a lui, ţi singur elu li mbănea cu aduchiri vărtoasi. Tru aistu 
clipu a lui ľi feţi trădzeari a mintiľei că soarili avea agiumtă a 
namisľei ali cupi a ţerului şi ma s-nchisea tăxidipsira1) di căt 
la ascăptara a lui. Di unăoară ľi s-adusi ‘n minti ca yiiă un-
dzira a dzuuăľei cănd avea călcat di prota oară ‘n aistă puli-
tie, nănti di treidzăţşiţinţi di añi. Alu Crati, ş-căţe di astumţea 
sunt arucutiţ ahănt añi, elu di a unei di dzălăli a bitisiiriľei a 
protiľei toamni diadun cu taifa a lui s-dipună di la hoara a lui 
tru pulitia Ñocas, nu ľi s-agărşeasti putei. Tuş ca ază ningă 
a seariľei ncălcaţ pisti a unui camionu vľeacľiu armasă di-tu 
chiroulu a alumtiľei a Doiľia ma ľi s-apruchea aţľei poltie. Di 
cum ira ncălcaţ pisupăr a camionului şi ninga niagiumtă la 
elu ľi s-dăsfeaţi ună videari timatoasă ţi ľi alăsă multu armi 
‘n ahănda a suflitlui şi inimiľei, ţi vă s-ľi u avina pit tut bana a 
lui. Imnăndalui di pisti a camionului mutrea pomñiľi anealţ, 
ciatiľi a casuriloru amviliti cu tieguli aroşi, cămbanoarli a bi-
searţiloru şi numiraoasi minari a jamiiloru di aţiľei pulitie di 
ma vlecľea a Arbinişiľei. Cu aisti impresionuri a mutritloru 
ţi a lui ľi dăsfăţea nănti fără dănăseari niaştăpteata s-aflară 
la puntea a Vaľei Scumbii. Anda ahiurhi s-ntriţea pisti ea, 
şuşurlu a ľei nidănăsatu ţi ľi amăntea boaţăli a vľiurloru 
şi a pădurloru ali hoari. Căt inşiră di la aţea punti ţi elu ľi 
u videa di proata oară, diunăoară s-aflară a namisľei a unei 
cali lungă, ţi ti aduţea a ñedzapulitieľei, ţi di dauli părţiľi a ľei 
s-amvărtea cu muriľi a uboriloru şi băhceiloru a casuriloru 

1)  tăxidipsescu, tăxidipsira, tăxidipsiţ  = udhëtoj, udhëtim, udhëtarë
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apusi hipti ntru a poamñiloru şi a agrumñiloru tufoasi. Dipi 
ţi s-arăspundea añiurizma noastimoasă şi ambătoasă a loru. 
Elu s-ciudisii cu mărima şi vicľitura a lui. Cănd agiumsără 
la piaţa a pulitieľei nănti a loru ľi s-disfeaţără niaştipteata 
tămăsira di analţiľi muriľi chetroasi a castrului1), ţi a lui ľi 
lăsă armi nispusi. Dapoia mutrindalui aţea videari priimnăm 
ti la măhălăulu iu tatisu u avea ancupureată ună casă, ţi ľi 
u avea merimetată di nidusă noi. Di atumţea alu Crati ľi 
s-fănăpsea multu ori aţea mutrită añiurizmoasă, nostimoasă 
şi mirginoasă a searilui a lui tru ascăptata a soarilui după a 
munţiloru a Crabiľei chirutănda dindi ntru amara a Adriati-
clui. Cu aisti ‘n minti s-aduchi că avea agiumtă la casa a lui. 
Anda ciucă chiprulu, uşa ľi u dăsfeţi muľearsa că ea avea vin-
ită camanănti di elu, ma ş-căţe năsă ira pri şteari că bărbatisu 
vă s-amnea aţea dzuuă şi ľi u avea etimăsită prăndzulu. Căt 
intră nuntru a lui ş-căţe ira amurzitu şi acurmatu dit lucrii 
şi derturi a sculiľei, nu ľi s-aştăptă, ma căt achixii añiurzma 
noastimă a măcarloru di nigrita şi diunăoară s-dusi la tra-
peze aştăreată. Ti aţea ea, anda ľi u vidzu că elu ira acurmat, 
singur că ľi u ntrăbă:

- Ninga nu ľi aveaţ bitisită azărisirili a sărbătoarirľei ali 
aniversara a sculiľei avoastră!? - ntribă ea şi tăţi. 

- Nu, ninga nu! - ľi u şuţă elu pri şcurta şi tăţi spusăndalui 
a mutritľei a lui di anurzitu. A muľearsiľei nu ľi scăpă aistă 
amurzira a lui. Ti aţea aleapsi ţi tu aţelu clipu ma ghini vă 
s-eare s-aştăptea năheamă, ta s-ľi fudzea amurzira şi s-ahi-
urhiea ntribira cu frixă: 

- Ghini, ghini, ma spuñămi căţe eşti amurzitu!? Ți ai!? Va-
hia eşti acăţeat cu vărnu colegu í cu vărnă soţu!? - ľi u ntribă 
cu fricuşeami ea. 

- Nu, nu! Nu am ţiva di aisti soi! - ľi u şuţă elu năpoi. 
1)  castru, a castrului, castri/castre  =  kështjellë, kala
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- Atumţea căţe hii aşiţ!? - u ntribă ea di a nău. 
- Ţiva, ţiva, nu ti fă mirachi! Singur că hiu acurmat năheamă 

di lucriľi a sărbătoarirľei ali aniversara a sculiľei - s-cilistisi 
elu s-ľi u tăţea pri muľearsa. Ma ş-căţe ľi u ţănu ascumtă nun-
tru a vetiľei, elu aduchea ună dureari ţi ľi ngărca ‘n suflitu şi 
ntru inimă ţi nu putea s-ľi u crisira1) că ţi ira şi di ţi vinea. Cu 
aistă dureari nispusă a măncarľei a diadunzburirloru cu soţ-
lu ţi ľi u avea chirută ti tutuna nu ira ma şi nu vă s-ľi spunea 
a niţiunlui, nisti şi a ľei. Cu aistă dureari ‘n  fuira a lui, elu ľi u 
adună mintea şi s-dusi la tavula aştăreat tră prăndzări. Anda 
alăxiră vărnă ndau diadunzburi ti ipotisiruri a taifľei a loru, 
elu s-dusi s-căpsească vărnă muşcătură di oară la udăilu a 
durñiriľei. Stătu aco vărnă ună oară, ma somnulu nu ľi u fură 
dip, dit aţeali amăntiri a clipuloru mbăneati ‘n soţoasea a lui 
niagărşită. Di cum ira teasă la crivatlu a lui, niţ ‘n somnu şi 
niţ dăştipteatu, a lui ľi fănăpsi ună boaţă ţi elu nu putea s-ľi 
u aduchea că a cui ira: “Alăi Crati-i-i! Ţi aştepţ!? Vahia ľi u 
ai agărşit, că vă s-vineai la ducheana a cusurinului, iu eu ti 
aştipteam tutuna!... Nu ľi u agerşea dzua a adunariľei la loca-
lulu ali Șpresi! - aurla elu cu faptăndalui pauzi căt ori ţi scutea 
zboarili. - S-ştiă, tutuna aţia vă s-hiu!” - bitisi elu. Ncăt Crati 
vini pri minti niaştipteata, loatănda ună mutrită di aspăratu. 
“Dumnidzale, ghini ţi ma yisueam!” - dzăsi pri tăţita. Anda 
u lo vetea s-chiudusi că aistă ira ună semnu ţi ľi spunea a 
lui, că după a unei stămăni a aniversariľei a sculiľei, s-umplea 
anlu vătămariľei alu Sila. “Ma s-nu ñi ira fănăpsit aistu sem-
nu, etmăsirili ali aniversari a sculiľei, ninga năheamă vă s-ľi 
u agărşeam aniversara a lui!” - zburea elu cu veta lui. - “Dit 
aistu clipu vă minduescu ş-ti aistă amăntiri. Ma tora ti tora vă 
s-ľi u ţănu ascumtu, pană s-mi adunu cu  Crista, cusurinsu a 
lui şi soţiľi alanţ! - contunui nunduira elu şi ma nclo adapsi: 

1)   crisescu, crisiri/crisire, crisiţ  =  arsyetoj, arsyetim, të arsyeshëm
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“ Alăi soţlu a meu, tricu anlu, ţi nu eşti ma cu noi cu trupu 
prezentu pi-tu adunarli anoastri! Ma tini aţia vă s-hii tutuna: 
‘n minduirili, iniysoñili, păstipsiri anoastri!...” - bitisi elu şi di-
unăoară arăsări din a crevatulu a lui pri cicioari Cciundusit 
şi acţă s-ncľină: “Dumnidzale, esti boţa a lui, ma ni cafti s-ľi 
u amintăm pri elu!...” Anda s-nvăscu, inşi nafoară dzăndalui 
a muľearsiľei că ma nidzea ti adunari cu soţiľi. Elu căt inşi 
nafoară agiucă ciceuarli ti nidzeari la cafeterie ali Șpresi ta 
s-aduna cu năş. Cănd agiumsi mutri ciudisitu că niţiunu di 
năş nu avea vănită că tutuna, că s-ştiea elu vă s-vinea cama 
amneatu, ş-căţe cafeteria ľi u avea ma aproapi di tuţ. Ti aţea 
u mutri săhata a măniľei şi pri tăţita dzăsi:

- Dealihea aveascam vănit multu crundu! S-va ninga vărnă 
giumătati di oară ta s-yinu soţľi alanţ! - dzăsi elu tăţitoasu şi 
multu ciudisitu. Anda s-mindui ti un clipu acţă loculu a lui 
la trapeza a lor aştiptăndalui a vinirľei a loru şi cu fănuri-
sira a lui contunui s-amăntească clipurli a băneariľei aco 
dăparti namisa a munţiloru anealţ a hoariľei. Tuş ca ază di cu 
dămneaţ cănd s-dăştiptă mutri că neaua ira timtă şi albisea 
iuţido pisti loc. Aistă albeaţă a lui ľi ari armasă ‘n minti şi ľi u 
avinaşti fără dănăseari năpoi. Anda s-etimăsea vă s-nchisea 
ti la sculii, ghini ma căľi ti aco ira acăţeti şi nu s-ntriţea dit 
neaua şi di ngľiţara a ľei. Atumţea noi diadun cu părinţiľi 
anoştri ľi u curam neaua şi gľeţlu cu lupăţ, ta s-agiungeam 
siguri la sculii. Aistu lucru nu ľi u fiţeam singur ună oară, 
ma căt ori didea neau şi s-fiţea furtuni aspăroasi mistăcat cu 
vintu turbatu. Ncăt elu ira hiptu ntreglu ‘n aisti amăntiri a 
baniľei a lui, soţiľi agiumsără unu dipi alantu şi cafşunu acţă 
loclu a lui ti şideari. Aţeľ acăţeră zburărli a lor ti undzirili a 
dzuuăľei şi zburira ntriţea di la unu pri alantu. Ghini ma eľă 
cănd vidzură ţi Crati nu ma grea niţi ma ş-golu unu zboru, 
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s-feaţără curioz că, căţe elu stătea tăţitu, altăsoi ca di altăli 
ori. Ti aţea alu Luanlu ľi s-dedi şi ľi u ntrăbă: 

- Alăi Crati, soţilu anoastru, ţi ai, căţe nu ni ai dăsă ţiva!? 
- şi căpsi aştiptăndalui a răspusľei a lui. Ncăt elu multu amur-
zitu apusi capulu pisti trapezi şi mezi căt dzăsi: 

- Ţiva, ţiva! - şi tăţi năpoi cu caplu apusu. Anda stătu ninga 
năheamă gri di nău ţănutăndalui a vetľei di mara dureari ţi ľi 
ira apreasă niaştipteaţ ‘n suflitlu şi inimea a lui nănti di ună 
săhati ţi s-aduna cu eľă. ‘Ncăt elu stătea tăţitu ş minduitu, tru 
aţeau clipu arăsări Hali cu stililu a lui di actoru ľi feaţi ună 
ntrăbari ca di hitru: 

- Ţi vreţ voi!? Căţe lu amurziţ!? Elu u şti sungur, va nu va 
s-nu lu spună dureara ţi ľi ngreacă nuntru a fuirľei a lui!… 
- gri elu aştiptănda a apanădisirľiei. Atumţea nu ľi s-arăvdă 
s-ľi u ţinea ninga ma multu aţea ţi ľi bătănea ‘n suflitlu a lui. 
Anda uhtă pri ahănda, vru nu vru tru sonu u scoasi durira 
dzăndalui: 

- A cui ľi neadzi mintea, ţi vi dzăc ti noi dzua a dumincľei 
ali stămăni după a daua stămăñii ali  aniversara a sculiľei!?... 
- aştiptăndalui răsprsa a loru. Eľă s-minduiră multu, ma a 
niţiunlui nu ľi neasi ‘n minti. Atumţea elu nu ľi lăsă multu 
ti aştipteari, şi ľi u spusi semnulu ţi lo dit la aţeu yisu. Anda 
avdzără spunira a lui, protulu u lo zborulu Sifa: 

- Ai multu ndrepu, ghini făţeş di ni acuitiş! - şi Anda tăţi 
năheamă, adapsi. - Cristu ică Sifa lipseaşti s-ľea contactu cu 
tatisu alu Sila ti aistă amăntiri, dapoia s-ľi u decizăm că ţi vă 
s fiţeam! - şi aştiptă că ţi vi s-dzăţea alanţľi. 

- Ma ghini Sifa că ľi u ari casa aproapi şi poati contacteas-
că cama cătroară! - intră  Crista niaştipteat. 

- Multu ghini ľi u ai minduit! Aşiţ vi s-ľi u fiţeam! - 
apanădisii Ilirlu. Tru aţelu clipu a cafşunlui di năş ľi s-aminti 
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soţoasea mbăneari cu elu. După aisti zboari griti cu suflitu di 
năş ľi arăchi pri tuţiľi ună tiţimi nispusă multu ahăndoasă. A 
tutloru ľi u ira ngľiţeat limba ‘n gură. Anda stătură ună bu-
cată di oară aşiţ, tăţiţ, arăsări di nău Hali, ţi gri fără humorulu 
a lui ţi ni fiţea tutuna s-ni alişineam di arădeari niaştipteaţ 
dzăsi: 

- Nu poati s-agărşească aţealu ţi ľi didea aprindeari a 
adunariloru anoastri! - şi tiţi, canda ľi u tiľeară limbea cu 
căstură, căt şi numa nu ľi u gri dot tru aţealu clipu şi adapsi 
di nău. - Ţi s-fiţeam aşiţ ţ-fu yirtusiţ di Dumnidzău! - niputut 
s-grească ţiva altă. A doilu nchisi s-grească Ilirlu trimburăn-
dalui şi multu emoţionatu dzăsi: 

- Eh, căt ni ai măncat, alăi soţu anoastru niagărşitu, Sila! - 
dzăsi Ilirlu, ma şi elu tăţi niputut ţi s-ľi u dizliga limba cama 
multu di ahănt. 

- Di iu, di cai mănă s-amină aţealu piumbu orbu!? - adapsi 
Luanlu şi tăţi şi elu. 

- Cum s-s-ti agărşim, alăi soţu durutu ca frati!? - adapsi 
Sifa. 

- ‘N braţiľi a meali fudzişă, alăi soţu a meu  niagărşitu! - 
adapsi şi Tani. 

- Cum vi s-fiţeam şi cai vi s-ni ľi fac di aua ş-nănti aţea-
li analizăli mintimenoasi şi săndzaraţoasi a catandisľei1), ca 
tini alăi soţu bunu şi ahănt coptu!? - adapsi şi Ilirlu di nău şi 
tăţi. Ncăt Crista, cusurinlu protu alu Sila aduchinda din ahăn-
da a suflitlui a lui durira ţi ľi ardea ca vărnă focu ţi nu vi s-ľi 
s-apunea putei di nuntru a fuiriľei a lui gri pri anarga: 

- Ţi s-vi ľi u spunu camanănti ti năsu, alăi soţ a mei!? 
Eu  hiu cărscut diadun cu elu, sum ciatia a unei casi, că di ñicu 
armaşu itinu2), că tati-ñiu ñă s-vătămă ca partizan şi lalñiulu, 
tati-su alu Sila mi cărscu ca a hiľiu a lui. Ti mini , elu fu frati 

1) catandisi/catandise, a catandisľei   =  gjendja, situata
2)  itinu     = jetim
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şi ntricut di frati!..! - şi tăţi ţănăndalui cu zori a plăndzeriľei 
şi adapsi. - Eh, bre frati a meu, ţi ñ-făţeş!? Iu s-ľi u aflu di aua 
şi nănti zborlu a tău mintimenoasu ţi ñ-ľi ai dată pitu clipurli 
a meali ambări şi arali! - gri elu şi tăţi. Zboarili a soţiloru a 
lui, alu Crati ľi sprură ună soi ca aţeali ţi vi s-ľi inşea dintru a 
suflitului a lui. Anda s-mindui năheamă dzăsi: 

- Tuţ voi soţiľi a mei dzăstu cum ľi u vru inima voastră, 
ma ş-mini vi s-ľi u dzăc ndau zboari ti aistu clipu, aşiţ cum ñi 
ľi u achixeaşti inima şi suflitulu a ñeu. A nauă soţiľi alu Sila 
aţea dzuuă ľeaţoasă a vătămariľei traghică a lui, nu vă s-nă 
s-agărşească putei! Din ea lipseaşti s-scuteam nviţeari minti-
menoasi ti yinitorulu a băneariľei anoastră ca fuiri oamneasţi. 
Ghineaţea, ambiraţea a yinitorulu a patriľei, Arbinşii, ni strig 
ţi aisti undziri uruti, nivruti, arali şi di cama dhunili a istoriľei 
anoastră conteporană, ţi nu nă ari fută ahănt hăirilicoasă, s-ľi 
u arucăm dinapoi după păltări tru agărşimi. La s-ľi u amint-
im soţilu anoastru, Sila cu ună minută tăţiri! “Niagărşitu s-ni 
hibă amintira a lui!” - Și tiţi protulu şi după elu diunoară şi 
soţiľi alanţ. Anda dintră aţiľei amăntiri  a soţlui a loru, ti eľă 
s-bitisi şi adunara şi cafşunu fudzi ti la casa a lui dzăndalui 
a li ună “Noapta bună!” Ncăt s-nchisră unu dipi alantu ma ‘n 
priimnaruri ti ndzeari a cafşunlui ti la casuri a lui. A loru ľi 
u s-fnăpsea istoria niagărştă alu Sila. Alu Crati, ş-căţe avea 
ntricut anlu di a vătămarľei a lui niaştipteată şi traghicoasă, 
elu ninga nu ľi u pistipsea că elu nu ira ma prezentu ‘n soţio-
asa a loru, cu a dimindăiloru a lui mintimenoasi. Nu singur 
di chirira a lui, ma ş-di tuti undzărli mbăneati diadun cu 
năsu atumţea. Ti aţea lipseaşti s-ľi u amăntim aţeu chirou 
slăbitozasu şi s-nu ľi u agărşim. Di aua ş-nănti aistă vă s-hi-
bă ună mari nvăţătură cu mari valoră tră tuţ noi bănători a 
Arbinişiľei. Anda inşiră di la căfeteria ţi frecuentea tutuna 
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năş, a cfşunlui ľi u fănirusea cu tuti supţărăli di momenţiľi 
muşeati mbăneati cu scumplu, niagărşitlu Sila. Aisti armi a 
banirloru a loru vă s-ľi agănea pit tuti uspeţăli şi adunarăli 
a loru: cum tră yiurtii í sărbătoariri. Crati, căt inşi nafoară a 
căfeteriľei ľi ahiurhiră fănurăsirăli nidănăseati a clipurloru 
tricuti cu  elu. Multi di năsi cu entuziasm, ma ş-născănti alti 
cu amurziri cănd nă acăţem cu ficiuriţľi a măhălăiloru ţi ira 
aproapi cu anoastru. Aşiţ minduinda, jgľioatinda pi-tu a cal-
iľei ţi ľi u aduţea la casa a lui, ľi s-aminti di alimpidea protiľia 
oară a cunuşteariľei a lui cu elu. Ntru priimnari ti nidzeari ti 
la casuri a loru, pit minduirili a cafşunui di năş ľi s-făndixea 
adunara di prota oară cu Sila. Crati, ncăt s-jgľiotea pit a caľiei 
ţi ti aduţea la casa a lui, ľi s-acuiti di prota oară cunuştira a 
lui cu elu.   

Tuş la prota dzuuă ali ahiurhirira a sculiľei di alu anu a 
1955-ľei, elu diadun cu părinţiľi a lui, căt avea agiumtă ‘ntru 
Ñocas, pulitie iu vi s-bănea ti tutuna. Căt inşi ti prota oară la 
pădina a măhălăului a loru, năsu mutri trei-patru ficiuriţ ţi 
s-agiuca cu topa. Anda ľi mutri cu multu curyiosu agiucira 
a loru, elu s-hipsi a namsiľei a agioclui şi di nintribată a niţi-
unului di năş şi ľi u agudi topa căt putu. Unu di năş nviratu 
cu elu, ľi s-ndriptă cu buşiľi ta s-ľi u agudea că ľi u asparsi 
agioclu. Ghini ma elu ira cama ñicu şi cănd ľi u vidzu că nu 
lu măca dot pri elu, chiundri diunăoară şi arăsăndalui dzăsi: 

- Cai eşti tini ţi ni ľi u aspardzi agioclu? - Și aştiptă 
răspusăra a lui. 

- Escu un soţu di căt vinitu auaţ…, şi ma că s-mi vreaţ, voi 
s-mi fac soţu cu voi, ta şi eu s-agioc diadun cu voi! - tăţindalui 
că cum vi s-ľi u aştiptea elu căftira a lui di ficiuriţu. 

- Știi s-agioţ ghini cu topa!? - ľi u ntribă elu di niaştipteaţ. 
- Știu, cum nu ştiu, ľi u agiocu multu ghini fotbalu! Mi lă-



18 Ligor Thano

____________________

seaţ s-giocu ună oară, dapoia vi s-nviţeaţ că nu vi arădu! - 
dzăsi elu şi s-etimurăsi ti agiucari. 

- Ma că esti aşiţ, aidi, hidzăti ntru agioculu! - ľi u urdzi 
elu. Cănd u soniră agioclu ľi u vidzură, că elu agiuca ca vărnă 
maru ti aţea năş nu ľi dzăsără ma că “Nu poţ s-gioţ ma ku 
noi!”  

- Cum ti ncľeañ tini a lăi di căt vinitu? Ľi u agiucasca multu 
ghini fotbalulu! Di aoa ş-nănti vi s-eşti soţu cu noi! - şi ľi u 
diguşi cu sincheritetu di ficiuriţu. 

- Crati, Crati mi ncľeamu tuţ soţiľi a mei! - ľi răspundi năsu. 
Di-tu aţea dzuuă, ş-căţe elu ira vărnă trei-patru añi cama 
maru di năş, u ţănură soţoasea pană la aţea undziri urută, 
nispusă. Cu aisti ‘n minti elu aduchi că avea agiumtă la uşa di 
nafoară a apartmentului a lui. Căt intră nuntru, muľear-sa ľi 
u dăsfeţi uşa aştiptăndalui ca tutuna cu hărau, zboari duru-
toasi şi dăzñirdoasi, căţe vini cama troară di orili alanti. Ti 
aţea ľi u ntrăbă pri elu: 

- Căţe văniş ahănt cătroară di la adunara a soţiloru? - Și 
aştăptă că ţi vi s-ľi spunea elu. Ghini ma nu ľi spăru ahănt 
entusiastu ca cum ari fută dzăľi alanti şi adapsi. - Bărbate, 
căţe nu eşti ahănt hăiriliticu!? Ți ai!? Ti cănoscu, ţiva nu ţi 
ari tricut ghini aco! - gri ea multu fricuşită aştiptăndalui a 
răspusiriľei a lui. 

- Ţi s-ţă dzăc, alea scumpă! Nă s-amănti Sila. Ľi u mbănămu 
cu multu dureari măncira a lui. Ntru bitisira a stămăniľei 
alantă s-umpleaşti anlu ţi nu ľi u aveam namisa di noi! U ştii 
ghini, că cum ľi u am tricut mini cu năsu! - şi tăţi ti ună bucată 
di oară. 

- U ştiu, u ştiu! Ma nu ñi neasi mintea ti aistă! Avuscărke 
ndreaptu s-ti amurzeaşti! - ľi u şuţă ea. 

- Nu singur eu, ma tuţ soţiľi a mei ľi u amăntim cu ună 
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minută di tăţiri! - bitisii spunira elu a muľeariľei. Dapoia 
anda vidzu hăbăriľei a dzuuăľei la televizoru, acţă s-azăre-
ască dzuuăltoru ti măni. Anda ľi u bitisii s-dusi s-ţinirizească 
la trapeza aştăreat di muľear-sa. Ncăt muľear-sa ma ľi biti-
sea lara şi aspălaraa vasiloru, elu s-dusi la cărvatulu, ta s-ľi 
u fură somnulu. A lui ľi ntriţea fără dănăseari pit măduă tuti 
aţeali undziri a mbănărloru cu elu. Ľi u mutrea di alimpida 
cunuşteara a soţlui, canda lu avea dinănti ntru ocľili a lui 
di cănd lu avea adunată aţea dzuuă a ñicuramľei. După, cu 
ntriţeara a añiloru, elu s-şuţea cu imajilu a unui adoloşentu, 
ca a unui studentu tru universitati, ca a unui gioni coptu ţi 
cădzu tru vreari cu muľearsa… şi pană s-şuţă ca unu bărbatu 
mintimenu, ţi singur arăspundea ştiearii, gionetcu, ghineaţi 
şi ambiraţă iuţido ş-ti ţido. Anda tăţi ună bucată di oară mul-
tu şcurtă, alu Crati ľi s-tăľeară fănărusirli ti năheamă chirou. 
Ma după aisti mbăneari a clipurloru ntricuti cu ľirtatu, a lui 
ľi s-ahiurhi di nău ună undziri multu specială a activitetlu cu 
experienţă mari tră lucrriľi ali administrati di năsu a unei di 
dzăli după a ntrearľei ali democraţii, că căt ni adunăn, scoasi 
dit ciamtă ună scrritură, ţi ñă ľi u deadi a ñia dzăndalui: 

- Mutreau aistă scrritură, cum ţă s-veadi!? Naca ari valoară 
s-ľi u pătrecu tră editari la gazeta “Zborlu libertatu”1)!? - ľi 
dzăsi elu. Scrritura s-titula: “A posturloru ali administrati lip-
seaşti s-băgăm oamñi ştiuţ, nu s-ľi u aflăm a oañiloru niştiuţ 
posturi”. U lo fără ciudusiri scrritura, că u ştieam că elu s-lo 
cu analizi şi, anda ľi u citii cu mintiminiľi aistă scrritură, după 
vărnă dau dzăli ľi u şuţăi năpoi a lui soţăseată cu judicira a 
lui. Țănu minti că ľi dyăşu că tema esti interesantă şi esti trai-
tată multu ghini cu multu prefesionalizmu. Ti aţea minduies-
cu că esti prefectă s-ľi u duţ la redaxia a gazetiľei tră editari. 
Căt inşi numurlu a ľei cu aistă scrritură s-aştăptă cu interesu 

1)      “Zborlu libertatu”    =    “Fjala e lirë”
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mari di intelectuaľi a Ñoxiľei. Di astumţea tuţ noi soţiľi a lui 
nu lăseam niţu di scrriturili a lui nicitită. Aşiţ ira elu tutuna. 
Activistu niacurmatu pit tuti eventurli a pulitieľei a loru. Iu 
va s-continuea eli, aco vă s-ira şi năsu. Cu tut ţi s-părpili căt 
pri a unei-alanta parti, fnărusira a lui nu căpsea ti amănti-
ri  a clipiloru ahănt buni ma şi arali ţi ľi avea mbănată diadun 
cu năsu, pi-tu tăxidipsirili şi soţăsirili a baniľei a loru pană 
la undzira ampăţătă, traghică a lui. Aşiţ fănărusindalui ľi u 
arichi somnulu. 

Luanlu, căt s-mpărţă cu soţili, inşi nafoară ninga nim-
părţăt dit aseali impresionări vărtoasi a amăntiriľei alu Sila 
şi ahiurhi s-priimnască minduitu ti la casa a lui. Aţeali armi 
vărtoasi şi ahăndoasi a cunuşteariľei şi oaspătăľei a loru ahi-
urhi cănd ira studenţ la facultetu a Istori-filologhiľei contin-
ueam studălii diadun cu năsu a idyiului anu. Ma ş-căţe lu avea 
cădzută sortea s-bănea tru idyea udai şi tru idyiulu palat ali 
pulitie “a Studentului”. Ti aţea di astumniţea oaspăţoasa a 
loru cănăscu singur crişteari cu ntriţira a chiroului. Cai şti 
căt ori alăxea diadunzburari cu elu, tră multu ipotisiri1) greali 
ţi ľi cădea a baniloru a loru. Ma aţea ţi ľi ligă cama multu a 
unui-alantu s-realiză cu intreara a democraţiľei, ma ş-cănd 
eľi s-afleară năpoi diadun la idyea sculii: elu ca directoru, 
ncăt Sila ca dhascu a istoriľei. ‘N aistă periodă a lucrului a lui, 
tutuna s-consulta cu elu tră giuticara a căbililoru2) şi a un-
dziriloru greutoasi cum s-ľi ntriţeari diadunu, ţi nu ira ahănt 
puţăni atumţea. Di ună parti condiţili a sculiľei ira multu gre-
ali, că a nviţitorloru ľi u mănca cărţiľi şi nviştearili, ncăt di 
alanta parti mănca cabineturli şi multu ţivări alti. Ntru aţei 
clipuri şi şefulu a arsimului, ţi ira un militantu a partidiľei 
democratică, ľi căfta luyursiri: 

- “Ľi u ai şuţăt sculia ca un cuibairu di comunişti, lipseaşti 
1)  ipotisea, ipotisi/ipotise =   fakt, shkak, problem
2)  căbili/căbile, a căbililoru = gjendja, situata, e situatave
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s-ľi munţ niscănţ di cama agrăľi di la sculii!” - ľi u urdzea elu. 
Ntru aişti căbiliuri s-giuca cu bana a soţiloru şi a taifurloru 
a loru. Ti aţea ľi căftă minti a lui: “Ți drac di om fuscărca elu, 
canda nu ni cănoaşti singur, elu ari fut di cama hăidipsitlu a 
sistemlui ţi tricu. Aisti ordinuri ľi ari loată di a partidiľei a lui. 
Nparna vor s-fac spastrimi di cuadriľi a dascľiului ţi sunt făl-
căryioţ1), simpatizanţă a partidiľei soţialistă, ţi eľă ľi u ncľima 
napoia “comunisţă”! - dzăsi elu tăţindalui năheamă. 

- Aşiţ, aşiţ ľi u am ghixit şi eu ! - ľi u şuţă elu. 
- Cum s-veadi, vor s-lu implementescu nenulu anamă-rău 

(24/1) patrusprăyiñiţ unu! - ľi u şuţă Sila multu minduit. 
- Nu ştiu ţi s-facu, cum vi s-ľi dau cali aştilui ipotisiru! - gri 

elu di nău. 
- Nu ti fă mirachi, că după noi vi s-ľi u alaş şi tini aistă scu-

lii! - dzăsi şi adapsi. - Cătroară vă s-ľi avdzăm fumulu aştilui 
lucru! Eu ti vetea a mea hiu azărsitu ta s-mi mutu di auaţi, 
singur aşteptu că iu vi s-mi duc! - dzăsi multu minduitu, şi 
dealihea nu tricură doi meşi şi ľi vini transfirata alu Sila, alu 
Crati, alu Ilirlu şi după unu mesu şi a lui. Aşiţ Sila ľi u trans-
feriră la ună sculii prefesională, Crati la ună hoară ningă a 
pulitieľei, Ilirlu la ună sculii dindi a valiľei Scumpii, ncăt elu 
la ună hoară dindi a Combinatului Metalurghicu. Elu priimna 
ti la casa a lui minduindalui: “- Eu dealihea escu fălcăryio-
tu a partidiľei socialistă, ma escu, him progresiţ, nu dogma-
tist cum ni pistipseascu! Aşiţ şi Sila, Crati, Ilirlu suntu dascľi 
di cama prefeseuniştiľi a pulitieľei şi nu ţănu pri păltăriľi a 
loru vărnu călcari a lăgăturlui cu sitemulu ţi ntricu, ţi noi ľi u 
aveam alastă dinapoi! - zburindalui pri a lui. Cu aisti ‘n minti 
agiumsi la poarta a casiľei a lui. Poarta ľi u dăsfeaţi măsa ţi ľi 
u achixi că elu ira cu humor aspartu: 

- Ţi ai!? Căţe nu eşti cu humor ca tutuna!? - u ntrăbă ea 

1)   fălcăryiotu, fălcăryioţ  =   anëtar, anëtarë
2)  patrusprăyiñiţ unu   =   neni 24/1
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multu preucupată şi adapsi. - Tini, canda fuş ti adunari cu 
soţiľi!?...  - continui ea aştiptăndalui a apăndisirľei a lui. 

- Aşiţ, aşiţ, ma ncăt zbureamu, Crati ñi ľi u amănti că Sila 
tru bitisira a stămăniľei alantă s-umpleaşti anlu ţi nu ľi u 
aveam namisa di noi. Ti aţea him ahănt amurziţ! - ľi spusi 
elu a măsľei şi tăţi. După a măsľei ľi s-vru s-alăxească năpoi 
idyiuli zboari cu muľearsa. Anda s-zburi cu muľearsa ti ipoti-
siruri a casiľei dăsfeaţi televizorlu, ta s-avdă ştirli a dzuuăľei. 
După ţi s-bitisiră eli, niaştăptat, s-dusi la udăilu a lui. Căt in-
tră nuntru di nigrita pri a lui dăţea că dit aistă soţăsira a loru 
s-amăntară multu ghineaţi şi ambăraţi ţi ľi u agiută multu  a 
oamñiloru s-ľi ntreacă fără zărari durearăli, angusărli şi der-
turi a baniľei. Aşiţ ľi mbănăm, ľi ntriţeam şi vă s-făţeam tutu-
na pană s-him yii ‘n bană. Dapoia s-cilistăsi s-ľea cu lucrili a 
lui di dascu, ma amăntirăli a clipuloru ţi s-liga cu mbănarăli 
şi sonlu traghicu alu Sila ľi s-fănirusea fără dănăseari. 

Aţea seară Sifa căt inşi dintră localu iu ira adunaţ năş, ľi 
u avea arăchit ună dureari nispusă ‘n ahănda a sufiltului şi a 
imniľei a lui, di la cliplu cănd Crati ľi u feaţi pri şteari ti a up-
leariľei a anlui a cusurinsu a lui, niagărşitlu Sila. Elu ira cama 
maru di soţiľi a cusurini-slui Sila, di Cănd ira sălăghitu1) dit 
ali armati cu reforma 1992-ľia, tăľăndalui a carieriľei a lui ca 
ingiñeru eletronicu a aviaţionului, ti ţi avea studiat la Uñionu-
lu Soovieticu s-mistică cu eľă şi di atumţea nu s-disfărpăţă, 
pană la aţea dzuuă ţi undzi aţea cheameti nispusă a lui. Ti 
aţea elu căt inşi nafoară di localulu ali Șpresi, pitu a fuiriľei a 
lui ľi s-fănănusiră tutili mbănarăli a loru di-tu ñicurami pană 
la aţeau clipu ţi elu fudzi tri la duñeau alantă di iu nu ari tur-
nari. Ți s-amintea cama nănti dit aţeali armi a baniľei a lui ‘n 
părmănira cu cusurin-su. Elu ira vărnă dzaţi añi cama maru 
di Sila, ma aistă diferenţă nu ľi avea mpărţăt di a unui-alantu, 

sălăghitu     =  i liruar, i lënë i lirë
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ma li avea aprucheat cama multu cănd eľi ira cărscuţ şi copţ 
cama multu. Dapoia ti un chirou multu lungu eľi ira mpărţăţ 
că elu ira transferit ca ofiţeru, ingineru, a aviaţionulu ali ar-
mată la pulitiea di Cuciova, şi tru aţeau chirou eľă s-aduna 
pri arala. Ghini ma cănd elu s-sălghi di-tu armatiľei, s-turnă 
napoi aua la pulitie iu ira amănteat elu. Di astumţea elu nu 
s-dăsfărpăţea di a soţiţľei a loru. Ncăt priimna ti nidzeari ti 
la casă, di niaştipteaţ cicioarăli ľi u dusără nănti a poartiľei a 
casiľei a prinţiloru alu Sila, ţi ira ndupureati a unei-alanta cu 
a lui. Căt intră nuntru s-dusi la tatisului alu Sila ţi ma stătea 
ca tutuna pisti la divanlu a udăilui a protiľei etaju, mutrinda-
lui televizeunlu ľi gri a lui protulu: 

- Bună seara alăi Lali! 
- Bună seara! Ghini vniş, alăi hiľiu a lalñiului a ñeu ! - ľi u 

şuţă elu cu aţea anargoasa a lui di auşeaticu şi adapsi. - Ţi ti 
adusi tru aistă oară, ahănt amneaţ!? - u ntribă elu. 

- Va s-ţă ľi u spunu căţe, ma nu ma ľi aflu zboarili ta s-gre-
ascu di a dăspăramiľei, alăi Lali! - mezi gri elu. 

- Haidi grea, că eşti bărbatu! - ľi u urdzi elu. Anda tăţi 
năheamă, ľi-spusi a lui tră amăntira cu soţili a hiľisului, Sila, 
şi adapsi năpoi: - Diadun ľi dedimă cărari ta s-ľi u riamintim 
aniversara a vătămarľei a lui durutoasă! - tăţi aştiptăndalui a 
zborlui a lui.  

- Ghini făţeaş ţi vaniş, că şi eu u aveam tru minti aistă 
aniversira a lui. Ti aţea dzălu di partea a mea şi a sotisilo-
ru alanţ, ţi duminca a stămăniľei alantă ľi ncľeamu ta s-ľi u 
riamitim diadunu aniversara a lui! - şi cu zori mari li ţinu 
lăcrimăñiľi.  

- Ghini, alăi Lali, vi s-ľi ncľeamu! Nu ti fă mirachi! - ľi dedi 
elu zborulu. Anda diadunzburi ună muşcătură di oară cu la-
li-su, elu s-dusi la casa lui. Tuţiľi din a casiľei ľi u mutriră că 
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elu ira multu dăspăratu şi nu ľi u cărtiră cu ntrăbari. Elu canda 
s-ţinărizizi s-dusi la udsăilu a lui ta s-doarmă. Diunoară s-hip-
si ‘n ştruţ ta s-ľi u arichea somnulu di singura că muľearsa 
aţea seară nu ira ‘n casă că ira dusă la părinşiľi a ľei ta s-li 
agiută tră hirbeari a archiľei. Ti ună bucată di oară ľi s-amăn-
ti bana a lui dintru ñicureami pană di ază. Ľi s-fănirusiră cu 
ayiusiri tuti clipuri a ľei ună dipi alanta ca tru vărnă cameră a 
filmlui şi chiudri la imajurăli după a inytrrľei ali democraţii. 
A lui ľi ngărca tru anăndea a suflitlui muteara cu pretexulu 
ali reforma ţi s-feaţi n armata anoastră. Ma multu lu dăspăra 
derta a aspărdzerľei alu aviaţionlu alumtător, tră ţi elu ira 
cilistisită s-lu ţinea etimu. Mutriti ca aţeali a croniţiloru la 
staţioni televizvi itaľeani, ţi spunea ună hortor traptăndalui 
cu boľi avionlu arichit la padea a aviaţionlui a Cuciovăľei, şi ţi 
a lui nu ľi s-sagărşea niamăntit tru ţido momentu. Ghini ma 
aisti amăntiri tră undzărli aştlui chirou, ţi nu ľi dănăsea ľi u 
avea azguñită dit năsu somnulu, ţi, ş-căţe elu s-cilistisea s-nu 
ľi s-fudzea, elu nu ma ľi u furea dip. Aşiţ ntricutăndalui di 
la ună pri alanta amăntiri a lui: buni, muşeati şi uruti. După 
multu amneaţ ľi u acţă somnulu... 

Altăsoi ca pi-tu adunarili alanti nănti di aistă di ază, Hali nu 
dăsfeaţi gura ma ş-goală ună oară, ta fiţea vărnă şacai ti ară-
deari, ca cum fiţea tutuna elu, di a durutiľei, di a dispiramiľei 
a soţilui ţi nu esti ma, namisa ‘n soţoasea a loru. S-ămpărţă di 
nigrita a vărnui zboru, ahoryea di aţea ca di tuţ noi, “Noapti 
bună”, ma ‘n ahănda a suflitului a lui ngărcatu greu di amăn-
tirili a lui ti soţoasea niagriştă ntricută cu elu. Ncăt priimna 
pit a caliľei ti nidzeari ti la casa a lui, ľi s-fănirusea aţei clipuri 
muşeaţ a cunuşteriľei a loru di apropa, că pană atumţea eľă 
singur ira vidzut cu un-alantu şi niţ ma mulu. Ti aţea elu nu 
ľi u agărşea aţeu momentu a ahiurhiriľei ali soţoasea a loru. 
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Atumţea elu s-activizea cu formaţioni artistişi di amatori ali 
pulitie a loru. Ľi cădzu şanslu s-giuca ndau roluri umoristici 
la un concursu, ţi făţea cu ocazionlu a sărbătorloru a bru-
marlui. După bitisira a concurslui, elu ľi s-ira aprucheat pri 
anarga dzăndalui a lui: 

- Bravo, bravo! Multu ghini ľi giucaş roluri! Eşti talentatu! 
Nu ti ştieam că irai actoru ahănt bunu!? Ti cunuşteam singur 
ca un ghiometru cănăscut a pulitieľei, ma cu aistă giucari nă 
spuneş, nu singur a ñia ma şi tutloru, cănăscuţ, nicănăscuţ! 
- gri elu dizñirdănda pri păltări şi adapsi: - Di aua ş-năti voi 
nă adunămu tutuna. Ncăt elu ľi u şuţă: 

- Mersi, multu mersi ti aisti zboari ghinimănduiti şi gh-
inighixiti! Ma nu mi alavdză ahănd multu, că ñ-creaşti multu 
mintea! - dzăsi  elu cu tonlu a modestlui. Nu tricu multu şi 
ună dzuuă ni adunămă niaştiptata cu elu la căfeteria ali Șpr-
esi. Căt u vidzu ľi gri:   

- Ursea, şădz s-beai ţiva cu eu! - mi ncľimă năsu cu mul-
tu respectu. Anda lu adixii ncľimara, stătui pri scamnulu tru 
frămtea a lui ahiurhindalui ună diadunzburiri multu arăsitu 
tră doľi. Nănti u lo zborlu năsu:   

- Cum lu duţ cu lucriľi şi activităţľi a tăi tru aisti clipuri!?... 
- aştiptănda ali apăndisiri. 

- S-ţ-dzăcu ndreptu nu tuti ahănd ghini! - ľi s-apăndisii eu 
pri şcurtea. 

- Nu ti fă mirachi, că ţido vă s-ndreagă! U ştiu că eşti 
ngărcat multu cu lucru şi cu activitetlu a actorlui! Căşilu ali 
estradi ari apufăsită s-ti activiteadză cu chirou mplinu tu 
taifa1) ali estradi a pulitieľei, nănti ca amatoru şi ma nclo ca 
prefesionistu. - lu băgă pri şteari elu. Atumţea ciudisitu di 
aistă hăbeari niaştăpteat ţi ľi-spărea ca vărnă ţiva ţi nu putea 
s-agiungea, nu putea s-scutea niţiunu zboru di n gură. Elu u 

1)   taifa   =   famiľe
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aduchi  condiţionlu  a lui şi s-cilistisi s-ľi u tăţi: 
- Nu ti aspari, că eu(mini) escu autorizatu s-ţă comu-

nicăscu aistă apufăsiri, ti aţea hărăseatăti şi cu ambăreaţă a 
caliľei nau a tea! - ľi dzăsi elu di nău. 

- Mersi, mulu mersi! - mezi putu s-ncľiucinea năpoi. 
- Haidi tora! Ghini vniş la taifa a estradiľei! Ľi u meriteaş-

ti aistu pozişionu ca actoru profesionistu! Spunu talentulu 
a tău! - u alăvdă elu. Aistă alavdată a lui ľi alăsă armi văr-
toasi şi niagărşiti. Di atumţea năş s-aprucheară a unui-alantu 
pană agiumsără ţi singur lucrulu şi noaptea ľi mpărţea. Aşiţ 
ntricu soţoasea a loru pană undzi aistă chiameti a vătimariľei 
niaştiptată a lui. Cu aisti ‘n minti elu agiumsi la porta a casiľei 
a lui la măhălăulu a castrului2). Căt ciucă a poartiľei, ľi u dis-
feaţără şi intră tru uboru di nigrita s-dusi la udaiului a lui ta 
s-ľi u fură somnulu. 

După a ncľiucinirľei cu soţľi alanţ, Ilirlu s-nchisi tră la casa 
a lui imnăndalui pit a bulevardulu protu a Ñoxiľei, ţi ti aduţea 
la puntea a zaranicľei iu bănea. Ncăt s-jgľioatea pri anarga şi 
a lui ľi fănirusea momentăli mbăneati cu ľirtatlu, niagărşit-
lu Sila. Niaştăpteat ahiurhi s-lu amăntea cunuşteara cu năsu 
dit prota dzuuă pană la soni a lui săndzisitu. Nu s-musurea 
tănirľi ţi u bitisea bana niaştăpteata dit plumburi oarboasi 
iuţido a patriľei anoastră tru aţea anu urutu. Elu, ş-căţe ira 
cănăscut nu di multu chirou cu ľirtatlu, ma ca dasculu a ed-
ucatiľei fizică, s-oaspiţă dealihea cu Sila, cănd nidzea s-giuca 
futbalu pi-tu pauzăli a lecţiloru a loru şi cănd eľă ira adyisi-
ri2). Di atumţea după elu ahiurhiră s-vinea şi alanţiľi soţ ti 
giucari la pada a sculiľei cănd bitisea lecţii a dzuuăľei. Aşiţ 
ahiurhi soţoasa a lui cu năsu. Anda ni dusămă vărnă dau-trei 
ori tră beari căfeia  cu năsu, ľi u arăsirë multu diadunzbărărli 
a loru şi dit aţei clipurri şi elu nu mănca pi-tu a adunariloru 

1)  a castrului, castri/castre   =   e kështjellës, kështjellë kala
2) adyisescu, adyisiri/adyisire  =  kom kohë. në kohën e lirë
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la căfeteria ali Șpresi. Elu ira ună di adoratorľi di cama marľi 
a democraţiľei şi nu li ţinea ngiurarili ti sitemlu totalitaru ţi 
gărmăsi dit a patriľei anoastră. Ghini ma di cănd ľi u apăţă 
dit firmurii rentieri, iu elu avea băgată sudoira a doiloru añi, 
ţi avea lucreat ca emigratu ntru Grecia şi ľi chiru, astumţea 
s-apruchiă cama multu cu elu, ţi ira realistu şi avina tru polit-
ică braţulu a nastăngľei. Di-tu aţealu clipu, elu ľi u şuţă par-
tea a ngiurărloru. Nu lăsa vărnă clipu ţi ľi inişea nănti ta s-ľi 
scăpea ningiurartă ti ncopetenţia a guvernirľei democratică. 
Oaspăţăsa a lui cu Sila şi a soţiloru s-strimţită multu. Ti aţea 
elu ľi u stărbină cu multu dureari bitisira traghică alu Sila. 
Ncăt priimna ti nidzeari tră la casa a lui di căt a măhălăului 
“Partizanu”, ľi s-fănipsea nidănăseati tut clipuri ntricuti cu 
elu. Niţiuna di eli nu ľi s-agărşea. Cama muşeata ira protea 
cunuşteari cu elu, cănd elu vini la palestra a sculiľei şi ľi dză-
si: 

- Ţi s-ľi faţ aştiloru elevi, di ţi ti vor ahănt multu!? - u 
ntrăbă elu tră intreari tru zburiri. 

- Ma ş-pri tini ti vor multu, că ţă ľi aducheascu limpidi 
lecţii a teali! - ľi răspundi elu. 

- Eu  escu colegu a tău, dascu a istoriľei! Mi ncľeamu Vasil! 
- şi ľi teasi măna. 

- U ştiu, u ştiu că cai eşti! Am avdzăt multu zboari buni ti 
tini! - lu şuţi elu şi ľi teasi şi elu măna. Aşiţ ahiurhi modeast-
iľia a cunuştearľrei a loru. Ti aţea elu nu putea s-ľi u agirşea 
ghineaţea ţi arăspanădea ţido di clipuri a banľei a lui di vi-
ziunaru a yinitorlui a patriľei. Căt intră ‘n casă s-ncľiucină 
cu apropiaţľi, cu muľearsa a lui şi canda s-ţinirizi, s-dusi la 
udăilu a lui ta s-ľi u fura somnulu şi ľi tăţea amăntirili a lui 
tră soţitisirea cu niagărşitulu Sila. Ghini ma aţea seară duru-
toasă somnulu ľi u arichi multu amneaţ. 
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Tani(Dritanu) ira unu di soţiľi alu Sila di-tu ñicurami di a 
măhălăului a lui, ţi nu ľi ira mpărţăt niţi ună oară di elu, că 
elu altăsoi cu alanţiľi avea bitisiită Academia a Artilui ntru 
lumăchia a zugarfiľei. ‘n tuti clipurli cardinali a baniľei a lui, 
elu vă s-ira tutuna prezentu, ma şi Sila pri a lui, cum ti gh-
ineaţi, aşiţ ş-ti arali. Elu ira lucurtor, talent şi zbor-puţănu. 
Ti aţea grea pri arala şi căt ori ţi s-aduna cu eľi, elu zugrafea 
skiţuri ntru tefterului a lui, ţi ľi u ţinea tutuna cu năsu. Cai şti 
căt ori a lui ľi s-fănăpsea clipulu a bitisiiriľei a lui ntru măñăľi 
a lui niputut s-ľi grească vărnă zboru í vărnă dimindeau: 

- Ţi ai!? Căţe gădzuş!? Scoalti alăi Vasil! - şi u lo ‘n breaţ 
fricuşitu că ţi ľi avea undzit niaştipteata. Ncăt vidzu că pisti 
frămtea ma ľi s-vărsea vărsăñ aroş şi caldzi di săndzi. Atumţea 
diunăoară şi soţiľi alanţ Sifa şi Hali ľi u acăţeră strigăndalui: 

- Vărsăñi di sndzi a frămtiľei! Cătroară, cătroară s-ľi u 
duţeam la spitalu! - şi ľi u ncălcară la ună vatură ţi ntrăţea 
aţia tru aţelu clipu. Ti aţea a lui iuţido ţi nidzea şi iuţido ţi 
stătea după aţea bitisira a lui traghică, ľi s-fnăpsea aţea 
ghămă săndzoasă, ţi lu avina fără dănăseari şi ţi ori-ori nu 
ľi căpsea lăcriľi caldz ni vărseat di pisti făţii. Ma ş-căţe ira 
cilistisit ţi imajilu aţľei undziri s-ľi u zugrafea, ma ncot, căt 
arhiurhiea s-ľi u giuca penelu pisti a panădziľei etmusit, ľi u 
arichea tru ntreagă fuira a lui ună dureari nispusă şi tream-
burări a măñloru şi trupului, ţi pri elu ľi u fiţea s-tridzea ni 
bitisitu aştilui compoziţionu, ţi mbănea şi criştea nuntru a 
coşienţiľei a lui. Multu ori s-cilstisea şi continuea zugrafira 
ţănăndalui a treamburărloru, şi nu s-vrea multu şi vi s-ľi u 
sonuea aţeu  tablou spălat cu dureari. Ti aţea, aţea seară, elu, 
căt s-mpărţă cu soţiľi, nănti ţi nidzea la casă, s-dusi la ateľeia 
a lui, şi aţia stătu fără di somnu lucratăndalui fără dănăseari 
pisti a  tabloului. 
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Cama soniľi a adunariľei a loru inşiră Crati diadun cu Cris-
tu şi, anda priimnira ună bucată di cali diadunu zburindalui 
ti ună stendă a sculiľei ţi ľi s-vrea ti la cabinetulu a lui, că po-
ati s-ľi u agiuta cu  vărnă trei-patru metri di păndză albă, ta 
s-ľi u anăcupra, că ľi avea dzăsă că singur la eľ poati s-aflea, 
ca armarsătură dit vahtea a sitemlui ţi tricu. Elu ľi s-ndriptă 
a lui cu multu tactu: 

- U ştiu că nu esti cliplu ti aistă căftari ti mi agiuteari, 
ma nu am ţi s-fac! Chiroulu ma treaţi multu cătroari! - ľi 
s-dimăndă Crati a lui.  Cristu Anda u avdză, ľi dzăsi: 

- S-vedu, ma s-aibă pit depozituri anoastri vi s-ľi dau ordi-
nu a dipozitorlui ţi s-ţă ľi u da cu fatură! - dzăsi elu pri şcurta.

- Multu ghini, că ñ-s-vea multu s-ľi u bitiseascu cabi-
netulu nănti a sărbătoarirľei ali aniversara a sculiiľei! - ľi u 
apanădisii  elu. Ncăt agiumsi la palatlu a lui, s-dăsfărpăţără 
ninga ună oară cu ncľiucinara “Noapti bună!”. Anda s-mpărţă 
cu soţlu alu Cristu ľi s-vrea năpoi s-priimna ta s-agiungea la 
casa a lui. Elu s-jgľiotea psiti asfaltulu a caliľei nimutrit că 
iu călca, că a măduăľei a lui, ľi s-fănăpsea clipuri a unei bani 
ntreagă mbănată diadun cu cusurinlu a lui, Sila, ca frati şi tri-
cutu a fratilui. Vasil, si vëlla e şkuar vëllait. Aistă amăntira di 
soţiľi a lui şi di elu, ľi s-hipsi cu durira mari a ľei ‘n ahănda 
a fuiriľei a lui: “Ți faţ, aşi fuscărca aistă bani, arăcheaşti ma 
bunlu, ma ndreptulu şi arăulu, strămblu nu ľi u archeşti! - 
diţea elu pri a lui şi dapoia adăvdzea: - Ñă armasi mirachi că 
nu s-hărăsi di fumeľi a lui, ma cumţido s-himbă vă s-crescu!” - 
şi di niaştipteaţ aduchi că avea agiumtă la uşa a apartametlui 
a lui, şurşună butonlu a chiprului şi uşa ľi u dăsfeţi muľearsa, 
ţi cănd ľi u mutriri achixi că cum ira elu, dăspărartu u ntribă: 

- Ţi ai!? Căţe eşti amurzitu!? - ntrăbă cu aspărami. 
- Ţiva, ţiva! Singur dit riamintira alu Sila diadun cu soţiľi, 
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că duminca a stămăniľei alantă ľi s-umpleaşti anlu ţi nu ľi u 
aveam ma namisa di noi! - spusi elu şi nu gri ma cu alanţiľi a 
casiľei. E.lu singur ľi amintea cu fănărusira a lui clipurli ali di-
aduncriştira a lor. Cu aisti dureari ti riamăntira a aniversarľei 
alu Sila, soţiľi ľi u ncľisără aţea dzuuă ali bitisira a yizmăciun-
lui, ţi ľi feaţi s-ľi u mbăneadza şi s-ľi u fănirusea di nău aţea 
undziri săndzoasă a lui, ţi a cafşunlui di năş ľi u ngărcă cama 
multu tru ahănda a suflitiloru şi a inimiloru a loru.  Ș-căţe eľă 
u mbănea cafşunu pri a lui aistă riamăntiri a soţilui, ma pri 
tuţji ľi liga durira nispusă ti bitisira a lui traghică. Aşiţ, eľă 
aţea seară di ni ľi acăţet somnulu, minduea că cum vă s-ľi u 
yiurtisea căt cama ghini prota aniversari a chirearľei a lui.   

