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Aştiptănda ali numiri - dramă -

Ligor THANO, poet şi scritor pi armăna,
esi dininti a cititorloru armăñ cu ună dramă
nau
“AŞTIPTĂNDA ALI NUMIRI”. Moto:
străbănarea şi dramuli a fumel’iloru armăni di
Arbinişii, tu chiroulu ali intrari a democraţil’ei
plurală. Di ună parti zorili, ţi didea emigrara
a armăñiloru diadun cu arbineşl’i ti ună bamă
cama bună şi di alantă parti zorili, di aţeai
ţi stătură şi giucară di la ţenturi urbani pit
căsăbăi ma mari ică ti la metropolu.
L’i urăm al Ligor ti aistă operă nauă,
dupa volumuri cu poezii “Boaţi ţi strigă”,
“Puripsira”, romanuri pi armăna “Namisa
di munţ aumbrigrei”, pi armăna şi arbineasa
“Niagărşita”.
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PÃRÃSTÃSEREA CU AUTORLU
Hiu amintat la 16 di Agustu 1944 la Greava di
nsus (Grabova), ma cãnãscuta hoarea arãmãn ali
Arbinişii. Tu anu 1970 am bitisit facultatea di limbă
şi literară la Tirana, am lucreat dzaţi añ ofi ţeru militar.
Mi mutarã di aclo, ca om nibindisit şi cu ideii liberali. Am lucrat dascal pi sculii cãnãscuti tu reghionulu şi cãsãbãulu Ñocas, ma nclo tu capitala Tirana.
Cu intrarea ali democraţii, la anu 1991, s-organizã şuţata “Arãmãñiľi dit Albania”. Tu aistu chirou
mi cunuscui cu cărţ di autorľi clasiţ pi armăna. Pi
aisti cărţ şi cu conlucrarea ti limba armănă, ma ahoria cu revista „Fraţia”, agiumşu su nveţu limba cu
citeari şi scriari, dupu dixionari cum al Papahagi aşi
şi al Tiberius Cunia.
Limba u ştieam di cu ñicurami, ama nu ştieam
yramili şi multu sboari ta s-espiriam ţi aveam tu sfl
itlu printre poemi şi prozi păna la romau.
După volumuri cu poezii “Boaţi ţi strigă”, “Puripsira”, romanuri pi armăna “Namisa di munţ aumbrigrei”, pi armăna şi arbineasa “Niagărşita”, esu
dininti a cititorloru armăñ cu ună dramă nau
Tora ma esu dininti a cititoriloru armăñ cu drama “AŞTIPTĂNDA ALI NUMIRI”.
Moto: străbănarea şi dramuli a fumel’iloru armăni
di Arbinişii, tu chiroulu ali intrari a democraţil’ei
plurală. Di ună parti zorili, ţi didea emigrara a
armăñiloru diadun cu freaţil’i arbineş ti ună bamă
cama bună şi di alantă parti zorili, di aţei ţi stătură şi
giucară di la ţenturi urbani pit căsăbăi ma mari ică ti
la metropolu.
Autoru
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Caractirili ică personajili:
Niculachi Blidu(Nicu) …. Dascu vechi(59-u di añi)
Violeta(Leti) …. Dascală pensionară(55-ţi di añi)
Crati Mara(Crati) …. Dascu simatitu(53-ei di añi)
Polikseni ………Directoru a căsăbălui di Tirana(53-ei di
añi)
Buiaru…. Directoru a horloru di Tirana(40-ţ di añi)
Luanu…. Șef di personelu a căsăbălui di Tirana(45-ţi di
añi)
Pali …. Șef di personelu a horloru di Tirana(43-ei di añi)
Inspectori etc.
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Ntănia parti
Ntănia scenă (intrari-soniri)
Proiectu:
Prolog + Epilog
Subiectu ali aştľei dramă vă s-crească pit digresiuni di la
Ntănia parti şi şi scenă iu s-riamintește acţionu alu Nicolachi
după căntara a scrisoarľei ca aspunera a lui, Nicolachi….
(... după ămpărțăra cu Crati că, și căţe era vecľiu,
s-inchiseaşti ăntru aruiri, dispăratu, Nicu ľea ună carti di la
oaspilu și colegu Crati exact ăntru aţea dzuuă cănd u lo decizia
a numirľei permanentă ... )
Acţionu:
Arătata(Intrara) (a năntiľia scenă ţi ufiliseaşti şi difturseaşti
la tuti ănchisirli a loru )
Diadunzburira ăntru taifa a loru (ca la năntiľia scenă) cu
Leti ....
Pitriţeara a cratľei di căt aruira
Andamusiri la Directoria a Ănvăţarľei di Tirana
Ţeremonia a numirľei
Ăntru soni: “Am loat numi ... Am loat numi ...”
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Pustagiu: – (Vini la intrara a palatlui puştagiu...) Tine hii
Nicu Blido!
Nicu: – Po,po! Eu hiu.
Pustagiu: – Ţ-ari vănită ună carti ti la tine dit nafoară, ţi
lipseaşti s-ţu dau di persona ndreptu ăntru măñi avoastri,
contră cundiľara a tea!
Nicu: Po, po! U aducheascu că s-va s-u cundiľedzu.
Pustagiu: – (ăncľidi cianta şi fudzi cu bicicleta) Mersi!
Nicu: – Nu este ţiva, nu este ţiva. (hiptăndalui a cartiľei
nicantată ăntru pungă.) S-ălu măc draclu, hiu amănatu ti andamusira la Directoria a Ănvăţarľei! U căntu ma ănclo cu irinipsiri, cama amneaţ!
Un di dascľi: – Hă, ari vănit dasclu Nicu!?
Nicu: – Am vănit, am vănit s-vedu căţe ni au cľimat di
niaştiptati!
Un di dascľi: – Ai ndreptu. S-videm!... S-videm!...
Nicu: – Ari tricut multu chirou ţi ma aștiptăm. Ni scăldisim.
Nu fuscărcan corecţ!
Un di dascľi: – S-hibă ti ghineţ!...
Șef di personelu: – (Tu sală cădzu tăţimi. Ahiurheaşti comunicara a numirloru) Niculachi Blido s-numeşte dascu
efektivu ali sculii x…
Nicu: – (Cu ordinu a numirľei ăntru măñ intrăndalui ăn
acasă) Ătru soni s-feţi!... S-feţi!... Oh, căt multu u am aștiptat!...
Leti: – (dispeărată dit amănara a bărbaţu, Nicu) Ăntru soni
agiunheş! Şhchiur! Pit tut nănti a prăndzlui nu acăţat niţi ma
şi unu lucru cu măñ. Spuñimi cătroară şi pi şcurta că ma ñă
s-aravdi!... Ţi ţ-dzăsără la DĂ-ri!?...
Nicu: – Ăntru soni!... Ăntru soni!...
Leti: – Ma hă de, grea, scotu, ţi ai ti diţeri!?... S-feţi ică ma
nu s-feţi numira!?...
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Nicu: – ... Ñiu dedră apufăsira a numirlei…
Leta: – Uh, căt mi hărăsiş alăi bărbate!...(angăľindalui pi
năsu)
Nicu: – Altăsoi di alanti ori, la directorie ni s-feţi ună
ţeremonie, ţi, şi căţe modestă a ñia ñi spăru axită. Etimăsită
cu multu rafinare di căt directora, ămpărăndalui a cafşunlui
ali apufăsirăli şi urarindalui lucru ambaru. Nu ñi avea undzită
vărnăoară s-ămbănam ună ţeremoie ali numiri di ahăt multu
dascľi…
Leti: – Bravo s-vi hibă, aceamu urari aţľei muľeară, şi căţe
nu u am vidzută şi cănăscută vărnăoară!
Nicu: – (vidzutăndalui tv.) Leti, Leti, ti pălcărisescu eş şi
mutrea cai easti la uşă că suneşti chipru!
Leti: – U avdzăi, u avdzăi… Ma esu!...
Nicu: – Cai era ale muľeară!?
Leti: – Pustagiu, Pustagiu, carti, carti di la Crati ...
Nicu: – U ţinu zborlu, cheratălu!... Nu ñi ľu amină carta!...
Ghini, multu ghini, Crati! U ştieam că eaşti soţ ti capu (pisti)!... (dişcľisănda ali carti cu cătroara)
Leti: – Căntlu, căntlu! Nu ma aravdu ma perieryia! ...
Nicu: – Ascultațmi: “Durutu soţu şi colegu (simatitu) a
meu scumpu! Ma ţ-scriu şcurtu singur căt s-ti pirufurisescu că
agiumşu ghinisăntosu vrutăndalui idiu ţivea şi ti voi. Ti pirufurisescu că năpoi hiu tu căvuli nisigură. Ninga nu am scoasă
iznea a şiderľei, ăcăt bănedzu ti niscănt chirou la apropiaţľi a
me. Fusca disculii stabilizara ma multu di căt u am mumduită
nănti ţi s-mi ănchiseam, ma cu agiutara alu Dumnidzău dzăcu
că vi s-mi sitemescu. Ună oară altă vi s-ţă scriu cu detaľi ti
andrăľi a meali, ţi nu avuscan bitisiri. U bitisescu aistă carti urăndalui tuti buneţăli a baniľei şi angăľindalui cu multu
doru!
Sucrati.
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Bruxelles, 00.00.2003 “
Nicu: – Ti am dimăndată (avertizat) alăi Crati, că vi s-ľu
avai ahăt lişoară, di aleptu tu vrăsta a tea! Neise s-feţi cum
s-feţi nu s-faţi ma. S-ti angănă amareaţa! Aistă ţ-ľu urăscu cu
tut suflitu, alăi oaspi!...
Leti: – Idyea ţivea ţ-ľu urăscu şi mini!
Nicu: – U amintesşti cum s-ănchisi aistă alăxira a loclui
anoastru dau añi nănti!?....
Leti: – U amintescu, cum u amintescu? Şi cu tut detaľi!...
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Ntănljea parti
A doiľea scenă
( ăntru taifa(fumeaľi) a dascľiloru pensionişti ică
strălucirea a unui căsăbău cu tradiții ăn domenu a educațiľei
...)
Intrari (Intrari ăn a nătľei di Ntănia scenă)