2.
Dzua alantă ira prota a proatiľei stămăni a sumendrului, 

ţi alu Crati ľi inşi somnulu multu crundu, ş-căţe nu ira făntit 
cu elu ninga, ma mirachea ti lucrăli ţi ľi u aştiptea la sculii, 
feaţără ţi s-dăştiptea căt s-aprea naua dzuuă. Inşindalui pri 
anarga di la ştruţiľi, ta s-nu ľi u diştipta pri muľearsa, anda 
s-nviscu, dăsfetţi uşa a balconlui şi inşi s-mutrea nafoară dipi 
elu. Căt inşi la balconulu alu apartamentlu a lui, diunăoară 
achixi ţi s-ľi u bătănă n frămti avra a dămneaţľei, ţi tru aţea 
pulitie ţă didea aduchiră arală, ţi tră hidzea s-mutreai nivăd-
zutăli nuntru a ahăndiľei ali fuira a tea şi tră făţea s-mun-
dueai cu optimizmu, ta s-imñă singur nănti, niminduit tră 
niaştiptali a dzuuăľei nau. Atumşea, anda s-adiľă pri ahăn-
dea, diunăoară hicaţľi ľi s-umplură mplini cu avră păstrată. 
Tru aţeu clipu achixi că di dăparti niaştăptiaţ ľi vinea ună 
boaţă stărcănăscută ţi ľi diţea: “Nu ti aspari! Chiroulu vi s-hi-
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bă bunu, ca niţi ma ş-una dit dzălăli alanti!...” Stătu năheamă 
mutrindalui ali natură, ţi tru aţelu clipu ira dăzvălit pit tutăli 
părţiľi şi cu tut muşteaţăli a ľei di a namisľei toamni. După a 
nustimeaţľei1) ţi ľi dedi aţea mutriri cu mintiminiľi a naturľei 
elu s-amănti că vi nidzea ti ancupurari a laptului la păzara 
aproapi di palatlu a loru. Ș-căţe u ştea că vă s-inşea fără di altă 
nafoară tră ‘n prămătie, a lui tru aţeu clipu nu ľi s-mpărţea 
dit minti aţea muşuteaţă dămneaţească a toamnľei. S-nvăscu 
cu cătrăoara şi, anda lo văsulu a laptlui, ţi ľi avea azărăsit 
muľearsa şi s-nchisi ti aco. Laptăli ľi u aduţea un hortor dau 
ori tru stămănă. Hortorlu ira multu corectu şi laptăli ľi u avea 
multu bunu, cu şcumă. Ti aţea nu mutea măni dit laptăli a 
lui di cu intreara a democraţiľei. Căt inşi nafoară ‘n frămti 
ľi s-păscni añiurizma noastimoasă a pomñiloru diadun cu 
arţimea a dămneaţiľei ahănd vrutoasă a toamniľei. Arucă 
mutritea di căt a tutiloru părţiľi a pulitieľei a loru şi mutri că 
ira diştipteat ntreagulu tră ahiurhira a lucriloru a dzuuăľei 
nau. Tru aţealu clipu ţi elu ira jgľeutăndalui ti la păzari ľi 
s-fănăpsi aţea dzuuă cănd diadun cu Sila, iram numiţ ca das-
cľi la crahina a Șpatilui. Ună dzuuă ni dusmă s-videam biser-
ca a Stăvinirľei { a hoariľei Șelţă}, di iu inşim cu armi nispusi 
dit afreţăli a zograflui cama maru a şeclui ţinţăspărdzaţ tru 
Pensula a Balcanlui, Onufru. După vărnă doi meşi cănd ma 
şideam diadun n pauzăli a lecţiiloru, elu ţinea un carti ntru 
măñ scriat dit Theofan Popa pri arbiniseaşti, niaşteapteaţ mi 
ntrăbă: 

- Poati s-ai citit ţiva tră aşti zugrafăñ a afreascloru!? - şi ñi 
ľi u sălghi carta ţi u ţinea ntru măñ. 

- Ţiva, nu ñi ari cădzut ntru măñ! - ľi u şuţă elu Cciundusi-
tu. 

- Ľeau aistă carti şi citeau cu mintiminiľia, ta s-nveţ că cum 
1)  a nustimeaţľei, nustimeaţă  =  shijes së këndshme, aromë
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piľeada a zografăñloru grăbuveañ s-apucă cu fraţiľi patru ţi 
ma maru ntru năş ira Ioan Cetirlu! - ľi u ordină cu oaspăţimi. 
Di  atumţea elu s-cilistisea ta s-nviţea cama multu ti lucrii a 
loru dit ntru ntragă Arbinişii. Cu aisti ‘n minti elu agiumsi ‘n 
păzari. S-ncľiucină cu hortorlu şi cu cătroari ľi giucă ciciorľi 
ti nidzeari la casă ti aduţeari şi s-ľi u hirbea laptăli.  Aşiţ şi elu 
canda s-dămneaţi s-nchisi ti nidzeari la sculii, iu ľi u aştip-
tea duruţiľi nviţitori a lui, ţi vi s-sărbătorea treidzăţşiţinţa 
aniversari a dişcľiderľei a ľei di prota oară. Priimnăndalui ti 
nidzeari la sculii, a lui ľi s-fănărusi ca yii astreaţira a baniľei 
a lui pană tru aţeal clipu, cu tuti agiungearli a ľei ambări, 
dăspărati, muşeati, arăli, aţeali ngărcati di aspărasmi, cu mul-
tu agărsimi, mpluti mplini cu slăbitimi oamnoasi. Elu nănti di 
treidzăţi nau di añi s-află la namisa aţľei pulitie fără di soţiľi 
a lui a hoariľei, fără di apropiaţiľi a lui, scunchiľi Babaauşu şi 
niagărşita Ati, lălăñiľi şi tetili, singur cu tatisu, măsa şi fratlu 
ma ñic. Ntru măhălăulu a lui nu cunuştea niţi un soţu í soaţă. 
Cănd inşi di protea oară la pădina iu giuca vrăsţiľi nicănăscuţ, 
a lui eľă ľi spărură araţoş, ţi nu vrea s-ntriba di prezenta a lui. 
Ș-căţe s-cilistăsi multu ori ţi s-apruchea cu năş, nu ľi u agimsi 
ţi s-ľi fiţea ti năsu. Aistă cilistisiri ta s-s-fac soţ cu eľă faţi par-
ti di aţeali undziri duruti a lui. Cai şti căt ori nidzea ‘n casă la 
dadi-sa a lui plămtăndalui di căţe nu ľi u apruchea ficiuriţľi a 
măhălăului ţi s-agiuca cu năsu. 

Cu aisti fănăpsiri ‘n minti elu s-achixi că avea agimtă năn-
ti a uborlui ali sculii, iu tru aţeu clipu nvăţitoriľi ninga nu 
avea vănită şi niaştipteaţa aistă gulită ľi u feaţi ta s-dzăc pri 
a lui: “Uborulu ninga esti tăţitu. Nu ciuciueaşti di boaţili a 
loru cilmeaneaşţi! Nu pot  s-ľi u făniruseascu tăţit, fără aur-
lali a loru! - anda căpsea năheamă di nău adăvdzea: - După 
giumtati di oară elu vi s-juească năpoi ca tutuna!...” - dzăsi şi 
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intră ntru cabinetlui a lui, ta s-bitisea niscănti lucri ti adărira 
a lui. Dintru aţelu momentu mădua a lui acţă s-mundueas-
că şi s-lucreadz hiptu ntreaglu cu passionu ntru activitetlu 
a lui di dascu coşientu, ma şi a dariľei a lecţiloru şi a uidu-
sirľei a cabinetlui. Ti aţea căt ľi u bitisi activitetlu a lui ti aţea 
dzuuă la sculii s-dusi s-prăndzească şi s-căpsească năheamă 
‘n casă, că astară vi s-aduna cu soţiľi ca tutnea. S-ndupără 
năheamă după a divanlui, ma somnulu nu ľi u fură dip, că 
mintea ľi lucrea fără dănăseari, ori ti adreara a sculiiľei şi ori 
ti riamăntira alu Sila. 

Di cum ira teasu pisti divanu niţ ‘n somnu şi niţ dăştip-
tatu niaştiptări ľi s-riamănti diadunzburira multu apreasă 
şi tăľeatu alu ľirtatlu cu Macasenlu, ţi ira cănăscuţ nănti a 
multlui añi cănd continuea ghimnazlu tru idia clasă. Elu vin-
ea di ună taifă analtă a pulitieľei a loru şi ti aistă nu ľi ira 
dată ndreapta ta s-continuea universitetlu, ş-căţe elu avea 
loată rezultati analti tru matură. Di atumţea elu ira numit ca 
dascu a clasurloru ahiurhitori pit horăli a regeunlui ali Ñoxii 
şi ti năsu ira avdzăt singur zboari buni. Ghini ma căt intră 
democraţia elu s-activiză tru arădzli a Partidiľei Republicană 
iu avea acăţet poziţionlu a secretarlui a ľei tră regeunulu. Ca 
mintimenu ţi ira, elu fu traptă ‘n tută bana a lui. Elu s-măsti-
ca ori-ori şi cu soţoasa anoastră, ţi nu s-ntriba că a cui braţu 
ira, cu un zboru soţoasă pluralistă şi iu aveai ndreptu s-ľi 
aştăreai minduirli lişoari, aşiţ cum ľi aveai ‘n minti. Ti aţea 
ună oară la ună adunari tahminoasă ľirtatu di Sila ľi mpălti 
ună ntrăbari mintimenoasă dzăndalui: 

- Căţe nu ti activizăş cu Partia Democratică ma alidzeaş 
aţea Republicană!? - şi aştăptă apăndisiri a lui. Elu, anda 
s-mindui năheamă s-răspundi cu idyea diştiptăciuni1): 

- Ghini va s-fiţeam s-nidzeam la ea, ma cum mi cunuşteaţ 
1)  diştiptăciuni, mintimenă  =   zgjuarsi, e zgjuar
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ş-voi añia ñ-spăru că la ea, va s-ľi u achixeam vetea tru loc 
nindreptu. Ti aţea multu ma ghini, nu singur ñă apartineaşti 
după soia a mea, ma ş-căţe ‘n ea sunt activizaţ oamñi coapţ, 
mintimeñ dit tuti pădzăli a ştiearľei! - bitisi elu zborlu. 

- Multu ghini ai faptă, că cum ľi cănoscu eu oamñiľi a puli-
tieľei anoastră ‘n Partida Democratică au intreat soi di soi di 
oamñă, ţi tini nu poţ s-ľi u aravdză ľeai dot! - şi adapsi: - Poati 
u cunoşti Asiplu, un dascu vľecľiu a matematicľei colegu di 
multu añ cu eu ñ-spusi:

“Ună seară cusurinlu a meu ñ-deadi tesira a PD-ľei um-
plută pri numea a mea şi mi ncľimă s-nidzeam la adunira 
a loru. Anda mi minduii şi ta s-nu ľi u aspărdzeam, vrui nu 
vrui ma ca pri dauľia mi duş. Căt intreai la adunira a loru, 
nănti ñ-dăzvăli ună mutrită cu soi di soi di oamñă, ţi făţea 
asunătură1) şi namisa di năş videai şi afuri. Mi lahtării di 
aistă ţi vidzui şi pri afriştea inşi nafoară. Dzua alantă ľi dăşu 
a cusurinlui: - Cu aşti ţi vidzui cu ocľi a mei, nu mi mesticu 
dot cu aişti soi, ti aţea lasmi răhati pri ghineaţa a mea!...” - 
Aşiţ ñ-spusi năsu. Ti aţea ţ-dau ndreptu! - bitisi elu zborlu a 
lui mintimenu şi cu sinceri. Ma Macasenlu cu diştiptăciuna a 
lui ľi u şuţă: 

- Aşiţ fu tru ahiurhira a democraţiľei, ma di atumţea esti 
păstreată dit aişti soi di aventurieri şi tru ea au intreat oamñi 
buñă ş cu integritetu!... - ľi u şuţă năsu şi tăţi. Tru aistu cli-
pu şi alanţiľi pri tăţita ľi aproviră. Cu aisti ‘n minti mutri că 
luñina ţi intrea dipi a fănestriloru ira apusă că ma s-ntunica. 
Ti aţea elu u tiľă riamăntira diunăoară şi sculă di la divanlu. 
Anda ľi spălă făţăli, inşi dzăndalui  a muľearsiľei că ma nidzea 
ti adunari cu soţľi. Căt agiumsi la loclu a loru tuş la cafeterie 
ali Șpresi di ‘n calicruţi. Căt intră, vidzu că soţiľi nu avea agi-
untă tuţiľi. Instictăoasu acăţă scamnului a lui prişindinda cu 

1)   asunătură, nsun, bat, agudescu  =  zhurmë, goditje
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viniţľi, Luanlu şi Sifa: 
- Ghini vi afleai! 
- Ghini vănitu! - ľi u şuţără năş aproapi pri ună zboru. Nu 

tricu multu şi agiumsără şi alanţiľi. Eľă anda alexiră zboari 
ti lucriľi şi hălăluri a dzuuăľei, niaştipteata ca tutuna ľi u ľea 
zborulu Hali(Hali): 

- Vreaţ s-ľi u şteaţ că ţi ñă vini ‘n minti, tru aist clipu!? 
- ahiurhi spunira a lui cu un ntrăbari ta s-ľi u adivdzea cu 
curiozitet alanţľi. 

- Hă de, spuñiľiu! - ľi u urdzi Luanlu cu oaspăţoasă.
- Cănd nvărara a poplui ma agiungea pană la ciumă ţi 

s-vărsea cu tuti apăţărli a ľei uruti. Ľi u amiteascu multu ghi-
ni beita alu un bănător a măhălălui ali “Piryulu”, ţi avea chirut 
tut sudoara a lui, ţi avea amăntat tru emigraţia. Măratlu di 
năsu ira şuţătu ca vărnă om chirdut, cu păţănă di măduă, ca 
aruptu dit realitetlu a baniľei şi hiptu ntru dăspărami ahăn-
doasi ali ntreaga a fuiriľei a lui omnească. Căt s-prişindă cu 
eu, cu ună arădeari ţi ţ-ngănea dureari ti elu. Diunăoară ahi-
urhi s-ľi u căntă ună beită scoasă dit elu, ţi eu  nu ľi u agărşes-
cu putei căt şi ază ľi u ţănu minti multu ghini.” - Și acţă s-u 
reţitească ca actoru a humorlui: 

 “Piro ţi li făţeaş păradzľi, 
s-ti ľea arăulu, s-ti ľea,
li avuş cu trastu păradzľi,
s-ti ľea arăulu, s-ti ľea,
vreai s-li făţeai ca cu saţ,
s-ti ľea arăulu, s-ti ľea, 
niţ tatătu ahăt nu li avea avută, 
s-ti ľea arăulu, s-ti ľea,
măñ goľ ficirorľ ş-nveasti lăsaş,
s-ti ľea arăulu, s-ti ľea!…”1) - bitisi elu beita. După aţľei 

        1)  Bejte e rrallë e marrë nga shoku im  Piro xheli
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reţitimi la trapeza a loru ti ună bucată di oară cădzu ună tăţi-
mi ţi cu performaţa a humorlui alu Hali cu zori ľi u ţănură 
arădera că nu ira cliplu vrutu. Ghini ma di nău ľi u lo zborulu 
Hali dzăndalui: 

- Cai şiti căt ori ľi u aduc tru minti aistă beită ţi u spuni 
ahănt alimpidoasă şi dealihea alu aţlui anu urutu ţi apăţămă 
măraţľi di noi!? - gri elu şi tăţi. 

- Ma alimpida nu poati ţi s-spună! - ľi u şuţă Luanlu. Anda 
tăţi năheamă elu adapsi. - Căt ma multu ntreţi chiroulu, ahănt 
ma slăbitoasă ma s-faţi căbilia, nu singur a Vlona ma şi pi-tu 
a pulitiloru alanti şi aua la anoastra! - bitisi elu zborulu. 

- Aşiţ, aşiţ ma ľea cali aspăroasă aisti undziri di chirira a 
pradzloru a oamñiloru! - adapsi  Crista şi ahiurhi să spună 
ună istori a viţinlui a lui. - Elu ľi avea loată ma multăli a 
păradzloru hipti tru fondaţionlu “Populli”, ma ľă avea armasă 
vărnă dausuti di ñiľi şi ira dusă ta s-ľi ľea şi aţeli la arca a lui. 
Ghini ma arada aco ira multu mari şi elu nu putea s-agiun-
gea la sportelu putei, că aco s-şmpărţea singur ti vărnă dzaţi-
ţispărdzaţi di şi pri dzuuă şi aţeaľi cu oaspăsţoasă ma şi cu 
sexeri. Atumţea elu mindui s-giocă ună giocu. S-feaţea canda 
ira lăndzitu şi canda s-ľi gădea măliă şi aşiţ feaţi. Cădzu mpa-
di şi fiţea canda nu grea dot, ncăt măñiľi canda ľi ndriptea di 
căt la geapa a cămeşiľei iu ţinea faturăli. Tuţ oañiľi canda ľi u 
vidzură că ira lăndzitu şi auşeatcu ľi vinea arău ti “şcretlu” di 
năsu, ti aţea ľi u dăsfeţără arada şi elu agiumsi la sportelulu 
şi năpoi agiocăndalui gioclu dinigrita şi cu semñăľi. Sportel-
torlu anda ľi mutri faturăli ľi dzăsi: 

- Ţi cafţ tini alăi bărbatu!? Aidi, fudz tora! Tini li ai lotă 
pradziľi a teali, ncăt alanţli au miľoni ti loari şi nu ľi ľea dot! 
Ti aţea curtăti di aua! - bitisindalui alu gioclu fără amănteari. 
Tru aţeau clipu ľi u lo zborulu Tani: 
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- Ţi nu făţea măraţľi di oamñă ti scăpara a sudoariľei 
a loru!? - gri elu şi tăţi. Tru bitisira ali adunari Sifa ľi băgă 
pri şteari că ira adunat cu tatislu alu Sila şi dumintica a 
stămăniľei alantă ira ncľimată ţi s-ľi u riamintea didaun săin-
disira a hiľiusui la casa lui, ti aţea ľi ncľima tuţiľi. Anda ľi 
dedără zborulu a Sifa că vi s-ľi nidzea la riamintira a soţlui a 
loru, eľă inşiră unu dipi alantu ta s-nidzea pi-tu a casiloru a 
loru, s-dăsfărpăţără prişindinda cu ună “Noapti bună şi ghini 
s-ni adunăm!” Ncăt soţiľi alanţ ayiusiriă1) ciciorľă ti fudziri că 
ľi avea cama dăparti casăli, Crati imnănda pri anarga achixea 
añiurizma alu avruľă noastmoasi ali aţľei seară dit a namisľei 
toamni. Tru aţeu clipu ľi s-fănirusea soi di soi di imajuri a 
baniľei a lui şi a soţilui a lui, Sila. Elu ira singurosu ficioru 
a famiľei şi părinţiľi a lui, ţi ira vetirañăľi a alumtiľei Anti-
faşită Naţional-libertati cu funxionuri buni ‘n administrata 
a guverniţiľei, ľi u sigurară a lui ună yinitoru cu perspectivă 
după bitisira a universitetlui şi laurara dascu a istoriľei, cu 
un zboru ľi u ţinea ca apă păţănă. Ti aţea eľă la elu ľi avea 
ocľi şi nădia2) a continuirľei a soiľei a loru şi a hăiriliticarlei 
ma multu a ľei. Cănd elu ľi u spusi a loru, că avea cădzut pri 
vreari pri ună feată, vrăstă cu elu şi soţă cu elu dit la liceulu, 
ţi elu ľi u avea ţănută ascumtă pană pri bitisira a universi-
tetlu. Aistă vreari elu lu ţănea ascumtă a soţloru a lui, singur 
Crati ca soţ ngustu u ştiea ligara a loru, ţi cum ľi u ghixea elu, 
ira multu bună, multu muşeată şi ună vreari di aţeali dea-
lihea. Ti aţea elu s-mărtă cama crundu di soţliji a lui şi nu 
ntricu multu s-adapsi cu trei hiľi, ună feată şi doi ficiori. Tru 
intrira ali democraţii feata căt bitisi liceu lu ľi u pitricu tri 
studieari nafoară di statu, fără bursu cu păltira a lui. Aistă 
căbili feaţi ţi muľearsa s-fugă tru emigracionu, ncăt a lui ľi 
cădzu greuteaţa s-cilistisească di partea alantă di singura ti 

1)  ayiusescu,  ayiusiri/ayiusire -  nxitoj, nxitim
2)  nădăescu, nădăiţ, nădii/nădie  =  shpresoj, shpresë 
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ţinira a famiľei. Singur prinţiľi a arbineşiloru şi armăñilo-
ru poati ta s-facă aisti sacrifiţi nispusi ti duţeari hiľi a loru 
scunchii tru xeanii tră nviţeari. După exemplii a lui şi Crati ľi 
u avea pitricut hiľisea nafoară ti studieari şi singur năş ľi u 
ştiea căt cu zori ira s-ľi u ţineai. Ti aţea eľi ľi u plăndzea hala a 
unui alantu. Cu aisti riamăntiri s-află dinănti a uşľei alu apar-
tamentlu a lui. Anda şurşună butonlu a chiprului electricu 
uşa ľi u dăsfeţi muľearsa ntrimbăndalui: 

- Ľi adunaş soţľi!? 
- Ľi adunai, ľi adunai! - ľi u şuţă elu spusăndalui aţeali ţi 

avea zburită cu soţiľi şi anda s-ţiniriză s-dusi ta s-doarmă, 
ncăt muľearsa vi s-ľi u avina după ţi s-bitisea corectira a 
provariľei a nvăţitorloru, că lu avea ipuşisită1), ta s-ľi u didea 
măni. S-dusi la crevatlu a lui şi s-hipsi ‘n ştruţ. Ghini ma 
somnulu nu ma ľi u fura dip. Pitu a măduăľei a lui triţea fără 
dănăsari undziri a bănarľei soi di soi, ma aţea ţi ľi ngărca ma 
multu ira goală singur ună. Ľi fănirusea limpidi aţeali dză-
li slăbitoasi ali ună ñiľiľă  enausuti dali naudzăţ a şeaptiľei 
(1997). Primuvira căt avea intreat. Țerulu di multu dzăľi 
ira cureaţ-cureaţ, dip fără neaguri lăi. Soarăli scutea capulu 
a lui anyiliciosu2) pisti muntăli Polis şi sălghea arădzăli căl-
duroş fără di căpsiri, pană la cădeara anarga a ntunicarľei 
ascumtăndalui după muntăli a Crabiľei, dindi tru ascăpitata 
a lui(vestu). A băhceiloru, a balcoñiloru umpluti cu vazuri di 
lilici şi a parţiloru ma scutea capulu filidzăľi năi a liliciloru 
soi di soi, ţi bănătorľi ali aţľei pulitie ľi simina şi li criştea cu 
maru dor, an di anu. Ma chiucunira ma nostimă ľi u aduţea 
añiurizma, ţi ţ-s-păscănea tru nări şi lu sudzeam cu arăsi-
ri fără dănăsiri, ţi vinea dit băhcei lilicisită di agruñ, pomñ 
şi zarzavăţ di multusoi. Aco iu s-ncľidea sinorľi a pulitieľei, 
ahiurhiea verdzăoasea a padiľei ţi s-aştărea pi-tu a doaulo-

1)  ipushisescu, ipuşisită, ipushisiri/ipushisire = premtoj, premtuar,  
        premtim;  2)  anyiliciosu  =   të ndriţhme; i ndriţhëm
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ru mardzini a valiľei Scumpii, ţi lu tăľea pri giumăteati pri 
ea. N-asupra a lui pit dzeñ nchiseascu pădurăli nisinoriti di 
masni ţi undzeascu ca curuñ muşeaţ dipi a răzuriloru pană 
aco iu nchiseascu munţiľi ţi ľi u nvărtescu pri elu di căt tutăli 
părţľi: dicăt nordu, dicăt estu(inşita a soarilui), dicăt vestu( 
ascăptata a soarilui) şi dicăt sudu pi iu s-tindi căt ţi ţ-lu acaţ 
ocľiľi, Padea di Ñocas, ţi ună bucată mari a ľei esti acăţet di 
Combinatulu Sinterughic, Combinatulu di Lemnu, Combinat-
ulu Cimic, Fabrica di Cimentu şi ect.; semñi a “maroasiľei” 
di-tu perioda a socializmului ţi s-gărmăsi1). Dipi ugieaţľi a 
loru nu s-vomu ma fumñiľi amaroş, că sunt tăţiti, au căpsit 
lucrira. Ază sunt armasă singur mproţ ca semñ “ghigantesţ”, 
fără bani, morţ. Cănd s-ncľisără aişţ combinăţ şi fabriţi tru 
intrira a democraţiľei, tuţ lucurtorľi, bănătorľi ali aţľei puli-
tie armasără fără lucru. Niscănţ fudziră napoia pit visuri di 
iu avea vănit, niscănţ fudziră nafăoară di statu ca emigranţ 
ti ună bană cama bună, niscănţ alţ armasără aua fără lucu-
ru, ncăt niscănţ cama puţăñăľi ahiurhindalui comerţulu. Aşiţ 
s-arucutea bana alu aţlor bănător ‘n oarfăneaţ şi ‘n dureari ti 
bucata a panăiľei şi ti ma puţăñăľi aduţea arăchiri, afureari, 
băneari fără sudăoari. Ghini ma avira fără moral limpidu ţi 
lu au băgat ‘n tuţ aişţ añi dit niscănţ di miletlu anoastru ľi 
hidzea tru corupsion. Niaştăpteari tuţ bănătorľi nchisiră 
s-vindu apartamenţľi a loru, ţi ľi avea privatizăt di-tru in-
treira a democraţiiľei şi păradzľi ţi amintea di eli, li hidzea 
pit ndau fondaţioni fantazmi ţi avea inşit şi ma s-dăsfărpăţea 
tru ntreagă Arbinişii, ca vărnă ndau vromi uruti, ţi di tuţ ira 
avinat fără di minduiri ghini şi pri ahăndea, că ţi poati ţi vă 
lu-undzească tru yinitoru a baniloru a loru. Ma araua s-dăs-
fărpăţă pit hori. Tuţ fermerľi ľi scoasără prăvdzľi ti văndeari 
‘n păzari şi păradzăli ţi ľi amăntea dit eli ľi hipsără tru fon-

1)  gărmăsi    =    u qërua
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ndaţioni rentieri, lasăndalui adzriľi nilucrati, hărhală1), ni-
siminati. Aşiţ stog cu primuvearăli năheamă căt năheamă 
şi an di anu ali democraţii yintră aistu mentalitet urutu 
ti amănteari fără sudoari. Dzuuă di dzuuă protulu ali gu-
vaerniţa anoastră inşa tru televizor şi grea cu birbantu şi cu 
multu sigurii că păradzľi alu miletulu anoastru sunt păstrea-
ti, că sunt scăoasă cu sudorii a emigranţiloru anoşţ… 

Astumţea hidzeara a păradziloru pit aisti fondaţioni şi 
companii rentieri continuea s-adăvdzea cama multu. Nu 
tricu multu şi alu aţlor fantazmi ľi u inşi bueaua şi di-avera 
inşi tru padi. Companiiľi şi fondaţioñăľi nu ma ľi păltea dot 
creditorľi a loru. Aşiţ eli ună căt ună ma falimentea. Oamñăľi 
ahiuhiră s-revolteascu di chirira a păradziloru a loru hipti 
tru năsi. Chiverniţa nu ma lu lo pisupră păltira alu păradzľi a 
loru. Ti aţea di prota ahiurhiră s-albănsea2) officiuri alu aţlor 
fondaţioñ şi companii rentieri. Ma nclo cănd s-căndărsiră că 
sudorea a loru ira chirut, di nău ahiurhiră s-agudea cu cheat-
ri nu singur pi ofichearľi a fondaţioniloru, ma şi pri poliţľi, ţi 
li amvilghea eli. Căt cama multu ntriţea dzăľi, ahănt ma mul-
tu s-aspărsea nvărira a oamñiloru ţi avea hiptă sudorea tru 
aţeali fantazmi rentieri. Undzirăli s-adapsără ma multu. Dit 
Avlona s-dăsfărpăţă şi pit căsăbăiuri alanti ali Arbinişii. Tuti 
aisti undziri ţi s-făţea pit căsăbăiľi anoşţ ľi mutream seară di 
seară la RAI, că TVȘ-ia nu ľi transmetea reali aşiţ cum avea 
undzit cu  dealihea, cu un zbor nu spunea realiteta, ľi cen-
surea cu ordzări a statlui. Avdzăm că Avlona ira ars comisari-
atulu şi selia locală al şIK-lu. Aistă vă s-dăţea că avea ahiurhit 
nicăndărsira miletească. Dit aco ma s-dăsfărpăţea rezistenţa 
miletească şi pit căsăbăiľi alanţ. Cum s-videa dzăli uruti, 
slăbităoasi ma s-păscnea pisti statlu anoastru şi ca metasta-
zi ma s-sălghea piuţido, pană s-ľi u arichea ntreagă patria, 

1)  hărhală   =  tokë shterpë, tokë djerr
2)  albănsescu, albănsea  =  kërcim, nxitim, pushtim, sulm
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s-s-hidzea tru aisti undziri slăbităoasi niaştipteati. Ca ‘n tuţ 
căsăbăiľi a patridiľei anoastră, aşiţ şi la Ñocasiľia, oamñăľi, 
ñiţ şi măr s-fricuşiră dit aisti slăbitări ţi ma ľi u undzea şi 
a loru. Eľi ira fricuşiţ că sudorea ţi avea hiptă pit aisti firmi 
rentieri va s-ľi u chirea di ncot. Undzirăli s-adapsără ahăt 
multu, căt aţea ţi undzea aztădz, nu ľi u acăţe dzua alantă. 
Căsăbăitorľi din a tutilui sărăli a soţoasiľei anoastră s-aduna 
pit căsuri cu apropiaţľi a loru, pit cafeterii cu soţ şi iuţido ţi 
ira cauzărli ti zburiri lişoari şi arihati tră plăndzeari a hăľilo-
ru a loru. Ti aţea a niscănţiloru di soţiľi intelectuaľi di aţlui 
căsbău ľi u ira faptă zăconi ţi s-aduna tutuna la cafeterie ali 
Șpresi, ţi s-afla tuş la ună calicruţă, namisa di doi bulevardz, 
ţi ‘n tută dzua s-ntriţea şi s-călca di mulţ oamñ. Ma aţei ţi 
nu mănca vărnăoară putei la ea ira niscănţ soţ. Căsăbău a 
Ñoxiľei esti ună di alanţ casăbăi ţi s-adapsiră tru perioda a 
socializmului, ş-căţe la elu s-adunară lucurtor dipi tuti părţľi 
a Arbinişiľei, napoia aţeľi ţi ľi dădea firoma ira bănătorľi a 
ľei vlecľi, otoctoñăľi. Ti aţea tuş la aţea cheuşă a calicruţiľei, 
eľi discutea fără dănăseari şi pri anarga problemăli mari, ţi 
ľi u aduţea chiroulu ti năş. Ma cai ira aişţ soţ, ţi lucru fiţea 
cafşunu di năş, di iu ľi u inşea rădăţiñăľi a loru, di ţi dădăñ 
şi tătăñ irau amănteaţ eľi, şi di ţi ideaľi ira ngărcaţ sufliţiľi 
şi imnăli a loru. Tutuna trapeza iu stătea eľi, nu armănea 
vărnăoară goală. Singur pri arala poati s-mănca vărnă di năş, 
cănd ľi u inşea vărnă lucru niaştipteatu. Tru aţeu moment 
irau tuţ prezenţă. Niţiunu nu măncănea. Sila tora ira alăxit 
ca unu bărbat coptu şi ştiutu. Ma şi ca dasacu a istoriľei elu 
tutuna ira azări s-răspundea ti tuti aişţ feanomeñ ţi undzeas-
cu ază. Elu eira laurat la Universitetul di Tirana la facultetu 
a Istori-filologhiľei ‘n spetialiteta Istori. ‘N tută bana a lui di 
pană ază ca dascu nu ľi u ira mpărţăt a citiriľei a litiraturiľei 
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politică actuală şi ira tutuna azărăsitu s-discutea ti căbili-
uri a politicľei. Pri năsu eira uidusită tuti ghineaţăli di ştiu-
tu, dascu şi patriotu. Ma aţea ţi ľi cădea ma multu ntru ocľi 
şi s-mutrea limpida la năsu, ira cohimutrira1) orighinală a 
alumtiľei Antifaşistă Naţional-libertati, ali perioda a dicatat-
uriľei şi ali perioda a demacraţiľei. Năsu, şi ca intelectualu ira 
multu completitu, că ira om ţi nu ştea s-căpsea di studiari. Ca 
dascu a istoriľei pi iuţido ţi esti dusă ‘n tuţă aişţ añ: nănti tru 
craina a Șpatlui ca dascu; după ca director a unei sculii a pu-
litieľei di Ñocas şi tora la sculia cu numea “Rinăshteara”2). ‘N 
tută căsăbălu di Ñocas s-cănăoşti ca un di dascľi cama buñi. 
Tuţ eleviľi a lui şi a ntreagăľei sculii, avea multu mali3) ti elu. 
Ma şi cănd lipsea elu la tavula a loru s-achixea cătrăoară că 
elu nu í presentu şi diunăoară ahiurhea s-ntribea ti elu:

- “Nu ari vănit Sila!?” 
- “Căţe lipseaşti!?” Fără di prezenţa a lui nu putea ţi s-dis-

cutea ti căbilea politică. Minduirăli a lui tutuna s-soţăsea di 
tuţ cu multu interes, că eli ira multu coapti. Ti aţea noi ľi u 
strigam cu şacăi “Politicanlu”. După elu acaţea loculu Crati, 
un arumăn grabuvean vănitu ntru pulitie anoastră, ţi eľi ľi u 
striga cu şacăi “Ciopanlu”. Elu ľi u avea bitisiită Universitet-
lu a Tiraniľei ntru facultetlu istorii-filologhii ti limbă şi liti-
ratura arbinişuscă nănti di vărnă şaptisprăyinghiţ añi. Elu ira 
cărscut tru ună familie armănească ligat multu cu alumtea 
Antifaşistă Nacional-libertati. Elu di cănd ira tru universitet 
s-lo cu scriara ali poezii şi a prozii, cu un zbor ira un poet şi 
scritor ţi avea scrisă şi botit pi-tu gazetăli şi revistăli a chir-
oului pri arbiniseaşti, ni ľi adunat ntru cărţ măveti. Elu şi ca 
dascu a litiraturiľei ira multu protmu4) şi cănăscut ‘n a tutiľei 
pulitie. Cănd vinea ora a lui tuţ eleviľi ľi ngănea lecţii cu mul-
tu interes şi cu chefi mari. Ghini ma elu avea şi un dixion 

1)  cohimutrira     =    këndëvështrim; 2)  rinăshtearea   =     rilindja;  3)  
mali, mali/male   =   konsideratë, respekt;  4) protmu, protimii/protimie, 
promptitudine,   - e dobishme, e shpejtë, e gaţhme për të, gatishmëri
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bunu ti griri şi tuţ armănea chiundusiţ dit reţitira actoreas-
că a lui. Tuţ, cu coledz, cu elevi pri a loru şi pri tăţita dăţea: 
“Ma muşeaţ nu s-faţi!?” Ti aţea ľi u avdzea zborulu conţetriţ 
ntreadziľi pri citira a lui muşaţ şi cu sensu. Ncăt ndăpureat 
di căt năsu stătea Hali ţi năş ľi striga cu şacăi cu pseudonim-
lu “Humortorlu”. Elu cu profesion ira laurat ca gheometru şi 
continui s-lucreadz ntru elu vărnă dzaţi añi. Ghini ma di itia 
a talentlui a lui ca actor ľi u avea treaptă ntru teatrulu “Scam-
pa”, nănti ca diletant şi după vărnă doi añ şi pană ază elu esti 
activizat ca profesionistu. Prezenţa a lui tu aistă trapeză, cu 
aţeali batuti şi cu humorulu supţări ţi fiţea elu, ľi u adavdzea 
ghineaţea ali aţľei soţoasă a loru intelectualească. Elu Cănd 
spunea vărnă undziri nau a casăbăului ľi u soţăsea cu soi di 
soi di giestăţi ţi ti fiţea s-ľi u avdzeai cu multu conţeatrimi şi 
cu multu curiozitetu. Tru soni ali aţľei parti stătea Tani, ţi ira 
lauratu ca zografu ‘n Institlu Analtu a Artiloru di Tiranea. Elu 
ira un om ţi nu aspărdzea chefa vărnăoară, singur avdzea şi 
zugrafa pri tăţita vărnă mutrită ţi ľi făţea tridzeari cu calem 
di plumbu. Elu apanădisea aţeali ţi discutea soţľi alanţ, ma 
căt vărnă oară ţi nu  ľi vinea ghini s-rebela şi dapoia aidi s-ľi 
u ţineai, că singur cu elu ira ndreaptatea. Di căt partea alantă 
stătea Luanlu, un itelectualu coptu leauraţ ti pedagoghii-psi-
cologhii la Universtitetlu di Tirana. Ma aţea ţi ţă lăsa chiudu-
sit pri elu, nu ira factlu ţi dădea lecţii tru institutlu di Ñocas 
“A.Giuvani”, ma studiira pri limbi xeani, pri agliseaşti şi pri 
ruseaşti, ţi cum diţea elu baza ľi u avea loată di-tru liceulu şi 
la cursu special ţi s-dăsfeţi la facultetlu ti agliseaşti. Ti aţea 
zburira a lui ira ahăndăoasă şi multu diştiptată. Elu Cănd ori 
ţi discutea ľi argumentea minduirăli şi analizurăli a lui: cum 
ti căbilea actuală, aşiţ şi ti ipotisirurăli alanti ali educati şi 
ali sculii. Tutuna ira azări ti dăzlidzeari a enigmiloru, căt ori 
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ţi ľi u lo zborlu pit discutărli anoastri mulţămi şi lundzimi. 
A lui ľi strigam cu pseodonimlu “Profesorulu”. Ghini ma elu 
s-răspundea cu modeastii: “ Nu ñi ľi u sculaţ valora ma mul-
tu di ţi ľi u am!” După elu stătea farmaţistlu Akilu, ţi ira soţ 
cu năş vrăsţ di tru ñicurami. Akilu avea multu añ ţi lucrea la 
farmaţia a noaptiľei, ţi ira aproapi la cafeterie ali Șpresi, ma ľi 
arăsea ţi s-ľi u bea diadunu cu năş. Elu vinea aţia la năş, că ľi 
arăsea soaţoasa ndreaptoasă şi limpidoasă a loru. Elu di năş 
s-hăbarăsea ti undzirăli actuali, ţi elu nu putea s-ľi nvăţea, că 
ira acăţetu tută dzua la farmaţia a lui. Elu ma multu discutea 
ti ipotisirurăli economici şi multu ori diţea idhuiľi zboari: 
“Ari cădzută multu ancupurara di poplu a yitriiloru, că eľi ma 
ľi hig pradzăli tru firmăli rentieri şi ma ľi aspargu păradzăli 
ti mobiľi, ti aparaturi electronici şi ti adreari casăli cu lux!” 
- diţea elu tutuna cu ună spăreari ca di fricuşitu. Ntru aistă 
parti după Akilu stătea ori-ori Luanlu, un ofiţear ľuşuratu dit 
armată cu reformă, şi ori-ori Ilirlu dasclu a educatiľei fizică, 
ş-căt vărnă oară şi Zislu dascu a matematicľei, coleg cu eľi. 
Aistă soţoasa a loru ñică, s-sculă di spontania şi fără di min-
duiri. Ghini  ma dit aţia, ca dineştiuţ, di aua ş-năti ma ahi-
urhia ună spuneari nipătăpsită, urutoasă, slăbitoasă pană 
pri zgriplu a străbăneariľei alu un ntreagu populu; parti aţlui 
anu npăţătosu, ţi s-teasi ca chisusita1) şi s-şuţă ca un Cătrăñi-
lu2) pisti patria anoastră Arbinişii.” - iľi aduţea ‘n minti Crati 
di cum ira hiptu ‘n ştruţ di nivănit muľearsa. Ma căt ea ľi biti-
si corectira a provariloru a eleviloru, anda s-dăspuľă ľi s-hip-
si a lui ‘n ştruţ. Ncăt a lui ľi s-tiľeară amăntirili, a ľei ľi s-feţi că 
pri bărbatisu năpoi nu ľi u avea acăţet somnulu di ľi u ntribă: 

- Ţi ai!? Căţe nu ti ari acăţet somnulu, alăi bărbate!? - gri 
năsă multu preucupată. 

- Ľi feciu ună retrospectivă a clipiloru a soţoasiľei a mea 
1)  chisusescu, chisusita, chisusiri/chisusire, chisusiţ  =   errësoj,     

        errësira, errësirat 
2)  cătrăñilu   =    ferr
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cu Sila şi alu alaţuri! - şi s-strimţită după muľearsa ta s-chiu-
cunea cu buneaţiľi a ľei di feamină. 

3.
Puscutida a noaptiľei ma fudzea şi ma s-alghea anarga şi 

aşţ pri anarga ma ľi u alăsea loclu a dzuuăľei nau. Pulitie a 
Ñoxiľei ma s-dăştiptea ca tutuna. Alu Crati căt ľi s-păscăniră 
pisti ocľi luciñăli a aprirľei, ş-căţe ira nidurñit di tama-
mi, s-dăştiptă diunăoară şi ahiurhi ta s-nvească cătroară şi 
nidăştipteat pri muľearsa, anda s-spălă, sursi barba ca dzuuă 
di dzuuă, s-dusi la gujină ta s-măcă năheamă dămneaţ şi 
s-azărisi ti nidzeari la sculii. Căt inşi nafoară ahiurhi s-jgľio-
atescă pit a calijei ţi ntriţea ningă a cafeterieľei ali Șpresi, di 
iu añiurizma a dzamiľei a căfeiľei ľi u ngnea nărľi, di ţi a lui nu 
ľi s-fudzea niarufari nostimoasa a expreslui, nănti ţi s-nidzea 
la sculii. Ti aţea ľi dedi cărari s-intrea ntru cafeterie, ţi ira 
umplut ămplină, căţe s-dăsfiţea cama crundu di alantăli. Elu, 
anda mutri avărliga a cafeterieľei şi vidzu că niţi una dit a 
trapezurli nu ira goală. Vru nu vru s-mistică cu ndoi cnăscuţ 
ţi la trapeză a loru ira ună scamnu golu. Anda ľi u s-ľertă cu 
semñi şi eľi ľi s-apanădisiră cu semñi ţi s-şadă. Elu şădznda ľi 
căftă a camarierlui s-ľi aducă căfeia cu cătroara. Aştptindalui 
a vniriľei a expreslui, avdzea zburirili a cnăscuţloru, ţi acum-
tina nifricuşit di avdzăra a lui. Arufsii1) dzama noastimă a ex-
preslui şi anda s-ncľiucină cu năş inşi nafoară şi bitu ciceiorli 
ti agiungieri la sculii, iu ľi u aştăptea bitisira a adrariľei alu 
cabinetlu. Pi-tu a imnariľei elu minduea cum va s-fiţea ti biti-
sira di lucri a cabinetlui că măni va s-sărbitoarăsea aniversa-
ra a sculijľei. Di cănd işi di-tu cafiné şi pană ma ľi s-apruchea 

1)  arufsescu, Arufsii, arufsiţ -  nuhatje, thith
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la uborlu ali sculii, mădua a lui singur fnărusea di iu şi cum vi 
s-ľi ahiurhiea lucri. Niaştipteari s-află nuntru a uborului. Tru 
aţeu  clip ntru sculii nu s-videa niţi unu cicior di om, fără di 
boaţăli cilmeneasţi a elevloru. La poartă a intreariľei stătea 
avigľitorlu, ţi anda s-ncľiucină cu năsu, s-dusi la cabinetlu a 
lui şi ahiurhi lucriľi ţi ľi avea armasă, ma şi dara a lecţiloru a 
dzuuăľei. Anda bitisii lecţii s-dusi năpoi la cabinetlu. Aco di 
căt la ora trei elu arucă mutrita avărliga pit la tuti stenduri şi, 
anda s-căndăsii că ţido ira pri loclu a ľei, şădzutănda muşeaţ 
şi dzăsi pri a lui: “Multu ghini!..! - şi adapsi, - Aistu lucru nu 
s-ngiureaşti!” - şi aşiţ chiucunit inşi ti nidzeari la casă. Aţea 
dzuuă elu va s-aduna cu soţiľi ca tutuna că aşiţ ľi avea dată 
zborlu di aieri. Ncăt priimna ti nidzeari la casă a lui ľi inda 
minduir;i pri tăţita. Vahia ľi u avea armasă vărnă ţiva nin-
dripteat la cabinetlu! Niaştipteat s-află nănti a uşľei a apa-
tamentlui a lui. Șurşună butonlu a chiprului electricu şi uşa 
u dăsfeţi hiľisu, că muľearsa ma s-lo cu lucriľi a casiľei şi ľi u 
ursii ta s-intrea pri tatisu: 

- Căţe ti amnaş ahănt multu ază alăi tate!? - u ntribă hiľisu. 
- Avui ngreaţă mari! - ľi s-răspundi pri şkurta tatisu. 
- Dză că nu escu ficioru bunu şi ascultatu1)!? - şi ľi u ursii 

s-intră nuntru pri elu datăndalui a ntrăbarľei ună tonu alăv-
dos şi tăţi aştăptatănda că ţi vă s-ľi diţea elu, ţi ľi u avea crit-
icat multu ori. 

- Ţi vă s-şuţu aneaptea, ţi ai vănit cama nănti di eu!? - 
gri chiudusit şi adapsi. - Aistă va s-dzăc că ai băgată minti. 
S-videam căt va s-ľi u ţăñ ipuşisira!? Cu tut aistă ahiurhira 
esti pri cali ambari, ti aţea continuea aşiţ! - u dimăndă elu 
dizñerdănda.

- Vă s-ľi u ţănu cum nu!?..! - şi adapsi di nău. - Cum ñă ai 
dzăsă, ma că bărbatlu u da zborlu u taľă…!? - ľi u şuţă elu cu 

1)  ascultatu, ni-ascultatu  =  i ndigjushëm, i pandigjushëm, i shfrenuar
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multu sincheritetu. Atumţea pimtu dit aistu clipu ncăt intrea 
nuntru dişea pri a lui: “Ma creaşti, ma s-faţi bărbatu, hiľiu al 
tati!...” 

Tru aistu momentu hiľisu ľi dzăsi:
- Nviţeai dit elevľi a tăi, că primăni vi s-sărbătoriţ aniver-

sara a sculiiľei! - gri elu şi aştiptă apăndisira a tatislui. 
- Aşiţ, aşiţ alăi hiľiu! Ai ndreptu. Mi amăneai ază, că 

bitisii adrara a cabinetlui! - ľi u şuţă elu văninda ghini ti cu-
riozitetlu a hiľisu. Dapoia s-dusi la trapeza a măcariľei ta 
s-prăndzească. Anda stătu năheamă ta s-ľi nidzea măcara 
‘ntru loc şi zburindalui cu muľearsa, s-ndupără dipi divanlu 
ta s-ľi u fura năheamă somnulu că ira multu acurmatu. Ghini 
ma somnulu nu ľi u arichi dip. Atumţea s-sculă ta s-s-ducă ti 
adunari soţiľi. Căt inşi nafoară mutri săhata şi cătăpăţinda1) 

că ira ninga crundu ti vinira a soţiloru alanţ ľi dedi cărari 
s-fiţea vărnă dau giro pit bulevardu. Ahiurhi s-jgľiotească pri 
anarga. Tu aţeu clipu ľi s-anăfirsii2) ună dzuuă niagărşită a 
adunariľei a lui cu Sila:  “Ľi u anăfirsea multu ghini aţeu clipu. 
Ncăt imna ľi agudi ţi calea ľi u dusi nănti a localui a cusuri-
nusu a lui, iu elu u aştipta tutuna. Aţea seară Crati avea vărnă 
dau dzăli, ţi nu ira adunat cu elu. Ti aţea năsu ľi u aştăptea 
cu niarăvdeari aţia, că u ştea că pit aţia vă s-triţea fără di altă. 
Căt ľi s-aproachi elu ľi dzăsi:

-Şuchiur ţi văniş! - gri elu diunăoară şi adapsi. - Ţi tă 
făţeaş!? Iu ai chirut!? Di dau dzăli ţi nu him vidzută şi adunaţ, 
ti aţea ma ti aştipteam auaţi! -dzăsi elu cu arădeari. 

- Nu ma ñ-stătea ma ‘n casă şi inşi ti adunari cu tini! - gri 
elu diunăoară. 

- Ghini făţeaş! Mi hărăsiş multu! - u complementă elu. 
- Canda s-ľi u şteam că ma mi aştăpteai! - ľi s-răspundi elu 

a lui.  Anda s-alăxiră zboari di ptişindira cu cusurinusu a lui, 
1)  cătăpăţescu, cătăpăţinda, cătăpăţiţ =  vëzhgoni, duke vëzhguar,                    

vëzhgues. konstatoi
2)  anăfirsescu, anăfirsiri/anăfirsire = kujtoj, mbaj mend; Përmendja
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ni nchisim ti la cafinea, ali Șpresi. Priimnănda diaduñ Sila ľi 
u ntribă: 

- Ľi u bitisiş buisira a casiľei!? 
- Ľi u bitisii, ma mi acurmai multu, ş-căţe aveam loată 

buisitorlu! - ľi s-răspundi elu. 
- Ghini făţeaş ţi ľi u buisiş casea, că dzăli uruti ni aşteptu! 

- apanădisii  elu multu minduit. 
- Lucru ti făţeari esti. Ti aţea şi eu  pri a mea dzăc ghi-

ni feciu! - şi adapsi niaştăpteaţ. - Iu ľi u ai faptă sebeti aistă 
bluză ahănt muşeaţ!? - şi tăţi. 

- Căţe, cum ñ-şadi!? - ľi u şuţă elu multu chiucunit dit a 
complimentlui. Tru aistu moment agiumsără la cafeterie a 
loru preferită ali Șpresi tuş la chioşa a calicruţiľei. Stătură la 
trapeza di ningă a giamlui di iu s-mutrea ghini di căt la prot-
ulu boulevardu a pulitieľei. Nu tricu multu şi vinără unu dipi 
alantu şi alanţľi soţ. Anda s-reahatiră tuţ, bităndalui a dzam-
iľei lai a căfeiľei, ahiurhim zburira ti căbilia ca tutuna. Nănti 
ľi u nchisi zburira elu:  

 - Căt mi prăndzii, di cum fui amurzit mi duş la divan s-mi 
ndupureascu, ta s-mi afură ună muşcătură di oară şcret-
lu somnu. Ghini ma elu nu mi acţă dip. Ti aţea dăsfeciu tel-
evizionlu la RAI ţi ma didea cronici cu hăbări di tru Arbinişii. 
Aco mutrii şi avdzăi că tru Avlona miletlu avea cercat ună 
scuadră di poliţ şi ma ľi u agudea cu cheatri. Aistă ni spuni 
că căbilia ma s-uruteadză cama multu, - bitisii spunera elu şi 
tăţi. 

- Și eu  li vidzui! - apanădăsi Sifa. Tru aţeu moment ľi u lo 
zborlu di nău Sila. 

- Aistă nu esti ţiva! Eu  avdzăi staţionlu a “Boţiľei ali Amer-
ică” ţi ma spunea ti greva a studenţiloru şi plăñiľi a şIK-lui ta 
s-ľi arichea noaptea pri afriştea. Căt u avea nvăţeat miletlu, 



49Niagărşita  roman    

____________________

ira nvăreaţ multu şi dipi tutăli părţiľi ľi u avea ncurpiľată1) 
pri selia a lui. Diunăoară avea nchisită aminarăli di căt dauli 
parţ. Di ună parti miletlu nenumeros ţi aurlea ca vărnă cor 
lăftăroasu: “Guvernulu nghiosu!”, “Mortea ȘIC-lui!”, “Vremă 
pradziľi anoastri!” ect. Di alanta parti poliţia diadun cu agh-
enţiľi a ȘIK-lui ţi rezitea. Aistă mutrită lăftăroasă di alumteari 
fu multu aspără, cu victimi. Aţia ira vătămat vărnă doi aghenţ 
şi ndoi alţ dit revoltiţiľi. Statlu ma nchiseaşti s-ľi şturşuneadz 
cu forţă a armiloru pri poplu revoltitu. Aistă ma ľea formă ca 
vărnă revoluţion fără cap ţi s-ľi u ndripteadz. Ti aţea aistă vă 
s-hibă ună anarchi, ţi nu vă s-ľi u ľea durecľi unu-alantu! - 
bitisii elu şi tăţi. Diunăoară arăsări Luanlu: 

- Aţea ţi mi ngăldzeaşti esti hăbira ţi avdzăi că ma 
s-formeascu Comiteţľi a Scăparľei, ţi vă s-agiuteascu ti ţăneari 
pri control anarchia a revoltiľei, ţi nchisi şi nu s-şti pană iu 
va s-agiungă şi cănd vă căpsească! - şi canda tăţi năheamă 
adapsi năpoi. - Ghini ma loai şi ună hăbari urută că esti cre-
ată ştablu a şurşunarľei a Rebelirľei a Sudului, cu comandant 
gheniral Gazidede. Aistu ştabu s-formă dit presidentlu a 
stalui tri băgari loculu pri căbilia ninormală. Ma s-fac plañ 
s-albănsescu2) părţăli a rebelirľei! - dzăsi elu şi bitisii zborlu. 
Niaştăpteaţ ma s-bitisea aistă zburiri şi ma s-apruchea chir-
oulu s-dăsfărpăţea cafşunu pit căsurli a lui. Ti aţea tru aţelu 
clipu Sila ľi u lo zborulu ningaunăoară ta s-ľi da bitisirii aţľei 
adunari: 

- S-videam că cum va s-undzească cama nclo!? - şi anda 
tăţi adapsi. - Aveam  stătătut năheamă cama multu di ţi s-va, 
ti aţea lipseaşti s-ni dăsfărpăţăm! - şi nănti inşi năsu di la caf-
eterie. După inşiră cu arada şi alanţľi, şi s-nchisiră ti nidzeari 
pit căsurăli a loru. Ghini ma alu Crati căt inşi nafoară dit cafe-
terie mutri avărliga a caliľei şcurtă, ţi ti aduţea la palatlu a lui, 

1)   ncurpiľedzu, ncurpiľată  = rrethoj, rrethuar
2)  albănsescu, albănsitu, albănsiri/albănsire = pushtoj, pushtim,
sulm
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iu aduchii că ea ira hiptă tru chisita ahăndoasă a noaptiľei. 
Dapoia priimnănda anarga, niaştipteata arucă ocľi di căt 
ţerulu, iu mutri ninumureaţăli steali şi luna mplină ţi sălg-
hea luciñăľi a ľei slabi şi noastmi pisti teară. Imna pri anar-
ga minduindalui. Din ahăndea a suflitlui ľi inşea soi di soi di 
boaţi, şi niaduchiri năsu ľi u adapsi priimnara năheam cama 
lungoasă di ali cali a măhălăului a lui. Ntru aisti antăvăliri1) 
a minduiriloru ľi s-anăfirsiră dzăli muşeati şi nipirăxiti2) a as-
trişeariľei diadun cu ľirtatlu. Di atumţea aistă sămţări3) ľi u 
soţăsea căt ori ţi inşea di ‘n casă ti adunari cu soţľi. Singur una 
di năsi ľi avea armasă ‘n minti: “Seară ma muşeaţ nu s-faţi!? 
Mi ngăneaşti muşeatuşa a ľei! Căt ñ-voi s-alag pit casăbău ca 
tru tinăreami!? Ma ţi s-fac ţi nu ñ-pot s-s-ľi u apunu dăspăra-
ma ţi mi soţăseaşti ntru aistă căbilii slăbitoasă!?...” - zburea 
elu pri a lui ncăt soşiľi ira adunată ca tutuna. Tu aistu clipu 
ľi s-anăfirsii  ună mbăneari a unei undziri altă cu ľirtatlu şi 
soţiľi a mei di atumţea: “Aţea sreară nu ñ-s-agărşeaşti. Dia-
dun cu elu şi soţľi alanţ a mei iram dusă la teatru a pulitieľei 
ta s-mutream premira ali drama di dramaturglu rumăn cu 
origjină arbinişuscă Victor Eftimiu “Omlu ţi ari vidzut mor-
tea”. Tuţ ľi mutream continurra a episdiloru a ľei cu multu 
intersu şi di nigrita. Cănd inşim dit aco tut iram entuziasmaţ 
di sensuri ahăndoasi cu multu valoară ti bănara anoastră tru 
aistă duñeau cu multu ipotisiruri… Ncăt ni jgľioateam ti ună 
bucată di oară inchisi şi s-continui ună diadunzburiri multu 
interesată.