Leti: Căţe ti aminaş, bărbate!?
Nicu: – Fui cu Crati, bimă căt ună căfei diadună. Și … u știi
ţi ñ-dzăsi!?... “Vi s-fugu Tirana. Casa u văndui. Vi s-ancupuru ună altă aco. Nu am ţi s-facu ma aua!? Vi s-fugu după a
hilñiľei, ţi ari acăţat un lucru bunu aco.”
Leti: – Multu ghini aveasca faptă!...
Nicu: – Cănd ma vineam, cala ñ-s-dusi ăn mi că şi noi poati
s-făţen idyea ţivea (lucru)…
Leti: – Nu ľu ari minduită arău. Eliminăm hărgilăchi tepăru
şi idyea chirou ăľi sistemăm ficiorľi adunăndalul stogu.
Nicu: – Po, po. Cum vă s-dizligăm aistu ipotisi!?... (tăţiri)
Leti: – Nu știu. Nu știu… “Nacă aţea muľeară alu ţinţlui
etaju va s-ancupră ninga casă ti hiľisa!? S-u ăntrebu ună oară.
Nicu: – Ntreabu, ntreabu! ... Căt cama troară.
Leti: – Vintu hiľi a mei o la fiii mei (prişindalui). Vi s-ălu
spunu ună minduiri ică ma ghini u vulipsiri ţi u avem loată
diadun cu tatătu avoastru. Vi s-u vindem casa di aua şi vi
s-ancupărăm ună altă ăntru Tirana. Aistă esti faptă anaghea,
anda him ămpărţăt pi trei. Tu aistă căbili nu ălu fruntedzăm
dot bănara. Cum s-aducheaşti aistă esti singura cali ţi vi s-ni
aduc tu prutimisiri. Cum diţeţ!? U avem minduită ghini!?...
Hiľii: - Nu s-faţi (cu hărăsiri) cama ghini!? (tu idyea scenă
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familiaeească)
Nicu: - Ăntru soni vinămă şi la Tirana (tu casa nau din Tirana după niscănţ meşi).
Leta: - Ni s-dusără tuti pi ambara: vindera a casiľei, aşiţ şi
ancupurara a apartamentlui aua. Cu aistă mindueascu că u
dizligăm prota ipotisi a cilimeñlui şi anoastru.
Nicu: - Ai ăndreptu, aşi esti, ma...
Leta: - Vinămă, alăi băebate. Tora ni s-vea un lucru ti tini.
Aľiura di educaţie nu poţ s-lucredz iuvea altă ică ma correct
nu poţ s-ti ţivicuseaşti1). Şi cum s-veadi va s-ľi u aveam disculu s-ľi u sigurăm un loc ca dascu.
Nicu: – Po, po, ma minduescu s-s-ľi ndriptedzu Directorie
al Educaţie (a horloru) di regionlu ali Tarani. Ñ-au dzăsă că
aco poţ s-ti sisteedz ma culaina. S-ľi u apudiximu2) unăoară,
ale muľeară. Ma la s-fac, ţi fac. Măni va s-mi părăstisescu aco,
şi căţe documentili personali ñi ľi au pitricut ntru aţea di
căsăbău.
Leta: – Ghini, ghini aşi fă.
Nicu: – (crundu dicudimnraţ, tusinda…) S-ľi u măc draclu,
căt troară ñ-inşi aistu şkretu di somnu!? Nu ñ-s-şadi tesu, ma
ţi s-facu ţi esti ahăt crundu!? S-mi nvescu şi s-esu… esti multu
crundu. S-ľi dişteptu alanţľi, ñ-ini arău ti eľi!... Ma atumţea ţi
s-facu!?... S-aşteptu ninga năheamă, duoă s-mi nvescu şi s-mi
nchisescu ti DE-ţľei (s-antăvălea3) pit udălu căt nclo-ncoaţi)
Leta: – Ţi ai alăi bărbate ţi eşti sculată ahăt crundu!?...
Nicu: – Ţi s-am!?... U am minta ti la lucru. Mindueascu şi
mpăltescu diadunzburiri ti andamusira cu şeflu a personelu ică di singura cu directorlu. Căt mpăltescu un variant,
ñ-spăreaşti nitamamu, după ntru clipu anăngăsăescu4) variantu altu, di nău altu… Şi cu tut aistă, niţi una di eli nu ñ-ľi u
umplă mintea ică ma correct ţi va s-funxioneadză di dalihea
(ică reală).
1) ţivicuseaşti
2) apudiximu
3) antăvălea
4) anăngăsăescu

= rregullol, përshtat
= provoj
= rrutullohet
= nxit, stimuloj
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Leta: – Ma căţe u ľea cu ahăt sinhisiri1)!?... Ľi u exiyisiş2)
correct ipotisea, că eşti ntru pragu a pensionlu, muľearma tu
pension, ficiorlu student la universitetu ti studeari, alantlu
căt ari bitisită şi ninga nu esti sistematu pi lucru; ahtari că
hii protlu a taifľei şi ai ananghi di căt ma cătrora s-ti numeşti
dascu fără di altă. Ncredu că vat s-ţ-ľi u ľea ntru considerată
şiv a s-ti numescu tu vărnă sculii di nau añi di mardzina alu
căľiuri proti, ta s-nedz şi iñ cu autobus că, helbete, tora tini
eşiti auşitu…
Niku: – Fără di altă aşi va s-facu. S-dzăsi, s-feaţi…

1) sinhisiri
2) exiyisescu

= emocion, probleme,
= shpjegoj, përkthej
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Ntănia parti
A treiľia scenă

Ăntrari (nănti ali scenă)
Pali: – ( namisa a dascloru alanţi ntru arada ti adunarari
cu şeflu a personelu ali DE-ţľei unu căt unu. Nănti ali scenă)
Voi u aveaţ arada!? Intreaţ ntru oficiu! Mi părigursescu. Şef
de personelu ali DE-ţie di region;u a Tiranľei! Ma voi?...
Niku: – Cunuşterăli(Generalitati) a meali sunt nfăţişati1)
ntru căftara cu scrieari. Ncredu că nu í nevoi s-ľi u diftursescu.
Pali: – Ah, po-po, aveaţ ndreptu! Spuneţñi, vi pălăcărsescu
pri adurara ş-pi şkurta ipotisia ţi căftaţ s-dizligaţ!
Niku: – Hiu dascu vlecľiu ntru pragu a pensionlui. Am
vănit Tirana di itia di fumeaľi. Macă esti posibili s-mi numaţ
ntru vărnă sculii di hoară, mardzina di cali ţi s-ľi u acaţ autobuzlu di căţe s-adycheaşti că vrăsta ari faptă lucru a ľei
tora. Şcurtu nu potu s-ľi u facu nidzera la lucru pi cicioari ca
atumţea tu tinărama a mea. Ma, ş-căţe hiu aşatu, a lucrului
ľi am chiundrită corectu şi iu ţido ţi am servită u am spusă
aistă. Ti nu ľi u adivdzeari, aistă u spunu şi păhărli a lucriloru
ţi s-ľi mpriunescu a fişľei personală ca cuadru di educaţie…
Pali: – Ti achicăsii mulu ghini. U am plăsată2) di tamami
ăncreadira ipotisia avoastră. Ľi u dzăcu, aveam multu păţăni
locuri di lucru, ncăt căftari ti numari au nfaţăşată multu
căftari nali ti ľi numiri. Ti aţea va s-ľi u aveam multu zori
ti ľi u numari, cu tut impresionurăli ţi plăsai di aistu protu
contact cu voi, di sigura multu buni potu va s-ľi u dzăcu că
mi feţitu bunuvoitorlu3) avoastru, aşiţ ta s-am durinţă s-va
agiutu. S-achicăseaşti ti căt zburimu mi va s-ľi nfaţăşedzu a
1) nfăţişati
= pasqyruara
2) plăsată
= krijuar, bërë
3) bunuvoitorlu = dashamirin

Ligor Thano
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directorlui, ţi esti copetentu s-apufăsească.
Niku: – Dacortu domnu şi multu spulaite ti conţentrara şi
căştigara avoastră.
Pali: – Aşiţ cum ľi u dzăşu, va s-făţeţ ghini ta s-ľi u aduneaţ
singur directorlu şi s-ľi u părăstiseţ insă căftara avoastră.
Ateu esti copetentu şi poati va s-ľi u da varianturi concreti.
Niku: – Fără di altă, fără di altă va s-ľi u adunu. Ninga
unăoară spulaite. Patjetër, patjetër do ta takoj. Edhe ñëherë
faleminderit.
Pali: – Ah, mi ľirtaţ, căt nu agărşii!... Ľi aveaţ adusă decumentile personali ntru cartoteca ali direcoria anoastră!?...
Niku: – Nu, nu domne, ma suntu ntru cartoteca a DE-ţiľei alu
căsăbău, anda aco ľi pitricu directoria a dicasterlui( ministriľei).
Pali: – Nu ari ipotisii, idiu esti.
Niku: – Va pălcărsescu ñ-spuneţ că ntru ţi dzuuă şi ntru ţi
oară faţi aştiptari directorlu!?
Pali: – Dzua a vinirľei la ora 14oo.
Niku: – Spulaite!
Pali: U aveam ti nsărţinati1).
Niku: – (nănti scenă, cala ti şuţări tila casă) Fusca tipu
di babageanu, aistu Pali! După a zburirľei poati s-hibă şi cu
suflitu bunu. Goală ma s-hiu arăsu di aista aradă că tutuna
am fută corectu tu custusira a oañiloru cu cai cuvintedzu
di ntănia, ahăt ma multu nu aişti soi funcţionarii ţi tutuna
bănădzu cu aduchiri di servilu a şefuloru, ma lisă potenţă
pi alanţľi sum năş. Eh, ţi dzăcu şi mimi(eu)!? Nu, nu faţi
parti ntru aişti soisăzi. După a gririľei ţ-alăsă ipresionuri că
amăneatu ira scoasă di la vărnă ună hoară di Tirana, ti activitetu di partieacu di ľi u avea numită tu aistă sarţină. Ma
di alanta parti s-videa di limpida că nu putea s-inşea dot di
pisti a directorlui(a competentlui), di pănă că mi dimindă ţi
ľi u andamusescu şi năsu. Aşiţ cum am avdzăt că elu, ma că
1) nsărţinati =

për detyrë, për mision
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ľi s-umplă mintea, creaşti ncreadira a lui, ti numeaşti. Aşiţ ľi
u avea numit Samiulu. Cu tut că ti elu avea intreată un oaspi
a lui dintru dicasteru(ministrii), ţi ñ-dzăsi: “Duti, ciucuteau,
că ti bitiseaşti lucru elu, maxus ti dascľi cu eksperienţă!...”
Tu soniľia va s-ľi dzăcu aşichearee. Nu am cănăscuţ. Nu hiu
ănvăţeatu cu intreari. Ntru măna avoastră. Ma că ñ-agiuţ, va
ţ-ľi u ştiu ti tiñii. Nu s-şti!?... Poati ta s-ľi u muştinedzu1) aistă
vărnă dzuuă.
Directoru a horloru: – (namisa a dascliloru alanţ tu aradă
ti adunari cu DE-ţľei a hoariloru, ţi aşteaptă interesaţli hn
cătă unu. Nănti ali scenă) Ursea domne! Cum u aveaţ hala!?
(loatănda alu mutriri ţi s-ľi u avdzea cu căştigari mari)
Niku: – Po, po! Ia domne director hiu un dascu vecľu, inu
dntră unu căsăbău cu tradită tu pada a educaţiľei, furţatu
di ipotisiruri a fumeaľei şi că hiu ca caplu a ľei, şi că hiu tru
oragu a pensionlui am nevoi s-mi numescu ca dascu….
Directoru a horloru: – Ľi u aduchii multu ghini că ţi căfteaţ…
(anda s-mindueaşti năheamă)Vă pălăcrisescu ñ-parastisiţ pi
şcurta ntru retrospective biografiľei avoastră!
Niku: – Fără di altă domne… “Hiu aminteat tu anlu 1945 la
ună hoară a regionlu x. Anda am bitisită sculia pedagoghică
a Ñoxiľei, am ufilisită ca dascu ntru niscănti regionuri şi hori
di aľumtrealui2), ntru ţi hiu numatu dit dicasteru a educaţiľei.
La anlu 1975 bitisii universitetu di Tirana cu arupari di lucru
şi di atumţea am prăxită3) di maisturu muşeatu di dascu pit
sculii aľumtrea di anamisa şi di optu añi a căsăbălui a meu…
( poati s-adavgă )
Directoru a horloru: – S-ţă dzăcu dealihea, cum mi arăseşti
tiplu avostru, ti aţea trăş di ază ti mini(eu) viniţ ti ahiuhiri
lucru ntru sculia x aproapi di Tirana. Cu mini voi nu aveţ
ma lucru. Va s-loaţ apufăsira a numirľei la şefu a personelui
( s-află prezentu tu aistă adunari ndodhet), şi luna nchisivi
Aştiptănda ali numiri - dramă -
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diunăoară luna ntru sarţină…
Niku: – Spulaite, spulaite domne directoru!... (s-disculţă
mpărţănda cu buna cu năş. Calea mindueaşti)Dumnidzale, ţi
ciudii, căt troară s-dizligă aistă ipotisi!?... Nu ñ-s- ncreadi putei că va s-bitisea ahăt troari şi fără acurmari… Samilu ñ-avea
dzăsă că aistă ipoţi va s-u aveaţ mult discula, di itia că ntru
Tirana ari anăpădiri mari şi ari multu dascľi ntru aştipteari…
Ma vru tiha şi u dizligai aistă. Ciudii că ţi achicsescu ntru
ahănda!? Ună boaţă ñ-dzăţi cu dizdriñari: “Bravo, Nik, ľi u
arucaş ninga unăoară arăulu!” Ncăt ună boată altă cu gelozii şi ironii u rispindzii elu: “Nu ti hărăsea ahăt troară că di
la diţeara pănă la fiteara s-mparţ di ună nreagă Amari!” Ma
căţe s-mi dispăreadzu ntru soniľea şeflu a personelui ñ-alăsă
inpresionuri si alu un om ţi u ţăni zborlu, tiransu di-averu, nu
poti s-ñ-ľi u şuţ frăndza putei!?... Căţe s-ľi u duc mintea ntru
araua, ma ghini s-nu ľi u aspargu a vetiľei aistă arăsiri dulţi
şi diunăoarľia multu hărăilitică.
Krati: – (avinănda di dinăpoi niklu) Koli, alăi Koli!
Niku: – (ciudusitu) Hă, alăi Krati, ma tini ţi vrei auaţi!?
Krati: – S-mi adunu ş-mini cu difrectorlu ti nuamari. Am
vănită şi mini Tirana. Tora căt viñiu. Mi amineai că cala mi ciucutii cu un soţu. Ti pălăcărisescu mi aşteapă năheamă căt sintru şi mini ntru ciucutiri că singur un personu amdinănti!
Niku: – Fără di altă, va s-ti aşteptu.
Krati: – Ľi u bitisiş lucru, ti ipuşisii ţivea!?
Niku: – Zuburim dapoia la cafene isihăsiţ.
Krati: – Po, po ai ndreaptu.

Aştiptănda ali numiri - dramă -
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Ntănia parti
A patruľia scenă

Intreari (nănti ali scenă)
(Ntru trapeză la căfenea ningă a DE-ţľei, ţi va s- difturseacă
la tuti părţľi diadunzburira namisa di doi soţ şi simatitadz
vecľi)
Niku: – Krati, s-dzăcu dealihea, añia ñ-spăru că mi
aştiptară ghini, ta s-nu dzăcu multu ghini! Ñ-dzăsi ta inu ti
loari apufăsira di căt luna, ma… că ţi am ună priaduchiri arau.
Krati: – Nu,nu, Kola, nu ti amurzea că va si facă.
Niku: – Ma aţăia ţi ţ-dzăsără?
Krati: – Şi a ñia ñi ľi u ipuşisiră ti la ună horă di căt la zona
a Krabľei, ma multu nu ştiu ţi s-dzăcu, goală că s-află mardzina a caliľei naţională şi ti aduţ autobuzlu trăş a locu. Nu avui
că ţi făţeam, u apăndăsii. Tini u ştii hiu hallexhiu.
Niku: – Ghini ai faptă.
Krati: – Kola, tini u ştii că mini am un dracu di zăconi ţi
ľi mutreascu cu supţărimi oamñiľi. S-hiu alătipsitu, ama
aţeu şefu a personelui, nănti ñ-alăsă ipresionuri dit a unui
omu babagian, buneaţă vrutu, ghini ma după a ndau cicutiri
pi arada cu năsu, anarga-anarga ma dăzvăleascu ună altă…
Va s-dzărs tini “nu esti dicăbili s-dzăţ că esti aşi!” Ghini ma
ia ţi esti… Dupu zboarpăţăna a lui, elu s- cilistiseaştj s-ľi u
mutrească cu detali că cu cai ari si s-fac… Macă ari dicăbiliri
ţi s-s-stringă(imponească)... ică nu poţ s-ľi u aduţeaţ durearea di cap ţi va s-ľi u rezeceaşti elu, ti aţea ţi proecteaşti cu
aţea loghica a lui di burocratu abuzivu ţi postlu u mutreaşti
ca vărnă vacă ţi muldzi. Nëse ka mundësi të të imponohet… Ş-căţe nu va s-aspuni di disfapta cu aţeli tăţitami ică
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cu pitriţearli “diplomatiţi” di aduchiri elu “di-avera si tradzi
nănti di tini ca lucurtoru corectu”. Cradimi, s-ľi plăngu cilimeñili, ai ti videari, ma nu inşi aşi!...
Niku: – Vahia, vahia aşiţ va s-hibă, alăi Krati, ma mini nu
ncredu ta s-aibă di aişţ soi di oamñ, ahăt ascumtoş, ahăt cinic. Cinic… Dăcu min, fără ticlifi!...
Krati: – S-ľi plăngu tuţľi, mu dizligai aistu tipu! Va s-ľi u
dăspuľeascu aşiţ cum ľi u ari nată măsa, aşiţ cum esti dilihea.
Niku: – Stă, alăi Krati, ţi ţ-vea aţăia s-ti ameşţ ahăt ahăndu,
ai cilimeañ ti ţineari, muľeara fără lucu, ti aţea poti şi s-u
păţăşti!
Krati: – La s-esă iu s-esă! Mini va s-ľi u facu ta s-ľi u zgrămu
aţeu muţu apăţătu, dizgustuosu.
Niku: – Ghini, ghini tini u ştii, ma căştigosu, mindueati
multu nănti ţi s-u faţi!... Suntu luchi vecľii, tricuţ a luchiloru
aţei, alăi Krati!...
Krati: – U ştiu, u ştiu, ma ş-mini nu ľi u măcu săpuna cu
caşu. A hitrului, cu vulpisiri, a niscruplui, cu niscrupuliri…