- Operă a unui autoru maru, cu mari forţă expresivă ţi 
ñ-lăsă armi vărtoasi ‘n suflitlu şi inima a mea cu aţeali idei ţi 
ľi u pătreaţi a spectatorloru anoştri că cum săntu: democraţii 
fără şarlatăñi, ndreapţii fără aventurieri! - bitisi elu şi anda 
tăţi năheamtă adapsi: - Măni escu ncľimatu ta s-ľeau parti la 

1)  antăvălescu,  antăvăliri = rrotullon, tabaka
2)  nipirăxiti = pa mërzitur, pa shqetësuar, pa bezdisur
3)  sămţăscu, , sămţări/sămţăre, sămţătă  = ndjej, ndjenjë, ndjerë
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diadunzburira a cşilui a teatrului “Scampa” ti aistă dramă. Va 
s-mi hazăriseacu ti discutiri. 

- Multu ghini vă s-faţ! - ľi dzăşu eu. - Căt ni dăsfărpăţămă 
a ñia ñă armasără ‘n minti minduirăli a lui mintimoasi, ş-căţe 
nu ira padea a şteariľei a lui…” Cu aisti ‘n minti s-află nănti a 
localui ali Șpresi. Soţiľi ira adunaţ tuţiľi ca tutuna. Cănd intră 
‘n cafeterie soţiľi avea acăţet cafşunu scamnulu a lui. Aşiţ ca 
seară di seară eľi ira adunaţ avărliga a trapezľei a loru şi ma 
stătea tăţiţ ca muţ. Niţiunu nu ma ľi u nchisea zburirea. Ma 
căţe şi ti ţi, a niţiunului nu ľi s-ntriţea pit minti. Anda stătură 
ună muşcătură di oară nigriţ, cafşunu di năş mutrindalui cu 
şuţeira pri afriştea a ocľiloru, că cai va s-ľi u ahiuhriea zburi-
rea. Niaştăpteaţ  arăsări Hali şi cu humor gri: 

- Ţi aveaţ!? Căţe ľi u aveaţ ncľis gura!? Vahia aveaţ 
arăşăni!? Ma spunu ună undziri ţi ñ-ari undzit doi-trei añi 
nănti, - Și canda tăţi năheamă ta s-ľi u acuitea cama ghini. 

- Aidi, spunu, ţi aşteapţ!? Ma că vahia vrei s-ni amurzeaşti, 
cama multu di ţi him!? - ľi u incuraji Luanlu.

- Dzua, cănd socrulu a ñeu  ma intrea tru aparatamentlu 
nău, ngărvăsit dit hăpsănadz1), eu  mi duş s-ľi băgam cľea. 
Nănti ira dusă un puliţu, ţi ira avigľitoru di nutru la aţea 
hăpsani a  căsăbălui anoastru iu ţănea izoliţ hăpsănadziľi 
ninga niinşiţ la giudectu. Eu  chiudusit că elu ma intrea cama 
nănti di tuţ, ľi u ntribai: 

- Hii siguru că ma inţără tuş tru apartametlu a tău!? - şi 
ma aştipteam apăndisira a lui. 

-Ufu-u-u! - apanădisii  elu di nimutrita di căt eu(mini) 
şi nicăpsira a lucrului. Atumţea arşuneat şi chiudusit di 
tridzeara a lui ca di carghiozu, ľi u ntribai ninga ună oară: 

-Ľi u ai loată autorizama alu aţlui apartametu, că poti s-nu 
esti a tău!? - Elu niasparta a chiefiľei a lui s-răspundi di nău: 

 1)  hăpsănescu, hăpsănadz, hăpsăniţ  =  burgos, i burgosur, 
të burgosur
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-Ufu-u! Ufu-u! - inda lucrulu. Atumţea nu aştiptai ma, ma 
di aruşitu ľi grii, niascutăndalui arădeara ľi dzăşu: 

-S-s-ti ufleaşti!..! - şi tăţii, ncăt năsu armasi cu ună mutrită 
ca di om niştiutu. Diunăoară ľi arăsări a tuţiloru ună arădeari 
mari, ahăndoasă, nicăpsită, părmănată di “Ha-ha-ha! Ha-ha-
ha!” - a loru lundzi. Ahănt s-vru şi tăţita s-frămsi. Nănti u lo 
zborulu Ilirlu: 

- Lăsaţľi aisti şacăi că aveam alti ipotisiruri ti zburiri ază! 
- dzăsi elu şi tăţi. 

- Ghini dzăţ! - ľi u aştiăptă Cristu! - şi adapsi ndrăptănda-
lui alu Crati. - Ţi făţeş cu cabinetlu!? Cănd vi s-ľi u sărbătoriţ 
aniversara a sculiľei? - ntribă elu ti alăxiri tema a zbuririľei. 

- Ľi u bitisii. Singur vărnă ţiva ñică ţi poati ñă ari scăpată 
nindreaptă, - s-răspundi elu multu minduitu şi adapsi. - Him 
multu ngărcaţ tru aisti dzăli! Di ună parti lucru di alanta parti 
riamăntira a soţilui anoastru niagărşitu, Sila. Ti aţea lipseaşti 
s-ľi ntriţeam cu multu curaju omneascu! - gri elu şi tăţi. Tru 
aţeu clipu arăsări Cristu dzăndalui: 

- Ah, năheamă căt nu agărşii s-va ursescu di partea a ta-
tislui alu Sila, că duminca a stămăniľei alantă vi aşteaptă pri 
tuţľi ti riamintira a hiľiuslui! - ľi u căftă elu a soţloru. Anda 
alăxiră ninga ndau zburiri ti hăľiuri a lucrlui şi a căsurloru a 
loru ľi u bitisiră adunara şi s-nchisiră pit la casuri a loru. Ncăt 
tuţ soţľi fudziră, Crati stătu năheamă cama dapoia, ta s-păl-
tea păradziľi a cafeiloru că u avea arada năsu. Ti aţea u lo pri 
anarga pană s-vinea camarierlu. Di cum ira stătut ntru scam-
nu ľi s-aminti năpoi ună zburiri altă cu niagărşitlu Sila. Aţea 
seară elu avea inşit crundu di ‘n casa a lui şi ma ľi u aştăptea 
tuş la cotlu a calijei iu s-tiľea doiľi bulevărdz. Cu ciudusiri u 
ntribă: 

- Căţe ai inşit ahănt troară!? - u ntribă Crati niaştipteaţ. 
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Aistă ľi u acţă găfil(pi niaştiptati), ti aţea s-mindui năheamă 
nănti ţi s-apăndisea: 

- Nu esti ti arădeari, ma esti s-ti umfăľi ca foali ‘n 
plăndzeari! Situata, căt ma ini, ma multu s-aspărseaşti! La 
RAI mutri ază că poplu ma s-rvolteaşti şi nu ma ntreab ti 
puliţii. Ľi u mutrii ghini cronica ţi spunea că cum ľi avea loată 
dinănti patrulăli a puliţloru aminindalui cu cheatri. Mutrită, 
ca aistă ma slibităoasă, nu puteai s-s-lo fănăpseai! - bitisii 
multu minduit elu. 

- Și eu  ľi u vidzui! - adapsi Tani .  
- Căt ari ahiurhit!... Nu s-şti că cum va s-ľea cama nclo! 

- adapsi Sila di nău. - “Căbili greau tru Arbinişii!” - ira tituli 
a editoriarloru a multiloru di tituli a gazetuloru xeani, ţi li 
mutrii la BBSI, - dzăsi Luanlu niaştipteata. Dit aţeau moment 
s-bitisiiră zburirăli ti catastasea1) şi după zburirăli s-triară ti 
hăľiurăli a lucriloru şi a taifurloru a loru. Tru aţea seară a 
bitisiirľei a şcurtlui, s-dăfărpăţără aşiţ amurziţ, tăţiţ şi min-
duiţ ti yinitoru a loru şi a poplui a Arbinişiľei. Cănd işiră na-
foară a frămţiloru a loru ľi u s-păscăni añiurizma noastimă a 
agruñiloru siminati pit dauli parţ a bulevardzloru. Chirolu căt 
avea ahiurhit s-ncăldza. Puscutita a noaptiľei ira teasă iuţi-
do pisti teară. Ghini ma năş, sum lucinira a luñiloru apreasi, 
s-ămpărşără şi cafşunu s-dusi la casa a lui cu aisti făndăxiri ti 
yinitoru. Crati, ncăt priimna cu aisti ‘n minti, s-duchi că avea 
agiumtă nănti a uşiľei a apartametlui a lui. Căt ľi u dăsfeţi 
uşa muľearsa elu u mulţumii cu ună “Bună seara!” şi acăţă 
loclu a lui pisti divanlu, di iu s-mutrea multu ghini televizoru, 
şi nchisi s-caftă RAI-lu cu telecomanda. Muľearsa ţi ľi u ştea 
zăcona a lui ti avdzări şi videari hăbărli a seariľei ľi dzăsi: 

- Ţina esti azări! Ma ti aşteaptă! Hiľiutu ari măcat şi ľi u 
ari acăţet somnlu! Aidi că ş-mini mi ari loat fomea! - ľi s-di-

1)   catastasea, căbilea, căbili/căbile   = situata
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mindă ea pri molea. 
- Ghini! Stă! Căt s-ľi u bagu la staţionlu! - s-răspundi 

elu diunăoară şi şidzu la scamnlu a lui ca tutuna. Ghini ma 
muľearsa niaştipteata u ntribă: 

- Bărbate, ţi ai, ţi nu ti acaţ loclu!? - u ntribă ea sinhisită1).
- Ţiva, ţiva! - ľi u şuţă elu pri şcurtea. 
- Nu ñ-ľi u spuñ a-ñia!? Ți ti cănoscu! Cănd eşti pri humor 

bunu, cănd nu! - dzăsi ea şi căpsi aştiptănda că ţi vi s-ľi dzăc 
bărbatisu. 

- După ţi s-măcăm vă s-ţ-spunu! - gri elu multu minduit. 
Anda bitisiră ţina elu ľi spusi tuti aţeali ţi avea avdzăt dit la 
soţ pri şcurtea. Dapoia s-dusără la udălui a loru. Ti ună bu-
cată di oară elu s-strimţită cu muľearsa dzănda zboari dulţi 
şi noastimi. Tu aşeu clipu s-diguşi cu ea amvilinda cu băşăi 
a lui călduroasi şi bărbateasţi şi, canda ľi u feaţi lucrlu a 
lui di bărbat, s-azărăsi ta s-doarmă. Ncăt pri muľearsa ľi u 
arichi diunăoară somnu, că ea ira acurmată multu di lucre;ji 
a dzuuăľei, ma şi că ľi u avea ca cu sustă. Elu stătea sum ştruţ 
tăţitu, triatindalui ‘n minti minduiri soi di soi. Aşiţ armasi tri 
vărnă ună oară, pană şi pri elu ľi u fură somnlu. 

4. 
A patra dzuuă alu Crati ľi inşi somnulu multu crundu. Căt 

s-apri, luñina a dzuuăľei nau ţi intra pit fireastra a udailui a 
lui şi ľi s-păscănea pisti ocľi. Anda şidzu năheamă aşiţ hiptu 
sum ştruţ, s-sculă diunăoară şi inşi ntru balconlu a aparta-
mentlui a lui. Mutrindalui anvărliga a pulitieľei şi s-adiľă2) di 
ahănda.  Niaştiptata achixi că hicaţiľi ľi s-unfleară ca foali cu 
avrăľi a naturiľei misticaţ cu a pomñiloru ali aţľei dămneaţă 

 1) sinhisescu, sinhisită, sinhisiţ  =   shqetësoj, i shqetësuar, të 
shqetësuar;   2)  adiľu, adiľă, adiľari/adiľare   =  frumos , i frumosur, 
frymëmarrje
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tomnească. Anda arucă mutrita di căt tutăli părţiľi a puli-
tieľei simţi că cum va s-ira aţea dzuuă. A ntñiľei ţi ľi feaţi im-
presionu că chirou ira bunu şi aşă va s-făţea ăş cama nclo. 
După ľi u avărligă mutrita di căt nordu, estu, sudu şi vestu 
ca tutuna. Ti chiucunea1) ocľiľi verdzăoasa a pădurloru di 
masni ţi ntru aţea dămneaţă avea loată ună videari nispusă, 
vrutăoasă şi multu noastămoasă. Ma ăş frăndzăli ţi avea ahi-
urhit s-arupea dipi pomñ pit mărdziñ a căľiuri şi pit băhcei 
ninumurati ţi aspărea ca săzmi buisită cu bueauă di flurii 
muľeată cu chităcăni nyilicită di arauă2). Aşiţ avea inşit elu 
şi atumţea nănti a unui anu, ma singur ntru altă anotimpu. 
Ľi u ţinea multu ghini ‘n minti. “Căt ira dăştipteat dit boaţăli 
oamneasţi ţi ľi vinea di nafoară. Inşi şi arucă mutritea pisti 
asfaltlu a bulevardului ţi ntriţea sum elu. Cciundusit mutrii 
că oamñiľ a pulitieľei, cănăscuţ şi nicănăscuţ, măr şi ñiţ ţi 
ntriţea pit elu. Niscănţ ngărcaţ cu soi di soi di armi şi arţi 
cu muniţion. Niscănţ alanţ ayiusea dicăt aco iu vinea ngăr-
caţľi, ta s-arichea şi eľă armi. Tru aţel moment Crati ľi strigă 
a muľearsľei: 

- Eşă, eşă-ă! Mutrea, mutrea! Ţi ma undzeaşti aşiţ!? - sin-
gur ahănt putu s-diţea ciudisită diunăoara. Ghini ma ea fric-
uşită dit aţea strigari di niaştipteata a bărbat-lui cu boaţă an-
altă, inşi tru balcon şi di aspăreata apanădisii: 

- Cu dalichinea ţi ma undzeaşti aşiţ!? Cum poati s-ľi ari-
chească armăli miletulu! Ari stat ma nu ari stat ţi s-ľi aveagľi 
ta s-nu cad tru măñăľi a ţiviľiloru!? - ntribă ea niascumtă a 
lăftăriľei ti aţea ţi ma mutrea. După nihiam inşi la scăriľi  a 
palatlui şi avdză viţinăli a etajlui ma himea ţi ma zburea pri 
tăţitea şi multu fricuşiti: 

- Ţi ma undzeaşti aşiţ!? - ntribă protea di eli pri alanta.  
- Ari cădzut statulu, nu ari niţ puliţii, niţ armată! - 
1)  chiucunea    =   të kënaq,  të kënaqte
2)  arăuredzu, arăurari/arăurare, arăuraţ =  veson, vesuarje
 i vesuar
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s-răspundi alantea. 
- Cum, cum!? - ntribă muľearsa  pri daluľia niştiut că cai di 

năsi vă s-apăndisescă. 
- Cama araua s-feaţi, s-va Dumnidzău s-ľi scăpăm ali aştľei 

cheameti, că nu s-şti că ţi cali poati s-ľea aistă yiulurdii1) ţi ma 
ni veadu ocľiľ ază! - dzăsi una di eli lăftărăoasă. 

- Măraţiľ di noi! - dzăsi muľearsa  şi intră nuntru di nău 
spusăndalui că ţi avdză. Niaştipteaţ bărbat-isu ľi u ntrimbă: 

- Iu esti ficiorlu, mutreau s-nu easă nafăoară, că poati şi 
elu s-meastică cu soţľi vrăsţ a lui şi s-duc s-aricheascu şi elu 
armi!? - ntribă pri năsă elu sinhisitu.

- Nu ti fă mirachi! Elu ninga nu esti sculat! Ma doarmi! - ľi 
răspundi ea pri apusea. Aştăptă pană s-dăştăptea hiľiusu şi 
ľi u dimindă: 

- Nu ti meascăti cu ficiuriţľi a măhlăului! Nu ni lipseaş-
ti s-arichim armi, că esti lucru cu multu zărari! - ľi gri elu 
arugăndalui cu isihu2). 

- Ghini, ghini! Alăi tate, nu mi hig tru aisti căľioarbi! - ľi 
s-apanădisii hiľiusu minduinda pri alui. Ncăt aduchi că dim-
neaţa ira etimăsită dit muľearsa. Anda s-dămneaţiră, s-azăriră 
ţi cafşunu di năş s-nidzea la lucrulu a lui. Crati ti la şcolă iu ľi 
u aştăptea eleviľi, muľearsa la şcola a ľei şi hiľiusu la liceau 
“Dh.Todri” iu nvăţea la clasa a doaua. ‘n tută călărira pană 
agiumsi la şcolă, a lui ľi s-amănti continuira a uandziriloru 
di aţľei dzuuă a anlui urutu. “Ncăt elu s-jgľiotea pri anarga 
ti nidzeari la şcolă, mutrindalui oamñiľi ţi vinea ş-fudzea di 
la depuri a armatiľei lăsati niavigľeari di trupuri a ľei. Cănd 
agimsi vidzu că mulţiľi di elevľi nu avea vănit la şcolă, ti 
aţea elu şi coledzľi a lui nu stătură multu la şcolă, singur căt 
s-avdzea ună hăbarsiri niaştipteată a directorlui. Tru aistă 
căbili ea nu putea s-funxionea, că cilmeñăľi nu putea s-vinea 

 1)  yiulurdii   =   gjullurdi
2)  isihu           =   qetësiht
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tru lecţii nisiguraţa a baniloru loru. Ti aistă li adună direc-
torulu ta s-ľi u comunica ordinlu a dikasterlui pri şkurtea: 
“Cum ľi u videaţ, tru aisti cazuri lecţii nu potu s-continueascu 
normali, ti aţea vi comunicăscu ordinlu ti ncľidira nănti di 
chirou a anlui sculireascu 1996-1997-ti. Anlu s-considirască, 
că şaptidzăţ şi ţinţi la sută esti realizatu. lipseaşti s-ľi scuteţ 
rezultaturli a eleviloru cu multu corecteasă pi-tu diţiplinuri 
avăoastri tri vărnă trei-patru dzăli, ncăt eleviľi s-nu yină ma 
la şcolă, pană tru ahiurhira a toamniľei, cănd s-nchisească 
di nău anlu alantu! Cafşunu di voi dascľi s-bitisiţ decumen-
taţionlu a ncľidearľei ali sculii! Cai bitiseaşti s-ľi dorzească 
tru drejtorii documenturli şi s-nchiseacă vacanţa a veariľei!.. 
- ľi u bitisii zborulu şi adapsi. - Ari vărnă ntribari? - ntribă elu 
aştiptăndalui năheamă pri tăţita. - Nu ari. - s-răspundi năpoi 
di singura elu cu multu dăspăreami. Aistă dăspăreami ľi u ira 
hiptă ‘n sufliţiľi a tutloru coledzii.

 Tru aistu momentu şi Crati armasi ti ună bucată di oară 
tăţitu di dăspărama ahăndăoasă ţi ľi u avea arichit ntreagă 
fuira a lui di dascu dzăndalui pri a lui: “Iu esti vidzută 
aistă soi di ncľideari a scuľiľei nibitistă a anlui şcolirascu!? 
Mărăcui1)! Mărăcui ti yinitorulu a cilimeñiloru anoşţ!...” – 
bitisi elu şi s-dusi la cabinetlu a lui. Stătu ună bucată di oară 
tăţitu. Dapoia cu dor nispusu arucă mutrita a lui pi-tu tutăli 
expozirăli ngărvăsiti la treili părţ a cabinetlui. Achixindalui 
‘n ahănda a suflitlui şi a inimiľei durira mari a mpărţăriľei cu 
aisti exponaturi ti un chirou lungu elu s-ncliucină pri tăţita 
canda s-ira yii cu năşi: “Ghini s-ni videam!” Dapoia s-mis-
tică cu coledzăľi a sculiiľei dăspărţăndalui cu năş dăspărama 
ahăndoasă ti ncľidira a ľei pri tăţita şi cu semñi ţi vi s-diţea: 
“Cavai di noi! Cavai ţi yinitoru ţi ľi aşteaptă măraţiľi cilimeñi 
tru aisti dzăli cobăoasi ţi păscăniră niaştiptat pisti patria a 

1)  Mărăcui   =   mjerë!
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noastră!...” După ţi s-dăfărpăţă cu eľă, inşi di la oborlu a scu-
liľei imnăfrămtu, dăspăratu jgľioatinda pit bulevardulu ţi ti 
aduţea la calicruţă tuş la localu ali Șpresi, ta s-aduna cu soţľi 
a lui şi  ta s-alăxea hăbărľi ti undzirăli nali a dzuuăľei. Ncăt 
priimna elu s-căşuna2) şi cu făndăxira a lui arăta3) că cum 
vi s-ira yinitorlu a eleviloru şi a ntreaglui poplu Arbinişiľei, 
ţi tru aistu moment ţi avea armasă fără guverneari, fără 
caliinşiri, hiptu tru anarhii. Ș-căţe a lui ľi arisea multu ţi 
s-mutrea tutuna avărliga, căndţido ţi s-priimna, tru aistu cli-
pu nu mutrea: niţ că cum ira chirou şi niţ că cai ľi ntriţea ‘n 
frămtea a lui. Dintru suflitu şi dintru inimă ľi vinea soi di soi 
di pistipsiri ţi elu ľi spunea a vetľei a lui pri tăţita: “Ţido ľi u 
am ncridzută, ma ţi s-gădea statulu şi ncľidira a sculiiloru, 
putei vărnăoară  nu ľi u am minduit! Ia ţi s-feaţi! Măraţľi di 
elevi ţi vă s-armănu a căľiuloru, sălghiţ lişor, fără ndrăpteari, 
hazaţ! Cum vă s-ľi s-duc soartea a loru!?... Măraţľi di năş tu 
loc ţi s-agiocu agiucarăli cilmeneaşţi s-si ncľidu nuntru pit 
a casiloru avigľeată di părinţiľi a loru. Ma ţi va s-nă veadă 
ocľiľi anoastri cu aţeaľi cilimeñ ţi nu sunt apreaţ di părinţii 
ică aţeľă ţi sunt itiñ!...” - şi cu aisti ntru minti, chixi că avea 
agiumtă la cafinea vrutăoasă a loru. Diunăoară intră nunt-
ru şi acţă scamnlu a lui tuş la trapeza, iu stătea tutuna elu. 
Nu tricu multu şi agiumsi Sila. Anda s-prişindii cu ună “dzua 
bună!” şi acăţănda loclu a lui ntribă: 

- Ma alanţiľi nu au vănită ninga!? - şi tăţi. 
- Șădz, şădz, că vi s-yinu şi năş! - ľi s-apăndisii elu a lui 

şi adapsi. - Nu ti fă mirachi, că troară va s-agiungu şi alanţľi. 
Ma lipseaşti s-arăvdăm ti aştăpteari năheamă cama multu ti 
aistă adunari, că nu singur esti niaştiptată, ma ş-cătea va s-hi-
bă vărnă lucru cu multu importanţă di ni au strigat tu aistu 
chirou! - dzăsi elu sinhisitu. Dapoia vinără unu dipi alantu şi 

1)  căşuna   = secila 
2) arătu, arătari/arătare, arătaţ  =  shfaq, shfaqje, të shfaqur



59Niagărşita  roman    

____________________

soţiľi alanţ acăţăndalui cafşunu scamnlu a lui şi prişindinda 
cu ună “dzua bună!” Stătea tăţiţ. Aşiţ şidzură ună muşcătură 
di oară, ma dipi mutritea a loru s-cunuştea că tuţ ira sinhisiţ, 
dăspăratoşi şi fricuşiţ ti aspărsirea a căbiliľei. Eľi nu ľi u avea 
zăconi ţi s-aduna tru aistu chirou a namisľei ali nvăţeari năn-
ti a prăndziriľei, ghini ma ază ľi u feţără, tuş canda ľi u avea 
faptă cu zbor, cu ncľimara a unui-alantu. Anda tricu vărnă 
muşcătură di oară ţi năş stătea tăţiţ niahiurhită ma ş-niţi-
unu ta s-grească. Atumţea niaştăpteata ntru aistă aradă ľi 
u nchisi zburira Crati. Elu ľi u supusi ti ordinu ţi ľi u avea 
comunicată direactorlu a loru ti ncľidira a sculiiloru pană 
pri un ordinu altu. Dapoia unu dipi alantu spusără hăbărľi 
ti undzirărli nali, ţi s-avărliga pitu aisti dau temi: nclidira a 
sculiiloru şi cădera a statlui. Anda biră căt vărnă beari frescă 
s-dăsfărpăţără şi agiusiră s-duc la casurăli a loru ti prăndzi-
ri, datănda zborulu că după, ningă seară vă s-adunu năpoi. 
Aşiţ, anda s-dăsfărpăţără dit unu alantu prişindinda cu ună 
“Videra bună!” şi cafşunu di năş s-nchisi pri tăţita şi hiptu 
ntru minduiri ahăndăoasi şi greali. Ți, ş-căţe!?...  Dintră guriľi 
a niţiunlui nu ľi inşea vărnă zbor, ma s-achixea di alimpida 
după mutrita aspartă şi aspărtă a loru ţi păşpărea pri vetea 
a loru dzăndalui: 

-Măraţiľi di noi! Ţi cătrăţă cădzu pisti noi!? Cum vă con-
tinuească cama nclo!?... - ncľindalui cu limba şi pri tăţita. - 
Dumnidzale, agiutăni s-ľi scăpăm aştiľei gheamă!...”, - ţi elu 
ľi riamintea tutuna aisti undziri ţi a lui ľi avea lăsată urmi 
niagărşiti. Atumţea elu s-aduchi că la sculii ľi u aştăptea şi 
avea ti făţeari ninga vărnă lucru armasu la cabinetlu şi ta 
s-didea lecţii a dzuuăľei. Di-tu aţeu clipu elu s-hipsi ntru con-
tinuara a lucrlui a lui di dascu tuchinda ntru lumea a elevilo-
ru. Alu Crati priimnăndalui pit calea ţi ti aduţea la palatlu 
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a lui ‘n suflitlu şi ‘n inimă ľi ngărca soi di soi di minduiri ti 
aţeali undziri ţi ľi avea cădzut pisti mărata Arbinişii şi ţi elu ľi 
avea ămbănătă1) tru tricuta. Dintră ntreagă fuira ľi vinea mul-
tu ntribari, ţi năpoi ľi s-apăndisea singur năsu. A născăntlui 
ľi didea caliinşiri, ma a multloru nu ľi u s-apăndisea dot şi ľi 
lăsa fără apanădisiri, doahă1). Cu aisti păstipsiri, elu intră ‘n 
casă. Anda s-prişindii  cu muľearsa şi hiľiusu s-dusi s-spăla 
cu cătrăoira măñăľi şi stătu la trapeza aştăraţ, ţi singur pri 
elu ma ľi u aştiptea. Măcănda a lui nu ľi s-aştăptea pană pri 
bitisira a prăndzului ta s-ľi u spunea a muľersľei hăbărili nali:

- Vă s-ncľidu sculiiľi şi va s-ridăsfac pană pri un ordi-
nu altu!... Ma voi vi hăbăriră!? - ntribă elu cu măşcătura a 
panăiľei ‘n gură. 

- Ni hăbăriră, ni hăbăriră! - aproapi pri unu zboru alu doi-
lu: a muľearsiľei şi a hiľiuslui. După niţiunu nu gri ma, ş-căţe 
pri a lui mădua ľi măţăna soi di soi di minduiri. Ncăt muľearsa 
acţă ta s-fac lucrăli a ľei di nicuchiră, elu s-dusi la udălu a lui, 
ta s-ľi u afurea ună bucată di oară somnlu. Ghini ma cu tuti 
aţeali ţi ľi ngărca ‘n suflitu, nu putu s-doarmă, ma ş-năheamă. 
S-sculă năpoi di aco, că ľi s-riamănti di nău că cum fiţea 
atumţea ‘n anlu a cătraţľei mari: “Niaştipteat inşea di ‘n ştruţ 
şi s-duţea s-dăsfac televezorlu ca tutuna pit staţionurli xeani, 
ta s-informea ti undzirăli nali. Anda ľi alăga tuti staţionăli 
itaľieni cu arada, s-apruchea chiroulu ta s-nidzea la localulu, 
iu lo avea lăsat, ţi s-aduna cu soţľi după prăndzu. S-scula şi 
anda ľi diţea a muľearsľei că ma inşea nafăoară diunăoară. 
Muľearsa nu ľi căpsea lucriľi a ľei, că ea ľi u ştiea că bărbatisu 
va ciucutea cu soţľi, tuş la cafenea ali Șpresi. Elu aşiţ feţi şi 
ază, ca atumţea. Jgľiotănda ti nidzeari la adunara a soţloru 
la cafenea ali Șpresi.” Căt inşi, a lui ľi păscănea pisti frămti 
añiurizma noastimă a seariľei toamnească ţi inşea dit a băh-
       1)  ămbănedzu, ămbănătă, ămbănari/ămbănare   =  përjetoj, 
       i përjetuar, përjetim

2)  doahă, doahi/doahe  =   të  fshehta
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ceiloru şi ducheñiloru ninumurati a pulitieľei a loru. Aistă 
mutrită misticată cu liva ñicăşoră şi hăidipsită a toamniľei, 
ţi a lui ľi spăru ca di ma muşeata, di cama vruta şi di cama 
arala a lumiľei. Tru aţelu clipu năsu ira ca vărnă mbătatu dit 
muşteaţăli, a aromiľei ali naturi, ma ş-di minduirăli soi di soi, 
ţi ‘n aţea seară ahiurhiea şi bitisea singur la sărbătoarira a 
aniversariľei ali sculia a loru, ţi vi s-făţea măni. Cănd agiumsi 
la cafenea, anda s-prişindii cu soţiľi, ţi avea vănit cama nănti 
di elu, şidzu la scamnlu a lui. Soţiľi avea ahiurhit s-zburea ti 
futbolu ţi ira giucat tru aţea dzuuă şi ţi vi s-giuca tru dzăli 
alanti. Elu ľi avdzea zburirili a loru, ma mintea ľi lucrea aľi-
ura, la aniversara a sculiiľei, că nica poati s-ľi avea armasă 
vărnă ţiva nindreptă. Anda căpsiră năheamă zburira ti futbo-
lu niaştipteata pri elu ľi u ntribă Cristu: 

- Ţi făţeş, ľi u bitisiş cabinetlu!? - şi tăţi năheamă. 
- După mutrira a mea acupirită1) dzăc că nu ľi am lăsat 

vărnă armăsătură! - ľi u şuţă elu. 
- Cănd va s-ľi u sărbătoariţ aniversara a sculiiľei? - ľi u 

ntribă elu di nău. 
- Măni, măni! Ahiurhieaşti la ora dzaţi! -  datănda a lui ună 

cľimari ti viniri la sărbătoariri. 
- Ti mulţumescu ti cľimara ţi ñi dădeş! - dsăsi elu loatănda 

a ľei cu multu hărăsimi. Dapoa ľi dedi şi a soţiloru alanţ căt 
ună cľimari di ţi şi eľă s-hărăsiră multu şi ľi u mulţumniră. 
Anda zburiră istoria a sculiiľei, ľi u lo zborulu Sifa: 

- După dimăndăciuna ţi ñ-ded-tu voi ‘n adunara ţi tricu ta 
zburam cu tatislui alu ľirtatu Sila, ľi u bitisii aistă dimăndari! 
- şi anda tăţi năheamă adapsi. - Hiţ clijmaţ tuţ dit tatisu alu 
Sila ta s-ľi u riamintim diadun la casa a lui protlu anu a chire-
riľei a lui niaştăpteată şi nivrută! - dzăsi elu şi adapsi năpoi. 
- Ninga ună oară vi pălăcărsescu di parta lui, s-nu itizăiţ1)! - 

1)  acoapiru, acupiriri/acupirire, acupirită  =  mbuloj, mbulim, mb-
uluar;  2)  itizăescu, itizăiri/itizăire, itizăită, itizăiţ =  mungon, mung-
esë, domosdoshmëri
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dzăsi elu şi tăţi. Dicara inşiră tuţ soţiľi, Crati şidzu cama mul-
tu, ta s-păltea pradziľi a camarierlui. Niaştăpteata ľi s-făni-
rusii ună străbăneari altă cu niagărşitlu Sila: “Aţea seară căt 
inşi nafoară di n casă, diunăoară a făţloru ľi s-păscăniră avrľi 
călduroş şi añiurzmăli a primuvearľei sălghiti di soi di soi 
di lilici misticati cu noastima nividzută ţi inşea dit băhcei a 
agruñiloru. Dit ahănda a suflitlui şi a inimiľei ľi vinea ta s-ľi u 
străbănea cu ntreagă fuira a lui oamnească: di ună parti a lui 
ľi s-vrea ta alăga cali di cali a măhălăului, ma di alantea parti 
elu ma ayiusea imneara ta s-aduna cu soţľi, să diaduzbureas-
că cu năş ti căbilea ţi ľi ira păscănită căt pri alunga ş-pri alar-
ga a patriľei. Dzua ira lundzit şi s-ntunica cama amneaţ tru 
austă anotimpură. Soarăli ninga nu ľi u avea ascumtă caplu 
a lui pirăfocăoasu pisti muntăli a Cărabiľei. Elu luñinădzea 
aroşitu ca vărnă gľemnu ghigandu ţi ţ-sprea canda s-hii sum 
ună piră burburată2) ţi s-prişndea cu bitisira a dzuuăľei şi ni 
hăbărea că ma s-hăzărea ta s-chirea dindi tu vestu. Căt intră 
la cafeterie, mutri că avea agiuntă singur Sila, ţi diunăoară ľi 
dzăsi: 

- Agiu (e zjarrit) flakëroi, ndizte ngieş! - pri şcurta. 
- Agiumşu! - ľi răspundi elu diunăoară şi adapsi ntribăn-

da. - Ma alanţiľi!? 
- Stă, stă, că şi eľă cătrăoară va s-yinu! - mi urdzi elu cu 

hăindisiri. Nu tricu multu şi unu dipi alantu vinără şi soţľi 
alanţ, ţi cafşunu stătu la loculu a lui ntru trapeză. Aşiţ dine-
grita şidzură ti ună bucată di oară. Nănti di tuţ ľi u lo zborulu 
Luanlu, ţi dipi mutrita a faţloru s-aduchea că elu ira multu 
dăspăreatu, amurzitu, umplut cu zală ti aţeali ţi va s-ľi dăţea 
a soţiloru: 

- Nu ari undzit iuvea tru lumi ţi s-ncľidu sculiuri tru aistu 
chirou, ţi s-va ninga doi meşi ţi bitisească anlu şcoliracu! Pop-

 1)  burbureadză, burburari/burburare, burburată = flakëroj, 
flakërim, i flakëruar
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lu a nostru şi tru vahtea a Doiľei Alumti nu ľi ari ncľisă niţi-
unăoară pri eli, ca cum ma s-faţi ază, ţi ma s-ncľidu dit aistu 
colasi1) cădzutu pisti scumpa Arbinişii!? Cum nu ma esu hiľi 
mintimeñ şi goñ pisti gioñ ta s-ľi u scoati ‘n cali ndreaptăoasă 
aistu poplu a nostru ţi tora ti tora esti hiptu di nivrera a lui 
ntru aistă cătraţă săndzisită slăbităoasă, ţi ni esti teasă cu 
ciciorľi şi măñiľi lundzi vătămătură aua la noi măraţľi!?.. - tăţi 
năsu şi anda lo firomă di ahăndiľei a hicaţloru adapsi năpoi. - 
Ma s-gioc bana a hiľiuloru a noştri, cu yinitorlu a loru! - dzăsi 
elu cu pasion şi tăţi. După u lo zborulu Sifa: 

- Tru măhălăulu a meu  ma s-formeascu bandi di ficiuriţ 
nicopţ, adoloşenţ. Cai poti s-ľi ţănă pri eľă cu armi ntru măñ!? 
Di eľi ţi nu poţ s-aştepţ!... - dzăsi elu sinhisitu şi cu multu pre-
cupaţion adapsi. - Aşţľei undziri nu poţ că cum s-ľi u badz 
numa! Iu vi s-ni aduc aistă grimură2) lăvăoasă fără caliinşiri ţi 
nu ari dăşcľideri!? - bitisii zborulu elu şi tăţi. Tru aţel moment 
vini camarierlu ţi ni ľi adusi căfeili expres ţi ira dimăndată di 
noi. Tuţ acăţară s-arucuteascu dzama lai a ľei, pri tăţita. Nu 
tricu multu şi tăţita ľi u  frămsi Crati: “ Dăţeaţ cum s-vreaţ 
aţľei apţări nu ľi s-şti bitisira! Ti aţea aistă momentu lipseaşti 
s-ľi u ľea tru măñ partidurăli anoastri, ţi nu suntu păţăni, ta 
s-fac vărnă loară-durecľi!.! - şi tăţi. Atumţea, cănd a namisľei 
a loru cădzu di nău ună tăţită nividzută altăoară pit adunară-
li a loru, s-sculă Tani  ţi tutuna grea pri şcurta: 

- Ţi esti scrisă di Dumnidză, va s-fac!? - şi tăţi. Ntru biti-
sira ali aţľei diadunzburiri s-sculă Sila: 

- Ghini ma ti ună ţiva nu lipseaşti s-ľi u agărşim, că ma 
s-nu ľi u făţem tora ti tora, vă s-ni ngreacă ti tutuna ntru 
coşienţa a noastră di educatori. Aistă esti multu greau ta s-ľi 
u realizăm!..! - şi căpsi năheamă. - Va s-dăţeaţ voi că ţi esti!? 
- şi năpoi s-răspundi elu. - Agiutara şi ndrăpteara a hiľiloru 

1)  colasi    =   ferr, skëterrë
2)   grimură  =  humnerë
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tru aistă urghie, la s-nu ľi lăsăm ţi hig pit căľiuri străbătăoasi, 
di iu nu va s-potu s-ieasu putei ma, ca cum ni spusi Sifa ti fi-
ciurţľi dit măhălău a lui. Ti aţea nănti di tuti s-ni minduim că 
cum cafşunu di noi s-lucreadz cu a lui hiľi şi după eľi cu alanţ 
fără căpsiri, ta s-ľi scăpăm! - bitisi elu zborlu a lui cu pasion. 
Dapoia s-zburi ti tuti hăľiuri a loru, ti lucrlu şi di ‘n căsurli 
a loru. Anda stătură aţia vărnă doi sahăţ, s-dăsfărpăţără pit 
căsurli a loru… Cu aisti fănăpsiri niagărşiti ‘n minti a lui, Cra-
ti s-aduchi că avea agiumtă nănti a uşľei alu apartamentlu a 
lui la patrlu etaju şi tru un chirou cu aistu momentu s-dăs-
fărpăţă dit aţeli amăntirăli niaştearsi a baniľei a lui. Anda 
şurşună butonlu a chiprului electricu a uşiľei, diunăoară ľi u 
dăsfeţi uşa muľearsa ntribăndalui sinhisită: 

- Bărbate, căţe ti amneaş ahănt multu!? - gri ea şi tăţi. Ncăt 
elu căt s-prişindii cu muľearsa s-dusi la trapeze a lucrului ta 
s-hazărească ti măni, ţi vi s-yiurtisea aniversara a sculiiľei, 
că a lui ľi avea ngărcat ta s-ţinea ună zboru ti istoria a ľei. Ti 
aistă elu avea multu chirou ţi lucrea năheamă căt năheamă 
şi tora dză că ľi u avea bitisită, singur ľi arămănea s-ľi aruca 
ună mutrită bitisităoasă şi continui fără căpsiri corectira a 
zborlui. S-sculă di aco, singur cănd s-căndirsii că ţido ira pri 
reglu. Dapoia ľi s-apruchi a trapezľei aştăreată di muľearsa 
ti ţinăziri. Tru aistu clipu şi ea ľi u lăsă corectira a testiloru 
şi ţiniziră diadun şi ti un chirou zburindalui ti ipotisiruri a 
famiľei a loru. Atumţea di cum ira acurmat s-dusi la udailu a 
durñirľei şi ľi u acţă somnulu diunăoară.
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5.  
Chirou ntriţea anarga lăsăndalui loclu di la vecľia la naua 

dzuuă şi  năheamă căt năheamă ma s-aprea a ţinţea dzuuă ţi 
vi s-yiurtisea aniversara a sculiiľei “Rinăşteari1)” a pulitieľei 
Ñoxii. Luñina a ľei nănti ľi u dăzvăli chipturi a munţiloru di 
căt estu şi dapoa pri anarga ľi u azguñi puscudita dipi iuţdo 
pisti a teariľei şi ţido pisti ea s-mutrea cama alimpidăoasă. 
Alu Crati căt aradzăli a luñiniľei, ţi intrea pit pingera alu udai-
lu a lui, ľi s-păscăniră pisti ocľi, di ţi s-dăştiptă diunăoară. 
Anda inşi din ştruţ, feţi ndau exerţiţi a truplui şi a măñiloru 
ca tutuna şi nviscutănda ľi u aurlă a tutloru dit a casiľei: “Ha-
jdi, ţi aştăpteaţ, sculaţvi, că vi feţitu amneaţ!...”  - dusăndalui 
la trapeza ti dămneaţiri cu cătrăoira. Căt bitisi măncira, lo 
ceanta a lui di dascu, inşi di-tu a casiľei şi s-nchisi ti la sculii. 
Ncăt priimna ti nidzeari la sculii, a lui ľi fănăpsi un undzi-
ri a ñicuramiľei a lui. “Atumiţea căt aveam vănit ntru pulitie. 
Ninga nu iram oaspăţăt cu soţľi a măhălăului şi a sculiiľei. 
Căt iram oaspăţăt cu aţeľ di-tu a măhălăului şi vream s-mi 
oaspăţeam şi cu năş. Anda tricură stămăñ di ahiurhira a lui 
ntru aţea sculii, elu mutrea că soţiľi a clasiľei a ului, ţi vinea 
cama cătrăoară di elu şi nidzea la chioşailu ta s-alăxea dizli-
garăli a exerciţiloru şi a ipotisiriloru ali matematică. Aşiţ feţi 
şi elu . Nănti cu un soţu di căt cănăscutu a clasiľei şi dapoia şi 
cu alanţiľi. Fricuşitu că cum va s-ľi u aştiptea ľi u ntribă pri 
elu:

- Ti pălăcărsescu, ľi ai dizligată ipotisirurăli a matemat-
icľei! - şi aştăptă apăndisiri a lui.

- Cum nu ľi am dizligată!? - ľi u şuţă elu diunăoară.
- Poţ s-ñi ľi spuñă năheamă şi añia, că nu am putut s-ľi 

dăzlegu dot! - ľi căftă elu cu buna, ncăt elu scoasi deftira di-tu 
a ceantiľei şi ñi ľi spusi cu tut inima. Aistă agiuteari cu sen-

1)  “Rinăşteari”    =    “Rilindja”
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suri sincheri ľi alăsă impresionari1) niagărşiti ntru suflitu 
şi ntru inimă. Di atumţea ľi-s-şuţă ambaraţea şi ghineţea a 
lui. Cu aisti amăntiri a ñicuramiľei agiumsi la sculii şi ahurhi 
s-ľi mutrea ninga ună oară ti ultima oară bitisira a lucriloru 
ti adreara a cabinetlui. Anda nu aduchi niţ vărnă deficienţă 
şidzu aţia singur ninga năheamă minduindalui ti contribut-
lu maru a sculiiľei a loru di cănd esti disfată pană ază. După 
vărnă giumătati di oară, ahiurhiră s-yinu ndriptaţăľi a scu-
liiľei, directorlu cu doiľi sum-directorľia ľei şi după eľă cu 
arada colegăli, coledzľi alanţ, ţi diunăoară acăţeră şi năş si 
s-ľea cu bitisira a lucriloru ti sărbătoarira a aniversariľei. 
Cama dapoia agiumsără ti agiutari şi elevľi a loru. Aşiţ lu-
crăndalui din tuţ la sahatea neau ţido ira azări ti aştipteari 
cľimaţiľi, ţi nu ira ahănt păţăñ. Directorlu canda s-căndirsii 
că avea văniţ tuţ cľimaţľi urdzi s-arădăpsescu eleviľi ntru 
pada a sculiiľei şi pri cľimaţľi ľi strigă s-acăţe locuri la tribuna 
azărăsit castila ti năş. Cănd vidzu că tuţ prezenţiľi ira rehatiţ 
cafşunu la loclu a lui aştiptănda pri zborulu a lui, ahiurhi cit-
ira. Tru zborulu a lui elu amintă istoria a dăsfăpţărľei a scu-
liiľei a loru. Ma aţea ţi ľi impresionidză pri tuţľi prezenţiľi 
ali aţea yiurtie fu cănd elu ncľimă pri tuţľi s-riamănteas-
cu coleglu a lor ţi nu esti ma a namisľei a loru, Sila, cu ună 
minută tăţimi: “Niagărşit s-hibă acuitira a lui!...”  După anda 
aştăptă chirolu a tăţimiľei continui zborulu a lui. Căt direc-
torulu bitisi  zborulu a lui, alu Crati nu ľi s-hipsi ntru măduă 
ţiva altă di activiteturi alanti ţi s-feaţără tru aistă aniversari 
a sculiľei a loru. Dit aţeu clipu mintea a lui ira, canda s-avea 
armasă ca ngľiţeată singuar la amintira a diadunsoţiriľei a 
lui lungă cu soţlu niagărşitu, Sila. Ti aţea după activiteturi 
organizată dit trupa pedagoghică şi dit ali directoria a loru, 
va s-aduna s-ľi u sărbătoira diadun cu soţiľi cama ngusţ a lui. 

1) impresionedzu, impresionari, impresionată  =  përshtypje, mbresa 
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Imnăndalui şi minduindalui ti nidzeari la localu ali Șpresi, ţi 
ira tuş la cruţira a doilui bulevărdz a pulitieľei di cama vľecľi 
a Arbinişiiľei, Ñoxa, ngărvăsită la mardzina a valiľei Scumpii, 
elu niaştipteat achixi că avea agiumtă aco. Ghini ma, căt agi-
umsi vidzu că avea vănită tuţiľi soţiľi a lui şi ma sonlu ira elu. 
Anda acăţă loclu, mutri avărliga a trapeziľei iu avea stătut tuţ 
soţiľi a lui şi cafşunu la scamnlu a lui. Singur loclu iu şidea 
Sila avea armasă golu. A niţiului nu ľi făţea inima ţi s-stătea la 
scamnlu a lui. S-ciudisii că ăcafşunu di năş avea acăţet loclu 
ca atumţea. Ma aţea ţi ľi u ciudisii ma multu, ira că şi locălu 
a lui, ţi agiumsi ma sonlu avea armasă golu. Stătu la scamn-
lu a lui minduinda şi tăţi ca alanţľi. Ntru aistu clipu pri tuţľi 
ľi arichi ună tăţimi nispusă şi multu ahăndoasă. A tutloru ľi 
avea ngľiţeat limba ‘n gură. Anda chiundriră ună bucată di 
oară aşiţ tăţitoş, arăsări Hali, actorlu ali estradi a pulitieľei şi 
gri fără humorlu a lui ţi ni fiţea tutuna  s-ni şculeam niaştip-
teat di arădeari:

- Nu ñă s-agărşeasti aţeu ţi ľi u dădea aprindeari a adun-
inarloru anoastri! - şi tăţi canda s-ľi u avea tiľeată vărnu lim-
ba cu căstrură, ahăt căt şi numa nu ľi u gri dot tru aţeu clipu 
şi adapsi năpoi. - Ţi făţemu, aşiţ ľi fu scriată soarta a lui di 
Dumnidzău!? - niputută s-grească vărnă ţiva altă.

- Eh, căt ñi-ľi u ai itizăită, alăi soţu a noastru niagărşitu, 
Sila! - dzăsi Ilirlu, ma şi elu tăţi niputut ţi s-ľi u dizleagă limba 
ma multu di ahănt.

- Di iu, di cai mănă s-amină aţeu  piumbu orbu!? - adapsi 
Luanlu şi tăţi şi elu.

- Cum s-ti agărşim, alăi soţu a noastru vrutu ca frati!? - 
adapsi Sifa.

- Ntru braţiľi a mei ñi fudziş, alăi soţu a ñeu  ca frati! - 
adapsi şi Tani.
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- Cum vi s-ľi u făţeam fără di minduirăli a lui mintimenoa-
si, săndziaraţăoasi şi ahănt coapti!? - adapsi Ilirlu şi tăţi. Ncăt  
Crista, cusurinisu alu Sila achicăsindalui ‘n ahănda a suflitlui 
a lui cu dorulu ţi ľi arădea ca vărnu foc upărităoasu şi ţi nu va 
s-ľi apunea putei a fuiriľei a lui  gri pri anarga:

- Ţi  va s-ľi u spun cama nănti ti elu, alăi soţiľi a mei!? Eu  
escu cărscăut diadun cu năsu, sum a unei ciatii, că di ñicu ar-
maşu itinu di tatiñiu, că elu s-vătămă ca partizanu şi lalñilu, 
tatisu alu Sila, ñi deadi vrera părintească a lui tru ciciorlu a 
lui. Ti eu, elu fu frati şi ntricutu a fratilui!..! - şi tăţi ţănindalui 
cu zori a păldzeriľei adapsi. - Eh, bre frati a ñeu , ţi ñ-făţeş!? 
Iu s-ľi u aflu di aua şi nănti zborlu a tău mintimenoasu ţi ñ-ai 
dată ntru clipurli a mei ambări şi di cama arali!? - gri elu şi 
tăţi. Aisti zboari a soţilui, alu Crati ľi spărură ună soi, canda 
s-ľi inşea dit suflitu a lui umplut cu derturi misticat cu vreari. 
Anda s-mindui năheamă dzăsi:  

- Ș-căţe sufliţiľi anoşţ sunt umpluţ cu amăreaţă nispusă 
ti soţlu, ţi nu ľi u aveam ma namisa di noi, aistă riamănteari 
la s-ni hibă ca clipu ti reflectiri! S-videam di căt yinitorlu a 
fumeľiloru anoastri. S-ni cilistisim, ţi aistă cătraţă nivădzută 
a 1997-iľei s-nu ľi undzeacă vărnăoară putei ali Arbinişiia 
anoastră scumpă. Aistă vi s-ira şi dămindeaua a niagătşit-
lui, Sila!... - u nclisi zborlu elu şi adapsi. -Amăntirăli anăoas-
tri ti elu nu s-bitisescu, ti aţea lipseaşti s-ni dăspărpăţăm di 
unu-alantu! Nămalu stătum! - bitisi zborlu elu şi aştiptă că 
cum vi s-ľi u aştiptea soţiľi alanţ.

- Ghini u ai! - apanădisiră năş cu arada fără boaţă şuţănda 
cu semñi. Dapoia inşiră unu dipi alantu prişindinda cu ună 
“Ghini s-ni videam!”  După ţi inşiră tuţ soţiľi, Crati aştiptă 
ninga năheamă pană s-păltea preadziľi a camarierlui lăseati 
ntru trapeză dit Luanlu ţi avea arada a păltiriľei. A lui, ncăt 
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priimna ti nidzeari la casă, arucă mutrita avărliga di a lui şi 
nsus di căt ţerlu ţi ira acăţet ntregulu di nori murgăoasi ţi 
spunea că nu vi s-amănea multu şi ploaia vi s-vărsea pisti 
uscata ţară di multu chirou di nidara a ľei. Niaştiptat achicăsi 
că faţa ma ľi u dizdărñea liva lişoară şi frescă măsticat añi-
urizma noastimă a toamniľei. Ti aţea elu aghiusi imnira ti 
agiungieri troară la apartamentlu a lui dintră etaju a trelui.  
Ncăt s-jgľiotea ľi s-arătă ună di aţeali dzăli ali adunira a lui 
cu niagărşitlu, Sila. “Aţea dzuuă elu nu avu chirou ta s-zbu-
rească cu coledzľi a lui, ti aţea căt bitisea lexionurli, ayiusea 
s-turnea ti la casă şi după prăndzu s-nidzea ti adunari soţľi a 
lui ca cum fiţea dzuuă di dzuuă. Aşiţ după patru-ţinţi dzăli eľ 
s-adunară ca seară di seară la localu a loru, iu zburea ti un-
dzirăli di aţlor momenţ uruţ ţi ntriţea patria a noastră. Aţea 
seară tru bitisirea aţlui chirou di patru-ţinţi dzăli, cănd Crati 
agiumsi aco, nănti ira dusă Sila, după cu arada ună dipi alan-
tu şi alanţľi. Ma sonulu agiumsi elu. Anda stătură năheam ni-
griţ, tăţiţ, nănti u lo zboru Sila:

- Cum  s-veadi ma s-giocă ună traghedii niavdzătă vărnă 
oară pisti teară! Oamñăľi ma demostreascu dăspăroş ti 
chirira a păreadziloru tru soţăoasi piramidali. Protulu a gu-
verniľei nu ma ľi da caliinşiri aţľei situată apreasă dit revoltă-
li miletesţi dăspăratăoasu, nvăratăoasu pană pri pondñiľi 
a niarăvdeariľei. Aştľei apţări nu poţ s-ľi u aflľi zboarăli ţi 
s-ľi u spuñ! - dzăsi şi căpsi elu hiptu ntregulu tru minduiri 
ahăndăoasi şi adapsi dă nău: “Măratea di Arbinişii, iu s-hipsi 
dit aişţ guverneaţ fără suflitu, fără moral, fără pisti şi nire-
sponsabiľi! Cavai di poplu anoastru di cai s-guverneaşti! - 
dzăsi elu şi căpsi. După elu u lo zborulu Luanlu:

- Căt ari ahiurhit, cai ľi u şti că ţi cali va s-ľea şi pană iu va 
s-ľ-hibă bitisira!?...” - adapsi elu multu minduit. Aţea seară nu 
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s-zburi ma multu ti situata şi hăbărăli ţi vinea di Avlona ira di 
cama nipistipsiti, ti aţea ľi u vinea amiraţă s-ľi acăţe ‘n gură, 
singur feaţără şacăi cu unu-alantu. Aisti ľi ţinea apreasi Mi-
hali ţi eľi ľi striga pri şcurtea Hali. Căndea biră căfeia s-dăs-
fărpăţăriră, prişindinda cu unu-alantu cu ună “Noapti bună!” 
Dapoia aşiţ dăspăreaţ, amurziţ ti aisti undziri nividzuti ţi ma 
cădea pisti patria a loru s-nchisiră ti la casuri a loru. Ghini ma 
că ţi ľi u bătănea a imniloru şi a sufliţiloru a loru tru aţealu 
clipu nu s-află spuneari ma alimpidăoasă dit aţea ţi ľi u mbă-
na cafşunu di năş. Ma aţea ţi s-aduchea di alimpida tru aţeu 
clipu ira că tut omneasca ľi u mbăna cu fricuşami şi hiptă 
tru dăspărami di itia ali aştľei căbili arală niundzit iuvea ntru 
lumi! - zburinda cu veta a lui, ncăt niaştipteat s-află nănti a 
uşiľei, şurşună chiprulu electricu şi di nuntru ľi u dăsfeţi uşa 
muľearsa, ţi, ş-căţe ľi u ştiea că va s-amănea, năpoi ira faptă 
mirachi şi ti aţea u ntribă:

- Căţe ti amăneaş ahănt multu!? - sinhisită.
- Mi aminai că după a yiurtusirľei ali aniversari ni 

adunămu cu soţiľi la localulu, - ľi răspundi a muľearsiľei.
- Aistă nu ľi u şteam, ti aţea ti ntribai! - ľi u şuţă ea.
- Ma ficiorlu nu ari vănit!? - u ntribă niaştipteat elu.
- Vini, vini, ma citeaşti ună romanu tru udailu a lui! - ľi u şuţă 

năsă. Dapoia ľi spusi a ľei pri anarga şi pri şcurta tutăli undzir-
li a dzuuăľei. După ncăt muľearsa ahiurhi s-adară prăndzlu ti 
măni, elu s-dusi la trapeza a lucrului s-citească ună carti cu 
amăntiri dit ali Alumti Antifaşistă Naţional-libertati scriată 
dit oficeru anglezu. Anda ahiurhi s-dyiuvăsea u lăsă cartea di 
ună parti, di că iľi s-amănti sărbătoarira a dzuuăľei a Vearľei 
ntru aţeu anu urtu  a naudzăţeşaptľei(1997). Aţea dămneată 
iram adunaţ la căfetaria ali Șpresi bitănda şi zburinda cu 
un-alantu. Ntru aţeu clipu niaştiptat mutrinda nafoară vid-



71Niagărşita  roman    

____________________

zură că ma ntriţea corpuli alu opiraţionu “Alba” strigată dit 
presidentulu alu statulu anoastru ti agiutari s-astindzea re-
voltira miletească, di itia că statlu anoastru avea cădzută fără 
poliţii şi fără armatë, pană s-făţea alidzeari nali şi după s-ľi u 
lo căbilia singur ntru măñiľi a lui. Aistă soi di opiraţionu nu 
ira faptă ivea tru lumi. Ghini ma aţea dzuuă tru căsăbălu ali 
Ñioxi s-yiurtisea cu multu hărau Dzua a Vearľei. Aistă avea 
vănită şi avea armasă tradită di tu chirolu vecľu şi că s-săr-
bătoira ma ghini di iu ţido tru Arbinişii. Ma a sărbătoarirľei a 
ľei tu aţeu anu nu ľi s-hărăsiră ca añiľi tricuti di itia ali aistă 
cătrăţă urută. Tru aţeu clipu muľearsa ahiurhi s-ľea cu lucrii 
a casiľei, ncăt năsu di nimutată amăntirli din minti diunăoară 
ca tutuna şidzu la divanlu ta s-mutrească televizionlu, ţi tu 
aţeu clipu ma didea un emisionu ti undzirăli a naudzăţeşap-
tiľei. Dit aţeali mutriti slăbitoasi a lui ľi s-amăntiră aţeali un-
dzirii uruti, nagărşiti. Ună di ateali ira sărbătoarira a dzuu-
jei di Veară, ţi di tu ahănda a chirolui, ţi tu aistu căsăbău ira 
faptă tradită yiurtusira a ľei. Ti aţea bănătorii a ľei şi di a tutei 
Arbinişii ľi u ncľima Sărbătora a Liliciloru. Anda muľearsa 
bitisi lucriľi a casiľei, stătură vărnă oară zburindalui ti hăluri 
a famiľei a loru şi după ţi s-ţinirăziră, diadun s-dusără la 
udailu ta s-doarmă. Aşiţ s-ncľisi aistă dzuuă dit yiurtira ali 
aniversara a sculiiľei a a lui.
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6.
Altăsoi ca dzăli alanti a şeasiľea(sămbăta), ică ntăñia va-

canţă a sumedrului, ma ahiurhea cu ţerlu nigurosu, ţi căt ma 
multu ntriţea chiroulu, eli ahănt ma multu s-strimţitea şi nu 
vă s-amănea ţi pisti a ţeară va s-vărsea ploaia cu zdărci1). 
Tru aistu clipu Crati di cum ira tesu, mutrea luñina slabă ţi 
intrea nuntru a udailui a lui. Ghini ma s-acuiti că ira prota 
dzuuă a vacanţiľei ali stămăni a sumedrului, ti aţea ľi dedi 
cărari s-stătea ma multu ‘n ştruţ. Nu tricu multu şi păscănira 
ali zdărci pisti balconlu ľi u acuitiră că ahiurhi chirolu sla-
bu a toamniľei şi nu ľi s-ştea cănd vi s-astrăchea. Di cum ira 
tăţitos avdzea nicăpsităli bătănări şi aurlărili di păscănirili a 
chicutiloru a ploaiľei şi cu veta a lui făndăxea ncernul şi am-
arăciuna, ţi ľi didea aistă aspărăsimi a naturľei tomnească di 
cudămneaţă. Dit itia a ľei niaştăptata ľi s-amănti aţea dzuuă 
ţi ntricură unăoară diadun sum balconlu a unui palatu, ncăt 
rebeşlu nu taţea că tuţea dip. Aţia elu ahiurhi s-ľi spunea a 
lui un undziri ditu ñicurami aco dăparti la hoara a lui: “Căt 
avea intreat alunarlu. Atumţea eu diadun cu fratñiu nidzeam 
veară di veară ‘n hoară la păpăñi, ta s-ntriţeam vărnă doi meşi 
ali vacanţi a veariľei. Trăş2) la chirolu ali ahiurhiri s-prăşescă 
misurlu ţi acumtina vărnă stămănă. Tru aţeali dzăli eu nidzem 
cu cupia di oi stog cu ficiuriţ a măhălăulu anăoastru, di că tuţ 
ma mărľi s-lo cu prăşiri. Anda ni alichim tru Pada a Notñiloru 
şi anda giucăm co vrăsţiľi a mei picurari, s-apruchi vahtea ta 
s-ni dăpuneam himea ti ‘n hoară. Eu cu cupia noastră armaşu 
cama amneatu di di alanţľi. Nu tricu multu terlu şi s-amurgă şi 
dipi chiptea a Vărtocľiu ma s-dipunea cu cătroară negurľi lăi, 
ţi cănd agiumsără la noi nu puteai s-viëdeai ma ş-unu metru 
nănti di noi şi avărliga. După niaştăptatea ahiurhi ună zdărci 
misticat cu gărăţ di grăndiñi ţi añia ñă s-părea că grăţiľi ira 

1)  zdărci     =  rrebesh, furtunë
2)  Trăş        =   saktësisht, pikërisht
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căt vărnă ou. Mi hipşu şi mi amvărtii sum a gunăľei şi pană 
căpsi zdărcea după vărnă giumătati di săhati, nu achixii că 
cum s-feaţi cu cupia di oi şi nu muduii ti vărnă ţiva altă. Cănd 
tăţi zdărcea şi neagura s-arăspanădi, mutriii că oili şi căñiľi 
stătea avărliga di mini. Tru aţeu clipu agiumsi babaauşlu cu 
lalñiu a meu. Eľi s hărăsiră multu cănd mi vădzură că iram 
ghini…” Di atumţea ľi avea armasă ca zăconi ţi cănd ori s-afla 
sum a zdărciloru ľi s-amăntea aistă clipu lăftăroasu şi nis-
pusu. Ncăt muľearsa ira sculat ca tutuna şi ma s-lo cu lucriľi 
a ľei di nicochiră, elu stătea ‘n ştruţ sum măcati1) tăţiăoasu 
acuitindalui undzirili ascăldati ntru săndzi dit aştľei cătraţă 
a 1997-ľei. Aisti acuitiri ľi s-hipsără ntru tut fuira, ţi a lui ľi 
spărea canda azburea pit eli. Stătu ună bucată di oară acuitin-
dalui alu clipuri niagărşiti a baniľei a lui. Nu rezisti multu aşiţ, 
s-sculă diunăoară şi anda s-dămneaţi, inşi nafăoară niştiut că 
iu vi s-nidzea. A lui ľi acumtina făndăxirili a ămbănariľei dia-
dun cu soţiľi nănti şi după a cheametiľei ţi ľi cădzu a patriľei 
a noastră.  Ncăt iminea pit bulevardlu portu a politieľei elu ľi 
acuitea aţeli clipuri: “Aţea dzuuă di la ora optu, la cafeteria ali 
Șpresi trăş la calicruţă ntăñilu avea agiumtă Luanlu şi după 
elu ma vinea unu dipi alantu şi alanţ soţ. Dapoia agiumsi Sifa 
şi Tani  şi cama dapoia vinără pri arada Crati, Sila şi Ilirlu. Eľă 
aştipteară unu-alantu şi singur astumniţea ľi căftară a cama-
rierlui s-ľi u aduţea şi a loru căfeia căldurăoasă şi diunăoară 
ahiurhiră s-arucutea dzama lai a ľei. Luanlu anda mutri că 
tuţ ľi u avea bitisită bera, u lo protulu zborulu şi cu multu 
preucupaţion şi niascumtă dăspărama ahăndăoasă a lui dză-
si: “Avdzăi dit staţionuri xeani că ma s-aspărseaşti ma multu 
căbilea Avlona. Sunt formit formaţioni armatiti dit ţiviľuri, şi 
ma organizeascu apărira a ľei dit vărnă iuruşi2) niaştipteată 
dit alu trupuri speţiali a poliţiľei di stat. Ira faptă ună iuruşi 

1)  măcati      =   jorgan
2)  iuruşi       =   sulm
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afriştească di eli la greva a studenţiloru alu universitetlu di 
Avlona. Ti agiuteara şi ti ăndupărara a loru ira dusă şi mulţă 
căsăbăitor ţiviľă a pulitieľei, ta s-ľi apărea pri năş. Di-tru 
aistă iuruşiri afriştească şi aspărăoasă ira vătămat un gioni 
dit revoltiţľi. Atumţea nvărira a poplui nu s-putea s-ľi u ţin-
ea şi s-ľi dăsfărpţea ma dot di a niţiuniľei di formaţionăli a 
poliţiľei di stat. Pimţ di-tu aistă aspărsimi a poliţiľei di stat, 
după a prăndzlui dit aştľei dzuuă ira sculat tut poplu di Av-
lona, cu ñiţ şi cu măr şi ľi u avea ăncurpiľată selia regională 
a ȘIK-lui. Aţia s-spunea cu mutriti săndzisiti a trupurloru: 
di ună parti alu unu di căsăbăitori, di alanta pariti a doilui 
aghienţi vătămată dit turma mari a revotiţiloru. Aco di-tu 
aţeu moment nu s-gurvenea ma, că statulu ira frămtu, căd-
zut, chirut!…” - spusi şi tăţi. 

- Și eu(mini) ľi vidzui aisti mutriti nipistipsiti că va 
s-undzea vărnăoară  ntru patria a noastră! - dzăsi cu mul-
tu dăspărami Sila şi adapsi. - Cum s-veadi nu s-şti că cum 
va s-ľea cama nclo, ti aţea lipseaşti s-ni hazărăsimă ti cama 
araua. Cu aisti armi ntru măñăľi a miletlui nvăratu pană pri 
pondiľi a niduramiľei, poati s-ni hidzem ntru alumti civilă, ţi 
nu ľi u urăm s-ni undzească putei! - gri elu şi tăţi multu min-
duitu. Ncăt niaştipteaţ arăsări Ilirlu dzăndalui: 

- Ma araua esti că ficiurţiľi adoloşenţă, nicopţă seară di 
seară căt s-ntunercă acaţu s-aminu cu alocuta1) di căt la ţerlu 
fără dănăseari ma multu di vărnă oară. Eľă nu s-minduescu 
că iu agudeascu pľumburli şi ţi cătraţă săndzisită poati s-ľi u 
dăsfacu a oamñiloru! - dzăsi elu şi, anda tăţi năheamă adapsi. 
- Tru măhălăulu anăoastru doi adoloşenţ s-acăţeră di ncot cu 
unu-alantu cu buşi. Ghini ma unu di năş, anda intră ‘n casă,  şi 
anda arăchi calaşlu şi ngiurăndalui soţlu acăţă s-ľi u aminea 
pri alantlu, şi ma s-nu ľi striga unu di bănătorli  a tătăñăloru 

 1)  alocuta    =    i çrregullt, i çuditshëm
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aflatu aţia di alăhăiri2):
- Avigľedzăti, avigľedzăti că ma ti amineaşti! - Ncăt un 

bănător altu u acţă di dinăpoi ľi u arichi calaşlu, di ľi u scăpă 
di vătămari şcretlu. Ca aisti undziri numeroasi di minuta a 
minutiľei poati s-şuţăscu tru urghii săndzăsită! - gri elu imnă-
frămtu şi tăţi. Dit aistă spuneari a niţiunlui di năş nu ľi făţea 
ma s-grească. Stătură ună bucată mari nigriţ, tăţiţ, ca muţ 
aştiptăndalui a zburiľei di vărnu di năş, ma zborlu nu putea 
s-ľi u scutea di ‘n gură!…” Ntru aistu moment elu s-acuiti că u 
avea bitisită alăgara a bulevardului şi lipsea s-turnea ‘n casă 
ti prăndzeari. Anda prăndzi, Crati s-ndupură după a divanlui 
ta s-ľi u fura năheamă somnu, că aţea seară va nidzea la casa 
a cusurinslui că ira ncľimat ca familie ti yiurtisira ali susira a 
hiľisiľei a lui, ţi ira ună hărau mari ti soia a loru. Dit aţea seară 
a yiurtisirľei s-tureară hăirilitiţ şi chiucuniţ multu amneaţ şi 
căt s-dusără la ştruţ ľi arichi somnu diunăoară.

7. 
A doaua dzuuă a vacanţiľei(dumintica) Crati căt inşi 

nafoară, diunăoară pisti frămti ľi u bătu arăţima a livăľei ţi 
‘n pulitia a loru mardzinea a valiľei e Scumpii nu ira multu 
arală şi nchisi s-imnă pit ‘n calea ţi ľi u aduţea la piaţa a lui, 
ta s-acumpărea gazetăli preferiti a dzuuăľei. Aşiţ imnăn-
da minduitu pri asfaltlu a caliľei ľi s-angulcea1) mutrita dit 
luţira a soarilui, ţi tru aestu chirou ali yitreari a primuvearľei 
s-ngăldura2) cama multu. După ţi imnă năheamă, ninga ni-
dusă la piaţă, elu nchisi s-acuitească şi s-ľi u vătăma mintea ti 
aţeali ţi avea zburit cu soţľi a lui. Eli ľi ngărca fără căpsiri tru 
măduă: “Iu him hipt!? Iu ma ni duc aişţ guvernaţ nirăspundiţ 

1)  angulcescu, angulciri/angulcire, angulcită    = të shqetëson, 
mërzit, shqetësim;   2)  ngăldura     =  po ngohej
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ţi guverneascu pri strămbăta!?...” - ľi ghixea elu cu loghică 
araţi minduirăli a lui tru aţelu moment. Anda ancupără gaze-
ta “Chiroulu anăoastru” ahiurhi di nău s-jgľotească di căt iu 
s-ľi u duţea cicioarli. Niaştipat arucă mutrita di căt ‘n ţeru iu 
aduchi că soarăli u avea scoasă di cănd gľemnlu a lui lucinos 
pisti Polis şi ntru aţeu  clipu elu achixi azbuirări şi ţărăli a 
puiľiloru soi di soi di pri poñăľi a mardziloru di parclu maru 
a pulitieľei a loru. Aistă va diţea că ciciorľi ľi u avea purtat la 
scamnulu a parclui iu stătea tutuna elu. Atumţea ti ună mo-
mentu a lui ľi ira arăspanădită acuitirăli şi ma ľi s-hărăsea 
a mutritľei tămăsităoasă a lui nispusu mbucitu ntreaglu di 
a melodiloru vruti di a unui coru ghigantu di puiľi. Mutrin-
dalui avărliga ľi alăsară fiyuraturi1) muşteaţ şi dzăsi pri tăţi-
ta: “Tamami dzuuă di toamnă!...” Aistă videari nispusă ľi u 
astridzea ahănt multu căt nu ľi s-fudzea dit aţia. Din mod in-
stinctiv şidzu la un scamnu a namsľei a lui. După năheamă ľi 
s-acuiti tinărama a lui, ţi s-liga ş-cu aistu loc di ma muşatulu 
a pulitieľei a loru, cănd alăgănda pit elu, nyisa ti yinitorlu a 
lui. Aţia şidea multu ori singur făndăxindalui a păriimnarlo-
ru niagărşiti a lui diadun cu scumpa soţita a baniľei a lui, di 
cănd s-ligară cu un-alatu dit la a doilui anu a liceului. Năn-
ti s-oaspăţără şi nu s-mpărţa di unui-alantu şi iu ţido ţi va 
s-nidzea. Năş nviţea, agiuca şi priimna diadun. Singur noptea 
ľi mpărţea ca trupuri, ma cafşunu di năş nyisuea ti yinitorlu 
a loru cănd s-duţea ti durñiri. Di atumţea şi pană ază ntru 
bana a loru nu ari undzit putei vărnă cripari, acăţari í vărnă 
ngľiţeari a vreariľei ţi nu ira şi ahănt şcurtă. Ľi u ţănea multu 
ghini ntru minti cănd ună dzuuă ca aistă di ază Sila ľi spusi 
cu emoţioni foarti, trimburăndalui ntreaglu di eli, că di vărnă 
doi meşi ľi avea dăşcľisă inima ali ună feată a măhălăului a 
lui dzănda a ľei cu multu cărtiri: “Nu ma potu s-ľi u ţănu ma 

1)  fiyuraturi   =    mbresa, përshtypje,  tërheqëse
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nuntru a imniľei şi a sufltlui a ñeu sămţări ţi ma ñ-batu şi ma 
ñ-ardu di multu chirou. Ti aţea voi s-ştii că eu am cădzut ntru 
vreari pri tini, ale Vanghi!...” - lotănda ună aroşimi nividzută şi 
amvlinda cu chicuti di sudoari a făţiloru şi di greaţa a vetiľei, 
ţi tu aţeu clipu ľi ira dăsfaptă elu a ľei. Aisti sămţări di der-
turi a vreariľei a lui, ľi avea ahiurhită năheamă căt năheamă 
după multu chirou a soţimiľei a loru ningă a unu-alantlui, 
ţi elu ľi u ţinea ascumtăoasă şi nu vrea s-ľi u spunea a niţi-
unlui dit soţľi a lui. Ghini ma a lui elu ľi spunea tuti, că ľi 
u ncridea multu şi ti aţea discutea nifricuşitu cu năsu. Aisti 
sămţări ămbănati pit aţeli muşeatili a vreariloru anăoastri di 
atumţea ľi s-făndăxea ntru mintea a lui, cu tuti supţărli a loru, 
canda s-ľi avea dealihea dinănti ca yii. Anda şidzu aşiţ hiptu 
ntreglu ‘n aisti ămbănari ţi nu s-agărşescu putei vărnăoară ‘n 
tută bana a omlui, elu s-aduchii că chirou avea ntricut multu 
şi lipsea s-nidzea la casă ti prăndzeari. S-sculă anarga di la 
scamnlu şi nchisi s-imnă pit calea şcurtă ti nidzeari la apar-
tamentlu a lui. Imnănda cu aisti făndăxiri, elu di niaştipteaţ 
s-aduchii că avea agiumtă dinănti a poartiľei alu apartamet-
lu a lui. Diunăoară ľi dedi alu chipru di electric. Poarta ľi u 
dăsfeţi muľearsa ţi avea vănită cama nănti di elu. Anda intră 
nuntru ‘n casă nsoţitu1) dit muľearsa, mutri că trapeza ira 
aştăreată di năsă azărăsită ti măcari. Tru aistu clipu a lui nu 
ľi s-aştiptă ma şi diunăoară şidzu la scamnlu a lui şi ahiurhi 
măcara a prăndzlui. După elu ahiuhiră muľearsa şi hiľisu. Căt 
bitisi măcara, s-ndupără la divanlu, ta s-ľi u fura năheamă 
somnlu. Ghini ma şcretlu di somnu, ş-căţe acăţă s-citească 
ună carti, nu ľi s-ncľisără ocľi dip. Șidzunda pri divanlu, niţ 
‘n somnu şi niţ ‘n dăştipteari, a lui ľi s-sufsii2) pit minti un-
dzirăli a unui anu nănti. Ľi s-acuitea limpidi măratăli di eli, cu 
tuti detaľi a loru niagărşiti. Ntru aţea dzuuă aşiţ trăş ca ază ľi 

1)  nsoţisescu, nsoţisită,  nsoţisiri/ nsoţisire  = shoqëroj, i shoqëruar, 
shoqërim;  2)   sufsescu, sufsii   =  imagjinoj
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avea mbănat aţeli clipuri greutăoasi: “…Ea ľi u dăsfeţi uşa şi 
căt u vidzu, ľi u aduchi că bărbatisu nu ira pri humor bunu ti 
aţea ľi gri cu tactu bunu şi cu zboari dulţi muľearaşti:  

- Ţi ai!? Căţe hii plictisitu!? - şi ľi u nsoţii cu dor a coridor-
lui. Elu, aşiţ di cum ira multu amurzit şi anda mutri avărliga 
pit ambienturi a apartamentlui  ľi u ntribă pri ea: 

- Ninga nu ari vănit ficiorlu!? - multu angulcitu.
- Nu ari vănit. - apanădisii  ea.  
- Ľi u dimăndai ţi s-nu s-amănă, căt s-easă di la şcolă, 

s-yină ndreaptu ‘n casă. Ma ază s-ncľisără sculiili! Di căt iu 
sta elu? Nafăoară singur yinu ş-fug di nău oamñ, ñiţ ş-măr, 
ngărcaţ cu armi ţi ľi aricheascu di-tu depurăli a armatiľei. Na-
misa di eľ vedz bărbaţ copţ, tinări, ma şi adoloşenţ nicopţ, 
tuş ca ficiorlu anostru. Cai şti că ţi adaru, cănd eľă s-measticu 
stog!? - dzăsi elu multu nfricuşatu. 

- Lji vidzui, ľi vidzui, ţido poati s-undzească!? -ľi s- apăn-
disii ea cu multu preucupaţion. Tru aistu momentu deadi 
chiprulu a poartľei. 

- Ficiorlu! - aurlă elu diunăoară, ncăt muľearsa  cătrăoară 
inşi s-dăsfac poarta: 

- Iu chiruş!? Ma ti aştiptăm di cănd. Intră, intră! - ľi u urdzi 
ea cu buna, ta s-nu ľ-cădea ntru ocľi, căţe ira fricuşit cama 
multu ti năsu. Căt intră nuntru şi anda s-isihăsii ghini hiľusu, 
tatisu ţi cu zori ľi u avea ţănut inata a frăndzeriľei a zborlui, 
ţi ľi u avea dată a lui dămneaţea cănd s-nchisi ta s-gioacă cu 
soţľi nafăoară, niaştiptaţa ľi gri: 

- Iu s-dusi zborulu ţi ñ-dădeş!?... - şi căpsi.
- Alăi tate, tuţ soţľi a mei au loat armi! Căţe s-nu lom şi 

noi!? - ľi s-dămindă elu a tatislui. 
- La s-fac cum s-vor năş, a nauă nu ni lipseaşti s-ni 

armătăm! Ti ţi ş-căţe s-ni armătăm!?... Niţiună ghineaţă nu ni 
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yini dit armăli, că dit eli singur arali va s-aveam di aua ş-năn-
ti! - s-mindui elu s-ľi u căndărsescă pri hiľiusu cu zburiri 
anarga şi cu argumenţ. 

- Ghini, ghini ma ñ-yini arăşăni dit soţľ a mei, că tuţ 
ñ-s-alavdu că aveam lot calaş, pistoleti şi multu fişeţ! - ľ-s-
apanădisii i elu al tatăsu. Atumţea s- căndărsii că vă s-ľi u 
avea multu zori ţi s-ľi u umplea mintea a hiľiuslui adapsi:

- Altăoară, cănd soţľi a tăi s-ţă ľi u acaţ năpoi ‘n gură ip-
otisiruri a armiloru tini lipseaşti s-ľi avdz cu respect şi cănd 
s-bitisescu alăvdara a loru, atumţea şuţľiu: “Și noi him ar-
matiţ dinga, ma li ţăni tatñiu, că elu li cănăoaşti ghini pri eli, 
că li ari nvăţeat tru armată pit zboruri ţi s-făţea an di anu năş 
tru sistemulu ţi tricu. Ñ-ari data zborulu ţi tru vărnă dzuuă 
va s-inşim diadun cu elu ningă a valiľei Scumpii, s-făţeam 
amăneari.” - ľi u bitisii tatăsu zborlu. 

- Multu ghini aşiţ va s-fac! - ľi u şuţă elu multu hărăsit şi 
căştigos dit zboarăli ndreapti a tatăslui. Anda s-prăndziră elu 
s-dusi la udăilu a lui, ta s-ľi u arichea somnlu vărnă ună bucată 
di oară. Ncăt Crati cu muľearsa  stătură aţia la buctării(gu-
jină) s-zburească ti aistă situată ţi s-păscăni pisti scumpea 
Arbinişii dit chidera a sistemloru piramidali, iu chiru sudoar-
ea a tutloru oamñi a ľei, canda ľi u lupusiră lămñile1) a lumľei. 
Singur năş nu avea hiptă păreadz tru eli, că nu avea putut, că 
ţinea featiţa ţi studea nafăoară di satat ti mediţină. S-ţinea cu 
zori mari cu averăli a loru ţi ľi u sigurea cu lucru di dascaľi 
ţi făţea eľă di multu añi. Muľearsa avea bitisiit Unifersitetlu 
di Tirana, laureate tră facultetlu a kimiľei. Ea ira ună dascală 
multu cănăscută tru pulitie a Ñoxiľei2). Nănti u lo zborulu 
bărbatăsu:

- Cum s-veadi aistă situată va s-continuească fără di 
şteari ali bitisiri ti multu chirou şi lipseaşti s-ni azărsim, ta 

1)  lămñile     = gryksa, të pangopurit
2)  Ñoxii         =  Elbasan
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s-ľi u triţeam pri ea fără di vărnă apţări nispusă, chideari ma 
greu ! - şi tăţi năheamă ta s-ľi munduea cama ghini aţeali ţi 
vă s-zburea cu muľearsa. Ntru aţelu clipu ea ţi ma ľi u avdzea 
multu curyioasă ľi u şuţă: 

- Aşiţ, aşiţ lipseaşti s-făţeam, alăi barbate! - dzăsi ea şi 
căpsi ta s-ľi u avdzea că ţi vă s-adăvdzea elu cama nclo. 

- Feata esti ghini aco, la s-nu s-toară aistă veară ti păxisiri 
aua, că aşiţ easti cama ghini! S-ľi pitrăţeam păradz şi la s-nu 
yină estina! Ma problem ľi u aveam ficiorlu, că esti adoloşent 
nicoptu. Escu minduit multu ti aistă lucru şi ľi am data cărari 
s-mi ľeau singur cu elu, ta s-nu ni scap dintru măñ. Ti aţea 
am adăreat aistu plan: Minduescu că elu ari soţ tru măhălău 
anăoastru di ţi elu nu s-mparţ dot că esti oaspăţăt di ñic cu 
eľă, vă s-hiu multu ocľidisfaptu cu elu, ţi s-ñ-spună că ţi faţi 
cănd giocă í cănd s-aduni cu eľă. Aşiţ pot s-ľi u ăndreptedzu 
ţi s-nu aşcheară tru vărnă scăndră pătrădzătă. Di alanta parti 
şi eu ca tuţ alanţ am sgureat pistoletă şi calaş, di un soţ ţi esti 
dascu la ună hoară aproapi a pulitiľei. Ti aţea vărnă dzuuă va 
s-ľi u ľeau, ta s-ľi u nveaţ funxionira şi amăneara a armloru, la 
ună padi mardzina a valiľei Scumpii. U şitu că singur aşiţ elu 
va s-ľi u apună curyioziteta a armiloru. Anda s-mi căndirses-
cu că elu li ari nviţat va s-mi şuţ ti la casă. Aistu lucru vă s-ľi u 
fac cătrăoari că cama dapoia, după trei-patru dzăli nu vă s-in-
şim dot nafăoară. Tuş di ază tinărľi nicopţ ma acaţ s-amină di 
niminduiri iuţido, di ncot. Cama nclo va s-acaţ s-amină ş-pri 
unu-alantu. Ti aţea ningă seară vă s-mi duc la soţulu s-ľi ľeau 
armăli şi fuşeaţľi tru unu trastu!… - bitisii elu zborlu şi ahi-
urhi s-azărisească trastlu. 

- Multu ghini ľi u ai ghixit aistu lucru! Nu pot s-adavgu 
ţiva altă! - ľi u şuţă ea. Dapoia elu chiucunit că şi muľearsa 
ľi u avea arăsit planlu s-dusi la udăilu a loru, ta s-ľi u fura 
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vărnă bucată di oară şcretulu di somnu. Cănd s-dăştiptă oară 
ira dusă la şasispărdzaţ după a prăndzlui. Li aspălă făţľi şi 
ocľăľi, s-nvăscu şi canda s-adără năheamă, inşi nafăoară ta 
s-aduna cu soţľ ti beari ună căfei, la localu ali Șpresi aco trăş 
‘n calicruţă. Căt inşi nafăoară pisti frămti ľi s-păscăni añiuriz-
ma di agruñ di a doilui părsţ a caliľei a loru pană la cafeterie 
şi ma nclo ira adăreat di aişţ pomñ añiurizmoşi. Soarăli ma 
ascundea capulu a lui luñinos pisti Cărabă dindi tru ascăpi-
tată(vestu). Năheamă căt năheamă şi ună dipi alantă căsăli, 
palăţuri şi dzeanuri di avărliga a pulitieľei ma hidzea sum 
aumbrăli lundzi, pană s-ľi u lăsa loculu a ntunicarľei şi cama 
nclo a puscutitľei noapti. Cănd agiumsi la cafine mutri că sin-
gur Sila avea agiumtă: 

- Cama nănti tini ai vănit!? - şi acăţă loculu a lui ca tutuna. 
- Nu ti săcăldisea, că şi năş vă s-agiungu cătrăoară, - ľi u 

şuţă elu. 
- Nănti ţi s-inu alanţ, vă s-ľi u beu căfeia cătrăoară şi va 

s-ñergu la oaspăli ţi ñ-ľi u ai prezantit, ta s-ľau armăli ţi ñ-ari 
ipuşisită! - ľi dzăsi elu a soţlui a lui şi ľi acľimă a camarierlui 
s-ľi aducă căfeia. Nu tricu multu şi camarierlu adusi cafeea. 
Ľi u sudzi cătrăoară, ncăt Sila lu arufsea pri anarga. Anda u 
bitisi beara a cafeiľei, elu scoasi păradzľ s-ľi păltească. 

- Agoña! Ayiusea! Ampaturi! Nu ari gali ti păltiri, că li păl-
teascu eu! Nu esti ghini ţi s-ti amăñ, că cama amneaţ nu poţ 
s-ti tori, că nu gioţ dot dit amănearăli! - ľi s-dimindă elu. Căt 
agiumsi la oaspăli, ľi deadi trastlu ţi ľi u avea azărsit maxus1) 
ti loari armăli. Oasplu ľi scoasi armăli cu tuti fişeţľi şi ľi hipsi 
tru trastlu, ncăt năsu, anda ľi lo armăli, ľi u arucă ‘n breaţ, 
s-prişindii cu elu şi s-nchisi ti la casa a lui. Ntru aţeu moment 
elu mutri că soarăli avea agiumtă pisti muntăli a Cărabiľei şi 
pri anarga ma ľi u hidzea capulu a lui aroşiţăoasu după năsu 

1)  maxus   =   qëllimisht
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dindi a vestlui. Ti aţea lipsea s-ayiusea că ninga năheamă vă 
s-ntunica şi dapoia iuţido pisti ţară1) va s-tindea puscutita a 
noaptiľei, di ţi elu nu ľi u minduea, ţi poati s-ľi u undzească 
niaştipteaţ. Imnănda mutri ninga ună oară şi s-căndirsii că 
trastlu ira ligatu multu ghini dit oasplu şi nu putea s-ľi cădea 
vărnă fişicu. Ma năpoi acăţă s-ayiusea imnara ti la palatlu 
a lui, ţi ira năheamă diparti dit la casa a oasplui. Elu, ncăt 
imnea cu multu mengă2) chixii că corpulu ma ľi s-umplea 
cu chitcăni şi vărsăñ di sudori ţi ľi aspăla făţăli şi frămtea. 
Cănd agiumsi la palatlu a lui, elu scăoasi şamia di tru giepi 
şi li aştearsi vărsăñiľi, ţi ľi s-vărsa fără căpsiri di pisti dauli 
faţ. Pit a tutiľei imneari elu minduea că iu şi cum vă s-ľi as-
căundea pri eli, ta s-nu ľi afla culaina şi s-ľi ľea niaştipteaţ 
pri afriştea hiľisu. Lipsea s-ľi u nvăţea ti funxionira a loru, 
dapoia, macă va la s-ľi acaţă cu măñi pri eli. S-acuiti că ma 
loc bunu dit aţeu ţi ira pisupră a musadriľei di tru coridor 
nu putea s-făţea vărnu altu. Nigritu, tăţităoasu vidzu di căt la 
palatlu a lui. Ndriptă mutrita di căt ‘n ţier. Aduchi că soarăli 
ma ľi u ascundea caplu a lui pirăfocăoasu ca vărnă gľemnu 
ghigandu şi nvărtitu ntreglu cu radzăli aroşiti, dindi tru as-
căpitată(vestu). Psiti pulitie ca cu vărnă cumandă ma cădea 
tăţita şi puscutida ahăndăoasă a noaptľei. Pit căľi a ľei şcurti 
şi lundzi nu s-videa ma ş-goală ş-un cicioru di om ţi s-giu-
ca pit eli. Ntru aistă tăţită nibitisită di ţi ţă yinea aspărari, 
elu imnea cu ocľidisfapţ, ta s-nu cădea tru vărnă niaştiptată 
apţări şi slăbităoasă dit afurľi, ţi ira adapţ ahănt multu tru 
aţel chirou urutu. Ti aisti soi di undziri elu avea avdzăt soi di 
soi di spuneari. Ľi vini tru minti ună di spunerăli alu Hali, tri 
un un bandă di ficiuriţ mascaţi cu măşti uidusiti dit părpod-
zi, ţi ľi avea inşit ‘n cali a unui viţinu a lui ţi ma nidzea ti la 
casa a socurslui ună seară pit un cali niluñinisită3), ľi u avea 

1)  ţară                    =   vend,  tokë
2)  mengă               =   vëmendje, kujdes
3)  niluñinisită      =   e pandriçuar
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astămăţită cu forţă sum strindzeara a pistoletľei ‘n cap şi ľi u 
avea arăchit trastlu ţi ľi u ţinea mbreaţ. Ti aţea tru aţel clipu 
minduea că şi a lui putea s-ľi undzea unăsoi(idyiu)ca a lui. 
Cu aisti pistipsiri ‘n minti elu aduchi că avea agiumtă ningă 
a apartamentlui a lui. Cănd s-află năti a poartľei, s-fotisii pri 
ahăndăoasa dipi dauli hicaţi şi dzăsi pri a lui pri tăţita: “Șuchi-
ur! Scăpai! Nu apţăi ţiva!?” - dzăsi năpoi şi strimţită butonlu a 
chiprului electric. Căt intră mutri că hiľiusu şi muľearsa avea 
intreat cama nănti di elu. 

- Văniş!? - ľi u ntribă muľearsa angulcită ti elu. 
- Viñiu, viñiu! - ľi s-apăndisii elu pri tăľata. 
- Li loş aţeli, ţi ñ-dăţeaş că vă s-li ľeai!? - ľi u ntribă ea di 

nău. 
- Li loai, li loai! Ľi u ţănu zborlu, că aţel esti oaspi cu pisti! 

- ľi u aştăptă elu diunăoară. Hiľiusu ţi ma li avdzea zburira a 
loru cu multu curiozitet nu arăvdă şi niaştipta ľi u păscăni a 
doiloru: 

- Scuteaţľiu capulu! Ţi va s-loai la oaspăli!? 
- La s-ţă ľi u spun tatătu! - dzăsi măsa, ta s-nu s-ľi u lo pi-

supăr responsabilitata ali aştľei făţeri. 
- Ľi dedu zborlu că armăli va s-ľi sigureascu eu , la un oas-

pi! 
- Ñu dădeş?! - aurlă hiľiusu diunăoară. 
- Aţeli li loai - ľi dzăsi elu pri şcurta. Atumţea hiľiusu arăsări 

diunăoară pri ciciori hărăiliticu dit hăbara ţi u lo dit alu tatisu. 
Arăsări vărnă doi-trei ori nsus şi ahăt ori ľi u nsoţii cu zboari 
dizñirdăoasi: “Nu s-află tată ma bunu ‘n tută lumea!” - striga 
elu cu mari hărau di adoloşentu. Tru aţel clipu tatăsu dăsfeaţi 
trastlu. Ncăt atumţea năsu diunăoară multu curyiosu şi ciun-
dusitu dit aţeali armi dip nali ţi ľi avea dată oaspăli, li lo ntru 
măñ şi canda ľi xităxii1) că ira guliti fără fişiţi a guşloru cum 

 1)  xitãxescu, xităxii, xitãxiri/xitãxire, xitãxitã  =  qortoj, korigjoj, 
korigjim, qortim, e qortuar



84 Ligor Thano

____________________

calaşulu şi pistola, ľi sălghi tru măñăli a hiľiuslui ţi nu ştiea 
că cum funxionea eli. Astumţea acăţă s-ľi spun funxionara a 
loru. Aţea seară tricu multu truoară. Tată şi hiliu ľi aştearsără 
ninga ună oară armăli, ş-căţe oaspăli ľi avea păstrită multu 
ghini. Aistă fu prota  lecţie ti hilijisu a nviţeariľei a armiloru. 
Anda bitisii Crati ľi u dimindă pri hiľiusu: “Arma lipseaşti s-ľi 
u ţăñ tutuna păstrată şi aştearsă cu ună ţipă supţări di lubri-
ficantu, s-ľi u xităxeaşti că ari ică nu ari fişeţi ntru guşă, cănd 
s-ľi u ľeai mbreaţ tyta s-hibă nsus şi niţi unăoară nu lipseaşti 
s-ľi u ndriptedz pri văr om!… Bagăli ghini ntru minti aisti ţi 
ţ-nvăţeai ază!...” Tuş cănd năş bitisiiră nvăţira a funxionirľei 
a armuloru, niaştipteaţ nafăoară nchisiră amănearăli. Nănti 
păţăni, cama dapoia nchisiră ahăt multu căt nu puteai s-ľi 
aducheai că ţi soi di armi s-amănea şi cu ţi foc: uncătunu, ică 
cu amăneari grăndineasţi(breşări) fără căpsiri. Amănearăli 
nu căpsiră ti ma multu di ună oară. Cănd s-tăţiră amănearăli, 
a loru ľi u ntricu fricuşiţea lăftărăoasă dit aţeli ascăpăreari 
ca nipărtiţ pirăfocăoasi. După aisti mbănari nispusi ţi s-făţea 
dzuuă di dzuuă ntru pulitia a loru şi ntru idyea oară şi aşiţ 
năş canda ľi s-ira ţivicusitu1) ocľi şi urecľi di nu ľi u entipu-
sa ma. Tri aţea ca seară di seară di aţei clipuri, anda ţiniziră 
s-dusără şi năş ta s-doarmă. Atumţea puscutita ahăndăoasă 
a noaptiľei ţi ira discată cai şti căt ori di amănearăli, s-timsi 
pisti ntreaga pulitia tăţităoasă căt pri a-lunga şi căt pri a-lar-
ga. Ghini ma bănătorľi a ľei ira nviţeaţ cu aistă soi di situati şi 
ira hazăisit s-ľi u frămtidza, ş-căţe s-ncľidea ‘n căsurăli a loru 
şi nu putea s-inşea nafăoară ti părmătiri. Mulţă di năş avea 
loat masi ti avligľeari avera a loru. 

Aşiţ, inimă ngľiţatu di frica a undzirloru slăbităoasi dit 
aţeli dzăli nipăstipsiti, ľi u aştiptea năş măna: cilimeñăli ‘n 
somnu niduchit că ţi uruteaţă s-făţea a patriľei a loru, alanţľi 

1)  ţivicusescu, ţivicusiri/ţivicusire, ţivicusitu  = përshtas, 
përshtatje, i përshtatur
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ma mărľi, ş-căţe ira sumeñi1) ti disculii2) ţi ľi u avea cădzut 
nu ľi u ira arăspăndită ninga dit bănaruri a loru, ncăt ndoi alţ 
cama avuţ ocľidăştipteaţ ti apreari avera băgată tru chiro-
lu a democraţiľei. Aisti ira derturi a oamñiloru di ali ntreagă 
Arbinişii ţi ntriţea ntru aţeu chirou urutu şi s-ncľina pri a lui 
căt ori ună dzuuă ľi u alăsa loclu alantľei: “Dumnidzale agi-
utăni s-ľi scăpăm aţľei cătrăţi săndzăsită!...” - Și niaştiptata 
avdză boaţa a muľearsľei a  lui. 

- Scoalti! Nimalu durñiş că ni amănăm ti nidzeari la prinţľi 
a mei, ta s-ľi urăm a tatiñilui dzua ali amăntari! - şi adapsi: - 
Vahia lu agărş cum ľi u apufăsimu3) diadun aieri!? - u ntribă 
ea. 

- Multu ghini dzăţ, me eu nu iram niţ ‘n somnu niţ dăştip-
tat, singur acuiteam mbănearli a meali cu ľiratlu Sila! - ľi 
apăndisii elu şi s-sculă s-nvească. Aţea seară elu s-turnă mul-
tu amneat di la socrusu, măcatu şi bitu ghini şi diunăoară 
s-dusi s-hidzea ‘n ştruţ, ta s-doarmă şi cu fantasia a lui acăţă 
s-făndăxească tuti undziri ali aştľei dzuuă ngărcat multu. 
După vărnă ună bucată di oară, canda li spălă şi băgă vasă-
li a dzuuăľei pri locurli a loru, agiumsi şi muľearsa, ţi hipsi 
diunăoară ningă năsu şi ľi s-apruchii aduchindalui a añiur-
izmľei bărbatăoasă a lui. Ntru tuti aisti dzăli, ea u ştiea că 
bărbatisu ira multu fuvirosŭ, tri aţea di nigrita ľi s-strimţită 
ma multu după elu şi cu ghineaţăli a ľei di feamnă ľi s-sălghi 
a lui ntreaga. Nctt şi elu ľi apăndisii a ľei cu potenţa a lui di 
bărbat. Dapoia ea acurmată di a lucriloru a dzuuăľei ľi u fură 
un somnu lişoru şi multu ahăndăoasu. Ghini ma a lui somnu 
ľi s-tiľea oară di oară. Tri aţea elu inşiea la balconu ntru aţeali 
clipuri a dăştiptarľei mutrinda nafăoară a namisľei noapti. A 
căľiloru nu giuca ma şi goală vărnă cicioru di om. Iuţido tăţi-
mi. Dapoia intra nuntru năpoi şi mutrea cu dor muľearsea 

1)  sumeñi/ sumeñe   =  ndërgjegje, vetëdija; 2)  disculii/disculie =  
rëndesë, vështirësi; 3)  apufãsescu, apufãsiri/apufãsire, apufăsimu =  
vendos, vedim
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ţi durñea tăţită somnulu a ľei ahăndăoasu ca tutuna. Alanta 
oară ţi s-scula dintră ştruţ s-duţea la udălu a hiľiuslui şi ľi 
u amvălea pri anarga, că elu ‘n somnu giuca multu şi s-dăz-
vălea cai şti căt ori noptea. Aistă hidzeari şi inşiri di ‘n ştruţ 
elu aţea seară ľi u feţi multu ori. Elu mutrinda ti hiľisu şi 
inşinda nafăoară ti mutrira a chirolui ľi ira faptu zăconi di 
atumţea şi u acumtineaşti năpoi pană ază. Aşiţ cu ntriţira a 
chiroului năsu s-feţi tutuna cama multu coşient.u că di aua 
ş-nănti ľi cădea a lui responsabilea a taifiľei, că elu ira caplu 
a ľei şi tri aţea ľi u făţea aistu somnu ca a ľepurului. Năpoi ca 
tutuna aţea seară elu ľi u feaţi somnulu cu angusiri lăftăroasi 
nispusi 

8.
Căt ma s-apirea dzua nau. Alu Crati ľi s-păscăni pisti frăm-

ti algheaţa a luñiniľei şi ľi u dăştiptă pri elu. Di cum ira angu-
sosu dit somnu a noaptiľei elu arăsări diunăoară di a ştruţlo-
ru şi, anda ľi umplu pulmonăli cu avru frescu a apririľei 
ahiurhi s-nvească cu cătroari. Dapoia s-dusi la trapeza a lu-
crului s-bitisea xităxira a exetasiloru di elevuri a lui. Priimn-
inda ti nidzeari aco, elu mutri avărliga pit a tutiloru părţľi a 
casiľei. Iuţido nuntru a ľei s-amirărea tăţimi. S-avdzea singur 
respiraţili aneargăoasi şi ahăndăoasi a muľearsľei şi hiľislui 
ţi nu ira dăştipteaţ ninga. Ncăt ma ľi s-apruchea a trapezijei 
mutrindalui avărliga a udailui, elu minduitu imănea dzăndal-
ui pri a lui: “Acuitirili nu mi alasu astimtu dip. Eli mi avina fără 
dănăseari! Ţi s-ľi u fac a angusiloru ţi ñi u aspargu durñira a 
noapţloru di aisti dau stămăñ!? Iuţido ţi stău ñă s-yiniedzu 
ca yii mbănarăli cu niagărşitlu soţlu a ñeu Sila!...” - şi cu aisti 
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‘n minti elu s-aduchi că ľi ira aprucheat a trapezľei a lucrear-
iľei. Tru aţeu clipu ľi s-tiľeară funărusirăli alu mbănaruri cu 
elu şi ahiurhi xităxească exetasuri a eleviloru. Atumţea elu 
s-hidzea cu tut suflitlu şi inima ntru lumea a fănurisirloru 
a loru cilmeneasţi, ţi ori-ori multu di eli ľi u dăspărea, căţe 
nu ira scrisi muşeaţ ică ndreaptu. Ghini ma niscănti ţi ira ma 
păţănăli, ľi u hărăsea multu şi elu ľi u băga notăţi analti ti ľi 
ncorajari ta s-ľi ascriu cama ghini ică cama muşeaţ a aradiľei 
alantă. Anda ľi bitisi tuti exetasiri a eleviloru, elu s-sculă dit a 
trapeziľei şi, anda lo firomă ahăndăoasă, s-dusi s-li dăşteaptă 
şi pri alanţi. Muľearsa s-diştiptă diunăoară, ncăt hiľiusu ca 
tutuna cu zori mari, căţe elu ľi u avea somnlu multu greu. 
Dapoia s-dămneaţiră cu cătăoara şi s-nchisiră cafşunu ti la 
lucrulu a lui. Nănti inşi Crati. Elu aghiusi ta s-agiungă cama 
cătrăoară la şcolă, că aţea dzuuă elu ira ngărcaţ greu cu 
lecţii. A lecţiloru nu ľi u s-aduchi ahiurhira şi bitisira, ahănd 
cătrăoară ntricură. S-prişindă cu coledziľi, ţi anda ľi u vid-
zură că ira acurmatu nu lkji u cărtiră, singur ľi apăndisiră cu 
semnu a lui. Diunăoară elu s-nchisi ti la casă. Di acurmara a 
lecţiloru elu s-jgľiotea pri anarga şi di niaduchita avea loată 
cala cama şcurtă ti nidzeari ti la apartamentlu a lui. Ntru 
măduă a lui canda ľi ira astămăţită1) minduirăli di greutăţa 
a dzuaľei la sculii. Tru aţeau clipu elu vrea singur s-agiungea 
căt cama cătrăoari ti la casă, ta s-ľi u aduna vetea şi dăscur-
ma năheamă. Căt ľi s-apruchi a poartiľei, muľearsa u avea 
vidzută şi ľi gri pri molea: 

- Ţi avuş di vaniş ahăntu truoară ază!? - aştiptănda pri 
tăţita a apăndisitľei. 

- Escu acurmatu multu, că ľi avui mplini oarăli a lecţiloru! 
- ľi u şuţă elu şi intră nuntru nsoţisitu di muľearsa şi acăţă lo-
clu la trapeza a măcariľei. Anda măcă prăndzlu cu foami mari 

1)  astămăţescu, astămăţiri/astămăţire, astămăţită  =   
ndaloj, ndalim, i ndaluar
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s-dusi la odailu a lui, ta s-căpsea năheamă astimtu dzănda a 
muľearsľei ţi s-nu ľi u cărtea vărnu di năş şi ţi s-ľi u dăştip-
tea la ora şaptispărdzaţ, că vă s-inşea ti adunari soţľi. Căt 
s-dusi la crevatlu a lui, elu ľi u arăcăhi năheamă somnlu, ţi 
ma multu ľi didea angusi di căt s-ľi u făţea somnlu astimtu. 
Aţeali angusi ľi u dăştipteară niumplut ună oară. Arăsări dit 
ştruţ diunăoară ndăcăninda1) ahănda cu pulmonili ţi ľi s-um-
flea dinga ca foali a hirarlui2). Ntru aistu clipu a lui ľi s-vru 
năheamă di chirou ta s-ľi u scăpea a angusirloru lăftăriti ni-
spusi, ţi a lui nu ľi dăsfărpăţea ntru aisti dau stămăñ. Tutuna 
eli s-liga cu mbănearăli alu aţlor acuitiri aspălati ntru săndzi 
a 1997-tľei, ţi cu tut suflitlu urăscu s-nu s-şuţ ma putei tru 
patria a noastră scumpă. Niaştipteaţ  ľi s-acuiti diadunzburira 
cu coleglu şi soţlu a loru dit atumţea, Fatmirlu ntru holulu a 
tearlui “Scampa” a unei dit aţeli dzăli greali, ţi elu ira aleptu 
prezidentu a partidľei democratică di a pulitieľei anoastră. U 
ţinea minti multu limpidăoasă asţea diadunzburiri3) cu elu. 
“Aţea dzuuă u aveam alăsat s-ni adunam crundu cu Sila, tuş 
la loclu iu s-vindea gazetăli la pieaţa a pulitieľei. Anda ľi an-
cupărăm gazetăli preferiti zburindalui ni dusmă la holulu a 
teatrului, ta s-beam căfeia a tahiniľei, ţi aclo ľi u urdinam4) 
pri arala. Căt intrăm ni ncľimă, un soţ şi coleglu anăoastru, 
nănti doisperdzaţ di añi, cănd huzmitipseam ntru idyea scu-
lii a unei hoari ali crahini a Șpatlui. Elu ira aleptu prezedentu 
a partidľei democratică a pulitieľei a noastră, iu elu s-activ-
iză dicu intreara a sistemlu nău, a democraţiľei. Vrumă nu 
vrumă u adixim5) mă cľimara a lui şi stătumă ntru trăpeză cu 
năsu. Elu u ahiurhi zburira protlu: 

- Dealihea him cu idei cundrii, ma nu him ehţări a un-
ui-alantlui! - şi anda tăţi năheamă adapsi: - Him coledz şi soţ 
vlecľi, ti aţea la s-alăxim ndau zboari! - soni zborlu elu. 

1)  ăndăcănescu, ăndăcăninda, ăndăcăniri/ăndăcănire =   merr frymë 
thellë, duke marrë frymë thellë;  2)  a hirarlui =  e kovaçit, e farkëtari; 3)  
diadunzburiri  = bashkëbisedim;  4)  urdinam  = frekuentoj; 5)  adixescu, 
adixiri/adixire, adixiţ  =  pranoj, pranim, të pranuar
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- Căţe s-nu zburim, pisti tuti him pulitietor a Arbinişiľei!? 
- ľi u şuţă Sila şi sălghi pisti a trapezľei pri anarga ună carti, 
scrisă di maiorlu englezu Reginald Hibbert “Amintări am-
ari”, cu acuitiri a Alumtiľei Antifaşistă Nacoianal-libertati, 
atumţea cu misionu tru Arbinişii. Dapoia elu, anda u mutri 
năheamă, dzăsi: 

- Aistă carti ľi u am ghiuvăsită şi mini, ma nu ncredu la 
tuti facturi ţi dăzvăleşti elu tru cartea a lui! - şi tăţi aştiptănda 
a zborlui a lui. 

- Prota, mi arăseaşti factulu că ľi u ai ghiuvăsită aistă 
carti, scrisă cu multu realizmu şi cu neautrati di năsu, şi ti 
aistă ti apudidescu1)! A daua, căţe cumţido ţi s-hibă, elu ľi 
u arăspanădeaşti puscutitda a cunişteariľei a di-avariľei alu 
aţlui chirou, ţi multu ori sunt exiyisită undzirăli şi caracterlu 
a lui după mutrita partidească! - ľi s-răspundi Sila aştiptănda 
a zborlu a lui. 

- Aşi, aşi, ma elu ţăni partea a comunistloru! - şi anda tăţi 
năheamă adapsi. - U apuni multu rolulu a formaţioniloru na-
cionalisti! - apăndisii năsu. 

- Macă ľi u ai ghiuvăsită cu ahănt multu interesu ică cu 
multu seriozitetu nu lipseaşti s-ai aistu opiñon tri aţeu chi-
rou alăvdatu! - ľi u şuţă elu di nău ştinda ti ideili a lui di na-
cionalişti di frămtişţ. 

- Cum nu, eu cărţiľi ţi ñă cadu ntru măñ, nu li alasu ţi 
s-ñ-mpulbiru2) tru rafţiľi a bibliotecľei! - gri elu. 

- Atumţea poţ s-ni ľi u dzăţ, ti ţi!? - ľi u pimsi Sila cu aistă 
ntribari curagioasă. 

- Ia dăţi că frămtişţľi, ş-căţe ľi s-căftea di năş, ta s-făţea 
vernă opiraţion alumtăoasu contra a nemţiloru naziscăñ, eľă 
niţi vărnă goală amăneari nu feaţră. Ghini ma eu nu escu pri 
ună minti cu năsu, di căţe tatñilu ñ-u ari spusă altăsoi… - s’ 

1)  apudidescu, apudidiri/apudidire  =  falenderoj, faleminderit;   
2)  mpulbiru   =  : mbush, mbuloj pluhuri
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mindui elu s-justifixea pri frămtişţľi. 
- Cu tut ipolipsia4) ţi am ti diştiptăciuna a tea, voi s-ţi ľi 

aruc nghos aisti teali minduiri niargumentiti! - dzăsi năsu 
adapsănda. - Spuñămi, ţi pulitie, hoară ică macari măhălău 
au libertat frămtişţľi ţi ľi apri ahănt multu!? - u ntribă elu cu 
pasionu şi cu mintiminiľia a lui di ştiutu. Ncăt eu mutrinda as-
părsima a diadunzburărľei intreai diunăoară şi ľi u astimşu: 

- Lăsaţu aistă diadunzburiri, acăţeţ vărnă temă altă ti cu-
vendări cama astimţi! - cu boaţă analtă şi tonu urdinăoasă. 