Aştiptănda ali numiri - dramă -
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Ntănia parti
A ţinţľia scenă
Intreari (nănti ali scenă)
Krati: – Domne şef, domne şe-e-ef! (avinăda di dinăpoi)
Voi ma vi aştipteam. Vi pălăcărsescu s-ñi ndreadz un ciucutiri di singura. Anda voi s-zbureascu nntru privata…   
Şefi: – Tora ti tora nu potu. Am ună aduneari di lucru cu
directorlu. Ma ayiusescu… Ñ-s-feaţi amneată. Mi aştipteaţ
aua măni, di căt la ora 07:00!...  
Krati: – Spulaite! Di sigura va s-ľi u aşteptu.
Niku: – (la ună trapeză dintru cafenee ningă ali DE-ţie, ţi
repeteaştipit la tutăli diadunzburili namjsa di doi soţ ică di
colegii vlecľi) Hă, alăi Krati, ţi ţ-dzăsi şeflu!?  
Krati: – Ira acăţeat cu directorlu, ma ayiusea… Tini u ştii
că ma ţ-băgai eu(mini)!... Nu ţ-s-mparţu culaina. Ñ-alăsă ciucutiri. Va s-ni adunăm aua măni dimneaţa, anda, ş-căţe ira
sămbătă, eľi nu va s-u făţea arăpăsari, di itia ali greautaţa
“mari a lucrului”. Va s-ľi u plăngu “hala”!  
Niku: – Krati, eşţ dracu a draclui, nu ţ-ľi u măc cănli
ciumaglu(ămpărţănda)!
Krati: –(n căfenee...) Ursea domne şe-e-ef!(cu geesturi şi
anda şeflu acaţ loclu indaşti) Iuţido ţi am lucreat cu ipuşisirişi
pasionu. Kudo kam punuar me përkuştim dhe pasion. Multu
ori imnănda pi cicioari pit hori di cama dipartăli, fără cali di
maşini, vahia ş-fără păni...
Şefu: – Aveaţ ndreptu…, aşiţ esti. Nu ľi u giocă toplu. Ghini ma ază suntu alăxiti chiroili. Statlu ari sigurată giucara a
dascurloru digeaba. Eľi negu şi inu fără disculii. Tutuna ma
s-părmirăsescu abienturi a mătiñdarľei. Tut aşi şi păitirăli,
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cu tuti că armăni ninga ti părmirăsiri ect.
Krati: – S-ţ-dzăcu dalihea aisti añi dintră soni am lucreat tu sculii di cama bunăli a pulitieľei di iu am vănită.
Hiu piriursitu ta inu tu metropolu ti furñii multu săntoasi
famiľeari. Am dau feti tu unversitetu şi nu potu s-ľi ţănu ma
nu lcreai. Mulearma ľi u am fără lucru. Ari inşit tu asistenţă
nănti di trei-patru añi, anda uzina a combinatlui iu ea lucra
s-ncľisi. S-aducheaşti că… Tu ţi disculii mi aflu. Ti aţea va
pălăcăriseascu, ta s-mi numiţ, aşiţ cum zburită. Ananghioasă.
Ma că s-hibă putută ună oară căt ma trăoară. Aista mi
anăngăsăii ţi va s-ľi u ndriptedzu dreptu la voi. Di alanta parti cum ľi si dzăcu a zborlui nu aveam cănăscuţ ţi s-ni agiută,
ti aţea şucurtu nu aveam “oaspiţ”. Nu ñi armăni ţivea altă,
goală că s-investescu consacrara şi profesionalizmu a meu di
matintor… Nacă voi mi agiuteaţ ti sicurara lucru, va s-ľi u hiu
ghini aharistu şi va s-mi cilistiseascu muştinedzu cu putearli
a neali… S-aducheaşti nicreari ipotisiri ti voi…
Şefu: – Va aducheascu domne, va aducheascu. Ma… lucru
esti că aveam multu căfteati, ncăt locurili adyisiţ suntu multu
păţăni, ti aţea va s-ľi u aveam multu discul… Goală di aistă ari
multu matitadz alţi ţi aşteaptu arada a numirľei. Ari di aţeľi ţi
au şi trei-patru añi ntru aştipteari. Ntru aistă căbili s-lhea cu
minti că cănd ľi u ini arada ti voi… Cu tut aţea voi duţeţvi la inspectorlu a cartotecľei parastăsiţ căftara avoastră cu scrieari.
Ma di tamama diadun cu elu completiţ decumentaţionlu ţi
cafti pratica administratescă ti numarli. Nivrutt s-va ţănu
cu nădii siguri, va s-ľi u videamu ţi va s-făţeam ti voi… Esti
ghini ţi nidzedz ti ľi u cicutiri dintră măni, că anda măni ari
şi dzua ali aştipteari cu cuadriľi matindadz n aştipteari. Ľi u
acuitiţ că hiţ sugeraţ dit mini ti contactari cu elu, că eu nu va
s-hiu prezentu n aştipteari, di itia că hiu acăţeatu cu ipotisii
altă ţi ñ-ľi u ari ncărcată directorlu. Tora ghini s-ni videm!...
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Krati: – Ghini s-ni videm, domne şef!... (Minduitănda pi a
vetiľei după mpărţăra cu şeglu) Oh, Dumnidzale!? Ţi s-ľi dzăţ
aţiľei, cum s-ľi u badz numa!? Fără di altă limbă di vulpă,
multu enigmatică. Di tamami adhiţ cum am crieată ipresiona.
După limba “dulţi ca di babagianu” ascundea scupadzľi a lui
di coruptatu. Aţeu vrea, cum s-videa, fără di altă muştinari ti
“lucru”. Fusca fără ticlifi ti asmulsiri, ş-căţe elu esti cu arugă di
statu. Lipseşti s-u dizvălescu cama nclo. Ţi părmitii caftă!?...
Krati: – Cu ridifisirli ţi au armasă din casă poati s-ľi u pingu şi vărnă şasi meşi. Ma după!?...
Niku: – Haifi, nu ti aspari că va s-ľi u ntriţem şi aistă! Ai
agărşită că aveam tricută disculi şi cama geali!?
Krati: – Uh, năheamă căt nu agărşii, ni s-vea s-negu la
inspectorlu a cartotecľei s-ľi prudipsescu căgtara şi s-ľi u
mutreascu nacă ñ-ari vănită dosarlu, ta s-ľi completescu
conformă a proceduriloru administrativi. Aşi mi dimindă
şeflu.
Niku: – Fudz, fudz! Ma ti aşteaptu aua. Ñ-u măc mintea
că va s-ľi u bitisraşti troară lucru aci. Nu ncredu că va s-aibă
multu voañi. Fudz, fudz! Hait, s-ţi neagă ambară!...
Krati: – Aşi dzăcu sji mini. Mi aşteaptă aua că viñiu!
Şeflu a cartotecľe: – Ursea, ursra! Va pălcărisescu staţ!
Krati: – Spulaite!
Şeflu a cartotecľe: – Ţi ipotisi va adusi aia la oficiu a
catotecľei DE-ţľei ali hoară!?
Krati: – Ma, ia, cu dimnidara a şeflui am vănităta s-umplu
decumentile administrativi ti numari, ti ţi hiţ voi copetentu.
Şeflu a cartotecľei: – Fără di altă va s-vi agiutăm! Ľi u
aveam ti sarţină.
Krati: – Ipotisia chiundreaşti că ninga nu ari agiumtă dosaru personalu di cuadru di la dicasyetu ali educati. Di cum
hiu informatu poati ţi in nutru a stămăniľei, ncăt a ñia…
Aştiptănda ali numiri - dramă -
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Nu mi aşteaptă chirolu. Voi s-ľi u aghiusescu procedira
administrsyivă ti numara, anda ari posibilitati ţi s-mi numeascu trăş di măni…
Şeflu a cartotecľei: – Domne, nu tiscăñisea! Nu esti ipotisii
u dizligăm cu munati aistă. Preliminari scriaţ ună căfteari cu
sciari ti mumiri. Mpriunţľi ună CV-i şcurtă, ună certificat di
aminteari dit oficiu a fulirľei ţivilă, şi ninga unu veveu ţi hiţ
bănător a Tiraniľei.
Krati: – Ursea, domne şefu! Aisti săntu documentile, ľi am
etimi.
Şeflu a cartotecľei: – (anda ľi arucă ună mutrită, anda ľi
arucă une mutrită ca di hetusu) Atunmţea pi reguli. Diadun
bitisim lucru.   
Krati: – Multu spulaite! ( şi ntru fudziri) Domne şe-e-e-f!
Şeflu a cartotecľei: – Ţi vreaţ adivdzaţ? Griţľiu! Ma ľi u
advdu.
Krati: – Va pălăcrisescu, nu loaţ ti atău, macă hiu vinitu
proaspitu şi anda u am oaspiţ, ţi s-mi informedcu, va s-ţ-facu
ună ntribari: “Va s-facu numiri nali?”  
Şeflu a cartotecľei: – Fără di altă că va si facu. Ma… Cum?...
Cănd?... Hiţ diştiptatu singur s-ľi u dizlidzeţ cama nclo aistă
ţi ľi u dăşu...
Krati: – Aşiţ dzăcu şi mini. Mi aşteaptă auaţi că viñiu.
Niku: – Dzăşu mini că va s-ľi u bitiseai troară. Căt ghini că
nu ti amneaş multu!
Krati: – Va s-ţ-spunu ţiva nau ţi dăzvălii. Va s-ti ciuduseaşti
fără misură. Cănd s-ţ-ľi u spunu va s-ľi aducheaşti că căt ti
plănfzeari ahăt esti ş-ti arădeari.
Niku: – La s-ľi u avdzăm că tdi fusca alstă!? Am dzăsă mini
că eşţă dracu tini, alăi Krsti. Că cum ľi ndredz zboarăli ti ntribari, ta s-eşă aco iu vrei tini.
Krati: – Anda ľi dedu căftara diadun cu licenţa a bănarľei
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Tirana cu adresa exactă şi numru a telefonlui ali casi, u ntribai nacă va si s-facu mumiri nali. “Fără di altă ţi va si facu.
Suntu multu lovuri goali. Ma aişţ şefuri ľi u facu di castila discula. U aducheaşti singur tini. Nu dau di ncot imajuri aţei. Şi
ta s-u ştii, ş-căţe u ştiu, pănă s-nu u-aundzi, chera nu ñardzi
şi ti alasă fără ţivea.” Dicari, demec lipseadhti s-mi “aruc”(sdau ruşfet) ta s-mi numescu dzăţ tini. «Aşi lupseaşti s-faţ,
altăsoi aua la uşa a directirľei va s-armăñ. Ţi dzăţ alăi Koli,
aşiţ fusca lucru arsară s-mutrescu (hov të shof). Dicari cum
s-vedu buboľi aişţ suntu ligaţ cu unu-alantu. Ti lau şi ti spelu
cu zboari muşeati şi, macă nu va s-ľi u culturireaşti gepa…  
Niku: – Cu şăt u ncľideş zburira..
Krati: – Nu, nu, ma ntru clipu u ntribai că căt ira păzara. Eli
ca fără di arău ñ-ľi u aştiptă pisti şaptisuti di ñiľi di păradz.
Ma ghini, mini (eu) am fută directoru di sculii tu regionlu a
mru, macă mi numescu cu idiu funxionu căt neadzi păzara.
Ti aistă s-va dau ori ma multu. Loai curaiu şi u ntribai băpoi,
macă nu s-faţi ñ-si şuţ păradzľi. “Iu ari nu s-faţi auaţi, pliclu
a şeflui, elu ţ-sălgheaşti apufăsiri ntru măñ. Nu ari frică că
poati s-ľi u angălisescu. Ţi frică!? Di singura. Xitãxira1) cafti
şaiţ. Ari di aişţ soi!? Nu ari…”
Niku: – Cu un zboru şi mini poati s-ñ-ľi u giocă ma nu
atucai, dzăţ tini.
Krati: – Ti Dumnidză, am frică că aşi esti.
Niku: – Cum minfueaşti? Va s-atuţ!? Ică va s-muţ mănă!?
Krati: – Po, po, va s-mutu mănă. Fusca analti păzara!? Nu ľi
u muşcu dot mini. Nu ľi u aveam minduită ahăt analtă. S-ira ti
vărnă dausută e ţinţi di ñiľi ahia, ma ahăt putei.
Niku: – Luna, luna, Krati, va si s-veadă şi aistă a mea. Ñ-ľi
u asparăsă humorlu aisti ţivări scandaloasi ţi ñ-spuneş. Mi
turbescu. Monnstruozi.
Krati: – Hali mari ni au acăţeat. Ţi nu ľi u acaţ şcretlu di
Aştiptănda ali numiri - dramă -
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om şi nu tradzi? Koli, macă vrei fudz tini, că mini va s-mi duc
şi ninga unăoară di formala la directorlu, ş-căţea u ştiu că sişţ
nu si disică cullaina.
Niku: – Ghini, ghini, ma fugu. Ghini s-ni videam luna năpoi!
Krati: – Ghini s-ni videm! Va s-ti aşteptu pănă s-neagă ora
ti aştipteari.
Niku: – (mindueaşti calea) Tuti aţeali ţivări ţi ñ-dzăsi Krati, ma mi asparu, aştloru aparatcicuri ñiţ, nu ľi u s-acaţ besă
culajna. Eľi tu ahourhita ti căpriţusescu1) cu zboari “muşeati”,
ţ-u mutu farri mădua. Ţ-u facu dicutotalui pădină cu lilici. Ţ-u
dipunu luna pisti ţeară. Nu ştiu, nu ştiu luna va si s-veadă că
căt ndreaptă şi sincheară va s-hibu ti promesa ţi ñ-feaţără
ti numiri añia ntru aştiptari. Vahia vatiantlu alu Krati esti
veti realiteta, ş-căţe inima a mea ñ-va aľumtrealui… (agimsi
acasă)
Leta: – Cum ľi u tricuş ază? Ţi avem vărnă nau!?
Niku: – Ghini, ghini… Ţivea ti veta a mea.
Leta: – Că cum ñ-si vedz ază!? Nu ľi u ai aţea mutrită
hărăsită ca di dzăli alanti.
Niku: – Ma ia, hiu năheamă di zburira cu Krati. Aţeali ţi
ñ-spusi ñ-u aspaţără humorlu. Mi hopsără ntru ahănduri.
Cu aişti soi di oamñi ţi ti lau şi ti spelu noţi ţivea nu poati
s-hibă sigură. Pripunu că şi numira a mea esti condiţionată.
Nu ari căţe s-amintu pripuniri1)!? Po, po pripuş... Biles esti
realitetu alimpidu, singur ma s-hii orbu fără ocľi ta s-nu
vedz. Aistă esti metoda: Metota ti sălnăiri conditi după scupolu a lory. Ma cum s-veadi nu ari ma speţialişti ti băliri.
Mastri ansar s-ti vedu (făţănda cu dzesturi). Aľumtrea…
Leta: – Ţi ñ-spuneş alăi bărbate!? Aistă fusca s-badz măñiľi n
capu! Lăhtăroasă,…, lăhtăroasă….
Niku: – Ma..., şi mini ana, u am apufăsită (batănda al cotlu ).
Niţ ş-goală ună caţidhă ti aisti avdeli. Va s-alumtu ti driptata.
1) căpriţusescu = bëhem kapriçioz
2) pripuniri
= propozim
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Păn tu soni. Dreptulu s-neacă ma nu s-mbuceaşti. Krati ntru
şiurhita vru si s-arucă, ma cănd lo hăbari ti păzara s-lăhtării.
S-trapsi. Nu putea s-ľi u frămtisea un misură ahăt mari, ahăt
căt nu va s-ndistula1) aroga di alu anu ntreagu.  
Leta: – Ghinu ai faptă. Aistă fusca nividzută!...
Niku: – Ntru aistu chirou absurdu şi absurditata va
s-ancupără di niarşinata. Bilem fără vătămara a sumeñiľei
Leta: – Aisti soi di ţivări, mărata di min, nţi pit minti nu pot
s-ľi ntrecu.
Niku: – Ma ia că suntu reali că!... .(monologu…) Cum
ľi ţăni ţeara aidhţ doi di oamñi!? Ţi dzăcu ş-mini!? Vahia
arasta a mea faţi vărnă spaniu. Cum s-vedi nvotu ľi u ţănu
veta cu nădiuri. Luna, luna… Va s-mi ñ-ľi u spătăľusească
pidauľea. O, u ľeau apufăsira a numirlhei şi dintră minta a
mea s-aspeală ţido pistipsiri arau, o nu ľi u ľeau apufăsira, cu
un zboru mi părţălescu; atumţea va s-mi necu ntreaglu ntru
aisti lăhtăroasi pistipsiri...

1) ndistula

= të mjaftonte
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Ntănia parti
A şasľia scenă
(luna dimneaţa năpoi la trapeza ali cafinee aproapi ali DEţľei… )
Intreari (nănti a sţenľei )
Krati: – Bună dimneaţa! Avusce vănită crundu ază!?...
Niku: – Ñ-inşi crundu somnu. Nu ma ñ-s-arăvdea şi mi
nchisii ti aduneari. Ľi u aduneaş directorlu? Ţi ţ-dzăsi? Ti
ipuşisii ţivea!?
Krati: – U ciucutii, u cicutii, ma ñ-spăru hălvă araţi. Cum sveadi suntu ligaţ cu unu-alantu aişţ. U ştii cum ñ-dzăsi? “Po,
po mi ari zburită şeflu ti voi. Nu vi făţeaţ merachi ľi am dată
dimăndari! Căt s-s-disfac loclu va s-ti număm. Tora aveaţ lucru singur cu elu. Trăş di măni s-ľi u aduneaţ şi ncredu ti
trei-patru dzăli s-iliftiruseaşti loclu ţi ľi u aveam minduită ti
voi. Haidi, ghini s-ni videam şi lucru ambaru!...” Armaşu ca
uiñisitu. Nu putui s-scotu ma ş-unu zboru. Ia aistă fu tuta. Ma
dză vahia poati s-ľi u ncredeaşti aştloru!? Putei. Putei…
Niku: – Tini mindueaşti că aşiţ va s-indeaşti, părţălinda cu
zboari “muşeati”. Căt ţiniţ (adyeafurisiţ) fuscan!? O, Doamină,
Dumnidzale curľi aişţ nicălători, aşiţ cum ştii Tini!...
Krati: – Cănd va s-ti părăstiseaşti ti ľi u loari apofasia a
numirľei la şeflu?
Niku: – După vărnă oară. Va s-duc, va s-mi duc alăi Krati, ma dupe aţeali ţi ñ-spuneş tini ţido ñ-esti faptă părpodi.
Ntru mintea a mea esti adinată gľemu, un vrundusami ţi nu
ľi u aducheaşti ntăñilu cu doiľiu. Ţi greaşti tini, alăi Krati?
Căt vărnăoară dzsăcu la s-esă iu s easă. Ma, ai vidzută tini ţi
vrundusama1) nu ñ-s-dizleadzi, că nu ñ-s-dizleadzi. Mizii u
1) vrundusama