- Ghini, multu ghini, vă s-făţem s-nchisăm vărnă temă 
altă! - dzăsi elu minduitu şi anda tăţi năheamă adapsi: - 
Cumţido s-ľi u interpretăm noi, istorianiľi a bărniloru ţi vă 
s-yinu, vă s-ľi u ghixeascu cu săndzi araţi, cama ndreaptu şi 
cama dealihea di ază ică vă s-ľi u dăzvăleascu dealihea aţeu 
chirou alăvdatu! - gri elu cu ncrediri pri aţeali ţi ľi triea dintră 
limba a lui. Dapoia zburira lo şi cădzu pri ună cali astimtă. 
Ntru aţeu clipu ľi s-tiľeară fănărusirăli dit avdzăra a boaţiľei 
a muľearisľei ţi ľi striga di la udăilu alantu: 

- Scoalti că nesi ora, ta s-ti aduñ cu soţľi! - ľi strigă ea. Elu, 
căt avdză strigara a ľei, s-sculă, s-nvăscu diunăoară şi, după 
ţi s-prişindi cu muľearsa, inşi nafăoară mutrinda ali ori, ţi ľi 
u acuiti că elu ca tutuna ira cama amăneatlu. Căt agiumsi la 
căfeneia ali Șpresi, acţă diunăoară loclu ntru trapeză şi, ta 
s-nu ľi u nţăpea soţľi alanţ ca cum fiţea tutuna ľi u s-ndreaptă 
a soţloru dzănda: 

- Eu ca tutuna, cama amnatlu! - gri şi tăţi. Ncăt a soţilloru 
tru aţeu clipu ľi u armasără zboarăli ‘n limbă, niputută s-ľi 
făţea vărnă nţăpari aşiţ cum ştea şi vrea năş. După s-nchisi 
zburira ti undzirăli a dzuuăľei, cama prinţipalăli. Tuş, tru 
bitisira a adunariľei u lo zborulu Luanlu dzăndalui: 

- Lipseaşti s-număm doi soţ di noi, ta s-ľea cu pregătira 
1)  ipolipsia, ipolipsi/ipolipse  =  konsideratë, respekt
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a ţivărlui ti acuitira a aniversariľei a niagărşitlui Sila şi s-ľi 
u făţeam şi noi, ş-căţe tatisu ni dzăsi că ţido vă s-ľi u fiţea 
năsu! - şi anda căpsi năheamă adapsi di nău: - Eu escu min-
duit cu responsabilitati şi cu atenţie ti aţea vă recomandascu 
s-hibă doi soţ ţi vă s-ľea cu acuitira a lui. Di concreta s-hibă 
Hali şi Cristu, că a loru ľi u yini di măñ ti aisti soi lucri! - şi 
adapsi năpoi. - Hă cum diţeţ, hiţ tuţ dacord cu eu ! Ma că aveţ 
vărnă propună altă, fiţeaţlu!? - bitisi zborlu elu aştiptănda 
năheamă a vărnei altă minduiri a soţiloru. Anda soţiľi nu 
avură ţiva ti adăvdzeari, s-aduchi că tuţ ira pri ună minti ti 
aişţ doi soţ, şi aşiţ ľi u căndirsiră. Eľă va s-minduea că ţi vă 
s-fiţea şi ti la adunara a aradiľei s-ľi u spunea şi a loru. Ncăt 
soţiľi inşiră un căt unu Crati stătu cama amneaţ di singura la 
cafeteria a loru fănărusindalui la un di spunearăli alu Sila di 
la anlu ţi ntricu, aşiţ trăş ca aistă seară. Ntru bitisiirea ali aţľei 
adunari, canda inşiră tuţ soţľi alanţ Sila şi Crati stătură ninga 
năheamă ti zburiri ipotisiri ţi ira rezervit singur ti năş. Elu ľi 
s-dimindă căftăndalui s-ľi vinea dzua a măniľei la casa a lui 
di cu dămneaţă ta s-ľi agiutea ti sculari ună bucată di muru 
ţi ľi ira arăsturnat ditu a iarniľei ţi ntricu, că vă s-ľi vinea şi 
un mastru ţi ľi u avea păitită ti aistu lucru, ţi nu s-alasa ma 
ti ma nclo, că ira inindalui năpoi şi adapsi “că cum ľi u dzăţi 
un zboru mintimenu dzua mbară di dimneaţă s-veadi.” Elu, 
anda ľi u approvă1) vinira, s-prişindii şi s-nchisi ti la palatlu 
a lui. Sila, căt ľi inşi soţlu di la cafinea ali Șpresi, armasi aţia 
singur ninga vărnă bucată di oară. Ghini ma tru aţeau clipu ľi 
s-acuiti hiľisa, ţi ľi u avea pitricut nafăoară a statlui ti studiari, 
nănti di doi añi. Singur elu ľi u ştiea căt multu ľi u avea loată 
dorulu ti ea, ţi mes di mesu nu agărşea s-ľi scria carti. Ntru eli 
ľi spunea ti tuti undzirăli şi activiteturi a ľei aco dăparti tru 
xeanii. Ma aţea ţi ľi u fiţea s-ľi u mbănea cu multu sinhisiri 

1)  approve, approvă, approved   =   miratoj, miratim, i miratuar
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cărţľi a ľei, ira că năsă ľi comunica miduirăli cu pasionu şi cu 
sincheritetlu tinărească di feată ţi indaşti1) universitetlu. Di 
la ea di aieari a lui ľi avea vănit cartea a ľei şi căt ori armănea 
singuroasu ľi s-făndăxea ca yii imajulu a hiľăsľei, umplut 
mplină cu ghineţ, nu singur ca prima nvăţătăoară ma şi ca 
ună feată simpatică alu tati. Dapoia s-sculă, inşi nafăoară şi 
acţă s-imnă pri anarga a caliľei ţi ti aduţea la casa a lui. Elu ľi 
u avea casa cama diparti di alanţ soţ. Imnănda elu s stăteam 
-minduea ti hiľisa, ma ş-ti doi ficiorľi a lui,  ţi ira dusă la maisa 
a loru, ţi ľi avea loată pisupăr ti ľi ţăneari, di cănd muľearsa 
avea fudzit ca emigrantă tru xeanii. Ãmpărţări multu durută 
ti elu, ma ţi s-făţea, s-vrea ţăneari hiľisa, ţi studea fără bur-
sa. Cu aisti pitipsăñ ‘n minti s-duchi că avea agiuntă la por-
ta a casľei a lui. Ntru aţeu momentu elu stătu ună bucată di 
oară nănti a ľei tăţitu şi anda s-adiľi pi ahănda cu firomă, ľi 
s-făndăxiră imajurli ţi ľi u liga ahănt multu cu aistă poartă 
scumpă, di cănd elu stătea tru ñicurami pisti sufáti diadun 
cu scumpa ati, dadăsa alu tatisu a lui, ţi elu ľi u avea vrută 
ahănt multu pri năsă, căt nu putea s-ľi u agărşea putei, ş-căţe 
nu ira ma ntru bani. Nu ľi s-mutea dit minti dimindăili a ľei: 
“Făti ficior gioni, mintimenu şi tăñisitu, alăi hiľiu a hiľiului a 
ñeu, ta s-ľi u adavdză anama a soiľei a noastră! Cum dzăţ!? 
Vă s-ti faţ, ma nu!?...” - ľi u zburea ea dizñirinda a scumplui 
nipotu. Atumţea năsă, anda aştiptea că ţi vă s-ľi diţea elu, ľi u 
mutrea cu dor părintescu, ľi u scula cu măñăli a ľei aspri dit 
a lucriloru ali lungă bană. Elu cu sincheritetlu a cilimenului 
ľi s-apăndisea: “Aşiţ, aşiţ va s-mi fac!...” Dapoia năsă nu putea 
s-ľi u ţinea cama nclo ahăndăoasa hărăţimi. Nănti aţľei poarti 
esti prişindită cu părinţľ a lui, cănd ira nchisit tru universitu, 
tru hoari iu eira numat ca dascu şi pri tuti alanti ămpărţări cu 
apropiaţľ a lui, ţi fudzea şi vinea napoia la năsă. Mutrinda alu 

1)  inda, indaşti  =  vazhdimisht, vazhdon
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cioclu adăreat di fierarlu1) a măhălăului a loru ľi s-acuiti că 
elu ira şi ază ca atumţea, singur că ira arundzăneat ma multu, 
di căt nu s-păscănea. Ti aţea elu ľi u dedi cărari s-stătea ninga 
năheamă pisti unu di sofaţiľi a ľei muşeaţ. Niaştăpteat dintră 
ahănda a sufltlui ľi s-apreasi un doru nispusu dit acuitirăli a 
clipuloru mbănati nănti aţľei poarti, ţi tatisu a lui ľi u adărea 
cu fălabrulu aroş-laiu a patriľei, căt ori ţi s-sărbătoira dzăli 
cu semñi a istoriľei a lei. Pitu ea s-ntriţea căt ori s-nchisea ti 
vărnă cali lungă, ti oaspăţări ică ti nidzeari iuvea ti priimnari. 
Pit aţea poarti ira intreat hăraua, ghineaţa şi araua ntru casa 
a loru. Di pit la ea ira mpărţăt cu hiľisa, cănd ľi u avea nchisit 
ti studiari, ma şi muľearsa pit ea ira nchisit tru xeanii ca em-
igrantă. Cai ľi u şti căt yisoñ sunt mpăltit şi dismpălti sum 
ea dit tuţ apropiaţiľi a taifăľei a lui. Dit aţia ľi avea ahiurhit 
dorulu a vreariľei ti Anghea tru tănirami, cănd năsă ntriţea 
dzuuă di duuă şi elu u soţăsea ti nidzeari diadun ti la scu-
lii. Aşiţ anarga-anarga avea cărscută vreara a loru. Di sum ea 
avea intreat ‘n casă ca dzinuru şi muľearsa ca nveastă. Cli-
puri muşeaţ ţi nu s-agărşeascu putei ‘n bana a omlui. Năpoi 
cănd Anghia s-nchisi ca emigrantă tru Grecia, sum ea ntricu 
mutrinda multu ori dinapoi di căt la bărbatusu cu doru ni-
spusu ‘n suflitlu şi inimea a ľei, ma şi ori dinănti ascumtăn-
da a lăcriloru di pălndzeari, ţi ľi s-vărsea nidăsati pisti faţ 
ca vărsăñ caldzăroş dit aţeau maru doru a ămpărţărľei lungă 
di prota oară ‘n bana a loru. Ncăt năsă s-hipsi tru autobuz-
lu a liñiľei a Athiniľei, ahiurhi s-priimna, nănti pri anarga şi 
ma nclo cama troari. Tru aţeau clipu şcretlu di Sila, ş-căţe ľi 
trimbura suflitlu di dorulu a ămpărţăriľei, ma ľi u ţinea vetea 
cu zori mari, că ira bărbatu, că altăsoi ľi u aştăptea tăľearăli 
a oamñiloru, a soţiloru şi a cănăscăuţiloru. Cu tut aţea stătu 
ună bucată di oară, pană autobuzlu s-ascumsi dindi după a  

 1)  fierarlu, hirarlu =  kovaç, kovaçanë
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palăţiloru a caliľei. Di atumţea au tricut ma multu di doi añi, 
ţi nu ľi u avea adunat pri muľearsa şi, căt ma multu ntriţea 
chirolu, ahănt ma multu ľi criştea nuntru a suflitlui a lui dorlu 
ti scumpea di năsă. Tru aţeu clipu elu ľi u mbănea di ahănda 
imajulu, añiurizma a ľei di feamnă, di ţi ľi u avea loat multu 
dorulu a lui di bărăbatu. Cu aisti făndăxiri tru minti ľi deadi 
cărari s-scula dipi sofatlu şi s-intrea nuntru că şi puscutida a 
noaptiľei ma s-tindea iuţido pisti ţară. Ľi ciucă a cioclui vărnă 
trei-patru ori. Nu ntrcu multu şi poarta ľi u dăsfeţi măsa, ti ľi 
cunuştea ciucara a lui, ş-căţe ea ira tricută, pisti şaptidzăţăli.  
Căt ľi u vidzu pri hiľisu ľi gri cu hăidipsiri1): 

- Văniş bunlu a dadiľei!? - niagărşit s-ncľidea cunăţăli şi 
s-ľi băga lozlu a poartiľei, că u ştea că singur elu vinea tutuna 
cama amneaţ nsoţinda a hiľislui ti intreari ‘n casă. Ncăt năş 
s-jgľiotea pit uborlu ti intrari ‘n casă, elu ľi u şuţă: 

- Viñiu, viñiu! - cu ună mutrită ţi ľi u scutea ‘n padi plictisira 
şi dispirara ahăndăoasă a lui. A dadiľei nu ľi scăpă niţ aistu 
detaľiu a mutritľei di alu hiľisu. Ti aţea ľi u ursi ta s-stătea la 
trapeză aştăreată di năsă ti măcira a ţiniľei, că alanţi a casiľei 
ľi u avea bitisită di cănd. Anda măcă cu cătrăoara s-dusi la 
udăilu a lui, şi s-teasi di cum ira nivăscut pisti crevatlu a loru 
dopio. Di unăoară arichi cartea, ţi ľi u avea ahiurhit ti ghiuvă-
siri di ună stemăni nănti, ş-căţe s-cilistisi multu, năpoi a lui 
nu ľi u măţina mădua ta s-aduchea niţi vărnă frază dit scritu-
ra a ľei. Anda u sălghi carta pisti comodină s-hipsi ntru ştruţ 
ta s-durña. Ghini ma somnlu ľi ira arăspanădit dip di la elu. A 
lui ľi s-fănăndixea soi di soi di yisi, muşeati ma şi slăbităoasi, 
ţi s-liga cu mbănarăli a lui. Niaştăpteata ľi arucă ocľi di căt la 
cadru a muľearsľei şi acăţă s-zburea cu năsă pri tăţita, canda 
ira şi ľi u avea dinănti ntru faţă: “Anghea, scumpa a mea, căt 
mi ari loat dorlu. Iu eşti!? Ți faţ!? Vahia ti acurñi di lucrari 

1)  hãidipsescu, hăidipsiri, hãidipsitu, hãidipsits  =  përkëdhelje, 
përkëdhel, i perkedhelur, të perkedhelur



95Niagărşita  roman    

____________________

multu!? Eu ti fănărusescu fără dănăseari, ale scumpă vrută 
a baniľei a mea!...” - şi difturusinda1) ali imajlu a ľei ‘n minti 
pană ľi u fură somnlu multu amneaţ… Ľi acuitea elu cu multu 
dureari mbănarăli a soţlui niagărşitu după ţi fudzi ti la casă 
pană şi elu ľi u fură somnu. 

9.
 Căt ma nchisea s-apirea dzua nau. Albeaţa a ľei ma s-aştir-

na iuţido pisti ţară. Dit păscănira a luñľei a ľei pri ţido, ţi ľi 
inşea dinănti şi nu şteá s-turea dinăpoi, ma singur arăsărea 
pisti căsi, băhcei, pădz şi munţiľi analţi ţi u nvărtea pulitia a 
Ñoxiľei, ncăt după vărnă giumătati di oară ľi u scoasi soarăli 
caplu a lui luñinos şi atumţea tuti yeţurli s-dăştipteară. Crati 
s-dăştiptă protlu dit alanţiľi a casiľei gustănda2) şi ămbănăn-
da cu tut suflitu añiurizma a dămneaţiľei tomnească. Anda 
s-nvăscu inşi tru balconu şi mutri că ţi chirou vă si fiţea. 
Cum s-videa va s-ira frescu, ma cu ţerlu cureaţ şi cu soari a 
ntreagľei dzuuă. Căt bitisi măcara a dămneaţiľei elu s-nchisi 
ti la sculii. Ghini ma la namisa a caliľei va s-şuţea ti stăteari 
vărnă oară la cafenea ali Șpresi, ta s-bea ună căfei caldă, că 
dauli ori di prota ľi avea goali. Tru aţeau clipu ncăt aştiptea 
elu nsudzea anarga dzama lai a căfeiľei, ľi s-acuiti ună undzi-
ri altă nsudzeam ămbănată cu niagărşitlu Sila. Aţea dzuuă ľi 
s-acuitea cu tut supţirăli a ľei muşeati şi niagărşiti nuntru a 
inimiľei şi a suflitlui a lui turbatu di dorlu a soţilui ţi nu ľi u 
avea ma, ta s-ľi u dimăndea pri elu ca atumţea. Diunăorľia ľi 
s-acuiti ca yii aţeu clipu: “Nănti di aştľei dzuuă elu mi avea 
strigată ta s-ľi agiuteam ti sculeari un muru a avlăiľei ţi ira 
dărămat di la iarnii aspără ţi ntricu. Ti aţea inşii crundu di 

 1)  diftursescu,  diftursiri/diftursire, difturusinda  =  përsëris, 
përsëritje, duke përsëritur; 2)  gustu, gustari/gustare, gustănda = 
shijoj, shijim, duke shijuar
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a casiľei a mea şi ahiurhi s-imnu cu Jgľioati agiusiti ta s-agi-
ungeam căt cama troari la casa a soţlui. Apirira a dzuuăľei 
ľi diştiptă un dipi alată tuti yeţurli scutărăndalui ti lora a 
rădziloru a soarilui: pomñăli a băhceiloru, ma şi a avroasa 
avărliga di elu, dindi a traplui a Zaranicľei, iu ahiurhea masn-
ima ca curună fără sonu a pulitiľei şi iuţido pisti ţară. Di aco 
vinea soi di soi di ţăruri a puiloru ţi bănea ntru elu hărsinda 
a luñinariľei vrutăoasă ali aţľei dămneaţă muşeată, ţi cum 
s-videa vă s-ira cum ľi u avea vrută şi năsu, cu ţieru cureaţ 
mplinu cu soari. Altăsoi dit alanţ soţ Sila, ţi bănea ntru palăţ 
namisa a pulitieľei, băna tru ună casă di dau etaji, namisa a 
unui băhciău, di iu inşea soi di soi añiurizmi a pomñiloru şi 
a zarzavăţloru a mardzinľei alu acţlui trapu. Băhceu a famiľei 
a lui ira ngărdit cu un muru di cheatri, scoasi di zalima ningă 
di elu. Terenlu ţi ira ciercat dit aistu muru di dau metri anal-
tu, poati s-făţea di pisti doi duluñ. Pri elu ira vărseat lucrulu 
a mulţlui añi cu pasion a tatăslui a lui, ţi nu ľi avea lăsat ma 
ş-goală vărnă bucată ñică a ľei nilucreat. Elu u avea hazăris-
it loclu iu vă s-scula murlu şi cănd s-căndirsii că nu ľi avea 
armasă ţiva ne uidusit, s-dusi s-stătea năheam la salonlu a 
casiľei ti aştăpteari mastrulu şi soţulu. Nu tricu multu, năn-
ti Crati şi năheamă cama dapoia agiumsi mastrlu nănti a 
poartiľei a lui. Elu căt ľi u achixi cioclu ntru poartă, inşi cu 
trăoara ta s-ľi u dăsfăţea. Căt s-dăsfeaţi poarta, mutrităli a 
loru s-păscăniră a unui-alantlui şi atumţea elu prişindinda ľi 
u dzăsi cu şăcai: 

- Ca tutuna corectu, niţ minuta nu ľi u gioţ!.. - dzăsi elu 
şi căt intră soţlu ncľisi poarta. După năheamă agiumsi şi 
mastrulu. Anda biră căfeia hiartă di măsa a lui, eľă diadun 
nchisiră s-ľi u scula bucata a murlui surpatu. Ti vărnă pat-
ru-ţinţi săhăţ năş ľi u bitisiiră lucrlu şi, ş-căţe Sila ľi u s-di-
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mindă a loru ta s-stătea ti prăndzu, ncăt mastrlu stătu, elu 
nu stătu. 

- Ună oară altă, că ază ľi am dată zborlu a muľearľei ti 
nidzeari la păriţiľi a ľei, că s-sărbătoiraşti dzua a amăntariľei 
a tatăslui! - s-justifică elu. 

- Ghini, ghini! Tini u ştii! - apuchirusii1) elu cu ună mutrită 
di nvăreatu şi ľi u nsoţisi soţlu pană la bitisira a caliľei a lui, 
iu ahiurhea protlu bulevardu a pulitieľei. Ntru turnarra a lui 
ti la casă, dipi calea alantă ma vinea tatisu, ţi ma s-şuţea di la 
unu oaspi a lui dintru a măhălălui a Yinicoliľei ti loari căzanlu 
ti hirbeari arăchia dit auăli a lui. Căt ľi inişi dinănti şi anda 
s-prişindă elu ľi u ntribă ti Crati. 

- Cum fudzi, căţe nu ľi u ţănuş ti prăndzu!? - u ntribă elu pri 
hiľisu di plictisira ţi nu va s-ľi u adună dot pri năsu şi adap-
si. - Ñ-arseaşti multu aţeu ficior! Esti lucurtor! Zboarpăţănu, 
multu mintimenu şi multu multu coptu ţi mindueaşti ghini, 
ndreptu şi cu cultură analtă! - şi tăţi.

- Ľi dzăşu, ma elu aşiţ u avea lucrulu şi nu stătu! - ľi 
s-apăndisii a tatăslui di nispuneari ma multi detaľi, că tatisu 
ľi vrea zboarăli tăľiaţ şi pri şcurta. Ncăt tatăsu ntru aţeu cli-
pu s-dusi la ţălaru s-alăsea căzanlu a arăchiiľei şi s-mutrea 
buţľi a bărsiiloru, nacă avea vănit ti hirbeari. Elu curiozu 
ľi u nsoţisii di aproapa cu mutrita pi tatăsu. Căt agiumsără 
aco, a loru ľi s-păscăni pisti nări añiurizma carectersitcă a 
bărsiiloru ţi vă diţea că eli ira fapti di tamami ti hirbeari. Tru 
aistu clipu s-avdzără zboarăli a tatăslui griti pri a lui ş-pri 
tăţita: “Nu s-alasă ma ti ma nclo! Tuş di măni va s-ahiurheas-
cu ti hirbeari ali arăchii!...” Ghini ma Sila ţi ma ľi u avina cu 
multu curiozitetu niaştipteata ľi gri: “Ca tutuna, a lăi tate, nu 
agărşeaşti vărnă oară s-ľi bitiseaşti lucriľi cu corectedză şi 
mirachi mari! ş-căţe greai cu boaţă apusă, eu li avdzăi. Măni 

1)  apuchirusescu, apuchirusii, apuchirusiri/apuchirusire  =  
konfirmoj, konfirmoi, konfirmim



98 Ligor Thano

____________________

vă s-ahiurheaşti hirbira ali arăchii!? Multu ghini! Vă s-ti agiut 
şi eu !...” - gri elu. 

-  Aşiţ, aşiţ vă s-facu, nu s-pindzi ma, că s-acrimeşti şi 
ni cheari ncot cilistisirara ţi ľi u aveam faptă pană ază!” - 
apanădisii elu. Dapoia Anda măcară prăndzlu diadun tată şi 
hiľiu, Sila s-dusi la udăilu a lui s-ricitească cartea scriată di 
maiorlu englezu Reginald Hibbert “Amăntara amari”1) ţi as-
puni ti alumtea Antifaşistă Naţional-libertati tru Arbinişii. 
Cartea ľi u treapsi multu, ira  multu interesantă că dem-
ostrea făţeari autentiţi ti ea. Anda citi vărnă ună săhati, ‘n 
modu instictivu, ľi u avea afureat somnulu… - u tiľă acuitira 
a spunerľei ti soţlu şi ntru clipu elu s-acuiti că vă s-nidzea la 
sculii, iu ma ľi u aştăptea lecţălii a eleviloru. Căt agiumsi intră 
pit lecţii ună dipi alanta şi nu avu chirou s-alăxea vărnă zbo-
ru cu coledziľi a lui. Ti aţea căt bătisi mătiñiľi2), alăsă reghis-
trlu la sala a dascľiloru şi s-nchisi ti la casă. Priimnănda ti 
nidzeari aco nu ľi u achicăsii cu tricu cala. Intră nuntru di 
nigrita. Dapoi ca tutuna, anda s-părăndzi s-dusi la udăilu a 
lui, ta s-căpsească năheamă. Ș-căţe s-părpăli, căt pri una şi 
pri alanta parti ntru ştruţ, pit a măduăľei a lui ľi ntriţea soi 
di soi di imajuri ţi acăţa dit a ñicuramiľei, a tinăramiľei pană 
ază, ţi elu ľi acuitea nistături la vărnă di eli. Di cum ira hip-
tu ntreaglu tu aisti imajuri a baniľei a lui, ľi spru ti un clipu 
canda ľi vini vărnă boaţă ţi avea forma a ordilui, ţi di cai şti 
di iu vinea “Scoaltăti-i-i!” Dit aistă panădzeari, elu s-sculă 
diunăoară mprostu şi, anda s-nvăscu, s-nchisi ti adunari a 
soţiloru. Căt inşi nafăoară achixi că anarga-anarga ma s-ntu-
nica. Aistă ľi spunea a lui, că năpoi va s-ira ca tutuna cama 
amneatlu şi aistă aradă nu vă s-ľi u scăpea dot a tăliarloru a 
loru. Dealihea aşiţ fu. Tuţ avea agiumtă, singur scamnlu a lui 
ira gultiu. Ti aistă căbili năsu ira hazărăsită, că cum vă s-ľi u 

1)  Reginald Hibbert “Amăntara amari”  =  Reginald 
Hibbert “Fitorja e hidhur”;  2)  mătiñiľi  = mësimet
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scăpea dzănănda a loru: “Eu ca tutuna cama amneatlu!...” - şi 
şidzu la scamnlu a lui. Camarierlu anda mutri că la trapeza a 
loru avea vănit tuţi, ľi s-apruchi a ľei ntribănda: 

- Ţi ursiţ? - aştiptănda durusira a purusiľei a cafşunui di 
năş. Anda ľi avdză tuţ cu arada apanădisii: - Cu un zboru, pat-
ru căfei expreasi şi dau ceai a muntilui! - şi fudzi ti la banaclu 
a căfeteriľei, ncăt năş ‘n aştipteara a căfeiľei nu singur elu, 
ma şi alanţiľi s-hipsără tru soi di soi di minduiri, ţi ahiuhrea 
şi s-bitisea la anlu urutu a 1997-tiľei, ţi ľi undzi a scumpăliľei 
Arbinişii. Ntru aţeu clipu  a tăţimiľei niaştipteată u lo zborlu 
Luanlu: 

- Nu ñ-s-agărşeaşti niţi unăoară şi mi ciudusescu că 
ş-ti aistu clipu căt informatu ira Sila ti actualitetlu a tutľei 
Arbinişii, nu singur aţea a pulitieľei a noastră, ma şi ti căbilia 
internacională! - şi tăţi. Ahăt s-vru şi diunăoară ľi u păscăni 
Cristu: 

- Dealihea, di iu ľi lo hăbărli şi iu ľi u afla chiroulu şi 
oamñăli ţi ľi u informa!? Niţiunu di noi nu putea s-sinirsea1) 
cu năsu! - aroşănda năheamă ntru faţ u bitisi grira elu. 

- A lui nu ľi ascăpa ţiva, s-hăbărea ti ţido ş-ti caiţido!... - ľi 
u aştiptă niaştăpteta Hali şi, anda căpsi năheamă adapsi. - 
Tuţ ľi avinamu cu multu interesu spunearăli a lui! - +6dzăsi 
şi tăţi şi elu. Pimtu di aisti zburiri alu Crati ľi s-făndăxi ună di 
spunearli a lui şi ahiurhi s-ľi u spună pri tăţita cu veta a lui: 
“Aţea dzuuă Sila altăsoi ca orăli alanti la trapeza a noastră 
agiumsi cama sonlu, că avea avinată di apropa undzirăli ţi 
s-liga cu aţeali bandi a căsăbălui a loru. Anda căpsi năheamă 
continuă: “Eu  ľi u am ngăneat aţea bandă di cănd s-formă, 
că nuntru a formaţionlui a ľei esti un ficiuriţ dit măhălăulu 
a ñeu  şi ñ-ľi spuni tut făţearli a ľei, că năş ľi u ncredu multu, 
ma şi elu mi ncreadi ‘n mini. 

1)  sinirsescu, s-sinirsea, sinirsiri/sinirsire  = rivalizoj, konkuroj, 
të konkuronte 
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Tru chirou năti di lilicisira a sinastrufiloru1) piramidali 
ntru idyiu măhălău băna tatisu alu Laşlu, kapulu ali aştiľei 
bandă, dascu vecľiu ţi cu năsu avem fută simatitadz2) la 
idea sculli ăn prezenta pensionar. Elu s-hăbărsita ditră tuţ 
alu căsăbău anoastru. Om ma tiñisitu, ma lucurtoru şi ma 
sumeñiu poati s-ľi u aflai singur multu pi arala. Elu diadun 
cu muľearsa avea cărscut patru hiľii, trei feati şi un ficioru. 
Featăli ľi avea măritată şi băna tămăsiti cu taifuri a loru. Ncăt 
ficiorlu ditră ira singuricu ľi u avea dizñirdată ma multu di căt 
featăli. Tu aisti condiţuri elu năheamă căt năheamă ahiurhi 
s-ľi arisească veta şi nchisi s-nsoţisească cu soi di soi soţuri a 
măhălălui, cu ţi multu ori s-hidzea ntru scăñisiri3) aľumtrea4) 
cu ficiuramiľi a măhăiloru alanti. Sh-căţe cu aistă prăxiri1 
nu şi ahăt bună, ti hatra şi ipolipsira5) ţi avea ti părinţiľi a 
lui ľi u bitisi namisa sculii mecanică. Tatisu s-cilistisi multu 
ta s-ľi u hidzea pi lucru cu nădia că elu va cuţea şi va avina 
cali ndreaptă ntru bani. Tru aţea periodă cripă criza alu fir-
muri retieri. Elu nu căpsit di nsoţăsiri cu soţľi a măhălălui ţi 
s-cunuştea ca huliţ6). Ntru sucalu a loru băna taifuri cănăscu-
ti a Nioxiľei.          

Di la poarta alu Asiplu inşea dimneaţă di dimăneaţă 
hiľisa ţi acumntinea primlu ghimnazu a politiľei.  Ea ira 
feată a măhălălui şi s-soţisea ca pricunuscută cu ficiurama 
a măhălălui. Cati dzuuă ľi u nsoţisea şi Laşlu hiľisu a cole-
glui anoastru. Aşă u striga tuţ apropiaţiľi şi soţiľi a m cat-
ihălălui ditră ira cu perľi galbini ncăt numa di dalihinea u 
avea Shpătimu(Scăpatu). Ntru aţeau chirou ira la a trea clasă, 
ncăt ea la ună clasă cam himea. Cănd ma s-turnea ună dzuuă 
di la scullii a măratiľei feată ľi inşi nănti un ficioru ali sculii 
fără prăxiri ľi căftă ta s-ľi u nsoţisea dzadănda i vrea s-zbu-
rea cu năsă di singura. Ncăt ea aflată ntru aistă niaştiptată, 

1)  a sinastrufiloru  =   e kompanive, e shoqërive; 2) simatitadz  = koleg, 
kolegë; 3)  scăñisescu,  scăñisiri  = zemroj, mërzit, besdis; 4)  aľumtrea = 
ndryshe; 5)  ipolipsira  =   konsideratë; 6)  huliţ  = sherrxhinj
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s-aroşi tru dauli făţ di arăşăni şi andrălăsită mindui aţia ti 
aţia s-ľi u evita dzădănda:  

- Fudz! Nu ti cănoscu! Mutrea lucru a tău! - şi ľi s-evadiza, 
ma năsu muliţănidzea. 

- Voi s-zburescu fără di altă, nu ţ-s-mpartu! Aistă aradă 
ma fugu ma năpoi va s-ti chiundrescu!... - dzăsi elu şi fudzi. 
La ună di dzăli alanti feata s-află tu idea căbili. Ntru aistu cli-
pu di dinăpoi ma vinea Laşu, ţi căt ľi u vidzu şi căt ľi u avdză 
zburira niprăxită mamisa di năş ľi s-driptă a lui. 

- Surdu eştă!? Nu ľi u avdză, ea ma ti refuzeadză, ti aţea 
gărmăseati! - ľi u ordină elu tiľeaţ. 

- Cai eşţă tini ţi mi urdineaşti!? - loatănda mutrita di a 
unui gioni ţi nu ľi u cănoaşti frica. 

- Gărmăseati cu buna ma ţ-dzăcu! - ncăt elu şuvăitu1) ľi 
u şuţă. 

- Cănd s-vrei şi iu s-vrei!... - ľi s-apandăsii năsu cu aspăra-
mi. 

Di la aţea dzuuă feata ahiurhi ţi s-nidzea şit urea di la scu-
lii sum nsoţisira a soţloru di măhălău. Eľi ľi u ipolipsa aţea 
feată cu nultu mali ca hiľiă alu măhălău a loru. Ncăt Laşlu 
nsoţinda dipriună1) cu năsă şi anarga di ntăñia să oaspăţă cu 
aţea feată muşiticăz şi diştiptată di măhălău a lui ţi ľi arisea 
s-ľi striga Ocľicuraţa. Ma, anda reicură dzăli, stămăñ şi meşi 
a lui ľi nchisi s-ľi diştipta ună achicăsiri muşată ţi căt ntriţea 
ma multu s-adivdzea ahăt căt năsu nu putea s-şidea nivăd-
zută şi nizburită cu ea. Cum s-videa di alimpida, elu avea 
cădzută pri vreari cu Ocľicuraţa. Ti păţăn chirou elu angusa 
dintră suflitu di că ľi didea apăndisiri ali ntribari nacă ea ach-
icăsa idyea ţivea ti elu. Ghimi ma ficiorlu ancăcitor2) nu mută 
mănă di fuvirsira şi ună dzuuă ľi inşi dinănti la un sucac orbu 
şi ľi s-sălghi cu buşi. Ntru aţeu clipu ľi s-contră apăndisii 

1)  dipriună   =   gjithmonë, vazhdimisht
2)  ancăcitor  =    grindavecë
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agudinda cu buşi. Dit agudira di alu un buşu vărtăoasu di a 
lui elu s-teasi mpadi lişinatu. Elu u lăsă tesu şi fără ñilă. fud-
zi. Aisti acăţari s-adapsără sşi cu alţiľi. Ancăcitorlu cănd u 
aduchi că nu putea spli u surpa dot unu căti unu adună după 
năsu soţ alţ a măhălălui a lui şi nchisiră s-li u avinea ta s-li u 
afla arastea ti li u băteari. Ma şi Laşlu u aduchi şi lo şi năsu 
apărara cu soţli a lui.  Shi-căţe ľi u avinară ti un chirou lungu 
elu nu cădzu căpana1) loru. Aistă ira bana a lui pănă bitisi 
media mecanikă. Ma aţea ţi ľi u feţi ţi s-hidzea ma ahănda 
ti geanabitlăchi ţi elu alăga pi iuţido pit măhălău şi căsăbău 
fără lucru. Tu aistu chirou elu diadun cu un grupu di soţľi 
bindisiră a-fudzea tru Grecia po cicioari di la sinori. Trăş la 
dit aisti dzăli nănti s-fudzea eľi u avinea noapti-dzuuă cănd 
ma nidzea la un soţu a lui ľi inşiră dinănti şi ľi u vlăpsiră1) 

cu buşi niaştiptata. Lji u agudea fără dănăseari cu buşi şi cu 
scloaţi pănă s-amvăli tutlu ‘n săndzi. Năsu rezizistă căt re-
zistă şi ntru sonlu li chiru aduchirili. Eli cănd u vidzură ţi elu 
s-teasi pisti ţeară fără aduchiri fudziră diunăoară. Shidzu aşiţ 
lişinatu ti un chirou ţi niţ şi năsu nu li u definea dot di tama-
mi. Anda s-anăfirsii3) s-sculă pri anarga şi s-dusi ti la casă, 
iu ľi sinhisii1 tuţ….  Chiundri aproapi dau stămăñ niişit din-
tră casă pănă ľi s-ncľisără arăñăli. Tuti aţeali dzăli ţi durea 
ntru casăv  tut fuira şi mădua a lui măţăna singu ti un ţivea: 
“Arăzgănari, mi angiuru că va s-li eleminedzu doli!...” Aţia 
tru bitisira a treiľia stămăni elu dză că ira vindicată ntreglu. 
Pingănă seară li vini ‘n casă uun di soţiľi a lui ta s-li u striga 
că măni crundu va s-nchisea după zborlu ţi ľi u avea dată. 
Tăxidipsira va s-li u ndripta un di soţľi ţi ira dusă şi alti ori şi 
u cunuştea cala. Cala ira multu lungă şi multu greau ma năş u 
frămtăţitiră. Sum ndikimin a soţloru şi năsu ahiurhi diadun 
cu eli s-lucra lucruri di zivyiţ ta s-sigura puripsira pănă s-in-

 1)  căpani/căpane   = kurth;  2) vlăpsescu, vlăpsiri/vlăpsire vlăpsiră  
= plagos, plagosje;  3)  anăfirsii   = rikujtoi    
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stala iuvea cama ma lungă. Aco nchisi bana a lui di aruitu ori 
cu lucru şi ori nu. Ma şi cu afureari di aľumtrea. Ntru un apu-
hii1) ľi u nţărcă poliţia şi soţľi ľi acăţă, ncăt elu ľi u scăpă cu 
forţă şi murafeti. Aistă ľi cădyu ntră ocľi şi a locuitorloru ţi ľi 
u cľimară şi ľi u dixiră tru nţoţăsira a lor criminal. Anda şidzu 
ti un chirou di şapti-optu meşi cu aisti aventuri ľi u achixii 
piricľu că poati s-bitisea şi ntru hăpsani şi apofasi s-şuţea ti 
la casă. Vănd s-tură ntru ţeara anoastră avea aminteată şi ira 
disfapti firmurli rentieri. Elu nu ezită ma diunăoară ľi hipsi 
păradzľi ţi ľi avea adusă ntru eli. Anda ľi lo vărnă dau-trei ori 
rentăli adivdzăti năsu niţ nică s-minduea ma ti vărnă lucru 
cu sodoari ş-căţe tatisu ľi u urnipsea tutuna… 

Ocľicurata anda Laşlu ira lărdzitu ti ntru Grecia cu ip-
uşisiri că va s-turnea năpoi, ea bitisi matura şi nchisi s-inda 
studiarăli la universitetlu a căsăbălui. Unu di soţiľi a hazmlui 
a lui ľi u astămăţea pri năsă pimtu ti ľi u cătădixiri2) dit elu 
nispusă că ira ligată cu altu gioni, cu Laşlu.  Elu u astămăţea 
multu ori dzăsănda: “Eu am multu chirou ţi ti avinedz, ma nu 
ti vărnă slăbeaţă, ma căţe voi s-zburăscu di singura că ti voi!...” 
Ncăt măratea feată u azgunea cu zboari niapăndisindalui a 
proponiľei a lui. Ma cănd elu achicăsii că ea nu ľi s-căndir-
sea, ahiurhi s-ľi facă soi di soi di şantajuri a ľei. Aisti inda ti 
multu chirou ahăt căt a ľei ľi s-feţi ună căbilie nidurută. Tru 
aisti căvuli3), cănd vidzu că vrutlu a ľei ira şuţăt, mindui s-ľi 
spunea aistă cărtiri, ma ezita minduindalui apţărăli, ţi vă s-ľi 
dăsfăţea ipotisiri a baniľei a loru ntru yinitorlu. Di nidusă tu 
aruiri4), avea ahiurhit vreara a loru cu multu modestii, cănd ea 
diadun cu sostăsita a măhălălui iu fiţea parti şi Laşlu nidzea 
şi vinea la sculii. Unnăoară undzii ţi taifuri a loru ira dusă la 
ună numtă alu apropiaţlu a loru, viţină cu eli. După a vărnă 
niscănti ncoruri diaduni, ľi dedără ncrediri a unui-alantu, că 

1)  apuhii  =  mundësi,  momenti në kohë( i duhur); 2)  cătădixiri =  
poshtërim, begenisje ; 3)  căvuli    =   marrëveshje, kusht; 
4)  aruiri        =   emigrim
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vă s-continuea şi s-sosţăsiţea năpoi, ta s-oaspăţea cama gh-
ini. Cu ntriţira a chiroului eľă s-oaspăţără ma multu şi căţe 
ea nănti şuvăii1), că ti năsu avea opiñoni diversi: vărnu ľi 
diţea că ira ficior bunu, vărnu ľi diţea că, ş-căţe năheamă ca 
haracatu, tinuru şi nicoptu, cu criştira şi cu măturira, vărnu 
altu ľi diţea că gorţlu sum gorţlu vă s-cadă, di căţe dit căt 
părinţiľi a lui ira oamñă tăñisiţ, tută bana avea lucrat ca das-
cľi şi s-cunuştea di ‘n tută pulitia. Ti aţea anarga ea ľi s-sălghi 
ntreaga ‘n braţľi a lui, nchisinda ali aştiľei vreari sincheră cu 
năsu. Ma iu s-ľi u ştiea mărata feată că vrutlu ira alăxită şi nu 
ira ma aţeu a cui ľi u avea hărdzit suflitlu, inima şi nyisarili 
a a ľei di featiţeaşti!? Bănara ntru aruiri, tru loc ţi s-ľi u făţea 
ţi hidzea a caliľei amabară ndreaptănda părţiľi buni a carac-
terlu a lui, ľi u avea hiptu ntru cali străbă. Aistă avea undzit 
şi di sum influenţa di a ndoiloru soţi, ţi ľi u avea traptă tru 
afurara a casiloru abandonati şi cama dapoia ira mpriunaţ 
şi cu ndoi locuitori, ţi vidzutăndalui caracterlu şi curajulu a 
lui u avea faptă fălcăryiotu a bandiľei a loru, iu elu avea loată 
multu experienţă ti organizira a loru. Aistă lundzii pană căt 
năş la un cazu s-dăsvăliră di poliţia şi elu s-ndătură2) s-şuţea 
la pulitia a lui. Cănd s-turnă elu mutri că tut ţiva avea loată 
prăpădira3). Ma după, anda s-adună cu soţiľi a lui a măhălău-
lui, ma şi a pulitieľei, cu crisira4) şi ulmicara5) a lui tora ca di a 
unui banditu concludă că aistă căbili vă s-ira favorită ti activ-
itetea a lui  “avutoasă” ntru yinitorlu. La ună adunari ţi avea 
faptă cu un soţu a lui ngustu, fu băgată pri ştieari ti cărtirăli 
ţi ľi făţea a vrutiľei a lui, tru măncara fizikă a lui, doi ficiori 
a măhălăulu “Voluntari”, ţi u ţinea vetea di cama “săntoşľi” 
a măhălăului. Ahăt s-vru, căt soţlu ľi spusi şi elu nivătămeat 
mintea s-dusi s-ăncăcea cu eľă cu buşi. Ma ficiorľi di aţlui 
măhălău di niformara a bandiloru, eľă ira multu ligaţ şi agi-

1)  şuvăescu, şuvăii, şuvăiţ   =  hezitoj, hezitoi,  të hezituar;  2)  ndă-
turedz, s-ndătură    =   detyroj, u detyrua; 3) prăpădescu, prăpădira, 
prăpădită  =  prish, shkatërroj, shkatërruar;  4)  cisescu, crisiri/crisire, 
crisiţ  =  arszetoj, gjykoj, arsyetim, i arsyetuar;   5)  ulmicara  =  nuhatje  
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utoş cu un-alantu. Căt ori s-dipunea ntru piaţa a pulitieľei a 
noastră, ľi videai tutuna diadun, căt trei-patru şi, macă va s-ľi 
u undzea, ţi ľi u cărtea vărnu di a măhălăuloru alanti, tru ‘n 
minută inşea ca di sum locu ti ľi u agiutari a soţilui. Aşiţ ľi un-
dzi alu Laşlu, cănd eľi ľi acăţară pusii apurisită atumţea nănti 
ţi s-fudzea ntru aruiri. Singur năsu ľi u apudixii pri păltărăli 
a lui. Parlu ţi dintru năş ira nispusu. Aistă apăţări u mbănă cu 
sensuri vărtăoasi şi durutăoasi tru truplu şi suflitlu a lui şi ľi 
ira sprigiurată a vetľei, ţi va s-ľi u afla cliplu ta s-ahtisea. Min-
duinda ti aistă sprigiurari ľi vini cliplu ta s-ľi u realizească 
planlu a lui ali ahtisiri, trăş cănd ahiurhi rebelima a miletlui 
dit a firmurli piramidali. Nănti elu s-armati ca mulţiľi alanţi 
arichinda eli di pri depuri a armatiľei. Ma singur cu aisti nu 
ira căndirsitu că vi s-ľi u realizea culajna ahtisira a lui. Ti aţea 
elu ahiurhi ta s-ľi studea şi după s-ľi u umplea mintea a fi-
ciorloru vrăsţă cu elu a măhălăului a lui. Mulţ di năş nu ľi 
s-căndirsiră, ma niscănţ, ţi bănători ľi cunuştea ca cărtiloş, 
şerăţ şi problematiţ, s-misticară cu elu. A loru ľi u umplea 
mintea agiutănda pit slăbitoasli, ţi fiţea iu ţido a pulitieľei a 
noastră, ma şi dănda păradzi mpărmutu, di ţi năş ľi armănea 
borgii a lui, şi atumţea elu putea s-ľi manipula cum s-vrea. 
Aşiţ năheamă căt năheamă şi anarga-anarga elu s-feaţi caplu 
a loru. Elu ľi cunuştea unu pri unu că ţi uruteţă avea faptă 
năş ntru tricutea şi ľi u făţea şantaju a loru că va s-ľi spunea 
a domsiloru iu eľă avea afurată. Cu triţeara a dzăiloru năş 
ira şuţăţ ca soldaţi căndirsiţ a lui. Cănd elu u achicăsii că ira 
etimăsitu ta s-ncăcea cu hazmľi a lui, ľi pătricu hăbari a loru 
cu un soţ cănăscutlu a loru, ta s-avegľea că vi s-ahtisea, macă 
ľi inşea dinănti ‘n cali…” - u tiľă acuitirea, ncăt soţiľi ma biti-
sea zburira a loru apreasă. Atumţea di nicădzută ntru ocľi a 
soţiloru u acăţă perlu a zburirľei şi s-treapsi canda ľi u avea 
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mintea la debatlu a lor ti etmusira a saidisirľei a soţlui a loru 
niagărşitu. Niaştipteat arăsări Cristu dzănda: 

- Haidi, tora dideţ căt ună ñiľi di păradz, că aşiţ u căndir-
sim ca comisionu s-ľi u didem a tatislui! - gri năsu aştiptănda 
ţi s-ľi didea păradzăli. Anda u bitisiră aistu lucru, năş s-dăs-
fărpăţără ca tutuna prişindinda: “Noapti bună şi ghini s-ni 
videm!” Ncăt tuţ soţľi alanţ fudziră, Crati stătu ninga năheamă, 
că avea arada a păltirľei. Cănd inşi di la cafine a loru, mutri 
că ira ntunucat şi iuţido ira timtă puscutida a noaptiľei tom-
nească. Elu s-jgľioati pri anarga a caľei ţi ti aduţea la palatlui 
a lui, mutrinda avărliga a lui pit cohiuri di iu puscutida a loru 
ţ-didea năpoi frică ca la anlu ţi ntricu şi ţ-spărea canda di 
ntri eli va s-inşea vărnă banditu. Ncăt priimna di ‘n ahănda 
a suflitlui ľi vinea ună boaţă ţi ľi u ngăldzea şi ľi u umplea 
ntreglu cu nădii: “Nu ti aspari ma, că s-afănisi di la noi chisa 
alu anlu ţi ntricu, ti nu turari ma! Putei! Putei! S-gărmăsi 
cătrăţa săndzisită!...” Cu aisti spăreari ‘n minti, agiumsi nănti 
a poartľei alu apartamentlu a lui. Poarta ca tutuna ľi u dăsfeţi 
muľearsa ţi ľi u aştiptă cu zboari moali: 

- Ghini vaniş, scumplu a ñeu ! Ti ari loată foamea! Aidi, 
apunăti ntru trapeză, că ţ-ľi u am etimăsită ţina! - ľi diţea ea 
nsuţănda pri năsu. 

- Ma ficiorlu iu esti!? - ntribă elu şi stătu ntru scamnlu a 
lui la trapezi a măcariľei. 

- Nu ti fă mirachi, că elu ari măcată di cănd şi esti dusă ti 
nviţari la udăilu a lui! - ľi apăndisii muľearsa, ncăt elu după 
ţi s-ţinizi s-dusi la trapeza a lucrului, ta bitisea dzuuătorlu 
a măniľei, că ľi lipsea s-etimăsea ună matimă1) greauă, ţi a 
lui ľi măcă multu chirou. Anda ľi u bitisi etimăsira a măniľei 
şi cănd ľi vini ş-muľearsa di la gujină, diunăoară s-dusără 
la crevatlu a loru ti durñiri. Ncăt a muľearsľei di acurmara 

1)  matimă      =     mësim  
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a lucriloru greali a dzuuăľei ľi vini somnulu cătrăoari şi ľi u 
archi căt băgă caplu pri căptiñiu, a lui nu ľi s-durñea dip, ti 
aţea s-şuţea ntru ştruţ căt pri ună parti ahănt pri alanta frun-
dixinda ta s-nu ľi u dăştiptea pri năsă, că ľi vinea multu ñilui-
ri. Ș-căţe s-cilistisea ta s-durñea, somnlu nu ľi vinea că nu ma 
ľi vinea. Durñira ľi ira arăspanădit di ‘n elu. Ti aţea niaştăp-
teat ľi s-acuiti di nău contunuira a spuneriľei alu Sila ti ac-
tivitea criminală a bandiľei a Giagiuriloru(1). “Anda ntricură 
niscănti dzăli banda a lui ira adaptă şi faptă di vărnă treidzăţ 
inşi şi dzuuă di dzuuă s-adivdzea cu năi. Ti aţea lipsea s-ľi 
u ţinea şi cu măcari cu beari, di că a lui ľi s-vrea ta s-ľi aibă 
tutuna etñi ti urdziri ţi poati s-ľi esu niaştăptat. Ira dăsfaptă 
ună dzăsădiţernari pit a pultieľei, că aistă bandă s-hărnea cu 
tiľeara a unui bou ntru trei-patru dzăli şi un gujiñeru ľi gatea 
a loru măncara. Ncăt banda s-apănghisea ntru ună magazină 
gulită dintru perioda a soţializmlui, ţi ira ngărdită ghini pit la 
tuti părţiľi a ľei, iu s-apănghisea năş şi tuti aţeli ţi s-arăchea 
şi s-afurea. Aţia caplu a ľei ţinea păradzăľi şi ţivărli cu valoari, 
ţi banda scutea cu şantajlu a forţiľei a armiloru. Caplu a ľei 
tutuna ţinea etimu un “Gipu”, ţi banda ľi u avea arăchit a unui 
prămăteftu di Curceaua ţi vinea dintru Grecia la pulitia a lor 
şi avea data ordinu ţi s-nu ľi u acăţe vărnu cu măñ, că ira 
singur ntru dispoziţionlu a lui. A bandiľei nu ľi afănisea2) şi 
vaturi alti grăbiti iu ţido ţi căbăbea cu forţa a armuloru. Ti 
aţea la ună di aisti dzăli caplu a ľei u lugursii că avea agi-
umtă cliplu a arăzgănarľei3), ti ţi elu ira sprigiurată atumţea 
cănd ira ncăceată cu agudiri cu buşi, scloaţi şi zboari greali 
cu aţei doi ficiori di aţilui măhălău ti hatra a vrutiľei a lui, ţi di 
năş avea măcată un paru nispusu, căt nu ira sculat vărnă dau 
stămăñ ‘n ştruţ. A Caplui ľi avea vănit ştira că hasmăľi a lui vă 
s-nidzea ti afureari ună vatură a marcľei “Bens” ntru garajulu 

1)  a Giagiuriloru      =   e Xhaxhurve; 2)   afănisescu, afănisea, afăni-
siri/afănisire  =  zhduk, zhduken, asgje; 3)  arăzgănari, a arăzgănarľei  =  
hakmarrje, e hakmarrjes
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alu un pulitietor aţea seară după ascăpitata  a soarilui şi cănd 
s-ahiurhea ntunicara, ta eľă s-ascundea dit puscutida a ľei, ţi 
ira sum apăreara a lui. Aistă ştiri pătricut dit amfiulu1) ţi elu 
ľi u avea faptă ti veta a lui coruptănda cu păreadz ti lucrili a 
lui slăbitoasi, anda avea nviţeat că ira multu oarfunu. Amfiu-
lu u cunuştea singur elu şi ľi u aduna di simgura pri afriştea. 
Anda u giudică că ştira ira dealihea, elu acăţă s-mpăltească 
cu fănărusira a lui planlu a arăzgănariľei. A lui ľi s-vrea s-ay-
iusea ta s-nu ľi u chirea aistă arastă2) ţi ľi vini ntru măñ, că 
altăsoi nu va s-ľi u aflea vărnă oară altă. Cănd arucă mutrira 
avărliga şi nsus a ţerlui aduchii că soarăli ma u ascundea ca-
plu a lui ca vărnă gľeamnu aroşiţăoasu ntru ascăpătati şi pri 
anarga ma s-ntunica elu ľi u etimăsii planlu a lui săndzoasu 
a realizirľei a arăzgănariľei. Diunăoară urdzi pri pistoslu a lui 
a badiľei ti inşiri, ta s-neagă la garajlu iu ira informatu că vă 
s-nidzea ti afureari hazñiľi a lui. Ti aţea urdzi pistoslu, ţi ľi 
u ţinea tutuna ca nsoţitor cu năsu că nu ľi u fiţea zborlu pri 
dau, s-fiţea etimu “Giplu”  ti inşiri nafoară ti un lucru mul-
tu greu, că ti ţi şi iu nu ľi spusi a lui, ma şi elu ira nviţeată, 
ta s-stătea tăţitu. Ľi ancălcă a “Giplui” şi s-nchisiră ti bitisira 
a ahtiľei. Niagiumtă ninga la garajulu, imnăndalui ti nidzeri 
aco, ma aproapi tuş la soniľia şuţări amfiulu ľi dedi semnu că 
năş ma intrea ntru garajlu şi ira trei inşi. Diunăoară ľi u urdzi 
pri pistoslu: 

- Chiundrea, s-ľi acăţăm niaştipteaţ găfiľă, cănd s-esu di 
la garaju! - faptănda etimi a armuloru a lui şi anda mutri, că 
şi pistoslu chiundri “Giplu” şi s-etimsiri ca elu, adapsi. - Tini 
duti după a murlui dinastănga, ncăt eu ma stău tru frămti a 
loru, că di căt a părţiloru alanti nu potu s-ni ascapă! - şi acţă 
loclu a lui. Ncăt hazñili ma scutea “Benzulu” di ntru garajlu, 
niaştipteat avdzără ună boaţă aspră: 

1)  amfiulu    =    spiuni
2)  arastă       =   rast
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- Lăsaţ armăli mpadi, că nu aveţ scăpari! Hiţ ncurpiľaţ! - ľi 
u strigă caplu, ncăt pistoslu ľi u s-apruchiă loatănda a armi-
loru şi ligănda a loru şi ľi dedi semnu a caplui că sunt ligaţ. 
Atumţea elu s-apruchiă dzăndalui a loru: 

- Mi cunuşteţ ghini voi doiľi!? Vini cliplu a ñeu, s-mi aht-
isescu aşiţ cum vi am băgat pri ştiri, ncăt soţlu avăoastru vă 
s-ľi u sălgheascu, ta s-nveaţ tuţ hazñiľi, rivaľi şi cănăscuţľi a 
ñei, că cu cai au s-fac di aua ş-nănti! - şi ľi u ndriptă călaşlu 
aminănda pisti trupiloru a loru, lăsănda teş mpadi aspălaţ 
ntru săndzi ţi ahiurhi s-arăşchească ca vărsăñ aroşiţ pisti 
ţeară. 

Ma aţea ţi ţă alăsea ciudisitu ira săndzisitea cu ţi elu ľi 
vătămă aţeľ doi ficiori nu ľi trimburănda dipu  a măniľei a lui 
di uţisu. Aistă mutrită slăbităoasă nu vă s-ľi u agărşea putei 
vărnă oară a baniľei a lui, ş-căţe nu ľi u avea di prota oară 
ţi vătămea cu măna a lui, ma nchisitu dit ahtea a făţeariľei 
ira prota!... Anda u bitisi aistă arăzgănari cătrăţăoasă, ľi alăsă 
cadavurăli a loru teasi sum aroşeamea caldă a săndzilui şi 
diadun cu pistoslu a lui diunăoară ľi angălcară a “Giplui” şi 
s-nchisiră cu agiusiri ti nidzeari la baza a loru fără uţidira 
a sinidisľei1) maş-năheamă. Ncăt năş ira fudzindalui, soţ-
lu a uţidiţloru, lăftăroasu, fricuşitu şi gălbănitu ntreaglu di 
aţea ţi ľi vidzură ocľiľi s-dusi s-hăbirască părinţiľi şi soţiľi 
a măhălălui ti aistă undziri multu slăbităoasă nipistipsită. 
Niaştiptat, dicudămneaţă a dzuuăľei alantă iuţido: a uborlo-
ru a casiloru, a căfeneiloru, a scăriloru a palaţiloru şi a pu-
litieľei ntreagă s-zburea soi di soi di dzăsădiţeanari ti aistă 
cătrăţă nispusă şi ahăt urutăoasă. Nu armasi niţi un om a 
pulitieľei, ñic ică maru, tiniru ică auşaticu şi muľeară ică băr-
baţ copţ ni ľi u nvăţeari aistă undziri urută. Ghini ma cănd ľi 
neasi hăbira a măratiľei vrută nu s-spunea că ţi dăspăreami 

 1)  sinidisea (sumenja), a sinidisľei  =  ndërgjegje, vetëdija
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mari ľi u acţă pri năsă. Ea iuţido ţi giuca avărliga a casiľei 
ică grădiniľei grinda pri a ľei: “Oh, mărata di mini! Ţi apţăi!? 
Dumnidzale, spuñiu tru ţi amrătii escu hiptu!? Vahia va s-păl-
tescu ti aistă proata vreari a mea nchisită pri acumta, fără di 
izma a părinţloru a mei! Mi-acăţară amrătiili-a tatiñilui şi a 
dadimľei a mea durută. Canda u ştieam că aşiţ vă s-undzea, ti 
aţea nu ľi spuneam a lui, că u ştieam ghini că ma s-ľi u diţea 
caplu a lui nu ľi fiţea nclo a baniľei. Căt ñi ľi u frămsi inimea! 
Cum vă s-facu mini mărata di au aş-nănti cu aistă vreaai a 
mea!? Nu ştiu ţi dizligari s-ľi dau!?... Ntru suflitlu şi ntru in-
imă ñă si s-alumteaşti! Di ună parti í derta a vrearľei, di alan-
ta parti esti elu, ţi, căt ma ntreaţi chiroulu, ma ahăndea ma 
s-hidzi ntru lăvăşin a unui om uţisu, ca cum feaţi aseară. Ti 
aţea lipseaşti ţi va s-ľi u giudicu cu săndzi araţi aistă ligaturi 
ti yinitoru a ñeu !” - zburea ea pri a ľei. Ma aţseli ţi ea nu putea 
s-ľi arăvdea dot, fură dzăsădiţeanărli ţi şuşurea pitu a tutlui 
locuri iu s-aduna ma multu di doi inşi, muľeari ică bărbaţ:

- Cum undzi aistă cătrăţă nispusă ntru pulitia a noastră!? 
- ntriba ciudisitu unlu. Ncăt alantlu ľi u şuţea: 

- Poati s-ari vărnă itii, ţi noi nu ľi u ştieam nica, macă ţi 
troară vă s-ľi easă fumlu! - grea elu minduitu. Multu ori cănd 
ea nidza s-ancupura la cirap a panăiľei avădză ndau muľeari, 
ţi nu ľiu cunuştea pri năsă, ţi zburea cu boaţă apusă: 

- Ază cănd mi duş la părinţľi a mei la măhălăulu “Vol-
untari” ñă spusără că aistă undziri săndzisită ľi u avu itia a 
ncăţeriľei ţi aţei doi şerădz ľi u cărtea pri ună feată, niştiută 
că ira vruta a caplui a bandiľei, - dăţea pri a ľei, ţi, anda tăţi 
năheamă, adapsi: - Eh, ale hiľă pitu aisti undziri uruti, tutu-
na vă s-easti namisa şera a vărnei feamnă!... - u tăľă spunera 
lăsănda ta s-ľi u aduchea alanţiľi cu mintea a loru. 