= rrumujhania
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pimşu aisti dau-tei nopţ. Fără somnu, apilpisitu, ntregu bizdisitu1)…
Krati: – Ai ndreaptu, ti aduchescu şi nini, ma aşiţ ľi u am
pimtă.
Niku: – Ñ-neasi oara. Na fug la şeflu. Mi aşteaptă auaţi că
nu mi amănu multu. Ta s-ţ-spunu ti ahtiptara a şeflui.
Krati: – Va s-ti adhteptu. S-ştii şi canda s-nu ñ-ľi u căftai.
Şeflu: – Va pălăcărsescu, cu arada. Voi u aveaţ arada!?
Nuntru.
Niku: – Bună dzua, domne şef! Viñiu ti loari apufăsira
după alu zborlu a directorlui ntru aştiptara tricută.
Şeflu: – Ghini feţitu ţi vinitu (...anda s-mindueaşti ti un
chirou cama lungu di căt adetea) U ştii cum e lucru va s-viniţ
după dau-trei dzăli. Va s-ľi i strigăm şi ninga unăoară dasclu
ţi va ănlocuiţ2) nu adixeaşti sculars ntru funxionlu a directorlui ali aculii di ali ună hoară aproapi. Ti aţea minduim aşiţ.
Ncredu că nu esti vărnă ipotisi mari. U aducheaşti. Luctu di
dzăli.
Niku: – Doamne şef aistă pitreaţiri nu mi ariseaşti. Nu hiu
ageamitu ţi s-ñ-ľi u aşcheară culaina a ñia. Nu hiu ninviţatu.
Aistă esti pitreaţiri. Neise, aistă ľi u aveam ntru măñ şi făţeţlu
adhiţ cum ľi u talking mintea. Ma mi lărguescu. Numurlu a
telefonlui ľi u avraţ scriată ntru căftari. Ma aşiţ şi adresa.
Ma că va s-loaţ apufăsiri ti mi numiri dimăndaţ-lă n casă di
ofiţiala. Hiu ntru aştiptari. S-ştiţ goală ună ţivea. Bana esti
bană: Mini hiu ntru pragu a pensionlui, ma nu agărşiţ că şi
voi va s-inşiţ tu pension. Urăscu s-nu vi afleaţ ntru condiţuri
a meali. Ghini s-ni videam!
Şeflu: – Doamnu, nu u loaţ ahăt cu arău! Nu vi arăchiţ! Noi
him ntru procedira a numirľei. Lucru di dzăli. Nu vi săcăldisiţ!
Niku: – Domnu, ţi avui ti diţeari u dzăşu. Nu ari domnu ţi
s-fac ta s-ľi ncredu la aţeali ţi diţeaţ voi şi şefurľi alţi pisti voi.
Aştiptănda ali numiri - dramă -

1) bizdisitu
2) ănlocuiţ

= i dëshpëruar, i dezizlionuar, i zhgënjyer
= do të zevendësonit
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Căndu nu ľi aveaţ di siguru loclu ţi ñ-ľi u dimăndatu, ñ-diteaţ
cu cai vi mpizuiţ voi? Ñ-au cădzut oasli ntru educaţie a ñia.
Ti aţea ţivărli lipseaşti s-ľi u lugursiţ ghini. Şi zboari ţi griţ.
Ma şi aşiţ procedirli avaostri administrativi. Aveaţ s-făţeţ cu
oamñi nu cu căţughi…
Krati: – Alăi Koli, alăi Koli! Ajdi troară! Mi săcăldisiş!...
Niku: – Căt nividzutu hii, alăi Krati!?
Krati: – Căţe? Cum esti lucru?... spjñ-lu ti pălăcărisescu!
Niku: – U ştii tini alăi Krati!?... Avuske ndreaptu ntru aţeali
avinarli a teali. Ñ-ľi u şuţără şi a ñia. Mi pitreaţiră. Ti aţea
ma că nu va s-aveai strigată niţ că va s-mi acuiteam că ma
mi aştipteai. Ama şi mini ľi s-ascumbusii1) cu aţeali ţi ştiu
mini cănd ľeau focu. Di păţăna u şcişu amăniia2), ş-căţe u ştiu
multu ghini că nu amintu ţivea. Suntu luchi nviţeaţ aişti, alăi
Krati, ľi u facu dociu n uşă şi ţ-dzăcu s-băneadz.
Krati: – Ţ-u dzăşu că sunti nidisicaţ aişţ. S-ľi plăngu tuţľi
nu ľi u măc cănli ciunaglu ca biliţ. Ai ndreaptu, alăi Koli,
nu lipseaşti s-ľi apuneam plătări cu aişti. Nu călcăm dot
pisti maralu curatu noi. Nu ni aruşinăm. Va s-ľi u ntriţean
şi aistă disculă3). Nu săcăldisea, că ndreapta s-amăni, ma nu
agărşeaşti.
Niku: – U ştii ţi!? Aistă di ază ľi u băgă căpachea deacutotalui. Nu poati s-zburească ti ţivea altă. U aduchescu veta
acurnatu. Am nevoi s-căpseascu. Ti aţea ma fug.
Krati: – Cum s-vrei. Dacordu hiu şi mini(eu).
Niku: – S-ľi u măc draclu (monolog). Căt orbu ţi mi spuş ţi
ncredzui la aţeali zboari muşeati. Ti năheamă chirou plăsai
un iluzionu, nyisi cu ocľi disfapti. Ageamilăchi ntru ună
vrăstă coaptă. Ma nu ari ţivea. Năpoi că năpoi mjñ (eu) nu mi
astragu. Va s-ľi u dizleagu. Fără di altă...
Leta: – Troară ti şuţăş. Hă, ari vărnă ţivea nau!?
Niku: – Ţi nali, ale muľeară!? Mi pitreaţiră. Işi zborlu alu
1) ascumbusii
2) amăniia
3) disculă

= ju përvesha
= tërbim, zemërim, mëllefin
= e vështirë, peshë, vështirësi
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Krati… “ (rispuni zburira cu dheflu cu sarcazmă) Ma le, ma
le! Ñi si tridzea ca oaia ali Dumnidzeale. “Ghini feţitu, multu
ghini feţitu ţi vinitu (... anda s-mindueaşti ti un chirou cama
lungu di zăconiľea). U ştii cum esti lucru va s-viniţ după dautrei dzăli. Va s-ľi u strigăm ş-ninga unăoară dasvlu ţi va s-ľi u
nlocuiţ, nu adixeaşti s-si scoală ntru funxionlu a directorlui
la sculia di ali hora aproapi. Ti aţea minduim aşi. Ncredu că
nu esti vărnă ipotisi mari. U aducheaşti. Lucru di dzăli.”
Leta: – Nu ñ-ncredisea putei ţi… Ti aţea hii ahăt multu angulcitu. Ţ-ari fudzit videara. Nu ti săcăldisea. Aveam
ficiorľi noi. Şi ahăt chirou căt ni ari armasă ti inşiri tu pension, vas-fiţem cum va s-fiţem, va s-puripsim. După… Aveam
KOficiorľi… Fără di altă ţi va s-ni agiută. Va s-ni ţănu năş.
Niku: – Ti aistă nu pripunu, ma ñ-ini inati. Ma multu
aruşăni dintră,hiu ntru soni a carierľei. A vreari ta s-easu tu
pension futănda pi lucru, aşiţ cum au inşit tuţ soţľi a ñei.
Leta: – E ma ghini de. Isihăsită-vi1) tora!...
Niku: – Nu ari isihii ti mini. Di aua ş-nănti goală ti aisti ţivări
va mindueascu… S-aibă di aişţ soi di cuadri!? Nacă esti aşi
ş-ti bărlu vecľiu, aistă ti băgari măñiľi n capu. Ti plăndzeari
ş-ti arădeari diunăiarľia. Ţido aretii au loată sonlu. Ţi va si
facu tinirľi, ale muľeară!? Putei nu am adixită şi hiu hiptu
ntru aisti soi lăvăşiñ. Niţ nu va facu aşiţ pănă tu soni cănd
s-ncľidu ocľi. Şi ahăt căt ñ-ari armasă nu ľi u săhunescu2)
veta, că cum ľi dzăcu a zborlui zuluma zulumi ti faţi. Voi s-hiu
cămursitu3). Aşi ca pănă tora. Nu s-ñi mi facu cu dzestu. Aistă
nu va s-ľi u arăvdeam putei, ma ghini mortu ncăt yiu!...
Leta: – Ghini de, ghini. Fudz s-căpseaşti năheamă că hii
multu trunduitu!
Niku: – Aşi, aşj va s-facu. U ştii ţu ale muľeară!... (giocă da
pit udăilu) Iu nu mi aduţea făntazia a mea cala ntru şuţări?...
Aţea azburea şi azburea pi iuţido. Ori ñ-s-videa ţido chisită,
1) Isihăsită-vi
2) săhunescu
3) cămursitu

= qetësohu, qetësohe, qetësohu
= dekreditoj, diskreditim, shpifje
= krenar, i lavdëruar
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fără caliinşiri. Ori ñ-s-videa că ţido va s-dizliga căt cama ghini. Ma, căt u aduţeam pit minti zburirăli cu aţei “kopetenţi”
ţido niaştiptata s-rusturna şi nu armănea ţivea, goală că un
imaju di arină ţi nu putea pădinisea şi ună vală lişoară di apă
şi diadun cu ea afăniseam şi mini cu tut ţivea.
Cat vărnă oară altă mindueam că tuti aisti eľi ľi fiţea ta
s-ñi ľi u misurea pulsu, nacă hiu argo tu arasta ţi ofream
dizligeari “muştinari”, ti umpluri giepuri alu aţloru pihaviţi
nifăntiţ şi fără ticlifi. Ma…, ľi dideam ali veti a mea curaju.
Aistă ti niţiunu modu nu potu s-ľi u facu, pikërişt tora tu
soni. Lucru ţi nu s-feaţi aistă, ale muľeară. Şi canda s-u ştiu
ţi s-arnănu fără păni. Nu, nu aistă nu potu s-ľi u lişuredzu
alu niţiunu, niţ a sinľei a mea. Ma ghini cu tiñii pănă tu soni.
Ntru soni nămuza, niţ că nu ancupri, niţ nu s-vindi. Aistă esti
educsţia ţi am loată ntru famiľie. Aistă esti contaeptită la
mini cu ntriţeara a añiloru ma multu. Ţi suntu aişţi ţi vor s-ni
frăngu, s-mi aruşinedzu!? S-u ştiţ că aistă lizeti nu va s-ľi dau,
ma nu singur mini, ma şi aţei suti-ñiľi oamñi tiñisiţ, diadun
cilimeañiľi a loru, ţi mindueascu ca mini, ţi ali Arbinişii nu ľi
au măncată putei, putei…