- Aşiţ, aşiţ esti, dado! - ľi u apandăsi hiľisa. Tru aţeu clipu 
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a ľei căt nu ľi scăpară lăcrăľi dit dureari ma ş-di arăşini, ma 
u ţănu cu zori. Anda ľi u ancupără pana cu cătrăoari s-dusi a 
casă, lăsă pana tru dolaplu a ţinerľei a ľei şi s-dusi la cămari. 
Cu cătroară ncľisi uşa şi s-păscăni lişinată pisti a crevatlu 
a ľei. “Oh, lăita di mini, ţi s-facu, cum va s-ľi u zburescu cu 
elu, astară cănd s-mi adunu la loclu a adunariľei a noastră!? 
Mărata di mini, cum va s-ľi u esu dinănti a tatñiului şi a dad-
iľei, că şi năş va s-ľi u ľeau dureccľi aistă vreari ascumtă a 
mea!? Cum s-ľi u muşcu aistă arăşini ţi mi nsoţăseaşti cu der-
turi şi ţi nu mi alasă ma ş-năheamă s-ñi tăţească bătăneara a 
inimiľei şi a suflitlui a ñeu!? Ntru ahănda a loru s-alumteaşti 
fără dănăseari di a doilui achicăsiri: di ună parti sămţărili a 
vrearľei a ľei ti gionlu; di alanta parti aisti undziri slăbitoasi ţi 
ľi u avea hiptă ntreaga tru fricuşami ti yinitorlu a ľei fără cali-
inşiri a hăiriticľei ali bani. A lăitiľei feată n tută dzuuă suflitlu 
şi inimea ľi s-ira faptă bucăţ-bucăţ dit aisti mbăneari nivid-
zuti vărnă oară ntru bana a ľei pană ntru aţeau clipu urutu. 
Aşiţ minduinda fără dănăseari pri a ľei a undzirloru ţi ľi s-ira 
hipti ‘n ahănda ali măduă şi ali tut fuira a ľei. Inşi di la cămari 
ta mutrească năheamă nafoară, ta s-discurma şi s-ţivicu-
sea1) mutrira cu lujnină. Căt dăsfeţi fireastra mutri că luñina 
a dzuuăľei ma s-ămbita. Soarăli avea armasă ca giumăţati di 
gľemnu pirfocăoasu şi ma ascăpita ascumtănda a caplui a lui 
după a munţiloru. Ninga năheamă ma s-apruchea chirolu a 
adunariľei cu năsu. Căt puscutida a noptiľei ľi arăchi pri tuti 
ţivărli ca vărnă gură ghigandă a lamñiloru ţi lupeaşti nin-
tribari ţido ţi ľi easi dinăti. Ea s-aduchi că ira cliplu di tamami 
ali andamusiri cu elu. Anda s-hazărăsi pri ascumtea a tutloru 
s-nchisi ti adunari cu elu. Ea imnea anarga minduinda că cum 
s-nidzea zburira a loru după aţea undziri nispusă săndzăsită 
ţi a ľei căt ori ľi u acuitea căt nu cădea mpadi lişinată. Ori-

1)  ţivicusescu, s-ţivicusea, ţivicusiri/ţivicusire  =  përshtat, 
përshtatje, përshtatur
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ori singur căţe s-ľi u fănirusea aistă cătrăţcă, pit truplu ľi 
ntriţea treamburi nidănăseati. Aşiţ imnănda năsă fănirusea 
canda zburea cu elu: “Ti pălăcărsescu traptăti dit aistă cali 
strămbă şi s-ľi u ahiurhim diaduñ năpoi di prota!…” Ghini ma 
cu năsu nu s-zburea şi căţe mărata di năsă s-ľi s-dimăndea ta 
s-mutea măna dit aistă străbăteati cali, ţi ľi u avea ahiurhită 
ditu chiroulu a emigraţiľei ntru grece. Căt ma ntriţea dzăli 
ma multu s-urutea. Cu aisti ‘n minti agiumsi la loclu a loru 
sum a unui masinu ningă a bisercľei Săn-Thanaslu. Elu avea 
agiumtă cama nănti di ea, ca tutuna: 

- Văniş, scumpăoasa a mea!? - şi ľi sălghi ti ľi u diguşiri şi 
băşari cu doru. Ncăt ea nu ľi s-apăndisii diunăoară, ma tăţi 
ună bucată di oară. 

- Ma ghini s-mi măcă morta! Nu pot s-ľi aravdu ma aisti 
slăbităoasi, ţi ñ-au avdzăt urecľi ti tini tru aisti dzăli! - şi pisti 
făţăli ľi arăşchirară ca vărsăñ caldză lăcriľi. 

- Ţi ai, căţe plăndzi a-le muşata a mea!? - ľi u ntribă elu 
minduinda ali dăzvăli şi ali apăndisiri a ľei ti activitelu a lui. 
Anda s-mindui năheamă adapsi: - Nu ti fă mirachi, că nu sunt 
veri ţido ţi ciumulescu gurăli arali ti eu! - gri elu aşteaptănda 
apăndisira a  ľei. 

- Căţe ti cilistiseaşti1) s-ľi faţ coadi a di-averlui!? Nu ľi 
vătămaş aţeai doi măreaţiľi aieriseară! - dzăsi ea ca gionă şi 
tăľeaţ, ma ş-căţe singur ti ună oară ‘n bana a ľei. Ncăt elu tăţi 
ti ună bucată di oară ta s-amnintea chirou şi s-minduea că ţi 
vă s-ľi diţea a ľei ti ľi u irinipsiri2). Ntru aistu clipu a lui ľi u 
ntriţea ca ascăpireaţľi pit măduă soi di soi varinti a dzăcă-
turiloru, ţi ľi grea pri veta a lui: “Ľi aveasca loată durecľi tuti-
li!... Nu ľi u pistipsea că ea va s-ľi nviţea ahănt troară făţearli 
a lui slăbitoasi!... Ma tora ţi va s-fac!? Ți va s-ľi dzăc!? Nu ma 
ľi u ştiu s-ľi dau caliinşiri! Minciuñiľi nu bea ma apă! Cama 

1)  cilistisescu, cilistiseaşti  = bëj përpjekje, përpiqesh
2)  irinipsescu, irinipsiri      =  qetësoj, qetë, qetësi
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ghini vă s-ľi greascu cu di-avera! U ştiu că vă s-ñi s-nveară ti 
păţănu chirou, ma dapoia vă s-frăngă di vreara ti eu. Ti aţea 
ľi dzăsi: 

- Nu ľi u arăvdeam dot ma arăşinara ţi ñă feţără năş aţea 
dzuuă ţi mi bitură ahăt multu căt mi chiuduseascu că cum 
hiu yiu năpoi! Ti aistă mi spigiurai că vă s-mi ahtisescu!... - ľi 
dzăsi a ľei. 

- Cum, cum!?... Ți ai faptă aşiţ!?.. Ľi ai minduit apăţără-
li ti yinitorlu a baniľei anăoastri cu hăzmusiri! La noi nu ti 
hărdzeascu putei, vă s-arăzgănu şi năş! Cum nu ţă s-amurţi 
mănea! Cum nu ti acţă săndzili!?... - gri ea nvărată şi fudzi 
diunăoară di la adunara fără ncľiucineari cu elu. Ncăt năsă 
fudzea elu armasi aţia ti ună bucată di oară ngľiţeatu şi găl-
binatu ca lemnu uscatu di durera a suflitlui şi a inimimľei 
dintră a vreariľei ti năsă. Anda s-sigură că năsă intră ‘n casa 
a ľei fudzi şi elu căndirsitu că tora ira multu amneaţ şi ti elu 
nu avea ma turari, vă s-indea cala a lui slăbitoasă…” - ncľisi 
spunera a lui şi elu ntru aistu clipu alu Crati pri anarga ľi 
s-ncľisără ocľiľi ti durñiri.

10.
A dzaţľea dzuuă di adoaua stămănă Crati s-dăştiptă căt 

luciñiľi a apririľei intreară pit fireastră păscăninda pisti 
frămti a lui şi elu arăsări diunăoară pri cicioari şi ahiurhi 
s-facă exerciţii trupeşti ţi nu ľi agarşea niţi ună oară. Anda 
ľi bitisi, s-nviscu şi inşi la balconlu a apartamentlui a lui ca 
tutuna. Arucă mutrita nănti iuţido avărliga a pulitieľei şi 
după di căt a ţerilui. “Ntru aisti dzăli tomneasţi ma faţi chir-
ou bunu!” - dzăsi elu pri a lui şi s-dusi la trapeza a lucrului ta 
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bitisea citira a unei carti nau, ţi ľi u avea ncupureat nănti di 
dau stămăñ. S-cilistisi s-ľi u citească, ma nu putu că mintea 
ľi s-dusi năpoi la acuitiri a spuneariloru a niagărşitlu Sila: 
“Cănd agiumsi la casa a ľei, părinţiľi ira hăbărsiţ ti undzira 
traghică a vătămarlei aştloru doi şcreţăľi ficiori şi ti itia aţiľei 
cătraţă săndzăsită fu ună feată, ţi ira hiľisa a loru. Ti aţea năş 
ľi u aştăpteară cu inati şi nvirari: 

- Iu fuş tru aistu chirou slăbitosu şi ahănt amneaţ!?... Căţe 
nu ni ai spusă aneau ti vreara a tea ascumtă cu aţeu ficioru 
banditu şi săndzos!? Noi ca părinţii a tăi ţă didem ună dimin-
deau ţi ľi u aveam gidicaită multu pri alunga şi pri ahăndea. 
Lpseaşti s-nu ti aduñ ma cu năsu, că cu elu nu poţ s-ľi u socoľ 
şi s-ľi u ntreaţ bana a tea hărăilitică! - ľi dzăsără eľi a ľei tăľaţ. 
Aisti zboari a loru, nu singur lu fricuşiră ma multu, ma şi ľi u 
hipsără tru minduiri ahăndăoasi di aistă niaştipată, ţi canda 
ľi u avea acăţet ntru vărnă curthu di iu nu vă s-avea scăpari 
putei. Ti aţea ea ľi s-răspundi a loru:  

- Nu vă făţetas ahănt mirachi, că u ştiu singur că ţi cali vă 
s-ľi dau! Nănti voi s-mi minduescu ti niscănti chirou! - dză-
si mărata di năsă şi s-dusi la camera ľei alăsănda ali ţini pri 
trapeze nimăcată, ş-căţe dadisa ľi s-dămindă multu ta s-băga 
năheamă măcari ‘n gură, că altăsoi vetea va s-ľi u ľea piguşă. 
Ghini ma ea nu vru, că nu vru ta s-măcă di amiraţea, ţi u avea 
arăchit şi nu lăsa s-ľi neagă mintea la măcari. Aţea seară sin-
gur năsă u şti că cum u ntricu. Ntru ahăndea a suflitlui şi in-
imiľei s-alumtea fără dănăseari: di ună parti vreara nispusă 
ti elu, di alantea parti calea strămbă ţi avea loată elu, ţi pri 
năsă ľi u strimtura1), ta s-nu ľi u avinea şi fără di altă s-lip-
sea s-mutea mănă dit aistă vreari nihărăilitică. Nu fu ahănt 
lişoară, ma anda s-mindui vărnă dau stămăñi ľi dedi cărari a 
tăľearľei ali aştľei vreari. Cănd ľi u spusi a părinţiloru ti aistă 

1)  strimtedz, strimtura   =  shtrëngoj, tkurr, shtrëngim
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căndirsiiri, eľă s-hărăsiră multu şi ti sţea ľi s-dămindară cu 
multu sicliţiri a hiľisľei a loru dzănda: 

- Hiľă, noi ţ-vream ghineaţa, hărăilitica şi prespectiva a 
baniľei a tea! Ti aţea lipseaşti s-ľi u aruchi aistă ligătură di 
vreari cu năsu, că nu esti ti tini scumpa anostră!... Pană s-dăs-
facă universitetlu nu ti aduni ma cu năsu. Him minduită s-ti 
pătriţemu la sora a măteta, Tirana. Dapoia cănd s-ahiurhieas-
că universitetlu s-ľi u avineaşti aco. Anda loră apanădisira a 
ľei u pitricură s-inda sdudiľi la tetisa. 

Di atumţea nu esti avdzăt ma ş-goală vărnă zbor ti năsă. 
Ncăt elu fudzinda di la adunari  minduea şi acuitea pri a lui: 
“Ľi u frămşu inima a măratiľei feată! Nu ari chireari ma mari 
ti mini! Ma chidera ma mari ľi u feciu a vetiľei a mea! U chirui 
ti totinea vruta a baniľei a mea!.., Ș-căţe ñi dăsfeaţi dureari 
mari a suflitlui şi a inimiľei a mea, nu ľi apucai dot sprigiur-
ara a ahtisiriľei. Di aua ş-nănti vă s-priimnu ntru aistă calea 
mea, ş-căţe mi doari ună parti a suflitlui şi a inimiľei dit aistă 
vreari. Ti aţea la s-fac cum s-fac mini hiu caplu a bandiľei ţi 
mi aşteaptă s-ľi u ntriptedz! - zburea elu pri a lui. Cu aisti ‘n 
minti elu achicăsii că avea agiumtă la apanghiu1) a loru. Căt 
s-dăsfăţi porta di hieru, ntru aţea năheamă di chirou ţi chiun-
driră nănti a ľei, năsu ľi dzăsi a pistoslu a lui. 

- Ti aistă făţari s-ľi u ştieam singur noi, niţi unu zbor s-nu 
easă di ‘n gura a noastră! - urdzi elu. 

- Ca tutuna, cľei, ncľisă! - ľi apăndisii pistoslu pri şcurta 
şi ahiurhi s-ľi u sistema “Giplu” ntru garaju. Ncăt caplu pri 
anarga s-dusi la udăilu a lui ajustatu cu scănduri, ţi ľi u ufil-
isea ca zyră di lucru şi căt vărnă oară şi ti durñiri. Căt intră 
nuntru ľi arucă nvăştearli pisti a unui scamnu, păpuţili mpa-
di a duşemeiľei şi s-teasi pisti crevatlu imnăfrămtu di aţeali 
undziri di aţea dzuuă di cama urutăli ti năsu. Pitu a măduăľei 

1)  apanghiu    =    strehim
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elu ntriţea singur imajurli a zbuririľei cu vruta, că ti uţidira 
alu aţlor doi hasñi nu ľi u cărpea şi nu ľi s-fiţea amneaţ ma 
ş-năheamă…” - u tiľă acuitira şi s-apusi la trapeze ta s-măca 
dimneaţa diadun cu alanţiľi, fãmealji1). Anda s-hazărăsi inşi 
ta s-aduna cu Crista, cusurinsu a ľirtatului Sila, că şi elu ira 
pri lucru după a prăndzlui. Căt inşi nafăoară pisti frămti şi 
dauli făţi ľi u dăzdirña fără dănăseari avra a dămneaţiľei mis-
ticat cu añiurizma noastămoasă a agruñiloru. Ncăt s-jcľiotea 
ti nidzeari la căfeneia ali Șpresi a lui ľi ahiurhiră acuitirili di 
nău: “…Dzua alantă elu s-sculă multu crundu diadun cu pis-
toslu a lui ti nidzeari la prămăteftu s-ľi u aduna ti sigurira a 
garajulu. Ghini ma soţiľi a bandiľei a măhălăulu “Voluntari” 
u avea băgat pri avinari nopti-dzuuă ta s-ľi cerca niaştipteat 
şi s-ahtisea ti vătimarrea a soţiloru. Căt năş inşiră nafăoară 
imnănda ncălcaţ pri “Giplu” următorľi ľi u avinea pri afri-
ştea niaduchit di năş. Căt năş s-dipuneară şi s-dusră la casa 
prămăteftu, diunăoară ľi u ncurpiľară bloclu a casiloru iu 
bănea elu, convinţi că nu vi s-ľi u scăpea. Ncăt năş intreară 
nuntru a casiľei, următorľi, anda u ncurpiľară pit a tutloru 
părţiľi şi ma ľi aştiptea cănd s-ľi ncălca a “Giplui” năpoi, ta 
s-ľi agudea diunăoară cu amăneari un căt ună cu slenţiator 
alăsănda teş mpadi, morţ. Ghini ma caplu ľi u avea dăzvălită 
căpana a loru şi agiutaţ di domsilu a casiľei inşiră nafoară pit 
a unei cali ascumtă şi aşiţ nu ľi u dedără a hasñiloru chicu-
nira a ahtiľei!...” - u căpsi acuitira elu di aduchira a agiungi-
erľei la căfeteria a loru. Căt intră nutru mutri că Cristu avea 
agiumtă nănti di elu. S-prişindii cu semñi ţi va s-diţea “Bună 
dzua!” şi, anda lo apăndisira a loru, elu şidzu la scamnului tru 
fărămta a soţilui şi tru idyiulu loc iu stătea tutuna ľirtatu di 
Sila. Elu, anda vidzu că ira rehatăţ, ľi căftă a camarierlui s-ľi u 
aduţea căfeili şi diunăoară ahiurhi protlu zburira ntribănda: 

1)  fãmeaľi   = familjarisht
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- Cum ti apriş!? Cum ñi u ntricuş aistă noapti!? - şi aştăptă 
apăndisira a lui. 

- Ca tutuna alăi frati, cu yisuri şi angusteţ dit aţeali ţi ľi 
aveam mbăneat pană ază şi dit aţeali ţi va s-ľi mbănăm di aua 
ş-nănti! - s-apăndisii elu şi tăţi. 

- Și añia idyea ţiva ñ-undzi! Di cănd ma ni zburim şi ma 
ni hazărăsim ti săidisira a anversarľei a murirľei a ľirtatu-
lui ñ-easi crundu somnulu şi sufsescu1) clipurli ntricuti şi 
mbănaeati cu năsu. Anda tăţi năheamă ahiurhi s-spună: “Aţea 
dzuuă ţi va s-nchisea prota demostrată condra a chiverniţľei 
elu vini sum a balconlui a ñeu şi mi strigă: “Crista, alăi Crista 
eşă nafăoară că va s-ni mpriunamu a demostranţiloru!...” - şi 
aşiţ feţără. După s-adunară un căt unu, doi căt doi şi ma mul-
tu la stadiumlu a pulitieľei vărnă ună sută di inşi strigănda: 
“Nghios chiverniţa! Vreamu păradziľi anăoastri! S-da mu-
teari măni chiverniţa!...” ect. Tru caplu a oamñiloru ira aradiţ 
Sila diadun cu mulţi intelectuaľi a politiľei şi după vărnă 
dzaţi minuti turma s-adapsi cu ñiľi di protestăñi. Dapoia 
aţea turmă nividzută, ţi mpriuna ntru năsă lucurtori soi di 
soi oamñi: tinirami, bărbaţ, muľeari şi auşeaţ. Anda s-feţi nu-
meroasă ahiurhi s-jgľeutească anarga pit protlu bulevardu 
a pulitieľei faptăndalui sus-nghios vărnă trei-patru ori. Dit 
aţea dzuuă şi pană s-aleapsi chiverniţa a Unirľei Naţională 
aisti protesti s-fiţea dzuuă di dzuuă fără dănăseari…. - căpsi 
elu spunera şi anda tăţi năheamă adapsi: - A patriľei nu ľi au 
măncată gioñiľi ca Sila diadun cu soţiľi a lui. Ți ľi esu ntru 
frămtea a miletlui, ta s-ľi u ascapă dit aisti cătrăţiti uruti, aşiţ 
cum feţără eľă tru aţeu chirou slăbitos a naudzăţeşaptiľei! - şi 
ahiurhi s-arucutească dzama lai a cafeiľei.  

- Și eu(mini) aşiţ u minduescu ază după alu unu anu! - 
apăndisii elu. 

1)  sufsescu, sufsiri/sufsire, sufsitu  =  imagjinoj, imagjinim,
i imagjinuar
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- Nu ñ-s-agărşeaşti mitinglu alu presidentlu a Partidiľei 
Democratică ti alidzearili ţi feaţără nănti di chirou tru aţeau 
anu, iu ira adunaţ militanţiľi a ľei la piaţea a pulitieľei şi după 
a muriloru alu turonu stătea contriľi a loru, ţi nu ľi lăsa +5 
s-si (confruntat) ncăţea trupurli a poliţiľei. Ghini ma cănd 
ma s-bitisea mitinglu niaştiptata s-avdzără amăneari pisti 
a tribuniľei şi partiaţľi nu vidzură di căt iu neasără. Singur 
după ţi tricu vărnă oară s-nvăţă că nu avu vărnu vătămatu a 
namisľei di năş. Eh, alăi soţlu a meu alidzeari ca di aţeu anu 
s-nu ľi videamu ma putei! - dzăsi elu şi indă s-bea căfeia. Ti 
ună bucată di oară stătură nialăxit zburiri cu unu-alantu. Sin-
gur bea pri anarga dzama a căfeiľei. Tru aţeu clipu a tăţimiľei 
năş s-minduea că cum vă s-ľi u indea cama nclo zburira. 
Niaştipteata Cristu ľi s-ndreaptă a lui: 

- Nacă u tăsñă minti aţea dzuuă cănd doi ficiori tiniri u 
vătămară Părparimlu, ţi bănea singur fără muľeară, fără cil-
imeñ şi fără apropiaţ că ira itinu!? - u ahiurhii elu spunira. 

- Cum nu!? - ľi u şuţă elu şi adapsi. - Esti ună undziri altă 
multu săndzită, urută di aştilui chirou ţi ni da trimburari1) căt 
ori ţi ľi u acuitim! - şi năpoi tăţi aştiptănda induira spuneriľei 
a lui: 

- Atumţea, anda cădzu comisraiatlu a poliţiľei a pulitieľei, 
elu nviscut cu uniformă militară şi cu “kallaşlu” ntru măñ 
s-dusi la ngărdira a lui cu muru di cheatri, ta s-ľi u apărea dit 
afurľi ţi vrea s arichea ţido ţi s-afla pit a uficiloru a ľei, ca: tra-
pezi, scamñi, trastii du ufici şi documentăli secreti ţi aspunea 
ti activiteturi a loru criminali. Elu ľi cănăscu vărnă doi di năş 
ţi ma arichea di aţeali ľi u aurlă: “Lăsaţľi mpadi documentăli 
că vi s-ľi u aminu!.., ş-căţe hiţ muţuniţ, eu  vi cănăscui, nu 
aveaţ scăpari!” - şi dăsfeaţi foc pisti captili a loru. Afurľi u 
vidzură că năsu ţi ira poziţionitu şi dit aţia nu vi s-inşa yii, 

1) treamburu, trimburari/trimburare, trimburatu  = 
dredh, dridhje, dridhërima, i dredhur    
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s-tureară anaptea dzănda: 
- Va s-ni cănoaşti ghini că cai him noi! - şi fudziră dit aţia 

di căt iu ľi dusără ciciorľi şi niagărşit că vi s-ahtisea cu elu. 
După vărnă doi meşi anda s-stabili năheamă căbilia şi gu-
verniţa a Unirľei Naţională ma ľi căftea pri tuţľi crimineľi 
fudziţ dit hăpsăñi. Ntru aţeu chirou pri aişţ hăpsăniţ ca uţisiţ 
fuviroş poliţia a statlui ma ľi căftea un căt unu ta s-ľi ncľidea 
năpoi tru hăpsani. Aşiţ krimineľi fuviroş1) multu ori avea 
cădzut ntru căpani ali poliţie şi cu multu zori avea scăpeat 
nilăsat chela şi poati ţi va s-ira arestiţ năpoi. Atumţea a unui 
di năş ľi s-eara acuitită Părparimlu şi ľi u dzăsi a soţiloru: 

- Fără di altă, elu ni ari dizvălită că iu him noi şi ni ari 
amfueată cai şti căt ori!? Ti aţea poliţľi ni au sculată multu 
oti căpani şi va s-iram tu hăpsani tora! Nu s-alasă năpoi s-ni 
facă ziñii! – dzăsi elu şi adapsi. - lipseaşti s-ľi u tăľăm limba, 
ta s-taţ ti tutuna! - gri elu aştiptănda a apăndisirľei a loru. 

- Multu ghini ľi u ai! - dzăsără năş aproapa pri ună gură 
şi s-nchisiră s-ľi u află pri elu. Nu ntricu multu şi u afleară la 
ună restorantu iu ma s-ţinirizea şcretulu di năsu. Diunăoară 
u strigară nafoară şi ľi u ndripteară calaşiľi dzănda: 

- Tora, amfuea tru duñeaua alantă! - şi un di năş ľi u dis-
cărcă aminara a calaşlui pisti truplu a lui. U lăsară cadavra 
teasă a trotuarlui, ľi acălcară a veturiľei şi ma s-protimăsea 
ti fudziri. Tru aţeau clipu ninga nifudzit a uţiţiloru niţi unu 
di oamñili ţi ira tru resturatlu nu ľi s-apruchea. Singur, anda 
s-sigurară că năş avea fudzit, ľi s-aprucheară şi ľi u aduchiră 
cu ciucutiri că elu nu ira ma ‘n bani. A tutloru ţi fură prezenţi 
ntru apăţărea aştiľei cătrăţă săndzăsită armasără ngľiţeaţ, 
amurţiţ, fără dip zboari ‘n gură ti ună bucată di chirou. Anda 
tricu aţeu  clipu niaştipteatu di niţiunu di năş, ľi u loară vetea 
năpoi, acăţeră s-ľi ngiură pri aţei baăndiţ fuviroş, ţi ľi u ari-

1)  fuvirsescu, fuviros, fuviroş  =  kërcënoj, i kërcënuar, 
të  kërcënuar



120 Ligor Thano

____________________

cheascu bana di nintribat şi di ncot alu caiţido, ţi ľi u aspargu 
clea a loru criminală… Ș-căţe elu nu avea vărnă apropiaţu di 
a lui, tuţ viţiñiľi a lui, ľi u săidăsiră cu zăcoñi murira a ľir-
tatlui pătrăcutănda la mărmintu dzănda pri a loru: “Dumni-
dzale cănd vi s-arăspăndescu di la noi aisti undziri slăbisi-
ti!…” - căpsi Crista spunira alu aştloru acuitiri cu mutrită 
săndzăoasă, ţi căt nu ľi s-vărsară lăcrămăñ ca vărsăñ pisti 
făţ şi adapsi. - U vatnu mintea căţe nu ñ-s-agărşeşcu vărănă 
oară aisti undziri şi năpoi eu ľi dau apăndisiri!? Căt multu 
băñi aveam chirut la ea: freaţi, surări, soţi, tiniri, auşi, bărbaţ, 
muľeari, ma şi multu aveari!?…” - ľi u ncľisi spunira elu. 

- Aşiţ, aşiţ esti, alăi frati a meu! Ţi nu tradzi omlu ntru 
bani, ma ea indeaşti nănti fără dănăseari!? - ľi u şuţă elu şi 
ahiurhiră doiľi s-bitisească dzama a căfeiľei. Anda bitisiră 
bira a căfeiľei, Cristu nchisi s-spună ti hăzărisira a amăntirľei 
a niagărşitlui Sila, ţi după făţearăli a lucriloru a comisionlui 
eara soniti. Dapoia zburira a loru s-dusi pitu hăľiuri a dzuuă-
jei. Cănd avea ntricut pisti dau săhăţ di a diadunzburirľei, eľi 
s-sculară şi, anda s-prişindiră cu unu-alantu cafşunu s-nchisi 
ti la casa a lui. Căt inşi nafăoară Crati aradzăli a soarilui ľi 
u vătămară mutrita a ocľiloru, nu singuru di vărtăoasea a 
ngăldzărľei a loru, ma ş-di şideara ti multu chirou tru ambiet-
lu aumbrăoasu a căfeneľei. A lui nu ľi făţea impresioniri1) ţido 
altă ţi ľi inşea dinănti. Mintea a lui năpoi ahiurhi s-făndăxeas-
că şi acuitească spunera niagărşitlu Sila, tuş aco iu ľi u avea 
alăseat acuitira: “…Banditlu fără di uţidira a sinidisľei anda 
aştăptă bandţiľi a lui un căt unu s-ľi raportea ti panăgăririli 
a dzuuăľei şi anda u mindui ninga unăoară planlu a măniľei 
ľi u arăchi unu somnu ahăndăoasu nividzutu. Ncăt tru alanta 
dzuuă elu, căt s-dăştiptă urdină pistoslu s-scoată “Giplu” ta 
s-nchisea ti unu lucru, că iu şi cu cai, năsu ca tutuna nu u sp-

1)  impresioniri  =  përshtypje, mbresa
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nea vărnăoară. Căt ľi ancălcară a “Giplui” s-nchisiră ti aco iu 
vă s-nidzea. Cămd agiumsără la duqana a unui prămăteftu, ľi 
u urdzi pistoslu s-chiundrească, şi diunăoară, anda s-dipună, 
s dusi la părmăteftu, s-ľi u prişinda pri năsu. 

- Bună dămneaţa, soţu! - cu zboari a caracteristiţi a unui 
capadaiu. 

- Ghini vaniş, alăi gione capidanu! - ľi s-apăndisi elu as-
cumtănda a nivreariľei pri aistu banditu ampăţătu. 

- Ai amăntată multu aistă stămănă!? - u ntribă elu ca cu 
tăľeari. 

- Nu aveam amintată ahănt multu, nu ari părău miletlu, 
sunt fricuşiţ dit aistă cătraţă1) şi nu ľi u sălgheascu culainea 
mănea ti acumpărări! - ľi şuţă elu dănda a zburirľei un tonu 
ca cama “dişcľisŭ”2). 

- U ştii că aisti duchiăñ avăoastri ľi avigľamu noi, di nu vi 
au afureată ţiva pană ază!? - şi tăţi năheamă. 

- U ştiu, cum nu u ştiu!? - apăndisii prămăteftu. 
- Ti aţea va s-ni ľi păltiţ dichea a avigľarľei! - urdzi elu 

tiľeaţ. 
- Ghini, ghini! Cum s-urdzeaşti soţu! - şi anda tăţi năheamă 

adapsi. Vi pălcărseascu multu soţu! Ma că puteaţ s-văniţ 
după a prăndzlui, ta s-ľi umplu cu girulu a dzuuăľei şi va s-vi 
pălteascu! - ľi u şuţă elu dănda a tonlu arăsitu şi cu bunea. 

- Atumţea ghini, după a prăndzlui! - şi s-nchisi aľiurea, ta 
s-caftă dichili. Anda ľi aduna un căt unu tuţľi ţi avea ti păltiri, 
năsu s-turnea di nău aşiţ cum ľi u alăsea a cafşunui. Ș-căţe 
aţea dzuuă prămăteftu ľi deadi ună mănă bună cu păreadz, 
ma banditlu nu s-făntea, a lui ľi spărea păţăni şi dzua alantă 
nidzea năpoi ľi fricuşea cu bandiţľi a lui. Ma a prămăteftlui 
atumţea ľi ahiurhiea s-ľi lucrea mădua şi adără ună planu. Ti 
aţea s-dusi la tatisu a lui, ţi ira cu multu experienţă, şi vahia ľi 

1)  cătraţă         =  mjerim, gjëmë    
2)  “dişcľisŭ”   =   i hapur
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didea vărnă minduiri cama bună, ti ľi u activizurari cama cu 
siguritati pri elu. Planlu a lui ira mpăltită aşiţ: cănd s-vinea 
arada alantă ti loari dichea, di niintrat ntru uborulu a casiľei 
a lui, elu va s-puitea un asasintor cu păreadz şi s-ľi u cura dit 
aistă bană aistu capadaiu, alăvdosu, mintimari, ţi ľi u avea 
dusă tru chipta a năriľei. Căt ľi u avdză tatisu aistu planu nu 
ľi u arăsi şi anda s-mindui năheamă ľi dzăsi: 

- Arăzbun-ti1j alăi hiľiu nu ti ayiusea, lipseaşti s-ľi u ghix-
im cama ghini, cu minti araţi! Ti aţea tora ti tora lasu că va 
s-ľi u vatnu mintea ninga ună oară, ta s-ľi u agudim cu multu 
sigurii şi s-nu ľi u scoală ma caplu putei! - ľi dzăsi tatisu şi 
adapsi. - dzăľă ninga unăoară că căstiľiu vă s-ľi u amănăm 
năheamă, ta s-amăntăm cama multu chirou! Dapoia s-ľi u 
aştiptăm cum “s-lipseaşti” cu aisti apăndisiri diştiptăciuni alu 
aţlor cărţăniţ di minti, ţi ľi u esti umplut mintea că singur năş 
suntu mintimeñ, săntoş ş-nu poati s-ľi u easă vărnu dinăn-
ti ţi s-ľi u cundrescu. Ti aţea dzăc eu(mini) s-ni minduimu 
năheamă cama multu, că minduira ni scoati dealihea oco iu 
s-vream s-agiungem noi!” - bitisi zborlu nidizvălită planlu a 
lui ţi ľi u avea mpăltită aisti dzăli cu experinţa mari a lui ntru 
măduă, ţi cai şti căt ori ira aflată tru di aisti soi di disculii. Dit 
aţea dzuuă tatisu a prămăteftlui s-adună cu vărnă ndoi soţii 
a lui diadun-lucurători cu elu tru aramata populară şi, cănd 
s-feaţi protă reforma a ľei, tru intreara democraţiľei. Pri aţeľi 
elu ľi cunuştea multu ghini, că avea servit la idiulu repartu, 
iu diadun avea ntricut ti mulţi añi bunăli şi dunăli2). Anda ľi 
u spusi căbilia disculă a hiľisu, elu ľi u caftă a loru agiuteari. 
Năş ľi dedără pista că vă s-ľi u agiutea şi dintru aţeu clipu eľă 
va s-ira tru dispoziţionlu a lui. Aşiţ imnănda ti la palatlu a lui, 
Crati di niaştiptata ľi s-căpsi acuitira că ntru frămtea a lui 
s-fănăpsi silueta alu Hali, ţi ľi u ntribă: 

1)  Arăzbun-ti       =    qetësohu
2)  dunăli               =     të këqijat
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- Alăi soţu iu ľi u ai mintea, di nu ñ-ľi u avdzăş prişindira 
a mea!? - dzăsi elu acăţănda ali cali şi adapsi. - Ţi ma maţñă 
cu aţea mădua a tea di scritor!? A vahia ti vărnă skeciu hu-
morescu ti la estrada a noastră, ta s-ľi u gioc eu, că him guliţ 
aisti dzăli ti temăli actuali!? - bătisi zbăorlu năsu cu arădeari 
ca tutuna. 

- Nu, alăi soţu, ţiva di aisti ţi ţ-neadzi mintea aţăia! - şi tăţi 
năheamă . 

- Căţe nu, ti noi ai scriată tutuna!? - gri năsu năpoi. 
- Eh, lasu, că nu voi s-ţ-spunnu că ti ţi ma ñ-ľi u vatnu 

mintea, altăoară poati, tora ti tora va s-hibă secretlu a meu! - 
gri elu adavdzănda ma multu a curiozitetlui a lui. 

- Spuñilu, că tini u ştii că căt mi mirachescu eu! - dăvră-
nii3) ninga unăoară elu. 

- U dzăş zborulu meu, singur cănd s-hibă chiroulu şi cliplu 
cama ndreaptu! - ľi u aştiptă şi tăţi năsu. Anda imneară nin-
ga năheamă diadună zburinda şi featptănda şacai, alu Hali ľi 
s-vru s-ľea calea ti la casa a lui, ncăt tru aţeu clipu elu aduchi 
că avea agiumtă ningă a palatlui a lui. Ti aţea tuş la chioşa a lui, 
s-prişindiră cu unu-alantu şi cafşiunu s-nchisi ti la casa a lui. 
Ncăt ma ľi s-apruchea nănti a uşľei a apartamentlui a lui pit 
a tutľei fuira a lui ľi s-arăspanădiră diunăoară tut minduirăli 
şi fănărusirăli, ţi nu ľi u avea alăseat niscăñisită aţea dzuuă 
di cănd ira dăştipteat pană atumţea. Anda aduchi că ira nănti 
a portiľei, scoasi cľea, u dăsfeaţi şi intră nuntru ndupărăn-
da la divanlu s-citească ună carti ţi ľi avea cădzută ntru măñ 
nănti di dau stămăñ. Căt ľi u ahiurhi s-ľi u citească cartea, 
năpoi elu nu putea s-conţentra pri aţeali ţi s-spunea dit au-
torlu. Niaştăptata u arucă di ună parti cartea şi cu făndăzia 
a măduaľei acăţă s-acuitească indara a spunerľei alu ľirtatu 
di Sila. Spunera a lui inda: “Anda tricură vănă dau stămăñ ca-

1)  dăvrănsescu, dăvrănsii  =   rrezikoj, guxoj, guxoi
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plu a bandiľei u pitricu la prămăteftlu pistoslu a lui, ta s-ľi u 
fricuşea şi ta s-ľi u dăzvăľea că ţi minti avea ti dara a dichiľei. 
Pistoslu ta s-nu cădea ntru ocľi a prămătefţiloru alanţ că iu 
avea scupolu1) di dealihea intră pitu a mulţloru di năş. Ghini 
ma a prămăteftlui nu putea ţi ľi u aruca vărnu cu zburiri as-
cumti u părţăli cu bunea, ta caplu a lui si să căndirsea că elu 
va s-ľi u ţinea zborlu ti ľi u adăvdzeari dichea ali avigľeari. 
Aşiţ pistoslu fudzi dit aţia hărăsitu că a caplui va s-ľi pătrăţea 
hăbari buni. Căt agiumsi la baza a loru, s-dusi diunăoară la 
oficilu a caplui şi cătrăoară ľi raporti:

- Ță dau hăbară bună di la prămăteftu că s-ipuşisii ţi, căt 
s-ľi etimăsescă păradzľi, vă s-ľi u pălteascu! Ma nu singur elu 
ma şi tuţiľi suntu căndirsiţ că va s-ľi u ni da dichea cum ľi u 
aveam căftat noi! - dzăsi elu diunăoară. 

- Ghini, ghini, ma nu ti ayiusea, că nu ľi cunoşti tini căt 
minciunoş sunt eľă! Ti duc ntru apă şi ti lasu nibitu! - ľi u 
aştiptă caplu. 

- U ştiu, u ştiu, ma după aţea ţi aduchii eu va s-ni ľi da fără 
di altă! - dzăsi elu năpoi. 

- Nu esti ahăt culaina, cum u mudeaşti tini cu ziga a tea 
şcurtă! - ľi  u aştiptă elu di nău. 

- Va s-ľi da!... Va s-ľi da!... Ma ş-cu un cicior!... - agiocănda 
ntru măñ a pistoletľei. 

- Tini ľi u gioţ arma, ma prămătefţľă ľi u gioacă mădua! - 
gri caplu a bandiľei dzănda pri a lui: “Cai şti că ţi adaru aţeľă 
prămătefţă nichezi!? Ma nu ľi u şti că cu cai au s-fac!...” - dzăsi 
elu zburinda pri tăţita. Dit aţeu clipu elu ahiurhi s-mpălteas-
că planlu că cum va s-ľi bilea aţei sărafăñ uruţ. Ncăt s-jgľio-
ata ti la uficilu a lui, ľi vini ‘n minti ună idee ti ľi u băliri aţeu 
prămăteftu yearmusit cu păradz şi aveari nimusurati. “Va s-ľi 
u strigu aua la bază şi va s-ľi dau trei dzăli chirou ti ni ľi u 



125Niagărşita  roman    

____________________

aduţeari datlu ţi ira furţaţ ti noi. Ma că u aduţeţ ntru soniľia 
di a treiľia seară ghini ică va s-grim altăsoi!... Ma că vreaţ s-ľi 
fiţeaţ coadă a propuniľei a mea, va s-ľi u facu şantaju cu caplu 
a unui om di a taifľei a lui! Ma ghini nu s-faţi!...” - angucea2) 
pri a lui elu. Ti aţea dzua alantă, tru chiroulu cănd căt s-dăs-
feţără duchiăñiľi ľi strigă a pistoslui. Nu ľi u măţănă ma mul-
tu ntru minti, anda u strigă ľi dedi ordinu tiľeaţ, ţi s-ľi u ncľi-
ma prămăteftlu s-vinea la baza a lui, ti ľi făţeari presionu, aşiţ 
cum u avea minduit elu. Prămăteftlu altăsoi ca noapţiľi alanti 
ľi u avea ntricut cu soi di soi di angusări. Ma multu ľi ngărca 
‘n suflitu cu greutăţa alu şantajulu di aţea bandă mpăţătă ţi 
nu ľi u alăsea nisicliţită caplu şi fãlcãryiotsilji a ľei pitricut dit 
elu ţi singur ľi căftea stămină di stămină ma multu păreadz a 
datatlui ti avigľeari a prămătieľei băgat di elu, dzănda: 

- Nu ľi u strindzi ahăt multu măna, soţu!... U ştiu, u şitu!... 
Ai aminteat multu, că prămătia ţi afuraş la depurii a armatiľei, 
ira di cama bunăli şi cu multu valori! Eu ľi ştiu, că ľi am vidzut 
cu ocľi a mei. Ti aţea dăsfău punga!... - ľi u strindzea cu zboari 
ca di un om cu puteari nicărşilătisită1). Cu aisti ‘n minti, anda 
s-dămneaţi s-nchisi ti la ducheani. Aşiţ imnănda a lui ľi ngăr-
ca cama multu tru măduă minduirăli a zbuririloru ti aistu ip-
otisi cu tatisu. Elu ira sumeñiu că lipsea s-ľi u avdzea zborlu, 
că năsu ira hiptu şi ľi avea ntricut şi mbănat soi di soi situaţi 
şi cama aspri ntru bana a lui. Ti astea planlu mpăltit dit năsu, 
cu ntriţeara a chiroului ma multu s-căndirsea ti dealihea a 
lui. Căt agiumsi la ducheani, dăsfeţi chipenăli şi stătu pisti 
scamnulu di după a banaclui aştiptănda a văniriľei a clienţlo-
ru. După năheamă vini camarierlu a cafeneiľei di tru frămtea 
a ducheanľei a loru adusi ca tutuna a căfeiľei şcurtă, că aşiţ ľi 
u bea elu. Tru aţeau clipu la uşa a ducheanľei s-vidzu silueta 
di pistoslu alu caplu a bandăľei şi ahiurhi s-diţea pri a lui: “Ți 

  1)  nicărşilătisită    =   pakundërshtuar
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cafti aistu ampăţătu di niaştipteata ahăt crundu la ducheana 
a mea!? Aistă văniri a lui nu esti semnu bunu! Fără di altă va 
s-ñi u aspargă nchisita ambară a dzuuăľei!... Aişţ draţ ma ñi ľi 
u aspargu hăraua şi hăirilitica a baniľei!...” - şi aştiptă că ţi va 
s-ľi diţea pistoslu: 

- Bună dimneaţa, soţu! - ľi u prişindă năsu imitănda ca 
aţea a caplui a lui. 

- Ţi ti adusi ahăt crundu, alăi gioni!? - ľi u ntribă prămăte-
ftlu. 

- Mi pitricu caplu, ta s-ţă dzăc că ningă a seariľei elu ti 
aşteaptă la baza a noastră! - gri năsu şi tăţi. 

- Ti ţi? - ľi u şuţă prămăteftlu. 
- Ahăt mi ordină caplu, ma multu eu nu ştiu!... - apăndisi  

pistoslu. Ncăt prămăteftlu anda s-mindui năheamă ľi u şuţă: 
- Ghini, va s-inu, vă s-inu! - dzăsi elu şi tăţi. 
- Ti aşteaptă, ti aşteaptă! - dzăsi năsu pişindalui şi adapsi: 

- Ghini s-ni videm! - şi s-nchisi ti la baza a loru. 
- Videra bună-ă-ă! - ľi u şuţă elu adaptănda pri tăţita şi cu 

tăľeara - Bună dzua, alăi yermu ampăţătu! - nsoţisinda pană 
silueta a lui ca binai mari chiru dindi a caliľei ţi ti aduţea la 
baza a loru. Ncăt pistoslu ma fudzea, prămăteftlu, anda s-sig-
ură că nu ma s-urma di niţi vărnu om di a bandiľei, ľi u alăsă 
alu agiutorlu ducheana şi s-dusi s-aduna cu tatisu la căfeneia 
iu stătea diadun cu soţľi a lui tutuna dininta a prăndzlui. Căt 
u vidzu, ľi strigă şi ľi spusi că ľi u avea ncľimat caplu a bandi-
jei ti zburiri tuş la baza a loru. 

- Multu ghini! - ľi u şuţă tatisu şi adapsi: - Tini cum u min-
dueşti!? - şi aştiptă ţi vă s-ľi diţea hiľisu. 

- Di prota minduescu că vini cliplu ţi s-ľi u arucăm asţlui 
ampăţătu! - şi adapsi: - Di a daua, minduescu s-ahiurhim cu 
planlu a tău, căndirsitu că esti cama siguru şi cama realu! - 
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dzăsi elu. 
- Multu ghini!... Atumţea dzăľiu a lui ţi ma ti şantajeaşti, că 

poati s-ni aştepţ pană după prăndzlu a treiloru dzăli, că sunt 
multu pradz ti dari aţăia, că li avăeam ti ľi loari la unu oaspi a 
cui ľi aveam data ti prămătie! Haidi fudz tora, nu ti fă mirachi 
că ľi u am mini ntru măñ tora! - ľi dedi inimă a hiľiuslui. 

Ningă a seariľei, cănd sorăli luñinos căt ma ľi u ascundea 
caplu a lui, ca vărnu gľemnu ghigandu, dindi tru ascăpitată, 
elu anda ncľisi ducheana s-nchisi ti adunari caplu a bandiľei. 
Imnănda pri anarga ti nidzeari aco, ahiurhi s-triea pit măduă 
soi di soi di scenării ţi putea s-ľi u hidzea aţeau criminelu 
ordineru. Cu aisti ‘n minti elu imna di nividzuta că cai oamñi 
ľi ntriţea pit a braţloru a lui ică că cum ira tru aţeau clipu chi-
roulu. Niaştiptata elu agiumsi nănti a poartľei a bazľei a loru. 
Ľi u dăsfeţi cănata a poartiľei avigľitorlu a ľei şi, anda lăsă 
soţlu alantu, ľi u nsoţăsi ti la uficiulu a caplui. Cănd intră tru 
uborlu a baziľei mutri ndoi ficiuriţ tiniri cu armi di foc ntru 
măñi. Niscănţ di năşi ľi videa di prota oară, ncăt niscănţ alţ, ţi 
ira cama puţăñ ľi cunuştea că ira dit măhălălu a lui. Aţeu ţi ľi 
u nsoţăsea ľi spru canda ľi u avea vidzută vărnă oară. Ti aţea 
u ntribă: 

- Cum ti ncľeañ, alăi gioni!? Canda ni cunuştem!! - ľi gri 
elu. 

- Vahia nu mi ţăñ minti!? Him dit un măhălău! - ľi apăn-
disii năsu. 

- Ghini, ghini, ma a cui hiľiu eşţă!? - u ntribă elu di nău. 
- Alu Braimlu, viţinlu avăoastru! - ľi u aştăptă năsu di-

unăoară. Singur aisti păţăni zboari alăxi cu năsu şi cătrăoară 
s-află nănti a uficiului alu caplu a bandiľei. Atumţea nsoţăsit-
lu ľi dzăsi: 

- Intreaţ că ma vi aşteaptă! – dişcľinda ali uşă. Tru aţeu 
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clipu căt intră elu nuntru, capulu u ncľimă s-stătea la scamn-
lui di tru frămtea a lui şi ahiurhi s-ľi grească cu zboari aleap-
ti, ahănt căt ira competentu elu ti aistă soi ti griri. 

- Ghini vaniş, soţu!.... - +8şi anda tăţi năheamă adapsi. - Nu 
ti aspari că ti am strigată singur ti zburiri! Va s-ni achicăsim, 
aşiţ cum aveam faptă altă oari! - gri elu şi aştăptă ţi vă s-ľi 
diţea năsu. 

- Ti căţe s-mi asparu!? Ma s-mi aspăream nu vineam di 
singura! - ľi u aştiptă năsu. +9 Ncăt caplu, anda mutri că 
prămăteftlu s-aruşi di dauli făţ ţi spunea fricuşami di as-
păroasa a zbortorlu a lui, adapsi. - Ma intru ndreptu tru tema 
a zburirľei! - gri elu fără ma ş-năheamă di arăşini. 

- Cama ghini aşiţ! - apăndisii năsu diunăoară. 
- Ti aţea minduescu pri a meau: Căţe s-nu ni aduchim!? 

Tutuna him aduchit şi di aistă aradă aşiţ vă fiţeam!… - dzăsi 
elu aştreaţ. 

- Cum s-vrei tini alăi gioni! - dzăsi năsu pri şcurta. 
- Ghini, ghini, ma ti aistă aradă cu ună diferenţă! - şi anda 

tăţi năheamă adapsi. - Că vream dau ori cama multu şi cama 
cătrăoară! - gri elu şi tăţi năpoi aştiptănda reagira a lui. 

- Aistă căftari a tau ahănt niaştipteat, s-vea minduiri şi 
ghixiri ghini, că nu s-aflu culainea ahăt multu păreadz di cu-
trăoara! - ľi u şuţă năsu. 

- Li vedz tuţ aişţ gioñ ţi lucredzu cu eu, vor s-măc, s-nves-
cu şi voru s-ľeau ş-păradz ti ľi aduţeari pitu căsuri a loru ţi 
sunt multu oarfăñi! - dzăsi elu ncľisănda ali zburiri. Atumţea 
prămăteftlu ľi vini zburira pri tărăzii a lui ti ľi u tridzeari a 
banditlui ntru planlu minduit diadun cu tatisu a lui. Ti aţea ľi 
u aştără zburira cu un tonu a unui oarfănu dzănda: 

- Ghini ľi u ai tini, soţu, ma suntu multu păradzi şi cu girlu 
a dzuuăľei nu putem s-ľi umpleam dot! - dzăsi năsu şi adapsi. 
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- Dăñă vărnă dau-trei dzăli vadimii1), ta s-ľi adunăm pri aco 
iu ľi aveam mpărţăt ti lucreari, că tini u ştii că noi nu ľi ţine-
am di ncot s-muhlidzăscu2) ‘n casă! - ľi dzăsi năsu a lui. Alu 
caplu a bandľei, ş-căţe nu ľi arăsi aistă căftari a vadimľei, cu 
tut aţea anda s-mindui năheamă ľi u pimsi tăľeaţ: 

- Pri măni după prăndzu, nu ma nclo! - ordină elu şi tăţi. 
- Dacordu escu şi eu ! - străxii3) năsu. 
- Haidi tora, ghini s-ni videam pri măni după a prăndzlui! 

- u bitisi zburira elu. Tru aţeu clipu prămăteftlu ľi s-dimindă 
ninga unăoară a lui dzănda: 

- Ma că s-nu ľi u ai ti greu, ţă caftu di partea a mea, ţi 
s-yiñă la casa a mea, ta s-ľi ľeai păradzľi! Aşiţ vă s-him cama 
siguri, că nu singur ţi suntu multu, ma ş-căţe noi nu ľi aveam 
condiţili s-ľi purtăm pănă la baza a tea! - şi tăţi aştiptănda 
a căndărsirľei a lui. Elu, anda s-mindui ună bucată di oară, 
dzăsi: 

- Ghini, aşiţ va s-fac! - gri elu pri şcurta mpărţănda cu 
prişindira a unui-alantu. Ncăt niaştăptata ľi u căpsi acuiti-
ra dit sunara ‘n uşă a chiprului elretric. Fără di altă va s-ira 
muľearsa că di tamami ira chirolu ţi s-turea di la sculii(şcolă). 
S-sculă ta s-ľi u dăsfăţea uşa aľei dzăndalui: 

- Ghini văniş, ale gionă scumpă! 
- Ghini ti aflai! - ľi apăndisii ea şi ahiurhi s-dăzvăştea 

nvăştearli a lucrului şi adapsi: - Ţi nă ai gătită ti prăndzu!? - 
ľi dzăsi năsă ca cu şacai şi căţe u mutri că elu nu avea faptă 
ţiva ti măcari. 

- Ţiva, ţiva, ale scumpă, singur cănd deadi chiprulu a uşľei 
mi aduchiă ti promesa a tau! - ľi s-justifică elu. 

- Ță ľi aveam faptă protimă, căt s-ľi hirbeai ‘n foc, ta 
s-ngëldzea! - ľi u aştiptă năsă. 

- Multu ghini ľi u ai, muľeară, ma eu tut chiroulu iram hip-
1)  vadimii                 =    afat
2)  s-muhlidzăscu    = të myken
3)  străxii                   =      miratoi 
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tu ntreagu ‘n acuitiri mbănati cu soţlu a meu niagărşitu ľirta-
tu di Sila! - dzăsi elu şi anda tăţi năheamă adapsi: 

- Di cănd ľi u căndirsim ti ľi u părigursiri aniversara a 
moartľei a lui traghică, iuţido ţi stău di singura a ñia ñ-s-acu-
iteascu tutli clipuri mbănată cu elu şi nu ñ-dănăseascu di 
ntriţeari pitu a măduăľei a mea! - bitisi elu apăndisira. 