Aştiptănda ali numiri - dramă -
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A daua parti
Ntăniľia skenă
( imnănda pit ună cali asfaltată. Năntiscenă )
Intreari (năntiscenă)
Niku: – Ñ-ini ciudusiri, nu ştiu di iu s-ľi u ahiurhescu!?
Ţi lipseaşti s-facu? Iu s-negu? Cu cai s-ciucutescu?... Nu am
cănăscuţ. Ma s-iream tu regionlu a meu ľi u avaem dizligată
numira. Ma… aua him ntru capu a căsăbălui şi nu ai…
Anghi: – Profesor, profesor Niku!
Niku: – (cu veta) Ñi spăru că vărnu mi strigă! Po, po. Esti
ca boaţă cănăscută (s-şuţ dinăpoi). Uh-h, Anghi! Di iu inşiş!?
( s-andamuseaşti cu bună inimă…)
Anghi: – Profesor, ti vidzui ţi nu ľi u aveai minta, ti aţea
ţ-strigai! Căt gjini ţi aduneai! Ni ari loată doru. Ari tricută
multu chirou di atumţea. Professor cum aveatd fută cu
săntati? Ţi buneaţă va ari adusă ntru cap di căsăbău!?...
Niku: – Eh, ale Anghi, căt ghini ţi ti aduneai!? Am vănit
cu băneari aua, anda doiľi ficiorľi a ñei ľi aveam aua Tirana.
Marlu ari bitisită universitetlu şi ari ahiuhiurtă lucru, ncăt
ma ñiclu esti tu anulu dit soni a facultetlui di dreptu. Aşiţ ľi
dedăm cărari ţi ma ghini ñi intirisaşti s-bănăm auaţi diaduñ,
ghini ma… nu fuscăş ahăt culaina ţi s-alăxeaşti cătichisira.
Ipotisi, ipotisi Anghi, la s-ľi lăsămă aisti. Cum ai fută, cum ľi u
ntreaţ, cilimeañiľi cum ľi ai, suntu cărscuţ vărnă năheamtă?...
Anghi: – Multu ghini. Şi cilimeñiľi suntu ghoni. Suntu
criscuţ. Hiu multu apudiditu cu năş. U vedu ţi hii multu sinhisitu1) profesor, s-veadi că vărnă ţivea mărinaşti2). Dzăcu că
poati s-hibă multu importantă.
1) sinhisitu = i emocionuar, i shqetësuar
2) mărinaşti = trishton, pikëllon, shqetëson
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Niku: – Eh, alej Anghi, la s-ľi u lăsăm hala a mea că esti
multu mintită ti dizligeari. Mi hăriseascu multu ţi ti aduneai!
Aveam chirou ti zburiri ma dinăpoi.
Anghi: – Vi ncjeamu ti beri ţivea! Ntru idyiu chirou
plăndzem şi “hăľi».
Niku: – Dacortu (ghini) ale Anghi, ma vahia ai lucru, şi
mini nu voi s-ţ-ľi u măcu chirou şi ti amănu.
Anghi: – Ghini, ghini, ma mini voi s-ştiu, că ţi căñiseaşti!?
Nu s-şti vahia ti agiutu mini şi s-hii suguru că, macă s-hibă
di mini ţido va s-ndregă. Cum ľi dzăcu a zborlui dicutot sndredzi singur barba a chiroslui nu ai ţi s-ľi faţ. Ti aţea, dicara ti aduneai ti ncjemu ti beari ţivea după spuñ-mi arihati
cum ľi u ai hala.
Niku: – (năpoi ntru aţea trapeză) Ghini, ghini, alea Anghi,
nu ţ-u aspargu! Ti am ca feata a mea.
Anghi: – Ţu vrei s-dimăndaţ profesor? (Cu bună educată)
Niku: – U ştii tini eu singur căfei beau.
Anghi: – Dacort, hiu şi mini ti aţea ma pãrãnghilsescu1)…
Tora spuñ-mi!
Niku: – Ma ia, voi s-mi acoapiru tu vărnă sculii ca dascu,
anda ninga nu am işit tu pesion. Ñi s-va şi vărnă patru añi.
Leta ari văr ţinţi añi ţi ari inşit tu pension. Unu di ficiorľi va
şi-ninga un anu ta s-bitisească universitetu, ncăt aţeu marlu u
ari bitisită taşmă şi ari ahiurhit lucru. Natural aistă ñ-ari dată
arăsită aleaptă. Ti aţea di cum ľi vedz avem nevoi s-lucrăm
ninga. Anamera di nivoľuri economici esti şi cazu altu, cum
si dzăţi omnească, şcurt pot s-ľi u pingu chirolu fără lucrrari.
Ncredu că u aducheaşti că căt importană esti ti mini lucru. Ti
aistă hiu ndriptată a DE-ţľei a hoarloru ti mi acupiriri, anda
ñ-avea dzăsă că poţ s-ľi u realizedz ma culaina di căt la pulitie. Ti aţea cum ľi u vedz avem nevoi s-lucrăm. Ma, ti tiha a
mea arau, mi părţăliră2) cu lizeti. Ş-căţe nu ñ-ľi u au aruptă
1) pãrãnghilsescu
2) părţăliră

= porosis, rekomandoj, porosis
= përcollën
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ninga, ma şi dit un ageamitu s-aducheaşti că aţei suntu biliţ,
nu ţ-ľi u dau apufăsira a numirľei ningăldzătă ghini gepa (poati s-spună ma cu detaľi apăţări).
Anghi: – Limpidyea, limpida… ( anda s-mindueaşti) Minduescu că potu s-ľi dau dizligari. Vahia ti năheamă chirou,
ma poati s-easă ti ambara cama nclo şi s-ti numeaşti. Aistă
pocediri ľi u cănoscu ghini că cama nănti am fută inspecoră
ali aştipteari. Tora hiu directoră. Ma inspectora di tora am
cunuşteari ca soaţă, va s-ľi telefonescu şi va s-ľi greascu ti
ipotisia a tea. Nu eşti dascu ti la hoară tini. Nu fudz hici la DEţľei ali hoară. Va s-vedz că va s-ţ-esă ma ghini. Căt ştiu mini
măni ari aştipteari directora, fudz tu aduanara şi părăstiseaľu
ipotisia. Esti năheam sertă, ma că ľi s-umplă minta ea ti
numeaşti. Ti aţra aşi fă! Va s-ľi u vedz ţi va s-ţ-easă pi ambara.
Niku: – Efharisto! Efharisto! Aşiţ va s-facu. (s-mpartsu cu
oaspăţita)
Anghi: – Profesor Niko, profesor Niko!... Mi mľirta! Şi ninga ţivea. Lipseaşti s-va aduneaţ cu directora ali DE-ţľei.
Niku: – (…năpoi nănti a scenľei) Feată chibarcă aistă Anghi. Năpoi aţea ţi ari fută, atumţea ari armasă. Cănd vini la
sculia anoastră, ira ahăt aruşdisită, ahăt ndilicată, ma şi multu munată şi dişcľisă. U lo troară veta şi, după unu anu s-feaţi
dascaliţă di dalihea. Ni ntriba ti ţido ipotisi ţi va s-avea ntru
nviţătură şi s-cilistisea cu tut suflitu s-ľi aplica eli. Aşiţ după
un anili a treilui ea u numară agiutoră a directorľei ali sculii. După doi añi s-dusi tu metropolă după a bărbatislui. Am
ncrediră la aistă feată. ( năpoi la aistă trapeză)
Krati: – Alai Koli, alăi Koli!... (ľi u acaţ di dinăpoi) Nu mi
vidzuş!?
Niku: – Krati ľeart-mi! Nu ľi u avui minta. Căt mi mpărţăi
dit unu simatită1) ţi tora esti directoră aua. Ma mindueam ti
cala ali aţľei feată di atumţea ţi ază esti direcoră şi dadă. Nu
1) simatită = koleg
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ľi u leai dot cu minta ţi flurii esti ea!?
Krati: – Spuñiľu, ţi zburiş!? Vahia ţ-deedi vărnă cali-inşiri
ti ipotisia a numirľei. Amani spuñiľu ti pălcărisesvu! Nu ñ-saşteaptă….
Niku: – Po, po tamam. Trăş ti aistă zburim. Ea ñ-spusi
ună cali ti nchisiri lucru ca dascu di aştipteari tu căsăbău.
După singur lucru anoastru va s-facă putută s-lomu numira.
Ñ-dzăsi că va s-zburea cu inspectora a aştiptarľei, ţi cu năsă
s-cunuştea di multu chirou.
Krati: – Căt ghini Kola! Dzăşu mini că ţivea intetesantă ari
undzită. S-videa dit mutrita a tea. U ştii cum ñi si spăreaşti
aistă cali, tamam, cum dzăţi un zboru mintimenu s-inţră dit
la fineastră şi nu di la uşă. Nu ti scăñisea că ľi u dzăşu cu humoru!...
Niku: – Nu, alăi nu scăñisescu că ţ-u cănoscu ghini aistă
limbă a tea di şacagiu. Lucru esti s-ahiurhiescu unăoară, ma
avem chirou s-arădem căt s-cripăm.
Krati: – Cum dzăţ, ma ti mini poati s-zbureaşti cu năsă!?
Niku: – Cum nu, potu s-ľi u zburescu, ma nu potu s-cilistisescu, anda…. Ma, cu tut aţea, mini va s-ľi u zburedcu… Goală
ti ună tdivea hiu siguru, că aţea, cum ţido s-hibă, nu va s-ñ-ľi
u ľea ti arău. Ari suflitu arală aţea.
Krati: – Agiutñi, hiu halegiu! Nu am ţi- dzăcu ma multi.
Tini ñ-ľi ştii hăľuri.
Niku: – Căt s-mi adunu va s-zburescu ti haka a tea. Va szburescu fără di altă, ş-căţe nu ľi u am bitisită ninga hala a
mea. Ţ-dau zborlu a tiñiľei! Ti am soţu bunu, Krati!
Krati: – Haristo, Kola!
Niku: – Cum dzăţ u ncľidem ti ază? Va s-mi duc troară ază
acasă. Avem ti fiţeari ună urari la omñiloru ali Drită ază, ti
aţea…
Krati: – Ghini. Ghini s-ni videm!
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Niku: – Halegiui, multu halegiu aistu Krati (monologu calea ti nidzeari n casă). Va s-u zburescu cu Anghi. U ştiu, suflitu
di om aţea, va s-ľi u agiută şi Krati. S-ľi u măc dracu ch tut
aisti hăľuri ţi ni au acţeat tora tu sonira a carierľei, nănti ţi
inşim tu pension. Măni va s-mi duc ti adunari cu directora.
Va s-ľi părăstisecu şcurt căftara a numirľei. Ñ-au grită că
sţea, ş-căţe tu zburiri ţ-lasă impresonu că esti multu sertă,
ma esti cu itii şi poati s-ţ-bitisească lucru. Ntru diadunzburiri
va s-mi cilistisescu s-ľi u bindisescu ta s-mi numească. Ma…
şi ma s-nu va s-mi aşteaptă ghini năpoi va s-mi cilistisescu
s-ľi u ţăn vetea, că nu axeaşti1) s-ti asplinseaşti2) şi sălgheaşti
minciuñ că tu locu ţi s-badz sufurţeali s-ľi scoţ ocľi. Po, po
va s-hiu căştigosu, anda aţea ľi u ati ntru copenţă numira… (
miduităda agiugi acasă)
Leta: – Ca multu ti amineaş, alăi bărbate!? Mi făţeş mirachi.
Niku: – Ai ndreaptu. Ma, nu poţ s-ľi u cu minta că cai am
aduneată ază, ale muľeară.
Leta: – Cai-ă-ă!?
Niku: – Anghi, agiută directora la sculia anăoastră tu chitou cănd iram n hoară. Anghi slu Asipu.
Leta: – Po, po am avdzăt că esti aua ntru mettopol di cănd
esti murteată, macă iu lucreadz, nu ľi u ştiu. Am impresionuri di ma bunăli ti năsă. Ira multu munată şi vrută. Ma aţea
ţi ľi u fiţea ţi s-alidzea di soaţili alanti, ira lucru. Lucurtoară
mari aţea feată. Feţi carieră troară.
Niku: – Mi vidzu, mi adună năsă, ş-cărse mini nu ľi u aveam
minta. După mi ncľimă ti beari cafei… Anda ľi u supuşu hala
ñ-ipoşisi că va s-mi agiută, ta s-ahiurhiescu dascu di aştipteari
tu căsăbău şi după niscăntu chirou şi poati s-mi numescu. Ia
aşiţ ñ-dzăsi, ale muľeată…
Leta: – U faţi ea, u faţi! Esti suflitu di om.
Aştiptănda ali numiri - dramă -
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Niku: – Aşi dzăcu şi mini… Këştu them edhe unë… Tut aşi
ñ-dzăsi: Nu ari căţe s-fudz n hoară. Hii dascu ahărdzit, ľi u faţ
lucru ghini aua tu căsăbău. Nămalu ai lucrată pit hori acoţi….
Leta: – Ti pălăcărisescu ñ-ľi u exiyisea, cum esti aistu lucru ali aştiptari că nu ľi u aducheascu!?....
Niku: – Na ia, aua tu capitală, poati s-lipsescu dascľi cu
raportu ică cu itii altiv aisti ori s-alăxeascu cu dascľi ţi
s-păltescu cu ori…
Leta: – Ahăntu, căt ori lucredz, ma şi ahăt ti pălteaşti. Ma
siguraţinu ţ-u păltescu?
Niku: – Ntribai. Ñ-dzăsără că s-cănoscu singur ti perioda
căndu nu licreadz ntru chirolu a vacanţloru ali veată. Tuti doi
meşi.
Leta: – Ghini, ghini fusca! Atumţea nchisea!
Niku: – Aşi mindueascu şi mini. Va s-nchiseascu.

Aştiptănda ali numiri - dramă -
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A daua actu
Scena a dauľiea
( nănti alu unu oficiu DE-ţľei)

Intreari(nănti ali scenă)

Krati: –Hă, Kola, viniş!
Niku: – Viñii Krati, viñiu. Ñ-ľi ai scriată numa tu listă cum
ñ-ipuşisiş?
Krati: – Po, po. Ţ-u scriată. Va s-inţără după mini.  
Niku: – Haristo ( Nntru idyea chirou ini un şi s-intră fără
aradă)
Krati: – Iu ma fudz tini?.... Nu ľi u vedz că avezm acăţeat
atafs!? Ti aysea fudz acaţ atada ca tuţ!
Birbantu: – Nu, nu alăi domne. Intru că am ti loari goală
ună firmă.
Krati: – Ază ea ari aştipteari şi faţi di aisti soi di fiţeari.
Fudz tu aradă, de, ca tuţ!....
Birbantu: – ( vidzu, ţi vidzu şi intră tu aradă) Ghini, ghini
de. Nu intru tubarada a teau…
Krati: – Ţi soi di oamñi lăvoşi aişti tipuri!...
Secretara: – La s-intră, va pălăcărisecu protlu ţi ari arada!
Niku: – Intri, Krati!
Krati: – Intreai, intreai ( intrănda ).
Niku: – (monolog) Ca multu ma tirieaşti aistu Krati. S-videm ţi va s-scoată: ficior ică featăb!? Hă, Krati cum inşiş!?
Krati: – Zburim dapoia la căfene. Aco ma ti aşteptu. Intră ti
tora că aşi dzăsi secretara.
Niku: – ( năpoi igdea oficiu după cum sunt scenuri alanti)
Bună dzua! (ľi pirşindeaşti tyţ pi arada)
Drerectora: – Voi hiţ…
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Niku: – Po, tamam….
Drerectora: – Va părlăcărsescu părăstisiţñiu şcurt ipotisia
avoastră, ma di ntăñia ñ-griţ ti vetea tu retrospectiv!...
Niku: – Doamnă, fără lundziri multu, voi nănti
s-părăstisisecu cu păţăni zbori ntru retrospective CV-ea,
ţi pi alunga şi alarga di tamami s-află ntru documenele di
măzbătăra personală a mea, pitricută cu postă şi ţi s-află ntru
cartoteca di personelu ali aştiľei directorie. Hiu dascu vecľiu
cu tuti calificărli metodică și profesională ntru ănvăţătură,
ma di itia ti giucara a loc-bănariľei tu capitală, caftu ta s-mi
numiţ dascu tu profilu a meu ntru vărnă sculii di auaţi ţi
videaţ măhănăla di voi; ţivea ţi hiţ voi copetentă. Ti ahăt ţi
ñ-ciucuteaşti a vetiľei a mea, potu s-va dzăcu ţi iuţido ţi am
servită ca dascu, ntru hori ică ntru căsăbăiuri lucru a mea ari
fute prefesionalu şi sumeñiu. Ti căt dzăşu ľi u spuni CV-ea
a mea şi tuti axiri alu activiturli a meali, ţi suntu supusi tu
măzbătăra a mea personală ţi s-administreşti di cartoteca li
aştiľei directorie…
Drerectora: – Ti aisti ţi ñ-ľi părăstisiş hiu limpidu, ma voi
ta s-nu ti ţănu cu zboari astrapti ti numari va s-ľi u diţeam
că ntru aistă directorie suntu părăstisită multu dascľi alţ
nănti di voi, ţi au trei-patru añi ţi aşteaptu s-numescu. Aşiţ,
domne macă s-avinăm loghica a ardiľei avau ľi cadi ţi va s-vi
numeaţ după patru añi. Cum ľi u videaţ nu si bagă hici tu
induiri ţi putearli ti ľi u numari pi voi suntu nipututi di parta
anoastră… Arău ñ-ini ma nu am ţ-facu!...
Niku: – Aisti ţi diţeţ voi poai s-hibă tamama, ma lipseaşti
s-ľi aduchiţ că mini hiu ntru soni a carierľei tit rei-patru añi
esu tu pension. Ntru idyea chirou hiu capu a taifľei, muľearma
ľi u am tu pensiou, ncăt unu di ficiorľi ľi u an tu universitetu…, va ţăneari. Cu aistă voi s-vi dzăcu că mi aflu ntru discuľ
ecomomiki. Ti aţea, va pălăcărisescu, loţăľi ntrocľi aisti con-
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dituri disculi şi puteţñiu Numara, Doamnă!... Vat s-ľi u ştiu ti
tiñii. Aistă vat s-ľi u apudixescu cu lucru a meu dedicat.
Drerectora: – Aisti soi di argumenti alăncescu tuţ dascľi
nevoľiñ ţi n-s-ndripteadz şi ţi inu dintră reghionuri ca voi.
Ntru soni nu himu anăngăsăiţ1) s-va număm, anda că nu
aveaţ vănit cu căftara anoastră, ma aveaţ văniti cu vreara
avăoastră lişoară…
Niku: – Aistă u ştiu Doamină, ma ţ-caftu lucru după profesionlu; aistă esti ndriptata a meu ca căsăbăitor lişoru alu
aştlui locu ţi niţi unu nu poati s-ñ-ľi arniseaşti2)!... Niţ voi.
Drerectora: – Ľi u dzăşu că nu potu! Lipseşti s-ni aduchiţ.
Aveam păţăni locuri lişoari, ntru ţi aveam recomandiri ta stridzeam dascľi di Tirana ţi au añi ţi ufilisescu pit hori di cma
ma ahăndoasi. Dapoia, ma aşi aveam dimindări di la dicasteru ali educaţie, ţi s-făţeam numari nali ti studenţi ţi suntu
lauraţ estina.
Niku: – Doamnă, tuti aisti ţi ñ-dzăţi, ľi am limpidzi, ma
mindueascu că lucru calitativ ntru sculii cafti ncărşiľari3) a
mătindzloru vecľi cu tinitiľi. Ma aistă u ştieţ voi!? Sigura ţi ľi
u ştieţ, ma cum s-veadi vreaţ s-mi pitriţeaţ. S-ştieţ că nu ľi u
aveaţ giudicată ghini aistă apufăsiri ţi ľi u aveaţ loayă pisupăr
ta s-nu mi numiţ. S-u aveaţ limpidu că mini nu hiu naivu ţi
s-ľi aspălaţ măñiľi ahăt culaina. Va s-u caftu la tuti instanţili
cama analti. Mindueascu că esti ma ghini s-nu mi acurmaţ
ma multu. Ăn special, şi di vrăsta vecľi cu staju lungu ţi am
ntru educaţie. Mi numaţ!... Nu mi şuţăţ cu măñiľi goali! Nu
frămtiţeţ! Ľi u aveaţ voi ntru măñ, Doamnă!...
Drerectora: – Domne, cu voi bitisii lucru! Nu am ţi szbureascu ma multu. Va pălăcărisescu inşiţ că am şi alţ ti
aştipteari!...
Niku: – Doamină, nu agărşea căv va s-ină chirou ta s-ľi
u ncľideaţ cariera, va s-inşiţ tu pensionu!... Atumţea va s-ľi
Aştiptănda ali numiri - dramă -
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u aduchiţ ţi va s-dzăc aistă. Va urăscu s-nu afleaţ ntru aistă
soi di căbilii, s-nu avraţ aisti săcăldisiri. Ahăt ma multu
s-va afleaţ ntru condituri a unui fără lucru. Sum cănusira a
foamiľei. Ghini s-ni videam! Efharisto multu di voi!...
Drerectora: – U aducheascu reagima avoastră. Nu ľi u ľeau ti
arău. Macă u videaţ frumineaţă1) poati s-vi activiteaţ ca dascľi di
aştipteari. Ndriptaţ-vi trăş di di măni la inspectora ali aştipteari
ta s-vi păitească cu ori ca substituenţi2)… Tora ti tora ahăt potu
s-facu ti voi, Domne…
Niku: – ( tu nănti di scenă mbuveti) Căt muľeară duscjlă!?
Nu ñ-alăsă nţi ma ş-ună părtică. Ñ-ľi u tiľiă şcurt. Cum s-veadi nu va s-aibă mumiri ti mini pănă s-esu tu pensionu. S-ľi u
măc draclu nu ľi u aveam minduită ahăt disculă aistu lucru…
Krati: – Koli, Koli! Ţi aveam!? Cu inşiş cu directora!?
Niku: – Ma arău nu poati ţi s-facă.
Krati: – Şi ti mini arău, arău!
Niku: – Multu disculă va s-ľi u avean!... Siniľea va s-lucră
ca dascľi di aştipteari, cum ni consultă Anghi.
Krati: – Aşi mindueadcu şi mini.
Niku: – Iu ľi ai adusă decumentile personali? Tu directoria
a hoarloru ică tu a căsăbălui?
Krati: – Ntru ali hoaă.
Niku: – A ñia ñ-dzăsi s-mi andămusescu cu inspectora ali
aştipteari ta s-activizească cu ori.
Krati: – Ti aţea a ñia nu ñ-u acăţă cu gură aistă ţivea! Ma
tora!? Ţi minduiri ai, Koli?...
Anghi: – Ş-căţea nu di aproapi, u cănoscu. Ari fută dascaliţă
ali istorie ntru padagoghie, ma a ñia nu ñi ari dată matimă. Ľi
u didea a ntăñilui clasi.
Krati: – Mi harasescu! Tanam, tamam. Ma iram aco. Sigur,
tamam tu aţeu chirou. Ma… nu ľi u ţănu Monti. Sight, elevuri
ľi u au ma cureată amintira, di speţiala, căndu esti zborlu ti
1) frumineaţă
2) substituenţi