- Ai ndreaptu, dealihea ira om multu bunu, ma ţi ti tini ari 
fută ca frati şi tricutu a fratlui, iuţido diaduñă! - dăsi ea şi ahi-
urhi s-protimăsească prăndzlu. Nu intricu multu şi niaştăp-
teata agiumsi şi ficiorlu di la sculii. Anda măcară prăndzlu 
elu s-dusi la udăilu a lui, ta s-căpsească vărnă oară. Căt agi-
umsi ningă a crevatlui, arăsări pisti elu di nidisvăscuta, ta 
s-ľi u arăchea năheamă somnlu, ţi ľi ira arăspanădită ‘n tuti 
aisti dzăľi a părigursirľei1) alu ľirtat di Sila. Anda s-părpăli 
multu ori căt pri iľia2) a dinandreptiľei şi căt pri a nastăngľei 
arăspanăditlu somnu nu ľi u acăţă că nu ľi u acţă şcretlu ma 
ş-năheamă. Di cum ira niţ dăştipteat, niţ ‘n somnu, iľi s-acuiti 
spunera alu Luanlu: “Eu văninda ti la voi soţľi a mei tuş la 
calicruţa a teatrului la localu di ntru frămta a lui, mutrii ună 
undziri traghică. Un ficiuriţ adoloşentu, ţi nu ţă ľi u umplea 
mintea că vă s-ira ahănt săndziros, cu calaşlu ľi u amănă a 
doilui ficiori cama mari di năsu. Tru aţeu clipu diunăoarľia 
cădzură mpadi ună dipi alantu canda s-ira saţ grei şumbiţ dipi 
cicioari. Ți s-videai!? Niţi un om di anvărliga. Piuţido s-timsi 
ună mutrită nivădzută vărnă oară tru pulitia a noastră. Tut 
ţi ira di anvărliga s-amurţi. Tut yiiľi tăţiră canda armasără 
ca ngľiţeaţ di niaştiptara ali aţľei undziri altă ampăţătă a pu-
litieľei a noastră. Ntru aistă catandisi niţi ma ş-unu nu putu 
s-grească ma ş-unu goalu zboru. Ncăt ficiuriţlu, anda ľi vidzu 
că doiľi ira fudziţ dit bani, aspărcaţ cu aroşama a săndzlui 
a loru, fudzi cu cătroara dit aţea cărmoală urută nicutrim-

1)  a părigursirľei       =     e ngushëllimit
2)  iľia                            =     ija
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burată a acľiloru şi a măñlloru a lui. Singur anda fudzi elu, 
s-adunară anvărliga a cadavriloru mulţi pulitietori aspăreaţ, 
dăspăreaţ ntru sufliţiľi a loru dit aistă undziri slăbitoasă. 
Nu ntriţea dzuuă niundzită vărnă altă uruteaţă ntru pulitie 
a loru. Pri aţeľi doi victimuri ľi cunuştea tuţ şi nu s-mviţă 
că cai ľi hăbări pri apropiaţľi a loru, ţi viniră diunăoară şi ľi 
sculară dit aţia. Ma aţea ţi ñ-alăsea ma multu urmi ntru inimă 
şi sufletu ira dzua cănd ľi părţălea ti ľi ngrupeari la mărmiţă. 
Părigursira a loru ira multu aspră. Soţľi şi apropiaţľi a loru 
ľi purtea mbreaţ chivurľi şi iu ntriţea ntru căľicruţi ľi scula 
nsus şi amănea cu calaşľi a soţloru ţi ľi avinea dinapoi. Aistă 
pătrăţeari va s-diţea că năş va s-ahtisea ti bana a loru. Aşiţ 
s-feaţi pătriţeara a loru ti la mărmiţi aştlor doi gioñ. Cănd 
ľi mutream aisti undziri diţeam pri a meau: “Ți ma apţăm 
măreaţľi di noi!? Căţe ma ľi s-taľu bana aştlor tinuri!? Iu vă 
s-ni aducu aisti uruteaţi!? Ni ari ntreată ntru tută soţăira 
noastră ahtisira şi nu ma ni alasă s-videam ma şi ună goală 
muşcătură di hărălitică. Cavai di noi!… Cavai di noi!… Oh, 
mărata di Arbinişia a noastră ţi soartă arau ţi aveasca avută! 
Cănd va s-bitiseascu aisti mutriti lăvăşiti, ţi ma ni ľi u aduţi 
săndzlu tru oasi!? - spunea elu elu cu multu sinhisiri1) şi cu 
multu dăspărami. Tru aistu clipu elu s-sculă dintru ştruţ şi 
anda s-nvăscu, s-prişindă cu muľearsa şi s-nchisi ti adun-
ira a soţloru. Căt inşi nafoară vidzu că avea cădzută ntunic-
ara şi pisti părţili dăzvăliti a truplui şi ma multu a frămtľei 
achixi fresca di chirou ali namisa a toamniľei. S-dipună cu 
cătroara pit a scărloru a palatlui a lui şi ahiurhi s-jgľioateas-
că pri anarga pisti asfaltlu a caľei, ţi ti aduţea la localu iu ľi u 
aştiptea soţľi. Ncăt priimna pit a măduăľei ľi s-făndăxea soi 
di soi di imajuri a baniľei a lui, ţi ľi u avea mbănată pană ază, 
cum bunăli şi muşeatăli, ma şi cu urutăli. Cu aisti ‘n minti 

1)  sinhisiri       =     i emocionuar, i shqetësuar
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s-aduchii că avea agiumtă la căfeneia ali Șpresi. Intră nuntru 
şi, anda mutri anvărliga a ľei, cătăpăţii1) că di prota oară elu 
ira protlu, acăţă scamnlu a lui la trapeza a loru aşteaptănda a 
soţloru. Nu tricu multu şi, niaştipteata, agiumsi Tani, ţi, anda 
mutri că cai avea vănită protlu, ľi s-ndriptă cu şacai: 

- Tea, tea cai aveascărca vănită protlu ază!? Ți s-şuţăm cu 
caplu nghiosu di ai vănită cama cătroară di noi!? Ti ghineaţ 
s-ţă hibă şi di aua ş-nănti s-hii tutuna aşţ protlu! - dzăsi năsu 
di nividzută că dinăpoi avea agiumtă şi alanţľi, ţi diunăoară 
ahiuhiră s-arădu cu elu. 

- Nu ľi lăsaş aisti niţi unăoară! - dzăsi un di năş. 
- Cum s-ľi lasu!?... Aistu tutuna ma sonlu! Ază s-feaţi 

cama bunu di noi! S-videam, macă va s-ľi u avinească aistă 
cama nclo! – indă năpoi cu şacai elu. Aşiţ arăsănda şi prişin-
da cu ună “Bună seara!” cafşunu di năş acăţă scamlu a lui. 
Niaştăptaţ u lo zborlu Crati: 

- Ţi făţeam eu singur ‘n casă!? Ti aţea mi nchisiă cu 
cătroara ta s-vineam ti adunari cu voi! - s-justifică elu. Tru 
aţeu clipu la trapezi a loru cădzu un tăţimi nispusă şi a niţi-
unlui nu ľi s-făţea s-ľi u lo inisiativa, ta s-acăţea zburira di 
nău. După aştľei tăţimi protlu ľi u lo zborlu năpoi Crati: 

- Macă u ţăneţ minti spunira alu Sila ti banda a eghiptian-
loru a ţăriclui! - ntrăbă elu. 

- Ľi u ţănem, cum nu ľi u ţănem! - s-apăndisii diunănoarľia 
Luanlu. 

- Eu, nu ľi u ţănu minti dipu! - gri Sifa. 
- Vahia nu ai fută prezentu aţea dzuuă! - ľi u şuţă Cristu şi 

adapsi. - Isturia ali aţľei bandă şi făţearli uruti a activitătlui a 
ľei esti ndau ma multi undziri săndzăsiti di di aştlui anu uru-
tu şi ti ľi u agărşiri ti tutuna! - bitisi elu zborlu. 

- Macă sunteţ dacordu tuţ voi soţiľi a mei, la s-nu ľi u 
1)  cătăpăţescu, cătăpăţii  =    konstatoj, konstatoi
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spuni ninga unăoară! - ľi s-dămindă năsu. 
- Cum u vedz, ază aveam alti ipotisiri ti diadunzburiri, la 

s-ţă ľi u spuni aţăia vărnăoară altă măveti! - gri multu min-
duitu Luanlu. 

- Ghini, ghini aşiţ! - adixii Sifa. 
- Ma s-aproachi dzua ali părgursira a aniversariľei alu ľir-

tat di Sila. Ti aţea lipseaşti s-apufăsim cum himu cu prăgăti-
ra a ľei. Aistă la s-hibă prota temă a diadunăzburľei di ază! - 
dzăsi Cristu şi tăţi năheamă aştiptănda a minduirloru a loru. 
După aistă, nănti ľi u lo zborlu Sifa dzănda: 

- Tut activiteturi a părgursirľei sunt preparati cum di par-
ta anăoastră, aşiţ şi di căt partea a părinţloru a lui. Ti aţea 
aveam apufăsită ca comisionu că him hăzărisită ti aistă acu-
itiră! - spusi elu cu multu sigurii. Dapoia zburira s-hipsi ntru 
soi di soi di spuneari a undzirloru di astumţea. Hali cu hu-
morlu a lui di artistu spusi: “Nu ñă s-agărşeaşti ună dzuuă di 
atumţea priimnănda diadunu cu ľirtatu di Sila, cănd, niaştip-
teata, s-ciucuti cu un hortor di iu elu avea lucrat ca dascu tru 
ahiurhira a carierľei a lui, ţi anda s-prişindiră cu unu-alantu, 
elu ľi u ntrăbă: 

- Ţi ti ari adusă la pulitie tru aistu chirou slăbitos ică va-
hia vrei s-alaş chela tru vărnă căpani mpăltită dit bandituri 
ţi avinu şi seamnu dzuuă di dzuuă singur săndzi ti făţeari şi 
adunari păradz cu şantaju a armuloru!? - ntribă elu cu multu 
ăngătanu. Ncăt hortorlu cu ardeari ľi s-apăndisii: 

- Noi nu ni fricuşimu di eľă, că ľi ştimă cama ghini di năş 
munupăţăli ti ntriţeari nidăzvăliţ dit aţeľ bandiţ! - s-apăn-
disii elu şi anda tăţi năheamă, adapsi. - Am vănit ta s-mi 
adunu cu vărnă prămăteftu ţi s-ľea cu prămătia a armuloru 
că am avdzăt, că ma ľi ancupru cu păradz ntru măñ şi eu ţi 
am multu ‘n casă, voi s-ľi mutu căt cama trăoară, s-ľi vindu 
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tutăli! - ľi spusi năsu a lui cu multu dişcľideari4). 
- Căţe nu ľi u vaţñă mintea!? A cui suntu armăli!? Cai ţi ľi 

ari alăsat!? Măta, ma tatătu!? Vahia minduiş că nu va s-ľi adun 
năpoi cănd s-scoală statlu! Tuţ u ştiu că iu ľi ai afurată şi va 
s-ti amfuească1). Ți vă s-faţ atumţea!? - ľi gri elu cu agărsimi. 

- Cum, cum!?... Aşiţ dzăţ!... Ai ndreaptu. Ți va s-facu cu 
eli!? Iu vă s-ľi duc!? Ți cali ñ-spuñă, ta s-ascapu dit eli!? - gri 
elu cu fricuşeami. 

- Toarti ‘n hoară, ascundăli ghini şi cănd s-ľi caftă stat-
lu, ridăli!... Nchiseatăti, nu ti anvărliga di ncot! - ľi u părţăli 
elu pri şcretlu hortoru. - bitisi spunira Hali cu stilu a lui di 
spuneari. Tru aţeu clipu zborlu u lo Luanlu: 

- Ncredu că nu ari armasă ţiva altă nizburită! Ti aţea 
minduescu s-ľi u ncľideam adunara ti tora seara! - gri elu 
aşteaptănda a minduirloru di alanţi. Dapoia inşiră di a lo-
calui un dipi alantu prişinda “Ghini s-ni videam!” şi cafşiunu 
s-nchisi ti la casa a lui. Anda inşiră tuţ soţľi nafoară, Crati 
stătu năheamă cama multu dinapoi, nu singur că casa u avea 
ma aproapi di eľă, ma ş-căţe vă s-aştiptea un cusurinu di a lui 
ţi va ľi aduţea vărnă dau furci, că vrea s-undzea cu bueauă 
vărnă ndau curnizi a stendiloru di cabinetlu. Nu tricu multu 
chirou şi agiumsi cusurinsu şi ľi adusi aţeali ţi ľi avea căftată, 
ş-căţe ľi u ursi ‘n trapeză, ta s-bea vărnă ţiva, ma elu nu dix-
ii s-stătea că avea alăsat un lucru pri giumătati ‘n casă. Căt 
inşi cusurinsu, inşi şi năsu. Diunăoară ntru aţeau clipu a lui 
ľi s-păscăni ‘n frămti şi ľi u dăzdirñea avra noastimă a searľei 
tomnească ali pulitie a loru misticat cu añiurzma a agruñilo-
ru ţi vărdzea pri dauli părţi a caľei ţi ti aduţea la palatlu a lui. 
Aistă avră şi aistă añiurzmă nu ľi u entipusi di că elu ira ţivi-
cusită cu eli. Arucă mutrita anvărliga di năsu. Iuţido ira teasă 
puscutida a noaptiľei, ţi di inşira a norloru pit ntreagu ţerlu 

1)  amfuească    =       të spiunojnë
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nu ti alăsa s-videai nyilicira niţ a steurloru şi niţ a lunľei, ca 
cum avea faptă ‘n tuti aisti dzăli ntricuti. Ti aţea minduinda 
diţea pri a lui: “S-vea Dumnidză s-dăsfacă năpoi chirolu şi 
apirească dzua nau cu nyiliciri şi soari mplinu!...” A caľei, ncăt 
s-jgľiotea anarga di singura, alu Crati ľi ntrisea pit măduă di 
nău soi di soi di imajuri, pit a făndăxearľei a lui, ca yii cu un-
dziri dit aştlui anu urutu. Tuş ca aistă seară priimnănda di-
adunu cu ľirtat di Sila, ľi spunea: “Mi adunai cu un soţu a 
meu prămăteftu, ţi multu fricuşitu ñ-spusi că ľi avea vănit la 
ducheana a lui vărnă doi partători a bandiľei di eghiptanľi a 
Țsăriclui şi ľi u ntribară, că, nacă vrei s-a ncuchiri armi, că eľă 
avea archit multu di tu depurli a armatiľei. Tu aţeu clipu avea 
armasă fără gură, nigritu vărnă muşcătură di oară. Ți s-făţea, 
cum vă s-ľi pătriţea!? S-ľi diţea că nu mi ľeau cu aistă soi di 
prămătii, vă s-ľi u ľea ti arău ică s-ľi dăţea ghini, ma nu ştea 
că cum s-bitisea aisti soi di lucri, ti aţea ľi dedi cărari: “Nu 
voi s-vă şuţ guliţ, ma ghini esti s-mi iteresescu ună oară la 
alanţ prămătefţ ospăţ a mei, naca ştiu s-ľi da caili a loru!...” - ľi 
dzăsi elu a loru cu multu isihii. Aisti zboari a lui ľi căndisiră 
pri năş şi fudzră dzănda că s-vinea năpoi. Căt ľi părţăli aişţ 
bandiţ fuviroş2) şi ncăt mutrea fudzira a loru a prămăteftlui 
ľi spru canda ascăpă dit un angusimi nispusă. Anda s-ach-
icăsii că ľi s-tură isiha di nău ahiurhi s-vatnă mintea că cum 
va s-easă dintru aistu lucru ţi ira cu multu chirdăciuni nu sin-
gur ti tora, ma şi cănd statlu s-scoală năpoi. Tru aistu clipu ľi 
s-acuiti că va s-ira ma ghini s-ľi u spunea alu Sila, că elu poati 
va s-ľi dădea vărnă minduiri cama mintimenă. Dintră prota 
andămusiri elu s-consultă cu ľirtatlu şi tuş di la aţea seară ľi u 
spusi a tuţlolu soţiľi a lui. Nu ñ-s-agărşeaşti putei spunera cu 
ahăndamuri a lui: “După ştieara a mea, ma s-faţi ună părmătii 
mari cu armăli di foc ţi sunt arăchiti dit depurli a armatiľei. 
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Aistă ni spuni că ma arău va s-hibă că iu va bitisescu, tru cai 
măñ!?...” - u tăľă acuitria că achicăsii că avea agiumtă nănti 
ali uşă a apartamentlui a lui. Intră nuntru ‘n casă, că uşa ľi u 
avea dăsfată hiľisu şi a lui nu ľi armasi ţiva altă singur s-jgľi-
otea pit coridorlu prişindănda cu ficiorlu şi muľearsa cu ună 
“Ghini vi aflai!” şi şidzu la divanlu iu stătea tutuna elu. Anda 
s-ţinizi s-dusi la udăilu a lucrlui ta s-etimăsescă mătiñiľi a 
eleviloru, ţi ti măni ira pisti trei dzuuători. Ti aţea ti aistă et-
musiri ľi s-vru s-dişcľidea multi cărţ, ţi a lui ľi măcă multu 
chirou. Di acurmara a minduirloru ti astiti dzuuători a lui ľi 
s-păscăni caplu pisti cărţ, ţi ira teasi pisti trapeză a lucrilui 
di căt a dauli părţ a ľei şi elu armasi ti ună bucată di oară niţ 
dăştipteat, niţ ‘n somnu. Elu singur nyisa cu făndăzia a lui 
ali uni angusiri ţi ľi aduţea diunăoarľia fricuşami, lăftărami, 
dăspărami şi hărăsimi: “Eu a ñeadză-noaptiľei ñ-spăru canda 
iram ntru piaţa a Ñioxiľei, diadună cu ună feată şi, ncăt tru 
aţeu clipu ună muľeară nicănăscută, ţi mi avinea piuţido ţi 
mi ascundeam ca vărnă căţeu agiună şi cu prădăciune a ľei, 
ţi nu ñ-s-dăsfărpăţea din eu. Atumţea ca vărnă amărtioasu 
dit prezenţa a ľei, eu mi cilistiseam s-ľi u azguñeam aurănda:  

- Gărmăsetvi, ţi vrei ţi nu mi alaş astimtu, tu lucrili a mea-
li!? - ľi u ordineam pri năsă. - Nu, nu voi s-fug! Voi s-stau dia-
dun cu tini! Iu s-ti duţ tini, va s-ti avineascu ş-mini a lăi gione! 
- ľi u şuţea ea. După năheamă ni nchisim di căt la punta a 
Zarnicľei şi, anda ľi u ntricum, ni aflăm namisa a masnimľei. 
Ea chiundri năheamă după mini şi s-dusi după a brandului 
di a unui masnilu vlecľiu, ta s-adărea cu nvăşteari nali şi 
multu muşeati. Ncăt eu u mutream pri afrişta, ea s-disvăscu 
şi nvăscu cu cătroara. Ntru aţeu năheamă chirou ţi s-alăxi 
ntreaga eu ľi u vidzui nudă aşiţ cum avea faptă măsa. Mutrin-
dalui di căt ea, tru idia oară mi fricuşeam dit aţea mutrită 
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muşatuşă ca Muşeata a Loclui. Tru aţeau clipu u avea vidzută 
şi un om nicănăscutu di noi. Atumţea eu ľi s-ndriptai a lui 
dsăndalui: 

- U vidzuş, ţănu minti, eşti şi tini şahitu ti aistă făţeari a ľei 
nipistipsită şi arăşinăoasă! - ľi dzăş eu. 

- Nu ti fă mirachi, că eu ľi u ţănu zborlu! - ľi u şuţă elu. U 
lăsai pri năsă meamsea a masnimľei şi mi duş aco iu aveam 
lucru. Cănd mi turai, u aflai năpoi pri năsă aţia iu u aveam 
alăsat. Ea ira nvăreat cu mini şi nu ñ-apăndisea a ñia, ş-căţe 
ľi făţeam soi di soi di ntribeari. Tru aţeu cliup mi dăştipteai 
dsăndalui: 

- Ţi drac di apumoară fu aistă!?..! - şi ahiurhi s-bitisea 
năpoi etimăsira. Anda ľi u bitisi etimăsira di cum ira acurmat 
s-dusi la udăilu a durñirľei ta s-ľi u arăchea dulţlu somnu. 
Cănd ľi s-apruchiă a crevatlui aduchi că muľearsa ira dusă 
nănti di năsu şi pri ea ľi u avea arăchit somnulu. Ta s-nu ľi 
dăştiptea, elu s-hipsi ‘n ştruţ pri anarga. Anda s-ngăldză sum 
ştruţ dit căldurama a truplui a muľearsľei, ş-căţe ‘n măduă ľi 
s-fănirusea soi di soi di undziri, făpturi buni şi arali ‘n bana 
a lui. Cu aisti imajuri ‘n mintea a lui di niaştăptatea ľi u acţă 
somnlu. 

11.
Ľeaţa a noaptiľei ma s-arăspanădea lăsănda locclu a 

dzuuăľei nau ţi ma apirea anarga-anarga dăzvlinda mutrita 
a ţarľei di ali tută duñeaua. Nănti ma s-dăzvălea chipturli a 
munţloru, chipturli a casloru, chipturli a pomñloru pit băh-
cei, pană ahiurhi s-dăştăptea tut gheţuri, bănători a ţarăľei, ţi 
s-videa s-jgľiotinda pitu căľiuri a Ñoxiľei ti nidzeari cafşunu 
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la lucru a lui. Alu Crati nu ma ľi s-sculea dintru ştruţ aşiţ cum 
făţea tutuna, ş-căţe ira dăştăpteat di cănd muľearsa ira sculat 
prota şi ma etimăsea dămneaţa a tuţloru. Nu ntricu multu şi 
s-avdză strigara a ľei: 

- Hajdi, văniţ, ţi aştăpteaţ, că va s-vi făţeţ amneat ti la scu-
lii!? - gri ea şi stătu la scamnlu a ľei. Atumţea agiusiră s-aspălea 
făţili şi nvăştea cu cătroara doľi, tată şi hiľiu, ta s-dămeaţea. 
Căt bitisiră măcara s-prişindiră cu unu-alantu şi s-nchisiră ti 
la sculii. Căt inşi di a casľei elu nu agărşi s-mutrească avărliga 
şi nsus di căt ‘n ţeru aşiţ ca cum făţea tutuna dzuuă di dzuuă. 
Ti aţea dzăsi pri a lui: “Multu ghini, şi ază va s-aveam chirou 
bunu!...” - şi agiusi priimnara ti la sculii, ta s-nidzea năheamă 
cama cătrăoară, ta s-etimăsea instrumentăli a cabinetlui, ţi 
ľi s-vrea s-demostra mătiñiľi ali aţľei dzuuă. Căt intră ntru 
sculii elu ľi mută tuti minduirălii alanti niligati cu lucru a lui 
di dascu şi ‘n tută a fuirľei a lui s-urdzea singur la făţeara a 
lucrlui di dascu. Dit aţeau clipu şi pană s-bitisi a şasľia ora a 
mătiñiloru elu alăsă registru a nvăţarľei la sala a dascľiloru 
şi cu cătroara s-nchisi ti la casă ta s-prăndzea, că nu ma ľi 
s-arăvdea di foama mari ţi ľi u avea arăchit tru aţea dzuuă 
multu ngărcată pri elu. Căt agiumsi, ciucă chiprulu electric, 
s-prişindă cu muľersa, intră nuntru, stătu la scamnlu a lui a 
trapezľei dzănda a ľei: 

- Muľeară aşteară pana, că ma supseascu ti măcari! - ľi 
s-pălăcărsii elu. 

- Protimă esti, ma s-ngăldzăşti şi diunăoarľia va s-ţ-ľi u 
aşteru! - ľi s-apăndisii ea. 

- Ma ficiorlu, iu esti, ari măcat!? - ntribă elu năpoi. 
- Nu ti fă mirachi, elu ari vănit di cănd, ari măcat şi esti 

dusă la udăilu a lui, ta s-nveaţă! - gri ea şi tăţi. 
- Scumpa a mea, ti prişindescu, ni ľi u ai etimăsită măcara 
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multu ghini ază! - u complimentă elu şi adapsi. - Eu ma mi 
duc la udăilu anoastru, ta s-mi arăchească ună bucată di oară 
somnulu! - dzăsi elu şi s-sculă di la trapeză, ncăt muľearsa ľi u 
adixii di nigrita faptănda cu semnu a caplui şi ahiurhi s-făţea 
lucrăli a ľei di nicochira a casiľei. Elu căt s-dusi la crevatlu a 
loru şi căt s-teasi băgănda caplu pisti căptiñiu, dit acurma-
ra a dzuuăľei ľi u arăchi somnu diunăoară şi s-diştiptă di ‘n 
somnu după vărnă ună oară giumătati. S-sculă di la crăvatlu 
cu cătroira, ľi u aspălă năheamă făţăli, s-nvăscu şi anda s-ă 
cu muľearsa inşi nafoară ta s-priimna vărnă bucată di oară 
pit căľiuri a pulitieľei a loru pană s-vinea chirolu ali adunari 
a soţloru ca tutuna la căfeneia ali Șpresi. Ntru aţeu clipu 
jgľiotănda di singura pit a protlui bulevardu a Ñoxiľei a lui 
niaştăptat ľi s-acuiti di nău chirolu ţi căt avea vănit di la vis-
lu a lui aco a namsiľei dit munţi aumbrigrei şi s-ciudisea cu 
căldureama, cu avra noastimă tomnească dit aistu căsăbău 
hiptu namisa di agruñ şi pomñă soi di soi. Ti năsu aţea ţi ľi u 
adăvdzea muşteaţea a lui ma multu ira curunăli a maslimilo-
ru ţi ľi u nvărtea avărliga dipi tut părţili. Ma elu, pană atumţea 
ira nvăţeat cu agrima a chiroului şi mutritľei tomnească cu 
rebeşi şi didera nidănăsită a ploiľei, ľi u feaţi ţi s-făţea dif-
erenţa a dauloru di eli. Cu ntriţira a chirolui elu s-ţivicusii 
cu tut ghineaţli a bănarľei dintru alu căsăbău şi singur pri 
arala ľi u acuitea aţea a hoarľei. Cu tut aţea, ş-căţe pri arala, 
a lui nu ľi s-dănăsea dorlu ti ñicurama tapinoasă, muşeatuşă 
şi niagărşită aco dăparti a pădzloru, a şoporloru şi pădurloru 
di dzădimi şi fădzimi străbituţ dit vinţ turbaţ. Cu aisti imajuri 
a ñicuramľei elu agiumsi la căfăneia ali Șpresi. Cănd agiumsi 
aco ntunicara ira timtă pi iuţido şi pit a căľiloru ira apreasă 
luñinăli di neon ţi nu ţă ľi u ţinea mutrita dit aţea puscutidă 
ahăndoasă ali aştľei seară tomnească. Intră nuntru. Anda 
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mutri avărliga a căfeneiľei aduchii că la trăpeza a loru nu ira 
stătuţ tuţ soţľi ca oarli alanti. Aistă mutrită ţi nu ľi u impre-
sionă ca atumţea cu ľirtatlu Sila, ţi nu mănca niţi unăoară pit 
adunarurli a loru. Ti aţea şădzănda la loclu a lui ľi prişindă 
pri năş cu ună “Bună seara!” Dapoia nu ľi s-arăvdă şi ľi ntribă 
pri prezenţľi: 

- Iu suntu Crista cu tut Sifa!? Căţe nu au vănit!? 
- Nu vă s-yinu, că va s-nidzea la tatisu alu Sila, ta s-ľi agi-

uta ti etmusira alu pămăntlu a aniversariľei a lui! - ľi u şuţă 
Luanlu. 

- Aveaţ ndreaptu, aşiţ esti, mi ľirtaţ că ľi u agărşii că aşiţ 
dzăsără aieri şi eu nu ľi u avui mintea tru aţeu clipu! - ľi s-jus-
tifăcă năsu. Anda ľi u adusi căfeili camarierlu ahiurhiră s-ľi u 
bea şi chiundrinda ună bucată di oară nigriţ, tăţitoş. Protlu u 
lo zborlu Luanlu: 

- Ninga dau dzăli ni aua armasă ti aniversara a ľirtatlui! - 
dzăsi elu multu minduitu di ni ľi u acăţată numa cu gură. 

- Mi ciuduseascu cu vetea a mea că cum esti ngărpăsită 
aistă duñeau, ntrecu añiľi a fudzirľei a oamñiloru di ‘n 
bană şi aţei ţi alasă urmi s-acuiteascu, ică aţei ţi nu alasu 
ţiva s-agărşeascu armănu anonimi! - gri Tani şi anda căp-
si năheamă adapsi. - Noi nu va s-ľi u agărşim putei ľirtatlu 
di Sila! - cu zboari inşiti di ntru suflitu multu entuziasma-
tu. Dapoia şi soţľi alanţ un dipi alantu ahiurhiră s-spunea 
cafşunu ipreasionurli a lui. Ncăt soţtľi spunea impresionur-
li a loru Crati ľi s-acuiti seara di atumţea tuş ca ază cănd ľi 
spunea ľirtatu di Sila: “Va ţ-spunu că ţi trăş ca ază di niaştăp-
tatea nvăţeai di un oaspi a meu, prămăteftu:  

- Ună dzuuă ñ-vinără doi bandiţ a badiľei a eghiptian-
loru di Țăricu, ţi ñ-psunisii1) s-ľi ncupuream niscânţâ armi 
afurati di la depurli a armatiľei. Mi fricuşii multu că nu iram 

 1)  psunisescu, psunisii   =    blej, bleja
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loată vărnăoară cu aisti soi di lucru. Mi intirisai ti aistă bandă 
şi nvăţeai multu făţeari slăbitoasi şi uruti a ľei: vătămari, 
afureari, arăchiri cu forţea a armiloru di foc, părduni şi ali-
muri, di ţi ñ-yini multu greu s-ľi acaţ cu gura aisti soi di zboari 
uruti. Nănti eľă cubăea diaduñ cu eghiptiañľi a Țăriclui, că 
ira ligaţ cu alăxiri, loari ş-dădeari a hiľiloru cu măritari. Cu 
ntriţeara a chiroului şi faptănda activităţľi a ľei aistă bandă 
nu alăsă crimi nifeapti pitu a tutlui regeunlu a Ñoxiľei. Ghi-
ni ma cum ľi undzea tutuna alu aştloru banduri fără moralu 
ti un clipu a neamseľei a ľei cădzu un ancăceari mari dit a 
unei scăñisiri ţi s-feaţi dit lăseara a sorsiľei a protlui capu 
a bandiľei, ţi cu ordinu a lui ľi u bătură cu multu uruteaţă 
dziniru a loru. După vărnă stămănă fraţiľi a lui ľi u acăţeră 
di niaştăptata freatisu a caplui, ţi ira şi lăndzitu di a imniľei 
şi, anda ľi u bitură cu scloaţi şi ciumădz di lemnu, ľi u armasi 
ntru măñ, fără bană, lăsănda teasu ‘n cali. Căt s-dusi hăbi-
ra la famiľia ti aţea undziri săndzisită, banda s-mpărţă pri a 
doiľia. Dzua alantă s-feaţi pătriţeara a asasinatlui ti la măr-
mintu. Caplu ali bandi a Ñoxiľei s-sprigiură că di aua ş-nănti 
vă ahtisea ti fratisu şi canda s-ira sonea făţeari ntru bana a 
lui. Aşiţ ahiurhi ahtisera a doilui părţ a bandiľei. Dit aţeu cli-
pu făţea activitetlu criminal cafşuna măveti…” - ľi u tiľă acu-
itirea di niaştăpteata că Hali, anda ľi u avea vidzută, că elu nu 
ľi u avea mintea la zburira a loru ľi u nţăpă cu mănea şi cu 
grira pri modlu a lui di şacagiu aurlă: 

- Crati, alăi Crati, iu ma ţ-paşti mintea, mutrea di căt aua!? 
- aurlă şi tăţi elu. 

- Mi ľirteaţ! - s-apăndisii elu mutrinda căt la unu pri alan-
tu niştiută că avea scăpată a nţăparľei. 

- Ha, ha-a-a, ază fusca dzua a ľirtarľei şi nu s-şti că pană 
s-ľi u bitisim diadunzburira cai u şti căt ori va s-fac diftur-
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sira a ľei!? - dzăsi pimtănda ma nclo cu şicăi ţi ľi căchinii di 
arădeari. După aistu clipu a căchiniriľei ti ună bucată di oară 
cădzu ună tăţimi, ţi a niţiunui nu ľi făţea inima s-ahiurhea 
grira a aradiľei. 

- Mi ľirtaţ, eu va s-fugu, că ľi am dată zborlu a muľearmľei 
s-ľi u nsoţăseascu la ună yiurtie a fumeaľiľei! - dzăsi năsu şi, 
anda s-prişindă cu ună “Noapta bună!” s-nchisi ti fudziri. 

- Ghini s-ni videm! - ľi u şuţără năş aproapi pri un zboru. 
După elu s-sculară şi alanţľi şi s-nchisiră cafşunu ti la casa a 
lui. Tu soni armasi Crati, ţi, anda pălti păradziľi a camarier-
lui, ţi ľi avea lăseat Luanlu s-emtusi ti inşiri. Căt bitisi păltira 
şi, anda s-prişindă cu năsu, inşi nafoară şi ahiurhi s-jgľioteas-
că a calijei ţi ti aduţea la palatlu a lui. Ncăt s-jgľiotea a lui ľi 
s-acuiti năpoi spuneara ţi ľi u avea tăľeată pri giumătati dit 
aţea nţăpeari tăľiatosă alu Hali. Sila nu singur dit prămăteft-
lu, ma ş-di oamñă alanţ oapăţ a lui avea nvăţeată ma multu 
ti activitetlu durutoasi şi traghică ali aţľei bandă mpărţăt pri 
dauľia: “…Caplu a bandiľei a Ñioxiľei avea coruptată un făl-
căryiotu di ali bandi a Țăriclui ca amfiu nuntru a ľei, ta s-ľi 
u hăbărea ti activitetlu şi giucarăli a ľei ascumti, ta elu s-ľi 
mpăltea căpăñi ti ľi u pitriţeari tru duñeaua alantă. Aistu am-
fiu s-cunuştea şi liga singur elu. A lui ľi u avea ligat multu 
caplu că multu păreadz ţi ľi avea dată mpărmutu ti mărtira a 
fraţilui cu sorsa a caplui di bandiľei di Țăricu. Ti aţea pi năsu 
u avea ncreadira mplină, că elu putea s-ľu prudusea1) putei. 
Nu singur ahănt, ma aţlui ľi ştiea un acrifo1) a baniľei a lui 
ţi macă s-ľi u dăzvălea a taifľei ali aţľei feati, că elu u avea 
organizată archira şi ľi u avea pitricută nafoară di statu ti ľi u 
scuteari la semaforu ti prostituiri. Ti aţea năsu ľi ncrădea aşt-
lui amfiu, ţi ira namisa a ehţirlui a lui, ca cumneatu a caplui a 
loru, vă s-ľi aduţea fără di altă infrmaţionlu ţi ľi s-vrea, ta s-ľi 

1)   prudusea     =     tradhtonte
2)   acrifo             =    skret
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u organizea căpani a ahtisirľei pi aţeľ ehţuri mpăţăţ, ş-căţe 
fălcăryioţľi a bandiľei a lui ľi aduţea informaturi ti giucărľi 
a ľei, elu nu s-ayusea că ira ntru aştiptari a hăbărirľei a lui, 
ţi ma s-amănea ahănt multu. Di niaştăpteara la ună dzuuă a 
protiľei stămănă a apriľiului ľi vini hăbara, ţi dipi a măsurľei 
a lui di criminelu ľi u giudică cu “mari valoră”. Hăbara a amfi-
lui ľi spunea că banda a loru vă s-inşea ti cobuiri la calicruţea 
ali cali a Gramşlui di iu vinea traficanţiľi a armiloru. Banda cu 
cumăndărsira1) a caplui, va s-ľi u organizea pusia crundu di 
niaprira a dzuuăľei, după mpăltira a planlui farsi di năsu. Cu 
aistă hăbari(măndată) cu ahăt păhă2) nispusă caplu ahiurhi 
s-minduescă pri tăţita dsăndalui: “Aţeu locu u cunoscu mul-
tu ghini, ti aţea va s-mpălteascu un planu, ta s-ľi spăstrescu 
dintru bană şi ta s-nu ñ-ascapă ma ş-goală unu di ehţuri a 
mei!...” - u tăľă acuitira năpoi, că zburira ali aţľei adunari ma 
s-bitisea şi lipsea s-nchisea cafşunu ti la casă. Anda fudziră 
tuţ şi anda ľi spăru că ira ninga crundu ti tureari ‘n casă, Crati 
ľi vini cama ambară ta s-făţea priimnari pitu a protlui bule-
vardu a pulitieľei a loru, ta s-giuca năheamă cicioarli a lui, 
ţi nu ľi avea lucreat ca dzăľi alanti. Ncăt priimna achixea că 
pisti frămti ľi s-păscănea avra frescă a seariľei măsticat cu 
añiurizma noastimă a agruñiloru sămăneati tu dauli mărdzi-
li a bulevardilui, ţi vărdzoasea a loru veară şi iară ľi u muşu-
tea ma multu. Atumţea elu s-hidzea ntru turlii di minduiri şi 
fănirusea imajuri după mutrita a lui di atumţea, dapoia cum 
ira adăvgată şi muşuţată an di an ntru ocľi a lui. Tru aistu 
clipu niaştipteata ľi s-acuiti di nău spunira alu ľirtat di Sila: 
“Agiumsi momentlu a ahtisirľei. A caplui, ş-ccăţe s-cilistisea 
s-ľi u ascundea hărălitica ţi ľi inşa din ahăndiľei a suflitlui, că 
vă s-realizea sprigiurara ţi avea faptă nănti a oaspăţăľei dzua 
a pumeanlui a scmplui frati şi aşiţ va s-ľi u tăţea duruta ţi nu 

1)  cumăndărsira    =  nën kujdesin, komandimin
2)  păhă                     = (me aq) qeshje
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ľi s-dănăsea ma ş-ună minută. Cu aistă urãciuni1) nispusă a 
lui ľi strigă tuţ fălcăryioţľi a bandiľei şi ľi u dedi dămăndări 
a cafşunlui di di eľă măveti. Anda u bitisi aistă lucru, năsu nu 
chiru ma ş-năheamă di chirou s-dusi s-căpsească la uficilu 
a lui ţi ira adăptată ş-ti durñiri…” - tăţi acuitira a ľirtatlu că 
s-află nănti a uşľei a apartamentlui a lui. Ca tutuna uşa ľi u 
dăsfeţi muľearsa, ţi u nsoţisii di nigrita pană intreară diadun 
la gujină şi şidzură ntru scamburi ti măncari: 

- Nu ai măcată ninga!? - u ntribă elu frămtănda ali tăţimi. 
- Nu, ma ti aştăpteam! - ľi s-apăndisii ea.  După, anda 

măcăm ţina cafşunu ahiurhi s-bitisească lucriľi a lui ti nu ľi 
lăsari ti mani. Ncăt muľearsa ca tutuna s-dusi ta s-bitisea lu-
criľi a ľei di nicuchiră şi ma nclo ti cătigursiri examen a mat-
itadzloru, anda ľi u avea promisă. Crati s-dusi s-etmusească 
dzuuătorlu a mătiñiloru. Dzuuătorlu ľi u bitisi troară şi ma 
aştiptea muľearsa ţi ma s-aminea. Aştiptănda aţea a lui ľi 
s-acuitiră clipuri  niagărşiti cu lnirtatu Sila, ţi la apădisira ali 
ntribari a lui cărse ira ahăt informatu ti căbilia. Elu ahiurhi s- 
spună: “Tiñisitu soţlu a meu Crati! Aisti aundziri ţi sunt fapti 
ntru aistu anu anapuda ari ţivări ţi aduchescu di ndreptu cu 
sensuri, ma ari şi enigmi ţi armănu acrifadz. Tini şi mulţ alţ 
minduiţ că statlu ari cădzută ntregu. Ma dalihinea aşi ari un-
dzită. Ma nu agărşea că totăna ari oamñi tiñisiţ cu dureari ti 
patria, ma tu ţara anăoastrăi ari guvernăţ ţi di niresponsabli-
tata şi nialimpida a loru ľi u dusără loclu anăoastru tu aistă 
catandisi. Di aişţ soi ari multu ma mini(eu) cunoscu niscănţ di 
năş. Unu di eľă esti Harunu, ofiţeru vecľu ali eliminara a crim-
iloru, inştu tu pension ţi ñ-spunea: “Ca bănitor a măhălălui 
“Filundi2)” ñ-fiţea impresionari fiţearăli ali aştľei bandi di căt 
formată. Ahiurhii s-mi interesescu ti organizira a ľei, fălcăry-
ioţiľi a ľei. Lji spudăxii3) unu căt unu eľi. Dit aistă spudăxiri 

1)  urãciuni       =     dëshirë
2)  “Filundi”      =    “Vullnetari” 
3)  spudãxescu, spudăxii       =     studjoj, studljoi
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agiumşu la concluzia că mulţimi di eľi ira adoloşenţ nicopţ 
tă mpriunţ di arastea cama multu mpriuniţ după vărnu doi 
ficiori ma mari ipotisiţ şi şireţ. Aişţ ľi misticară ntru soi di soi 
lăvăşiñ. Ma aţea ţi ľi u pirăxii ma multu ira tu hăzmusira cu 
banda “Giagiuriloru” ti itia ali ună istorie durutăoasă. Ntru 
aisti cazuri mi aprucheai cu un di ficiorľi a bandiľei. Ori di 
ori elu mi informa ti activitetlu criminalu a ľei. Ma pit elu nu 
putui scăñiseam ţi s-ľi şuţeam capiľi a ľei pi cali ambară. Aşiţ 
tu chirou căn statlu avea cădzut, capurľi a loru ľi ndripta ti 
afurari, arăchiri, ma ş-ti vătămari ti ahtisiri cu Laşlu caplu 
a bandiľei alu “Giagirururi”. Ma cănd anarga-anarga dit ş-pit 
elu şi dit ndoi alanţi s-riformă poliţia a statlui. Aistă putu ţi 
ciurutipsea aţea bandă, arestănda capľi a loru. Interesantă 
esti sonlu a unui di capľi ali aştľei bandă. Comisarlu di căt 
numitu Calo, un bărbatu di vărnu di patrudzăţ e ţiţi di añi, 
ţi avea bitisită academia a redilui tu ultimi añi a sistemlui 
monistu ţi ira infornatu pit căľiuri opertivi ti activitetlu crim-
inalu a ľei avea apufăsită s-ľi u ăncurpiľa ti ľi arestari. Ncăt 
ira organizat ăncurpiľara şi cu comisaru ntru caplu a trupu-
lui ali intrari di troară feţi aurlara: 

- “Părădusiţvi1) hiţ ăncurpiľaţ!” 
Multu di fălcyrľoţľi s durziră fără rezistenţă, amisa di 

eľi şi unu di capľi. Ncăt alantu aţeu ma criminelu, pisti ţi ľi 
s-ngărca multu opiri criminali, aleapsi cala ali nidorziri. Aşiţ 
“Orblu” cum ľi u striga cu pseudonimu s-cilistisi s-ľi u disica 
ăncurpiľara lotănda  cala ti la maslimi. Ma căt vidzu că fişeţľi 
ma ľi s-bitisea şi ira fără caliinşiri ľi s-alichi alu sturu a ten-
sionulu analtu ţi ira aţia aproapi. Sh-cåţe comisarlu ľi făţea 
aurlari ţi s- părădusea elu singur s-alichea analtă ma ansltă 
pănă cădzu tu contactu cu electreţitetu dădănda suflitu…” - u 
tiľiă spunera di că aduchi vinira a muľeaţiľei.

1)  părădusiţvi    =  dorëzohuni
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 Dapoia, anda feaţără etimăsira a lecţurii ti măna şi anda 
zburiră ti hăliurli a casľei s-dusră ta s-durñea. Aşiţ hipţ sum 
ştruţ, diguşiţ şi strimţă năngă unu alantu s-apreasără di foclu 
ţi ľi undzeaşti a bărbatlu şi muľearľei cănd sunt ntru clipuri 
intimi.

12.
Ncăt dzua nau ma s-apirea anarga-anarga, vinira a dauľei 

stămănă a sumedrlui alu Crati ľi inşi somnu crundu di aur-
lara a bubunadzloru şi bătăneara nidănăsată alu chicuti a 
ploaiľei ţi ma s-vărsea iuţido pisti a ţarľei. Tru aţeu clipu elu 
s-sculă dintru ştuţ şi s-aproachi a pingierľei ta s-mutrească 
nafoară pit a gieamlui a ľei. Anda mutri dipi tuti părţăli, ţi 
ľi u lăsea spaţlu a ľei pri tăţita dzăsi: “Aţľei ľi dzăcu toamă 
di tamami!... Esti tru chiroulu a dariľei ali ploai nsoţăsită di 
a ascăpiraţloru, bubunaţloru, grăndñiloru şi a furtuniloru 
tomneasţi! Ază ea la vearsă căt s-poati ma dzua a acuitirľei 
cu părigursiri ali anivărsara a ľirtalui, a niagărşitlui şi a soţlui 
anoastru Sila la s-căpsească şi s-ţănă ună dzuuă bună şi cu 
soari!...” - bitisi zburira pri a lui elu şi ahiurhi s-etmusească 
ti la sculii. Anda măcă dimineaţă, s-nchisi s-nidzea la sculii. 
Ncăt priimna ti nidzeari aco, iu ľi u aştipta matitadzľi, a lui 
ľi s-acuitiră niagărşităli clipuri mbănati cu ľirtatlu. Avea nia-
dunat cu elu di năti dau dzăli, cănd stătură  diaduñ vărnă  ună  
săhati giunătati  la căfeneia ali Șpresi elu ahiurhi s-spunea: 
“Mi alăsă  fără  gură  zburira di nău cu Macasenlu, un soţu a 
meu ali scolarhiu ţi nu ľi u aveam ciucutit di cănd lucream ca 
dascľi ntru crahina a Șpatlui. Atumţea elu ira un ficioru fără 
zboari, capu apusu, multu lucurtoru, ţi s-cilistisea ma multu 
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di tuţ noi şi ira tutuna alăvdatu dit a ndreaptiloru ali sculii şi 
a inspectorloru ţi vinea, ta s-ni controla. A lui ľi ira dişcľisă 
gura şi discutea ti politica actuală cu multu pasionu. Aţea ţi 
mi apurisii că elu di la un gură ncľisu avea agiumtă la un gură 
disfaptu. Di cumu iram şădzănda la trapeză eu ľi feciu ună 
ntribeari că  elu ira ndreaptor a unei degă a PD-că:

- Cum ľi u exiyiseaşti căbilia actuală a patriľei anoastră?... 
- aştiptănda a apanădisirľiei. Elu diunăoară ahiurhi s-greas-
că fără căpestru: 

- Partia anoastră nu ľi rezistă dot a rebelimlui comunistu 
ţi nu ľi arichi guvernara a statlui. Ma noi him năpoi săntoş şi 
vi s-ľi u arăchim şi va s-ľi azguñim aişţ soţialişţ clirunumsiţ1) 
a partdľei comunistă!... - grea elu di nicăpsira. 

- Ghini, ghini ma spuñimu că cum va s-ľi u loaţ di nău gu-
vernara!? Vahia cu forţă ică cu alumteari!?... - ľi u ntribai cu 
nţăpari. Elu s-apandăsii diunăoarľia: 

- Noi him democreaţ şi nu ñ-s-hărdzeaşti s-vănim ti gu-
verneari cu alumteari, ca cum feaţără comuştľi cu rebelima a 
loru! Noi vă s-ľi u lom guvernara singur cu alidzeari ndreapti 
şi democratiţi! - gri elu cu idyiľi zboari ţi grea protlu a par-
tidľei a lui pit mitinguri cu militanţiľi pistoş. 

- Vedz, vedzlu-u! Cănd ľi u ari dăsfaptă gura ca părpo-
di şi aistu, ţă ini s-crèchi di inati!? - u bitisi spunera elu, ma 
şi năsu s-aduchi că avea agiumtă la sculii. Căt intră nuntru 
elu ľi s-hipsi ntreaglu a lucrului a lui di dascu şi pană biti-
si mătiñiľi, nu putu ta s-dăsfărpăţea şi s-mutea mintea din 
eli. Anda s-prişindă cu coledzăľi elu s-nchisi ti la casă. Ncăt 
imnea pri anarga şi mutrinda avărliga şi nsus di căt ‘n ţeru 
aduchi că ndau nori murgoasi ma s-unisea cu un-alanta şi ma 
ľi u acăţe tut elu. Norľi agiocănda aspărea canda ma s-făţea 
hazări s-s-vărsea greutăţea a loru pisti ţară ţi avea dzăli niau-

1)  clirunumsiţ     =     trashigimtarë
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dat dit ploai. Cu aisti ‘n minti elu zburea pri tăţita cu veta a lui 
dzănda: “Cama ghini la s-da aistă seară pană măni dămneaţa 
şi singur pimăni s-nu da că aveam dzua a aniversarľei alu 
niagărşitlu Sila!...” - şi niaştipteata năpoi pitu a măduăľei 
ahiurhi ţi s-acuitească clipuri a mbănarľei cu ľirtatlu. Tuş ca 
ază cănd ma s-turea diadun di la sculii elu ľi spusi: “Am loată 
un carti di la hiľima ţi studiaşti nafoară di statu. Ncăt u ghi-
uvăseam cu zori u ţineam veta, ta s-nu s-ñ-vărsea lăcrľi ca 
vărsăñ din ocľi a mei, că mi ari arupsă dorlu ti năsă, scumpa 
alu tati. Ea ñ-spunea ti tutăli activiteturi a ľei di la sculii şi 
promisea că s-nvăţea multu ta s-inşea cu rezulaturi analti. 
Aistă nu esti ţiva. Ma aţea ţi mi alăsă ciudisitu fără gură ira că 
ea mundueaşti multu ş-ti cilistisirăli anoastri ţi u ţănem aco 
cu păradziľi ţi ľi pătriţeam mes di mesu. Ea ñă diţea: “Tate 
nu ti fă mirachi că şi mini am intrată tu lucru partaim(cu ori 
şcurti), ta s-nu vi ngrecu multu şi avau!...” - şi diunăoarľia u 
tiľeai ghiuvăsira multu emoţionatu ahiurhii s-zburescu pi a 
mea: şcreta di feată, ş-căţe esti ahănt ñică ľi lipseaşti s-cilis-
tisească şi năsă, că părinţľi a ľei nu sunt avuţ, singur cu 
avearăli ţi ľi sigureascu cu roga modeastă ţi u ľea dit lucrulu 
a dasclui… - şi tăţi năheamă ţănănda cu mari zori a lăcrilo-
ru, ta s-nu ľi u mutrea vărnu şi ľi vinea arăşăni că ira bărbat 
coptu. - Ti aţea alăi soţu ñ-s-vru s-ľi u pătrecu muľearma ca 
emigrantă tu Grecia!...” - tiľiă elu acuitira. Niaştiptata aduchi 
că avea agiumtă nănti a poartiľei alu apartamentlu a lui. Căt 
ciucă chiprulu ľi u dăsfeţi hiľisu ţi u prişindă; “Ghini vaniş, 
alăi tate!...” - şi u nsoţăsi după.

- Tea, tea -a-a! Multu gjini! Hiľiu, ñi u făţeş chefea! Aveas-
ca vinită cama nănti! - ľi u şuţă tatisu cu şacai. Căt intră nun-
tru neasi la trapeze a măcarľei şi acăţă scamunu a lui şi di 
nigrita ahiurhi s-măc, că măcarli ľi avea hazărăsit muľearsa 
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ţi ľi dzăsi cu buna:
- Ahăt multu ti ari loată foama, alăi barbate!? - şi tăţi. 
- Nicuchiră, ma ñ-gurleadză maţăli ti măcari! - şi indă mă-

cara pi tăţiţa. Anda bitisi măcarli adapsi. - S-şitii căt ngărcat 
iram ază, vi s-ñ-dai ndreptu! Căt işeam di la ună mătimă, in-
tream la alanta şi nu putui s-alăxeam ma ş-golu vărnă zboru 
cu coledzľi a mei! 

- Ai ndreaptu, - ľi u şuţă ea şi ahiurhi s-scoală vasăli şi 
armăserăli a măcariľei. Elu ca tutuna s-ndupără năheamă la 
căpitiñu, ta s-dăscurma şi s-ľi u furea vărnă bucată di oară 
somnulu. Stătu aţia ndupureatu amvălitu cu sazma di lănă 
pi nigrita şi tăţita minduinda şi făndăxinda alu soi di soi 
di clipuri ntricuti tu bana a lui umpluti cu undziri muşeati 
şi uruti. Di cum ira aşiţ pi tăţita ľi acuiti di nău induirea a 
spuneriľei a activitetlui a bandiľei eghiptianiloru di ľirtatu: 
“…Tu dzua alantă, multu crundu di niaprită caplu a bandiľei 
ţi dit tuţ soia a loru ľi u striga cu pseodonimlu “Tamango” 
ira sprigiurat că vă s-ahtisea cu ehţuriľi a lui. Ghini ma aţea 
seară caplu a bandiľei a eghiptiañloru a Ñoxiľei ľi feaţi ică nu 
ľi feaţi vărnă trei-patru săhăţ di somnu. Ahăt ira conţentrit 
la ndreadzira a planlu ali ahtisari, căt ş-căţe avea curdisită 
oara, ta s-dăştiptea la ora patru ghumătati. Ma a lui ľi inşi 
somnulu ţinspărdzaţi di minuti cama cătrăoari. Diunăoară 
urdzi pistoslu, s-ľi dăşteaptă fălcăryioţľi a bandiľei şi s-adu-
na la uborlu a baziľei, ta caplu s-ľi u didea dimdăili di soni ti 
axionlu di aţľei dzuuă. Nu tricu multu şi pistoslu ľi raporti a 
caplui: 

- Tută formaţionlu esti hazări, sum a ordinu a voastru! 
- raporti elu aştiptănda a dimăndăiloru a caplui. Elu u avea 
giudicată di nău planlu a lui, că  caplu a bandiľei di Țăricu u 
avea alăxită planlu ali afurari a primăteftloru di armi, că u 
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ştiea că contrulu a loru, poati s-ľi făţea vărnă  căpancă. Ma 
amfiulu ţi ira namisa di năş, ľi u adusi hăbara a lui ţi eľă u 
alăxiră loculu ali afurari. Caplu şi aţeu locu u cunuştea multu 
ghini, ti aţea nu avu ahăt zori s-ľi u ndridzea cătroară planlu 
a axionlu a lui. Anda s-bitisi cu ocľi a lui că oamñiľi a lui ira 
tuţ prezenţ ahiurhi s-ľi u dzăc:

- Gioñi, ază u alăxim planlu di aseară, că aţeau vulpa a 
ehţiloru u alăxii loclu ali afurari di la Puntea a Scumbiľei la 
Calicruţa a Ligiľei ţi ti aduţi ti la Grămşu. Noi va s-alăxim sin-
gur ora şi locuri iu vi s-ni dislucăm. Scupolu1) esti s-ľi u acţăm 
yiu şi ma nu putum ta s-ľi u acţăm, s-ľi u făţeam ţi s-muşcă 
loclu, şi s-u pătrăţeam tu duñeaua alantă! - gri elu şi anda tăţi 
năheamă adapsi: - Cai s-şuţ anaptea u şti năsu ţi u aşteaptă! - 
di nisălghită dzeastilu di la pistoleti. - Tora, nchisiţvi s-acţeaţ 
pusia nănti ţi s-agiungu eľă. Ncăt  eľă s-nchisiră ncălcaţ pi 
furgoñiľi a bandiľei, ţi pisti năsi ira ngărvăsită căt unu mi-
tralozu greu, pană agiumsără aproapi di la căpanăca, caplu 
cu pistoslu a lui ľi ncălcară a giplu şi s-nchisiră pit ună cali 
altă ţi u cunuştea multu ghini caplu. Bandiţľi niagiumtă la 
căpancă s-dupuneară dipi a fugoñiloru şi ľi deadră a cicor-
loru cu multu căştigă şi anarga, ta s-nu s-dăzvălea di banda 
sinirsită. Aşiţ cănd avea neasă ora ţinţi, ninga niaprită dzua 
nau, eľă u avea ncľisă căpancă a loru, ca tu vărnă ncľisură, di 
iu nu poati s-află caliyinşiri niţiunu. După vărnă dzaţi minu-
ti ira hazărisit aştiptănda alu ehturľi a loru. Nu tricu multu 
şi năş agiumsară ncălcaţ pi trei vaturi şi acţeară postblocu 
cu gardu di scănduri buisiti cu buiau albă şi aroşi. Capulu ľi 
mutrea giucărli a ehţăriloru di la un locu di iu ľi mutrea şi gi-
ucara pi anarga oamñiľi a lui ti ncurpiľara a ehţăriloru. Anda 
s-convugă că ira cliplu ti aprindira a focului cu tuti armăli 
pi năş dedi siñalu a dăsfăţeariľei focu. Tu aţeu clipu dipi tuti 

1)  scupolu         =   qëllim
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părţiľi s-avdză aurlu agru a armiloru. După aisti amăneari 
tufoasi ehţirľi ţi s-agudiră di niaştăptata s-sinhisiră şi agius-
ră ta s-afla vărnă canalu a  vărnă cheatră ti ľi scăpari aţľei 
agudiri lăftăroasă. Caplu a bandiľei di Țăricu strigă cat putu: 

- Him ncurpiľaţ, aveam cădzută tru căpanca a ehţărilo-
ru anoaştri ti aţea adunaţvi cu amăneari di cat năş, ta s-ľi u 
disicăm ngărdira a loru şi inşim dit aistă căpanăcă. Tu aistă 
căbăli tuţ fălcăryioţľi a lui cărţăniri ţi cafşunu s-scăpa cap-
lu a lui, ti aţea banda a Țăriclui s-şpartali. După a caplui ira 
arădiţ singur  niscănţi di pistoşľi a lui. Tu aistu clipu un pi-
umbu u agudi tuş tu păltăra dinandraptea. Cu zori mari mezi 
ľi s-aprucheară la vaturi şi u hipsără nuntru şi pit namisa 
a agudiriloru u dusră la spitalu a Ñoxiľei. Aşiţ s-ncľisi aistu 
axionu, ma capulu a bandiľei ţi u ngănea cu dulbii u mutri 
că ma ľi s-scăpa caplu a loru plugitu şi diunăoară ncălcăn-
da a giplui u urdzi pistoslu s-ľi u ngănea pri vitura a loru. 
Pistoslu u apreasi cu cătroara giplu şi s-nchisi după eľă. Pit 
tută ngăneara ľi striga a pistoslu: “Agiusea, cătroară ta s-ľi 
acăţăm niintrată tu căsăbău!...” Cănd eľă ma ľi s-apruchea a 
masnimiľei u agiumsără şi cu amăneară vitura a loru. Nsoţă-
seaţľi a caplu a Țăriclui s-căndărsiră că nu avea scăpari u 
chiundriră vitura şi avrapiră tu pădura di masni şi u lăsară 
caplu a loru ntru vitură, ţi di chirira a săndzlui ľi avea căd-
zută mălii. Atumţea caplu urdzi lăsaţiľi aţeai la fugă şi văniţ 
s-ľi u videm ehtrulu anstru cum esti. U vidzu că elu ira tesu tu 
cultuclu di dinapoi a viturľei. Caplu ľi băgă dzestulu la aorti 
şi achixi că ira ninga yiu. Tu aţeu clipu nu u ţinu veta ma dit 
urăteaţa mari ľi u băgă pistoleta pisti caplu ta s-ľi amină pi 
elu. Anda stătu năheamă nigritu urdzi: 

- Loaţlu cu tut vitura s-u aduţeam la apropiaţľi a mei, ta 
s-ľi u ved şi năş! - urdzi elu tiľeaţ. U loară pi vintura a lui 
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şi dusră la măhălău a loru, ţi ira mardzina a Nelui Nău ali 
pulitie. Căt agiumsără aco, caplu urdzi pi pistoşľi a lui s-ľi u 
dăscirca dipi vituri şi s-ľi u aruca tu pădina di la a măhălăulu 
a loru şi ľi urdzi şi fălcăryioţľi ţi ira turnată nănti di năş s-ľi 
u striga a tutlor ţi s-u videa ehturlu teasu psohiu, fără gură. 
Nu tricu vărnă ţinţi-şasi minuti şi agiumsără tuţ eghiptiañiľi, 
ţi ira di soia a lui. Fără ma ş-năheamă vătămari a sumeñiľei 
urdzi pistoslu s-ľi aduţea bidonlu di benzini. Pistoslu chi-
dusitu că ţi u vrea bidonlu a benziniľei ma ezita ľi u aduţea: 

- Giocă ţi ahtepţ, cătrăoară!... - Urdzi cu aspăreami năpoi. 
Tuţ tăţiră chiudusiţ că ţi va s-fiţea caplu. Elu ľi u arichi bidon-
lu şi ľi u vărsă ntreagu bidonlu pisti cadavra a ehtrului şi cu 
ciacmaclu ntru măñ dzăsi:

 - Cai vearsă săndzi di soi a mea, aşiţ va s-ľi u ardu! - şi 
ľi u arucă pisti cadavră. Tuţ ţănură tăţima ti una muşcutură 
di oară. Ahtisiri nispusă aistă a Caplui a Bandiľei. După ţi 
tricură vărnă şapti-optu minuti ţi cadavra s-arădea şi dit ea 
s-arăspanădi añiurizma arsătuasă, urutăoasă a carniľei di 
om. Tuţ prezenţľi acăţeră nărăli că nu u arăvdea dot aţea vohă 
ampăţătă. Diunăoară s-arăspanădi aistă uruteaţă pit la tuţ 
căsăbăitori, ñiţ şi măr. Cai u mutri şi cai avdză ti aistă cătrăţcă 
traghică nu ľi s-disalcheaşti añiurizma ampăţătă a arădemľei 
a cadavirľei, ţi di aua ş-nănti şi pitu yinisuri vi s-ľi fănirusea a 
tutloru!...” - spunea ľirtatu di Sila şi, anda tăţi năheamă adap-
si. - Aistă undziri mi băgă ntru minduiri multu ahăndăoasi. Ți 
soi fuscăş aistă zăconi a eghiptianiloru, ţi suntu multi săndzoş 
cu unu-alantu. Ntru tut chiroulu a naudzăţeahptiľei nu undzi, 
ma ş-goală ună oară ţi s-agudea cu bandăli alanti di soia a 
arbineşiloru!...” - căpsi acuitira Crati. Cu aisti ‘n minti s-acu-
iti că vă s-inşea ti adunara a soţloru. Diunăoară s-sculă di la 
divanlu iu ira ndupurată şi, anda uidusi nvăşteara, şi anda 
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s-prişindii cu muľearsa cu ună “Vidara buna!” inşi noafoară. 
Acăţă s-imnă cu jglioati aneargăoasi. Pi frămti ľi s-păscăni 
că tutuna añiurizma noastimă a agruñiloru şi avra frească a 
toamniľei. Niagiumtă la căfeneia ali Șpresi elu mutri căt ira 
ora, că nu vrea s-ira căma amneatlu di soţiľi, că năş ahănt 
vrea dapoia cai ľi ţinea şacăili a loru nţăpoasi. S-arăzbună că 
tu aţeu clipu elu ira crundu şi vă s-ľi scăpea aştiľei căbălii. Nu 
tricu multi şi agiumsi Tani ţi căt agiumsi dzăsi: 

- Ñ-u aveasca arucată ază, ai vănită protlu!... - gri elu 
niaştipteat că Crati s-ahtisea ti nţåpărli a lui şi adapsi. - Ună 
oară ľi u vidzu capra a oaiľei şi ľi dzăsi: Ua-a-a cum u aveas-
căke!... - ti aţea nu ti hărăsea că nu ñ-u ntreţ dot altă oară, alăi 
soţu a meu! - şi anda tăţi şidzu la scamnulu a lui.

 - Di iu u şteai că vă s-mi ahtiseam şi eu cu nţăpeari!? - u 
ntribă elu.

 - U ştieam, cum nu ştieam! Nu u alaş rastea ţi s-ţ-fug di 
ntru măñ! - şi tăţi aştiptănda reagira a lui. 

- U apuchirusescu1) că aţăia nu ţ-u ntrecu! - ľi apăndăsii 
elu cu arădeari. Tu aistă căbăli cu şacăi şi cu nţăpari a doilui 
soţ vinără şi alanţľi aproapi tu ntăñlu chirou. Tani, anda vid-
zu vinira a loru, nu ľi u tăţi zburira şăcaioasă dzăsi: 

- Vrea Crati s-ahtisea cu mini că eu căt ori vinea cama 
amneatlu u nţăpeam cu şacăi ti arădeari! Ghini me eu nu u  
lăsai s-mi bagă dinănti! - şi aştăptă cum vă s-ľea zburira cama 
nclo. 

- Nu ñ-armăni hatra şi nu mi nveru putei cu elu, că u 
aveam soţu bunu şi şacagiu! - u ncľisi Crati aistă căbăli. Anda 
avea vănit tuţ soţľi că tutuna la tavolina a loru cădzu ti ună 
bucată di oară taţimi, pană s-ľi u lo vărnu cama năti zborlu. 

- Cum dăţeţ ti ţi va indăm ma nclo zburira ti ază!? - ahi-
urhi zburira Luanlu. Tu aţeu clipu intră Hali:

1)  apuchirusescu     =   konfirmoj
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- Dicara nu esti prezentu Cristu, la s-zburim ti ipotisiruri 
actuali şi ti sportu! - s-apăndisii elu. Dapoia cafşunu di năş 
acăţă s-spună. 

- Am ghiuvăsită una carti cu puezii di poetu maru armănu 
Costa Guli ţi s-tituleaşti “Soneti”, - dzăsi Crati şi adapsi. - 
Di cănd intră democraţia ma ľi cănoscu poeţľi arămăñ. Mi 
arăseaşti aistu poetu că ľi cănti a dorloru şi a durinţloru ţi 
băneadză tu ahănda a sufliţiloru şi a inimiloru di aştlui mi-
letu contributăoasu ti mileţľi alanţ dit Balcanu iu diadun-
băneadză. Esti un liricu ţi poati s-ľi u bianeşti1) cu marlu 
Lazguş Poradeţlu. Dapoia acăţă s-reţitească puezia “Poetlu” 
tradus pi arbiniseaşti di năsu: “POETLU

Aţel ţi plăndzi căndu di pi pom
Cad frăndzăli di vimtu-ascuturati,
Aţel ţi poartă ‘n suflit adunati
Durerli ş-vrerli a catiunui om;

Aţel ţi ari minduiri curati
Ca apili di izvur căndu zvom,
Aţel ţi-alumtă s-nu-aibă ‘n lumi trom
ş-măxăñľ-a omlui s-crească cu-arăhati;

Aţel ţi ţăni braţăli dişcľisi
Ca un apanghiu ăngăldzăt di soari
   Ti-a oamiñlor măraţ nifapti yisi,

   Cu ărchili ngľiţati di arcoari
   Tu azbuirira-a lor pit vimtu,
   Șcretlu, l-aţel cu numă di-amiră: Poetlu. ”2) - bitisi reţiti-

ra. După u lo zborlu Hali ţi ľi interesea multu ghiuvăsira şi 
recităra a pueziloru că actoru ţi ira:

1)   bianeşti     =   krahasim, krahasosh 
2)   Costa Guli, “Soneti” , poetlu
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- Ñi arăsiră multu, macă ľi ai tradus pi arbiniseaşti, dăñili 
ta s-alegu niscănti ti reţitari! 

- Multu ghini, ţi ľi dau eu trăş di Mani! - apăndisii Crati. 
După spunira a lui ti litirature armănească u lo zborlu Luanlu 
dzăndalui: 

- Am avdzăt că ipotisiruri ali culăsira1) alu crimuri a co-
munizmlui ma căpseascu, ma s-higu ntru colinduri greci. 
Aşiţ ľi u intereseaşti alu lideruri a partidiloru politici că sunt 
ncăpuţ multi di năş ca uficieñ, giudeacti şi ca amfii tu aţea 
periodă! - şi tăţi năheamă. Tu aistu clipu arăsări Tani vidzăn-
da ali săhati: 

- Și eu am avdzăt ti aistu ipotisiru, ma tradzi multu chirou. 
Ti aţea la s-ľi u diadunzburimă una oară altă, că ni amănămă 
multu şi lipseaşti s-ľi u ìncľidemu şi s-ni dăsfărpăţămă 
cafşunu la casa a lui. - dzăsi şi tăţi. Aistă propună apanădă-
siră tuţ alanţ. 

- Aşiţ, Aşiţ! - diunăoarľia. După s-prişindiră cu una “Ghini 
s-videm!” şi cafşunu s-nchisi ti la casa a lui. Singur Crati ar-
masi cama amneatlu că avea arada ti păltiri păradzľi. Cănd 
inşi nafoară mutri că iuţido ira teasă puscutita a noaptiľei. 
Luñinidzea neonăli di cat dauli părţ a căľiloru a pulitiľei. Cănd 
s-hipsi la calea ţi ti aduţea ti la palatlu a lui u mutri pi ea pi 
anarga pană iu s-bitisea. Di dauli părţ neonăli arăspanădea 
luciñiľi a loru ţi u disica puscudita ca gľemñi lucinoş arădit 
unu dipi alanutu pană tu sonira a loru s-apreaduna2). Ncăt 
pisti frămti ľi s-păzcăni avra tomnească şi añiurzma noast-
imă ca tutuna a agruñiloru şi poamñiloru numeroasi a băh-
ceoru. Cu aistu soi di achicăsiri elu ira nvăţeat şi nu s-arichea 
s-ľi avinea. Aţeali aşiţ cum ľi mutrea, aşiţ ľi s-ştirdzea dit 
măduă cătrăoari. Ira altăsoi achixirăli ţi nu ľi dăsfărpăţea cu-
laina şi nu u alăsea nicartitu multu lungu. Cat ori ţi ntriţea pit 

1)  culăsira        =      ndëshkoj, ndëshkim
2)  apreaduna   =     mblidhen, shoqërojnë
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aistă cali ľi s-fănirusea clipuri mbăneati cu ľirtatu, niagărşit-
lu Sila aniversara ali acuitira a lui vi s-făţea pimăni, duminca. 
S-jgľiltea pi anarga minduinda cu fănirusira a lui a clipurloru 
niagărşiti a baniľei a lui. Ahiurhiea di la ñicurrami, tinăreami, 
bitisira a facultetlui, numira dascu şi trasferira di la una scu-
lii pi alanta şi tutuna nsoţisitu di năsu. Ma ază elu ľi mănca 
multi, dorlu ma u arupea ntreaglu. Cu aisti ntru minti niach-
icăsită s-află năti a poartiľei alu apartamentu a lui. Anda cică 
chiprulu, poarta ľi u dăsfeaţi muľearsa. Ncăt intra ea u prişin-
dii: 

- Ghini văniş, bărbate!
- Ghini ti aflai, scumpa a mea! - ľi u şuţă elu. 
- Cum u tricuş cu soţľi!? - u ntribă ea cu bunea.
- Multi Gini!? Că tutuna!? - ľi u şuţă elu şi ľi s-apruchiă a 

trapeziľei hazărsit ti măcari. După ţi s-ţiniziră zburira hiurhi 
şi bitisi ti ipotisiruri a loru di lucru şi famiľeari. Anda păr-
gatiră dzuuătorlu ti la sculii s-dusără ta s-doarmă ncľisănda-
lui şi azhtiľei dzuuă.

13.
Aţea noapti a lui ľi spăru multu lungă şi nu achicăsea că 

ira ‘n somnu ică dăştiptatu dit aţeali nyisări uruti. Ti aţea 
alu Crati ľi inşi somnulu a neadza a noaptiľei şi anda statu 
vărnă bucată di oară ta s-ľi u arichea somnulu năpoi, ma 
dit fănăsurira ţi ľi vinea şi ľi ntriţea pit minti apumori1) fără 
dănăseari, nu ľi u alăsară s-ľi u acăţă ma dip şcretlu di som-
nu. Di cum ira tesu sum ştruţ ľi s-acuitii indara a spuner-
iľei alu ľirtatlu ti istoria bandiľei alu Giagiururi: “… Laşlu ca 
puniripsitu2) ţi ira ľi dedi ordinu a pistoslu a lui ţi lo şi nin-

1)  pumoarã, apumori     =    makth, makthe   
2)  puniripsitu                   =     dinak, dhelparak
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ga vărnă doi-trei di fălcăryioţiľi di cama gioñili a bandilľei şi 
s-nidzea di căt la oara dzaţi ti lori dichea la aţeu prămăteftu 
alăvdosu şi mintimari, că aşiţ ľi u avea dată zborlu. Elu, ş-căţe 
ľi u avea dzăsă că va nidzea singur aco ti loari păradziľi, ta 
s-nu cădea tu vărnă căpancă mpăltită di năsu, pitricu pistos-
lu cu fălcăryioţiľi a bandiľei. Pistoslu ca tutuna “Sum ordinu 
a voastru capu!” şi s-nchisi ti la casa a prămăteftlui. Ncăt eľă 
ma ľi ancălca a giplui, caplu ľi dimăndă ninga unăoară dzăn-
dalui:“Mutriţ, că aţeu prămăteftu esti vulpă…” Aţea dzuuă tu 
bitisita a marţlui soarăli luţea şi ngăldza cama multu di dzăľi 
alanti. Cu aţea mintimari bandiţľi ľi s-aprucheară a casiľei a 
prămăteftlui. Casa a lui ira ngărvăsită di nănti vărnă patru 
añi, tu inşita a pulitiiľei di căt ascăpitata a soarlilui. 

Ti nidzeari la aistă casa nau a prămăteftlui ira năheamă 
diparti di la baza a loru şi ti intreari aco ira cu dăvrănsiri1) că 
avea simgur ună cali ti intreari ma şi ti inşiri, ţi u adivdzea 
cama multu că nu avea altā caliinşiri, simgur s-ntriţea pit 
uborľi şi casuri ţi u ngărdea pi ea. Ghini ma a caplui şi a bandit-
loru cănd s-nchisiră nu ľi u lugursiră aistă căbăli di măncara 
a experienţiľei a loru şi nu pistipsiră ca va s-ľi u ufilisescă2) 

prămăteftlu… A lui aşi cum u avea mpăltită planlu ali agudiri 
a bandiľei, ţi ahăt multu iľi avea cădzută piguşă a hiľisui, aşiţ 
ľi u adusi tihea. Aţea seară la ntreagă pulitia a loru di cănd 
tăţiră amnearăli ira hiptă tu ună tăţimi ahăndăoasă nividzută 
vărnăoară. Ncăt bănătorľi a Ñoxiľei lăftăriţ di amănearăli şi 
di aţeali undziri uruti ţi s-făţea tu aţeu chirou şi dit avdzăr-
li ţi s-făţea iuţido tu Arbinişii, patria a loru scumpă, ncľidea 
uşăli şi poartili cu lozuri şi durñea pit locuri apărati ta s-nu 
s-ľi agudea vărnă plumbu chioru ţi s-păscănea pit pingierăli 
a casiloru. Di alanta parti prămăteftu şi tatisu a lui ufilisin-
da experieanţa păţănă a banditiloru ahiurhiră s-realizească 

1)  dãvrãnsescu, dăvrănsiri   =  rrezikoj   rrezik, marrëzi, guxim
2)  ufilisescu, ufilisescă   =   përdor, përdorte
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căpanăca ţi u avea mpăltită cu tuti detaiľi. Aşiţ cum u avea 
lăseat cu doľi coledziľi tatisu a prămăteftlu s-alichi la teraţa 
a casiľei, ţi ira pisti a treilui etajuri şi şădzănda la poziţion-
lu ti aştiptara a bandiţloru. Eľi di cum ira ascumţ zbura cu 
un-alantu undziri ntricuti tu bana a loru. Ncăt agiumsi ora a 
vănirľei a banditiloru cu năş s-mpriună şi tatisu a prămăteft-
lui. Bandiţľi ncălcaţ pi giplu armatiţ cu calaşi şi un mitrolozu 
greu pisupră ma ľi s-apruchea a portiľei pit cala ţi ti aduţea 
la uborlu a casľei alu prămăteftu. Tatisu a prămăteftlui, anda 
mutri că caplu, Laşlu nu avea vănit diadun cu şpureţľi dzăs pi 
alui: “Vulpa nu ari vănită năsu!... Ľi dori sufltlu!... Ľi u aveagľi 
chela!... Ma eu vă s-ľi u tragu fără di altă tu aistă căpancă!... U 
am minduită şi aistă căbilie!... Nu ai scăpari…” Diunăoară ľi 
urdzi pi coledzľi: 

- Dăsfăţeaţ  focu pisti capľi a loru di nidănăsrari ti una 
bucată di oară, pană bandiţľi s-fricuşeacă dit aistă căbăli nip-
istipsită di eľă! 

- Ghini, cum s-urdzeaşti! - ľi s-răspundiră şi diunăoarľia 
amineară pisti capľi a loru. Nu tricu multu! Ţi videai bandiţľi 
ahiurhiră s-aminå di căt iu s-avdzea ascipirara a foclui 
niloată semnu şi aminănda di ncotu. Dit agudira a protiľei 
niscănţ di năş ira plugiţ di amănearli alu apăraţiľi a prămăte-
ftului. Bandiţľi dit aistă cabăli niaştăpteată şi dit andrălăsiri 
s-dăsfărăpăţără diunăoarľia pit dauli părţľi a caliľei acăţăn-
da a vărnului poziţionu nialeaptu ahăt ghini ta s-ľi scăpa a 
agudimiloru. Tu aistă apăţări nispusă protlu strigă un di p 
fălcăryioţiľi a bandiľei s-si ľi raportească a caplui ti căbălia 
a căpaniľei iu avea cădzută ta s-ľi căfta şi agiutari. Tatisu a 
pămăteftlui anda vidzu bandiţľi ţi s-fricuşiră di amănearli a 
loru ľi urdzi pi coledzlľi: 

- Amneaţ ca pi arala ta s-nu ľi agudiţ pitu locuri cu zăreari 



159Niagărşita  roman    

____________________

a trupiloru şi elu nu ľi mutea ocľi dit mutriri fără dănăseari 
dipi năş. Nu tricu multi şi după vărn tinţispărdzaţ di minuti 
ma vinea caplu cu ma multu bandiţ şi cu in mitralozu cama 
greu di aţeľi ţi s-fixeazu pi trei ciciori. Caplu ca alăvdăoasu şi 
mintimari ţi ira vini cu aghiusiri convintu că aştilor prămăte-
fţ vulpoş va s-ľi u spunea că cu cai ari s-fac. Tu aţeu clipu 
tatisu a prămăteftlu ţi aistă văniri a lui ma u aştăptea cu mul-
ti durinţă. Anda vidzu că bandiţľi ira aprucheat la uborlu 
nichirută ma ş-năheamă di chirou ľi urdzi coledzľi: 

- Tora amineaţ pisti naş cu foc dunusitu. Nu u lăseaţ 
niagudită pi aţeau ampăţătu, capulu a loru ta s-nveaţ că 
strămbătatea nu aminti pi ndriptita, strămbătatea pri dali-
chinea! - urdzi şi ahiurhi şi s-amină şi elu. Tu aistă căbălii ali 
alumteari s-amănea fără dănăseari di căt a doilui părţ. Ghini 
ma, ncăt bandiţľi nitrainiţ şi fără experienţă aminea nilotă 
semñi di tamami, alăsoi coledzľi a tatislui a prămăteftlui 
agudea singur pi semnu, trăş aco iu ľi u ndripta arma. Anda 
s-alumti vărn dzaţi minuti capulu a bandiľei lăsă arma di ntru 
măñ acăţăndalui ocľilu di nastănga şi u strindza. Singur putu 
urdzea bandiţľi să si astreagă: “Tridzeţvi”- aurlă pistoslu. Cat 
avdzără aistă ordinu a caplui năş s-trapsără fricuşiţ cama 
multu ş-di plugira a capului niştiută că iu s-ľi duţea ciciorľi 
singur s-ľi scăpea a căpancľei. Tu aistă căbăli caplu a bandiľei 
ľi lăsă bandiţľi şpurăñ adyisiţ la s-făţea ţi vrea tu yinitorlu a 
loru şi fudzi cu cutroara nsoţăsitu dit pistoslu s-aflea vărnu 
yiatru, ta s-vindica ocľiu.

 - Ma fudzi vulpa, va s-scap chela! - Diţea pi a lui tatisu a 
prămăteftlu şi adăvdzea năpoi pi a lui. - Ţi agudimă, ti agudi-
ri!? Ma năpoi armasi yiu! Di aişţ soi ţi nu aşteapţ!? Sunt crim-
ineľă!... Ma tora ti tora nu ncredu, că esti anaxiu di ocľiu ţi 
s-ľi u plugimă di dureari! - diţea elu mulţuminda coledzľi ti 
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agiutara a loru…” Niaştăptata elu u tiľă acuitira dit păscănira 
luciñiľi ali apriri. S-sculă di ‘n ştruţ şi ca tutuna dăsfeţi perda 
a pingierľei ta s-mutrea năheamă nafoară. Anda mutri di căt 
tuti părţiľi s-covigă că şi aţea dzuuă va s-fiţea chirou bunu. 
“Multu ghini şi ază vă ľi realize tuti lucriľi ţi lupsea s-ľi făţea ti 
la sculii ma ş-ti hazărsira ali aniversara ľirtatlu Sila. S-nvăscu 
şi spălă făţăli cu cătreoara s-dusi la trapeze a lucrului ta 
s-bitisea prăgatira a dzuuătorlui ţi ľi avea armasă di aseară. 
Prăgatira ľi măcă chirou multu. Ti aţea elu, anda vidzu ora, 
arucuti filgianlu cu lapti şi s-nchisi ti la sculii. Cănd agiumsi 
vidzu matitadziľi ţi ira adunaţ tu uborlu a sculiiľei ayiusi să 
si duc la cabinetlu a lui ta părgătească hălăţľi a nvăţăturilo-
ru ţi ti aţea dzuuă ira mplini fără niţiună gulită. Ti aţea aisti 
mătiñ a dzuuăľei ľi u acurmară cama multu di dzăľi alanti. 
Căt ľi bitisi mătiñiľi, anda lăsă băzmătăulu şi anda s-ncľivi-
ună cu coledzľi s-nchisi ti nidzeari ti la casi ti prăndziri şi 
s-dăzcurmea vărn oară, ta s-ira astimtu ti aţea seară cănd vi 
s-aduna cu soţľi. Nvăt priimna ti nidzeari ti la casa a lui min-
duindalui pi a lui. Dit eli, ulu ľi u avea arăchit ahăt multu căt 
nu mutrea niţi vărnu cănăscut ţi ntriţea nănti di năsu, singur 
căt vărnă oară ľi salute cu giucara a caplui. Niaştiptatea ľi 
s-amănti ună undziri di atumţea, ţi u spunea un cănăscutu 
a lui: “Tu măhălău anoastru suntu doi fraţ, ţi unu di neş ari 
fută tu ipsani şi ira inşită di aco cănd cădzu stalu, ca asasin-
tor alu fraţiloru lizeñi şi di frixa ţi năş poati s-ahtisea, avea 
ngărvăsită la dauli chioşli a murloru ali ablăi doi mitrolozi ţi 
ľi aminea seară di seară şi nu ľi lăsea s-căpsea ‘n tuti noapţiľi. 
Dit aistă uruteasă scăpană dzua ţi poliţia ľi adunăa şi ľi ncľisi 
năpoi tu ipseani…” Cu aisti ‘n minti s-află dinănti a poartiľei 
alu apartamentlu a lui. Ciucă chiprulu electric. Diunăoară 
poatea u dăsfeaţi muľearsa. Ntrăndalui şi ayunisindalui ľi 
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dzăsi a muľearslei: 
- Cătrăoară că ma ñ-cadi mălii dit foami!? - Ghini, ghini ma 

dăzvăştăti şi spealăľi unăoară, dapoia stă la trapăzi, că hazări 
ľi u ai prăndzlu! - u tăţi ea cu buna. Anda s-fănti nu agărşi ta 
s-ľi u ncľiucinea pi năsă. 

- S-ñ-băneadz scumpă! Ază mi chiucuniş! - şi adapsi. 
- aistă dzuuă u avui multu ngărcat cu lecţi şi cu niţ unu di 
coledzľi nu alăxii vărnă zboru! - gri elu şi tăţi. 

- Mini nu fui ahăt ngărcat greu! - ľi s-răspundi năsă. 
- Nu mi lasă multu, ñ-strigă după vărn oară, că va s-esu ta 

s-mi adunu cu soţľi! - ľi s-dămindă a ľei. Elu, anda s-ndupără 
di cum ira acurmat tu divanlu, ta s-căpsea diunăoară u arichi 
somnulu. Ncăt elu u fură somnu, muľearsa ahiurhi s-lo cu lu-
criľi a ľei di nicuchiră a casiľei şi lurăndalui nu s-acuiti s-ľi 
strigă a lui. Ghini ma năsu ca tutuna căt ntriţea ora pisti ună 
oră giumătati ľi inşea somnulu. Ti aţea s-sculă pi ciocoari şi 
mutri ora, ţi aspunea că ira amneată năheamă ti adunira cu 
soţľi. Anda s-nvăscu inşi nafoară dzăndalui a muľearslei: 

- Ma esu, că mi amăniai! - gri năsu şi inşi. 
- Ghini, ghini ma nu ti ameñ multu! - u dimindă ea. 
Calea, cănd elu ahiurhi s-imnă cu ayiusiri ti nidzeari 

la căfenea a ali Şpresi iu eľi s-aduna tutuna. Pit măduă ľi 
ntriţea soi di soi di minduiri, ti ţi elu nu ştiea iu s-concen-
tra diunăoară, niaştiptata ľi s-acuiti că ira amnatlu ca tutuna 
şi sotdľi va s-tăľea ti năheamă chirou cu aminata a lui. Cănd 
agiumsi s-hărăsi multu di că Tanlu nu avea vănit ninga, ta 
s-tăľea aşiţ cum făţea tutuna. Tu aţeau clipu Hali ľi gri. 

-Văniş soţu, căţe ti aminadh!? - şi tåţi aştiptănda a apăn-
didirľei a lui.  - Ţi s-facu, mi atăsi apropa a casľei şi dzăcu pi 
a mea că am chitou şi mi amănu di nivreara! - şi anda tăţi 
năheamă adapsi cu veta a lui. - Cu va s-ľi u făţea ma s-ira 
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Tani!? - niadaptănda ma nclo di frixa că potua s-acuitea ti 
dracu vărnu şi ľi u ahiurhiea tăľeara. Dup vărnă ţinţi minuti 
vini şi Tani, ţi nu aştiptă ma diunăoată ľi dzăsi alu Crati cu 
atădeari: 

- Scăpaş! Avusca vănită cama nănti! Nu ti fricuşea di aua 
şi nănti nu ti cărtescu ma! - acăţănda loclu a lui. Tu aţeu clipu 
tuţ tăţea mutrinda unu-alantu şi minduea cu veta a lui că cai 
va s-ľi u look zborlu protlu. Niadhtiptata u lo zborlu Crista. 

- Hiu autorizat dit lali a mea s-vi ncľemu ti loari pjesă ntru 
riamintira ali aniversara ali mpărţărľei  ţi familie va s-or-
ganizască ti lirţtu hiľiu a loru snguros şi alu soţlu anăoastru 
niagărşitu ľirţtlu Sila! - şi anda tătdi năheamtă adapsi. - Di-
mindărli ţi ni ľi u ngărkatu aieri u aveamu etimu ti măni. 

- Atumţea ti aistă temă u ncľidem şi ahiurhim s-zburim 
ti temi alti! - dzăsi Luanu achicăsinda di ahănda dureara ti 
soţilu niagărşitu, ţi ľi avea arăchită şi alanţiľi. 

1)Dup elu zborlu u lo Tani ţi ahiurhi s-spună că poliţia 
alu statlu ira sculat di nău dupå vărnu doi meşi ali chiverniţ 
al i mpriunirľei. S-riorganiză komisaristulu ţi ca şeflu a ľri 
s-numă Kolanu, ţi nu ita dingur gioni ma şi diştiptatu şi cu ex-
perienţ şi prerfesionistu ali poliţie. Elu aleapdi un stafu multu 
profesionalu cum ti trupa specială ma ş-ti şeflu alu chirerlhri 
a crimiloru. Şeflu a ľei multu mintimenu ş-căţe statlu cădzu 
şi vărnu patru meşi sascumsi şi nu ľi aspardi ligăturili a lui 
cu informatorľi şi ira informatu ti sctivitetuti alu tuti banfu-
ri ţi s-activiza tu regionlu a loru. Căt s-organiză şi completii 
trupa ali komisariatu ahiurhiră opersţionili ti ahudira a ban-
filotu, alu burgosurve ţi ira atăspăndiţ dit apsani, asinători 
periculozi. Ntru ntregă pulitie s-sbura ti oersţionăli sucseasi 
alu comisariatu şi ma multu s-spunea soi di soi dzăsăditern-
sti comisar Colanu. Aşiţ spunea că elu ľi u avea ngurpuľea-
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tu multu ori pi Laşlu ţi ira plugit di unu ocľiu tu căpănca a 
prămăteftlu, ma multu ori elu putea s-scăpa. După ahiurhi 
s-spună că poliţia alu statu avea ahiuhhită un operaţion ti 
căftari cu forţă hăpsăniţľi ţi ira asusiţ dit hăpsăñ tu chiroulu 
ali cădeara alu statlu şi di ţi ľi ira bitisită afatlu ali pridari vol-
untară. Ti aistu acsionu spusără unu cătă unu şi soţľi alanţi ti 
aţeali ţi avea avdzătă ică avea vidzută pit măhăladziľi a loru, 
ţi a căsăbăitorloru ľi u svula moralu, că va s-turea di nău 
bana normal după aţea cătrăţcă ţi apăţără tu aţeu anu urutu. 
Alu Crati tu bitisira aţľei adunari şi ti ună taţimi ţi ľi u cădzu 
a loru ti năheamăz chirou ľi s-acuiti spuneara concluzivă alu 
ľirtatu Sila şuira alu activitetlu a bandiloru dzănda: “Di cănd 
s-agudi aţea bandă agrăoasă alu Laşlu di tatisu alu prămăte-
ftlu ira cliplu di tamami ţi tu căsăbălu a Ñioxiľei s-şuiră şi 
s-arăspăndiră ti tutuna aktiviteta criminală a banditloru, di 
ţi şi statlu s-sculă şi ma ľi agudeaşti cu forţa armiloru şi cu 
infiltrira a namisľei a loru cu metodi poliţeadţi… Ghini ma 
ş-căţe s-elemină activiteta alu aţlor banduri uruti ţi lilicisiră 
ntru aistu chirou niagărşitu, aminarăli nu s-şuiră, eli indară 
pănă tu bitisira a toamniľei…” - concluza elu cu loghică araţi. 
Dapoia, anda inşiră tuţ soţľi di la localu prişindănda cu un 
“Noapta bună, Ghini s-ni videm!”, elu şidzu năpoi. Aistă şideri 
năheană ma multu s-feţi şi di ţi Luanlu ľi avea lăsată părafzľi 
ti păltira a căfeiloru, că va s-nidzea ti adunari un soţi altu.

Căt inşi nafoară  pisti frămti, făţ ľi s-păscăni că tutuna 
avra freacă a tomniľei. Ncăt imnea cu ayiusiri elu s-adiľea 
fără dănăseari achixinnda añiurizma a agruñiloru ţi tu puli-
tia a loru nu mănca vărnăoară tu aistă anotimpură. Niaştip-
tat u agărşi aistă achixiri. Mădua ahiurhi s-ľi lucrea, că cum 
atumţea s-afla namisa a şcăiloru alu Hali şi alu ľirtat di Sila 
cu vănira a mea tutuna cama amneatlu, şi căţe s-cilistisea 
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s-nu s-amănea. U ştiea că şi ază, Hali nu va s-ľi u lăsea arăhati 
cu nţăpărli a lui. Ti aţea acăţă s-minduească că cum va s-ľi u 
şuţa. Cu aisti ‘n minti s-află nănti a căfeneľei ali Șpresi. Deal-
ihea, cănd intră elu tuţ soţľi avea acăţeat cafşunu loclu a lui. 
Ncăt acăţă scamnulu a lui, aştiptănda nţăpărli a soţlory că 
nisţi unu nu ľi u nţăpă ca alanti ori. La trapeza a luru tu aţeu 
moment avea cădzută una tăţimi di tuţ soţiľi ţi ľi u ira acăţrat 
di dureara mari ti ľirtatlu ţi va s-u acuitea măni. Cănd vidzu 
aistă căbili timtă di pi tăţita dzăsi pi a lui: “Ti aţea scăpai dit 
ipupsii1) eu cama amneatlu!...” Tu aţeu clipu cafşunu di năş u 
vătămea mintea ti acuitirăli mbăneati cu ľirtatlu şi niţi unu 
nu ma s-făţea gioni s-ahiurhiea zburira ti aţea seară a aniver-
sariľei ali amăntira a sonlui a lui traghicu. Anda tricu ună bu-
cată di chirou nigriţ, nănti u lo zborlu ca tutuna Luanlu: 

- U umplu anlu ľirtatlu, ţi nu aveam namisa di noi, ni arup-
si dorlu ti năsu! - ahiurhi zborlu elu şi anda s-adiľi năheamă 
adapsi. - Nu va s-ľi u agărşim putei, va s-ľi u ţineam tutuna 
tu imnili anăoastri, va s-ni avinească pit yiurtiľi a baniloru 
anăoastri! - bitisi grira elu. 

- Aşiţ esti alăi soţu! - ľi u şuţără in dipi alantu soţiľi. Ahăt 
s-vru, căt s-frămsi tăţima şi s-dăsfeaţi zburira. 

- A nau ni lupseaşti s-u saidisim2)- acuitira aşiţ cum u  
cataxipseamu3) diadun cu păriţľi a lui ţi ľi u avea hiľiu singu-
ruşu ľirtatlu! - dzăsi un di năş.

- Fără di altă aşiţ va s-fiţeam! - dzăsi Hali. După năsu u lo 
zborlu Crista ţi spusi: “Di cum ñ-aveaţ ţactiţ, tatisu alu Sila 
ľi ari hazărisit tuti ţivărli ti săidisira ali aniversara a lui! Elu 
ñ-ari ncărcată s-va dzăc di parta a lui, că hiţ cľimeaţ s-ursiţ 
s-ľi u amăntim diadun ľirtatlu di scumplu, niagărşitlu hiľiu a 
ñeu! Ti aţea lupseaşti s-nu ľi u aspărdzem şi s-him tuţ preseţ 
tu aistă amăntiri! Aţeali ţi ľi lom pisupăr s-ľi harăzim noi ca 

1)  ipupsii   =     dyshim ;  2)  saidisim   =       nderojmë; 
3)  cataxipsescu, cataxipseamu  =  nderonim sipas meritës
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comisionu! Curuna cu scrritura “Niagărşitu s-hibă ľirtatu di 
Fililu!” şi cu ficitura “Di soţľi a lui!”, ncăt agiutara cu păreadz 
ţi apufăsim1) noi nănti di dau stămăñ tatisu nu dixeaşti1), ti 
aţea s-va ţi s-ľi u vulipsiţ1) voi!” - bitisi elu spunera. 

- Hă, ţi diţeţ, cum vă s-făţem!? - asbtără ntribara Luan-
lu. Tu aţeu clipu a tăţimiľei tuţ s-hipsără ntru minduiri că ţi 
apăndidiri va s-ľi didea. Anda tricu năheamă chirou nănti ľi 
s-apăndisii Tani: 

- Eu minduescu s-organizăm ună vizită Şelţan s-mutrim 
afreascăli alu zograflu maru Onufru1), ţi ľirtatu ľi avea ahăt tu 
inimă şi noi nu ľi u aveam vădzută varnăoară!... - pripună elu. 

- Multu ghini, di tamami ľi u ai minduită! - ľi s-apăndisii 
Luanlu. Anda bitisiră ipotisira a amăntirľei zburira s-dusi 
pit altăsoi di temuri. Alu Crati nu ľi fiţea tridzesri aţeali tu ţi 
zburea soţiľi tu aţeu clipu. Elu cu făndăxira a lui ľi s-amănti 
ună ipotisi niagărşită cu ľirtatu cănd u căpsiră di directoru 
a Muzelu Istoricu a reghionlu a loru. Nu lľi u avea vidzută 
vărnăoară cama dispiratu şi cama amurzitu pi năsu că tu 
aţea dzuuă ţi elu nu avea forţă ta şi s-ľi u prişindeai ca cum 
fiţea tutuna. Ti aţea nu ľi s-arăvdă şi ľi gri: 

- Ţi ai, căţe eşti gălbănit aşiţ, soţu! - u ntribă. Ghini ma elu 
nu ma ñ-didea dot răspusră canda ľi ira ncľisă gura. Anda 
u lo năheamă vrta ahiurhi s-spunea: “Mi strigară la oficilu 
a personelu a başciľei şi ñ-ľi u comunicară ordinu a dăscăr-
cariľei dit funxionlu a directorlu şi numira că dascu la sculua 
“Riamănteara”. A ñia nu ñ-vini arău că năpoi tu profesionu 
a men mi numiră. Ma multi mi dăspără motivlu a discăr-
carľei şi ti alăseara pi giumătati alu exponatiloru ali alumti 
Antifaşistă Naţional-libertati. Nu ştiu, nu ştiu că cum va s-u 
ntrecu aistu clipu multu durutu a bandiľei a mea! Mi ciudusii 
că cu cai mi zăvăndăsiră! Vahia u cănoaşti Zuberlu, ţi pană 

1)  Onufru   =  piktor i shquar shqiptar 
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atumţea nu ira aprucheat ca dascu tu căsăbău ca famiľie 
declasită tu perioda a monizmlui şi añia ñ-dedără scloţa că 
atumţea aveam purtată funxioni analti!... - bitisi spunira elu. 
Anda ľi tiľă acuitira aştlui clipu s-mindui s-ľi acăţea hirlu ali 
zburiri a soţiloru niţănută mintea la avineara a loru. Şuchiur 
ţi soţiľi nu avură mintea la mini, că a mea măţănea aľiura. 
Anda ľi bitisiră zburirli şi anda u lăseară la ţi oră vă s-ciucu-
tea ti măniľea inşiră ta s-nidzea cafşunu ti la a casi prişin-
dalui cu una “Noapti buna! Ghini s-ni videm!” şi inşiră na-
foară un dipi alantu. Tu soni armasi Crati şi Tani.  Căt Tani va 
s-aştiptea una soţu ţi vă s-ľi didea una cľimari ti la premiera 
neau ţi va s-giuca la teatru “Scampa” stămăna alantă şi ncăt 
Crati avea arada a păltirľei. Tu aţeu clipu alu Tani ľi vini soţlu 
şi s-dăsfărpăţă cu Crati ţi, anda pălti inşi  nafoară ta s-făţea 
ună jgľiotieari pit a protlu bulevardu a Ñoxiľei. 

Căt inşi nafoară ahiurhi s-imnă pi a anarga di singura. 
Niaştiptata cu fănărusira a lui ľi ntricu tuti undzirli a baniľei 
pan tu aţeu clipu. Ș-căţe mbănearli ira soi di soi, alui ľi s-acu-
itea tutăli că yii. Ma, anda ľi tricu pit măduuă s-dusi la aţeali 
undziri niagărşiti a unăñiľăenaudzăţeşaptiľei ţi a bănător-
loru ali Arbinişi ľi u dăsfeaţi multi dureari uruti slăbităoa-
si. Tu aţeu chirou urutu tut miletlu chiru sădoara tu firmurli 
rentieri. Cădzu statlu. Revoltira a miletlui şi patria anoastră 
s-nică tu săndzi, s-hipsi tu tu caosu fără guverinara a noimi-
loru. Ta s-băga tăţima şi alidzearli nali a cherşarlui Singriti-
ca ahorea biani krahas ali sculeari a poliţiľei şi ali armatiľei 
vinără to agiuteari trupurli dit staturi xeani ti agiuteari s-re-
alizea alidzearli normali. După s-sculă di nău poliţia  statlui, 
La pulitia anoastră s-numi şefu a comisariatlui Cosenulu, ţi 
păţănu chirou u organiză şi completă cu organică comisari-
atlu şi ahiurhi s-ľi ngănească capiľi a bandiloru şi hăpsăñi ţi 
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ira aratiţ cu cădira a stalui. Anda s-bitisiră alidzearli s-formă 
chiverniţa nau, ţi ahiurhi s-aduna armăli ţi ira.numeroasi 
ntru măñăli a oamñiloru şi Sira di seară nu căpsea amăneră-
li di ncotu, ţi cu ntriţeara a dzăloru s-arălea pană tu sonira 
a andrelui. Cu aisti fănărusiri nu u achixii că avea agiumtă 
nănti a poartiľei alu apartamentlu a lui. Ciucă chiprulu. Poar-
ta u dăsfeaţi muľearsa. Anda s-incľiucină cu năsă intră nun-
tru la cujină ţi ira şi cumată a şiderľei. După ţi s-ţinizi ncăt 
hiľisu s-dusi s-doarmă la udăilu a lui, elu zburi cu muľearsa 
ti ipotisiruri a taifľei a loru. And a vidzură şi programurli a 
sămbătiľei ľi dedără căreari s-ducă ti durñiri şi eľă.

14.
Ntru aprira ali patruspărdzaţľia dzuuă ţi va săidiseam 

aniversara alu ľirtatu Sila ti tuţ soţiľi fu una noapti altăsoi di 
alanti. Alu Crati ľi inşi somnlu multu crundu. Căt s-dăştiptă 
achicăsii că aţea noapti u avea ntricut cu multu angusimi ţi 
ľi avea dată trăsăriri1) şi ľi u avea lăseată urmi soi di soi ţi 
elu nu putea ţi s-ľi exiyisea dot mistiryipsira2) a loru. Anda 
s-diştiptă u aduchii că ninga ira noapti. Ti aţea stătu in ştruţ 
şi cilistisi s-ľi u arichea ninga năheamă somnulu. S-frimint-
ată3) căt pi ună parti căt pi alanta anarga ta s-nu diştiptea 
muľearsa că ľi viñea amărtii ti ea că aţea seară ira acurmată 
multu ti cătigursiri egzamini a matitadzloru. Ncăt stătea 
hiptu ‘n ştruţ a lui ľi ntriţea pit minti soi di soi di imajuri 
mbăneati tu ntreagă tricuta bana a lui. Minduirli ahiurhea dit 
ñicureama a lui aco diparti la scumpa cătăchisita a lui, dapoia 
induea cănd ira dupuneată diadun cu taifa a lui tu căsăbău a 
Ñoxľei, nsoţisirea cu zori alu ficiurţľi a măhălălui şi a scu-

1)  trăsăriri       =    drithërimë    
2)  mistiryipsira   =  sekret, misterioze
3)  frimintu, frimintată  =   gatuaj, gatuar
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liľei, giocuri di ñicurami, studeara tu universitetu şi pană la 
undzirli niagărşiti ali aţlui anu urutu. Ma tutuna di cănd ľi 
lăsă ľirtatu di Sila pitu făndăxira a lui ľi viñea ca yii nănti 
mbănearli muşeati, nispusi, duruti şi amari cănd s-acăţe pit 
giocuri şi pit diadunzburirli ti ipotisi soţăoasi cu ţi s-lo tutu-
na. Acuitirli nu ľi dănăsea. 

Ľi s-acuiti cliplu ali aţľei dzuuă cănd s-jgľiotea la parclu a 
căsăbălui a loru şi ľi spusi un clipu multu durutu dit a banľei 
a lui: “Eh, alăi soţu a meu, bana căt esti muşeată ahăt esti 
şi durută, ma cum ţido s-hibă esti vrută şi muşeată!...” Nu ľi 
s-agărşea aţea dzuuă ţi, ncăt ni jgľioteam diadum, elu multu 
trăsăritu ľi spunea durearli a lui suflităoasi ţi ľi ascălnătura1) 

dipartăoasea a hiľisľei ţi u avea pătricută ti studieari nafăoară 
di statu şi pit tuti aţeali undziri uruti a naudzăţeşaptľei. Ma şi 
durira ali măncari a mulearsľei ţi ira dusă emigrantă tu Grăţii 
ta s-amintea ti ţinira a studiarľei a hiľisľei. Aţea duuă elu ira 
multu dispiratu. Ti aţea căt u vidzu că ira tu aţea căbăli u 
ntribă:

- Ţi ai, căţe eşti aurătu2)? - elu ñ-s-apăndisii diunăoară. 
- U ai ghini tini, că ľi ai vruţľi a tăi auaţi şi nu ľi ai mbăneată 

şi va s-ľi mbăneadz vărnăoară aisti dureari ţi ľi mbănedzu 
eu! - diţea năsu şi năpoi ľi s-plăndzea a lui ti aisti dureari 
ţi ľi ira dişcľisi di cănd avea fudzită muľearsa şi hiľisea. Di-
unăoară adapsi; - Ma greau esti atumţea cănd mi mpărţu dit 
bileaie a lucrului şi mi higu ‘n ştruţ di durñiri tutuna ñ-s-acu-
iteascu eli şi nu mi acaţ dip somnulu. Ti aistă poţ s-mi ncľeañ 
somnufrămtu!...” - spunea elu. Dealihea şi mutrita a lui ţ-u 
spunea că ira somnufrămtu. Tu aţeu clipu u tiľă acuitira şi 
s-sculă dintru ştruţ şi anda s-nvăscu ahiurhi s-hazărisească 
ti nidzeari diadun cu soţiľi la casa a tatislui alu ľirtatu di Sila 
ti pămăntu3) a aniversarľei a lui. Anda s-prişindii cu muľearsa 

1)  ascălnătura    =    shaktonte;   2)  aurătu        =     i mërzitur; 
3)  pămăntu         =     përkujtim
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elu inşi nafoară şi acăţă s-imnă pitu a caľei ţi ti aduţea la casa 
a ľirtatlu. Căt agiumsi aco mutri că şi soţiľi alanţ avea agi-
umtă nănti di năsu. Tu aţeu clipu arăsări Luanlu ţi anda vidzu 
săhatea dzăsi:

- Him tu chirou di tamami, ti aţea aideţ s-nidzem la casa 
a tatislui alu ľirtatu, ta s-ľi alinăm a furgonlui ti nidzeari la 
mărmintu! - dzăsi elu şi ahiurhi s-imnă ntăñlu. După năsu 
ahiurhiră s-imnă şi alanţ pi tăţita. Cănd agiumsără acľimaţľi 
alanţ ma angălca tu furgonu. Di nigrita angălcară soţiľi unu 
dipi alantu. Tatisu a ľirtatui, anda vidzu că tuţ avea acăţet 
cafşunu loc tu şideriľi ľi dzăsi a şoferlui: 

- Nchisetăti tora, că nu aveam ma ti aştipteri vărnu 
altu! - urdzi năsu şidzănda la sediľia a lui. Căt agiumsără la 
mărminţľi a pultieľei pi anarga s-dusără la mărmintlu alu 
ľirtatu nigriţ, tăţiţ. Cafşunu di prezenţiľi stătea mprosţ, tăţiţ 
şi minduiţ pri a loru. Aşiţ stătură ună bucată di oară, acu-
itinda mbănearli tu nsoţisitea şi undzira traghică alu ľirtat-
lu şi arugatănda ti suflitlu a lui s-căpsea tu pace ti tutuna tu 
paradisu a lui. Apropiaţľi, oaspăţľi, soţiaţľi şi alanţľi ţi ira 
prezenţ anda s-saluta cu ľirtatlu lăsănda pisti mirmintu di 
mermeru curuñiľi şi tumbili di lilici spigiurăndalui ţi nu va 
s-ľi u agărşea putei. Tu aistă tăţimi ahăndăoasă tatisu alu ľir-
tatu u lo zborlu şi dzăsi: “S-vi ľi u muştinedzu ti hărăi şi ti 
ghineţa tutloru di voi! Am durinţă ţi di cum hiţ prezenţ la ais-
tu pămăntu s-ñ ursiţ la masă alu ľirtatlu, niagărşitlu hiľiu a 
meu ti măcari prăndzlu a lui ti ultima oară că nu şitiu că potu 
s-bănedzu năpoi la alanţăli añi, ta s-ľi u acuitimu diaduñ că 
aşiţ u aveamu zăcona!...” 

Aşiţ pi tăţita şi umpluţ cu dureari mari sufliţeaşti, 
s-mpărţără di la mărmintu a ľirtatlui dzăndalui pi a loru: 
“Tu pace s-u avinască suflitu a tău la bana nau fără tureari!..,” 
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După ľi u ancălcămă năpoi a furgonlui tăţiţ ti nidz eari la 
masa a prăndzluiaştăreat dit părinţľi a lirtatlui. A tutloru ţi 
ira cľimeaţ tu aistă pămăntu ľi s-acuitea pi a loru aţeli dzăli 
uruti a 1997-tľiei, ţi cu uruteaţa a ľiei arichi di ncotu alu cai 
şti a cătlui gioñi anoştri. Anda bitisiră măncara a masľiei a 
pămăntlui, s-mpărţără dit pămăntu cu cľiucinara cu părinţľi 
a ľirtatlui, alanţľi partiloţľi(participanţi)şi cu unu alantu 
cu ună diguşiri dzăndalui fără boaţă: “Nu va s-ti agărşimu, 
soţu! Niagărşitu vi s-mbănedz tutuna ntru imniľi şi sufliţľi 
anoşţ!...” ncăt cafşunu di năş s-nchisiră ti la casuri a loru, alu 
Crati imnăndalui ľi s-acuiti aţea seară săndzăsită ţi s-hăbări 
ti sonlu alu ľirtatlu... Atumţea Tani ľi hipsi măñľi sum guşă 
ta s-videa nacă ľi curea săndzli ică nu. Anda ľi ţănu dzesţľi 
năheam aduchi că zăndzli nu ľi curea dip. După mută dzesţľi 
di la guşi achixi eľi ľi ira muľeată. Diunăoară ľi mutri dzestľi şi 
aurlă: “Săndzi, săndzi-i-i!” Ti aţea controli băgăndalui măñľi, 
ta s-nvăţea di iu ľi curea săndzli. U vidzu că s-curea dipi chip-
tea a caplui. Pimtu di aistu factu ľi dzăsi diunăoară a soţilui 
ţi ira agudit pisti capu. Di cum ira turburaţ cu zori aflară ună 
vetură şi u pitricură tu spitalu. Yiatru căt u mutri dzăsi “Ari 
bitisită!”. S-aflară tu un căbili nispusă. Di un parti dureara a 
chirerľei a soţilui, di alanta parti cum vi s-ľi u hăbărea taifa 
şi prinţľi a lui. Ti aţea, anda u minduiră ghini ľi dedără cărari 
s-nidzea la Crati ta s-jli spunea undzira amarăoasă, şi ta s-ľi 
u didea ună minti cama mintimenoasă. Aşiţ feţără.  

Cum u giudicăştiă, cum s-u hăbărim tatisu a lui!? - gri 
Tani. 

- Ghini aveaţ faptă! Mini munduescu s-ľi strigăm alu 
Prenu, ţi esti nipotu a lui şi şti cum s-ľi spună a lui, că cum 
u ştiu mini cu năsu s-ľea durecľi, că ľi u şti suflitlu şi inima a 
lui, că di cănd u lăsă tatisu s-cilistisi năsu ti criştira a nipot-
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lui! - dzăsi şi adapsi. - Mi aştipteaţ năheamă căt s-hăbăreascu 
muľearma şi fudzim diadun! - şi fudzi cu agiusiri. 

Anda vini Crati diadun bitură ciciorľi ta s-ľi striga alu 
Crista ta s-ľi u diadunzburea şi cu năsu ţi cum s-ľi hăbărea 
părinţľi alu ľirtatlu. Priimnăndaui u aflară variantlu cama 
coptu cum vi s-ľi u didea aistă hăbari nispusă ahăt traghică.

Dit gura a soţloru, ncăt priimna ti nidzeri la casa ľirtatlu 
nu ľi u inşea niţi ma ş-goalu vărn zboru di ‘n gură. Tu aţeau 
clipu alu Crati ľi lucrea mintea fără dănăseari. Niaştiptata 
dzădzea fără boaţă pi a lui: “Singur taifa, prinţiľi alu Sila şi 
noi soţľi a lui u şteamu că cum u mbănămu aistă cătrăţcă 
săndzăsită ţi ni alăsă urmi niagărşiti nu singur ntru banăli 
anoastri, ma şi la tută omneasca a putieľei a Ñoxiľei...”

Ş-căţe omneasca a pulitiľiei cu triţeara a chirolui 
năheamă căt năheamă ma ľi agărşea undzirli ali aţľiei căbilii 
urută, ghini ma căt văroară pingănă seari inşea vărnă giucatu 
şi amănea di ncotu cu armi năpoi. Aisti amneari niaştiptati 
făţea ziñii1) ma multu, că arichea bani fără dănăseari. Tu aistă 
căbăli undzi şi chirera alu ľirtatu, niagărşitu soţilu anoastru 
Sila.

Anda s-bitisi masa a prinţiloru alu Sila şi anda s-apărţără 
cu năş după zăcona, Crati diadu cu soţľi a lui feţără nin-
ga ună bucată di oară cali pi ciciori tăţiţ. Ma pit sufliţľi şi 
imniľi a loru, nu ľi dănăsea minduirľi, fănurisirli alu clipu-
ri ămbăneati cafşunu pi a lui cu ľirtatlu. Di atumţea ari tri-
cută(esti arucututiă) multu chirou. Părinţľi a lui nu băneadză 
ma, soţľi a lui sunt arăspăndit pit duñeau tu emigraţon, nis-
cănţ sunt dusă pit alturi lucri şi funxionuri tu cap-căsăbău şi 
aistă anivearsara ali acuitira a lui nu ma s-yiurtuzeaşti ma… 
Ma unu di soţľi a lui u vidzu că aistă ămbăneari traghică s-ľi 
u arucu tu un romanu, iu s-vearsă tuti impresionărli2) a lui ti 

1)  ziñii       =     dëm, dëmtim
2)  impresionărli =  përshtypje, mbresa 
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aţeau chirou urutu, slăbitos al Arbinişii, ţi nu s-agărşeascu 
putei… Ti aţea romanlu u titulai “Niagărşita”.

Ligor Thano
Bitisi, Tirana, la 16.01.2020
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