= të arsyeshme
= zëvendësues
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dascľi.
Anghi: – Aistă esti naturală profesor, unu s-ţăni minti ma
ghini di ma mulţiľi.
Niku: – Anghi, vahi ti săcăldiseaşti năheantă, ma diadun
cu Krati minduim s-ni consultăm ti un ipotisi ţi ni ari inşit
ază şi ştiean s-ľi dideam cali.
Anghi: – Aveaţ minduită ghini. Cu căt potu va s-vi agiutu.
Griţñi fără aruşdisiri1)! Ţi va săcăldiseaşti?
Niku: – Ntru abdamusira ţi avum cu directora…
Anghi: – Hă, cum vi aştiptă?
Niku: – Ma arău nu ari cum s-neagă. Niţi ună căştigă, niţi
un zboaru bunu. Ľi tiľea şcurt ea!... Ti numari niţ că s-făţea
zboru. Vahi şi ti multu chirou!...
Krati: – Arău dzăţ, lăhtărosă arău…
Niku: – Ľi u aveam bitută di alarga ş-di alunga, di căt tuti
părsţľi căbilia anoastră. Tiñii arşăni ľi dedmă căreari ţi s-ni
activizămu ca dadcľi di aştipteari cu ori. Ghini ma, căţe ea mi
reghistră singur ntru lista ali aştiptesri, anda ducumentile ľi
aveam depozitată tu DE-ţľei di căsăbău, alu Krati niţ că ľi u
acăţă n gură aştiptara. Decumentile ľi avea depozitată tu direcyoria a hoarloru… Vahi aistă va s-ľi u didculea activizara
a lui, şi di itia a decumentiloru. Aistu esti ipotisia. Cum dzăţ?
Cum va s-ľi u ndtidzeamu
Anghi: – Nu vi săcăldisiţ hici ti aistă. Poati s-nidzeţ la
inspectori a cartocľei di personelu ali DE-ţľei ali hoari cu
căftara a prefesorlui elu ľi pitretdi singur tu aţea a căsăbălui.
Ti aţea fud di tora. Nu ľi u cheati chirolu.
Krati: – S-băneadz, efharisto! Ma fugu ndreaptu aco.
Anghi: – Căt s-mi hăbăriţ că ľi aveaţ pitricută decumentile, va s-zbureascu cu insprctora ali aştipteari ţi s-ţ-u bagă
numa tu lista ali aştipteari. Biles va s-zbureascu di măni
dimneaţa cu năsă, anda va s-ľi caftu un dascu di aştipteari ti
1) aruşdisiri

= ndrojtje, drojë,
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a nchisireľei. (s-prişindescu cu Anghi…)
Niku: – Krati, tini fudz la directotie, ncăt mini ma fugu ti
acasă ta s-discurmu năheamă. Haidi ghini s-ni videam!   
Krati: – Ghini s-ni videam!
Niku: – (monolog pit şuţări ti la casă) Cai u minduea ca va
s-ira ahăt amisticată aistă lucru ali numari!? Putei nu va s-u
mindueam vetea tu aistă căbilie ti plăndzeati şi ti arădeari!
Mini dascu cecľiu, drcorată ti mătintoru bunu şi prefesională.
He-he-he! N adhtiptara a numirľei. Fără elevirľi a mei vruţ.
Fără sadisfaxionu a lucrului. Şcurtu fără lucru ca şi mukţ
alţ ază. Putei ma nănti nu hiu aflstu tu aistă căbilie… Ntru
aştipteari… Ntru aştipteari… Dit aistă s-spindzără bana. Aţeu
uratlu mumiri ti sgureaşti puripsira…
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A doiľea actă
A treiľea scenă

(ambientă di casă )
Intreari (nănti di scenă)
Leta: – Şuqur ţi văniş! Ază u tepriş! Ti amăneaş multu! Hă
ti aduneaş cu directora!? Ţi ţ-dzăsi?  
Niku: – Ţi nu ñ-dzăsi!? Ñ-ľi u tăľi şcrut. Nu aveam puteari
ta s-ti număm. Aveam păţăni locuri…
Leta: – Ma, cum ľi s-feaţi atumţea!?
Niku: – Ma u vatnu mintea, ma nu ma potu s-ľi dau cali-dziligari. Va s-facu aşi cum mi consultă Anghi. Va s-mi
alăncescu1) la inspectora a aştiptarľei. Va s-nchiseascu cu
săhăţ. Nu pot s-stău fără lucru.
Leta: – Ghini, ghini. Aşi fă. Ni acăţă tora.
Niku: – (alăgănda pit cumată) Putei, putei ma multu ca
ază urstlu somnu nu ñ-esti frămtu (vătămatu). Negu di căt
iu negu sbi ntru mădua a mea supăracurnatu ñ-batu ca ciok
zboarăli aspri a directorľei. Ţi ľi u ştii vetea ea gianăm!?
A vahi ľi u au băgată tu aţeau funxionu ţi s-astragă cu
pripotenţă!? Ma le, ma le ţi ľi păscănea zboarăli ca gărăţi di
pruñi. Că ti zdruncina2) tru suflitu, ea nu vrea s-ľi u ştiea hici.
Ma, tu soni a snilui, ghini ľi u ari. Ţi fai ñ-ari ea a ñia!? Mi acuitii ţi s-agiocu tora ntru aistă vrăstă frămtă. Ma le voi numiri!
Căt ari ţi s-păscăneascu la aţea uşă!?.... Macă s-ľi aşteaptă cu
zboari dulţi şi moali, bună-trjdzeari nu va s-avea chirou niţ
ti adiľeari. Di alanta parti cum esti putută ţi un daxcu dintră
Scraparu, s-numă diunăoară, căt s-dusi ntru aduneari. Un
di eľi ľi s-ancă a directorľei dzăndalui: “Ma aţeau căţe ľi u
numaş ahăt troară!?” “U numai că elu ari multu hăliuri. Ñ-ari
1) alăncescu
2) zdruncina

= të paraqitem
= të dërmonin
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vănită cu rocoandira di ministrii. Nu am tu minti ţi s-cheru
loclu a lucrului!” “Aşi esti, - ľi ira condra apandăsiri năsu. Vahi ţi ľi u ari ngăldzătă ţivea giepa elu!? Atumţea ľi s-ira
cănusită cu araua ea... “Cai cănuseşti tini more!?... U ştii că
hăbăreascu organili di dreptu!? Ti cătigursescu ti prusvulisiri. Curti di aua! Şpifu lăvoasu! Cu aistă soi di şantaju putei,
putei nu va s-ti numeaşti!” Ma elu nu disică hici caplu. “Iu
s-vrei s-ti duţ! Nu ti am frică hici. Hiu tu ndreapta a mea.” Di
aţea dzuuă nu ľi u am vidzută tu ambienturi a DE-ţľei. Ma
ghini s-nchisescu lucru ca dascu substituenţii unăoară, după
la fscă ţi s-facă. Vahi s-realiseadză aţea ţi mi consultă Anghi.
“Ahiurhiea unăoară, ma dinapoia singuru lucru va s-facă ta
s-ti numeaşti. Au nevoi sculiuri ti dascľi cu experienţă. Cai ică
cara nicuchiră nu vrea s-avea tu personelu di matimi un di
aişti soi!? Ia şi mini voi s-ľi amu unu ţivea di aişti soi.” Nu ľi u
cheari Niku! Va s-află ună dizligarj sbi ti tini. Ma căndu, căndu
va ină aistă ţivea? Hă de, poati s-mi sigureafz văr!? Alăgănda
pit uşăli a DE-ţľei. Greau fusca, Niku, greau! Cat va s-aşteapţ
ti austă numari. Aahi unh, vahi doi ică trei anñi. Vahi hici…
Leta: – Ninga nu ti ari acăţeată somnu?... (căt ma ini di la
cujină)
Niku: – E-e-h iu s-află şcretlu somnu? Elu esti dusă di n
mini ti nu şuţări ma. S-fricuseaşti di mini ca şeitanu di themianu. Ari frică s-mi arăchească cu dulţeama di cama nănti.
Leta: – Dorñi, dorñi, alăi bărbate! La s-facă ţi facă!? Va s-ľi
u pindzeamu pănă s-eşă tu pensionu.
Niku: – Ñ-ini inati cu vetea a mea. Nu ľi ghixii ghini ţivăruri.
Ľi loai ñicşoari ţivăruri. Niţi unăoară ntru bana a mea nu hiu
acăţeată ahăt gafil, ale muľeară!
Leta: – Haidi, aştearti tora! Ninga va s-ti mindueaşti!? Ai
nevoi s-ľi u discurñi mădua.
Niku: – S-ştii că nu mi astragu! Nu ma s-ľi u stii nu mi
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astragu! Va s-ľi u avineascu pit la tuti instanţui pănă s-mi
numescu. Nu hiu găľină ţi poati s-suditeaşti culaina. Nu, ma
s-u ştii. Ai ti videari…
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A doiľea actă
A patruľea scenă
(nănti scenă, dinănti ali uficiu a inspectorľei di aştipteari )
Intreari (nănti scenă)
Krati: – (cu un plicu ntru măñ) Bună dimneatsa, Koli!
Aveasca vănită ma troară ază! Ľi loai decumentili personali
di la cartoteca a hoarľei. Ma u ducu aco.
Niku: – Ghini, ghini. Duľi troară! Ma ti ahteptu aua. Vahi ľ
eau vărnu atdinu di lucru ază. Nu ñ-ľi u lo mintea ma nănti,
că va s-avea ahăt dascľi ntru aştipteari. E, iu ţ-ini arada aoa!
Ma… Lipseaşti s-aşteptu. Hiu ligatŭ. Nivoľinu…
Inspectora: – Avean dau stămăñ ti profilu a literaturľ
ei
ntru ghimnazu“A.Z. Çajupi”… Vai va s-duc di voi dascľi a profilui? Matima esti dipă prăndzu di itia ali ngărcari şi numru
mari a elevloru. Nu va dj voi domnuri! Ma di voi domñi!
Niku: – Mácă s-nu neagă .niţi una di aisti doamni ţi suntu
di cama vecľi ntru aştipteari, atumţea ma mi nchisescu mini,
Doamnă.
Inspectora: – Ghini. Aştipteaţ, va pălăcărisescu, căt sumplu ordinu a lucrului, ti directoria a sculiiľei!
Niku: – Efharisto!
Inspectora: – U ştieţ iu s-află sculia “A.Z.Çajupi”?
Niku: – U ştiu, u ştiu. Ľi-am aproapi a cadiľei.
Inspectora: – Ahăt ma ghini. Atumţea nchisiţvi! Ghini s-ni
videam şi luctu ambaru!
Krati: – U loş!? Ti iu! Ti căt chirou!?
Niku: – Po, u loai, Krati. Ti vărnă dau stămăñ. Ntru ghimnazu “A.Z.Çajupi”. Ma ñ-dzăn ţi făţeaş ti documentile?
Krati: – Bitisii lucru ntru cartotecă. Ñ-dedi un nufuzi ti ľi
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u dari ali inspecori di aştipteari. “Poati s-nchiseaşti lucru di
ază macă insprctora ari căfteati!”- ñ-dzăsi ea.
Niku: – Ambară şi ghini s-ţ-hibă!
Krati: – Di tora va s-ti ncjiseaşti?
Niku: – Nu, nu. La ora ună, anda mătiñiľi s-feaţi după
prăndzu.
Krati: – Aşi-i-i! Căţe?
Niku: – Ti ngărcari multu mari di alevuri.
Krati: – Avuscami chirou! Mi aşteaptă, ti pălăcăriseascu,
căt s-ľi dau nufuza. Nu ncredu că va s-nchisescu lucru di ază.
Fudimă s-bimă ţivea. Zburimu cu irinipsiri. (după dara ali decumentu)
Niku: – U ştii ţi esti!? A nu nidzem la sculia ali Anghi!?
Ľi diţem ţi ľi pitricum decumentili personali, ta ea s-ti
recomandescă la inspectora ali aştipteari, aşi cum ni ari
promisă. Cu aistă arastă u ncľimăm ti filipsiri. Cum dzăţ?
Ghini ľi u am minduită?
Krati: – Căt ghini ţi ľi u ai minduită!
Niku: – Ti aţea, ni nchisim fără chireari chirou!  
Krati: – Diunăoară Koli. Cănd ţ-ľi u am aspartă!? Haidi,
tora ni nchisimu!
Anghi: – Ghini vinnitu, ghini vinitu! Canda s-ľi u ştieam că
va s-vineays! U nănti achixeam…
Niku: – Ghini va aflăm! Ca vecľi ţi him minduim diadun
cu Krati, sigur, macă s-aveaţ chirou, hii cľimată ti beati ţivea
frescă tu vărnu localu aua aproapi. Hă, cum dzăţ!? Nu ncredu
va s-nu ľi u aspardzi!
Anghi: – Ţi suntu aisti zboari!? Idyea cľimari va s-ľi u fiteam şi mini. Fără di altă hiu tiñidită!... Mi pălăcărisiţ năheam
căt s-mutrescu planlu ali dzuuă! multu ghini. Fuscăni cu tihi!
Hiu loşoară. Fudzimă!
Niku: – ( şădzănda la trapeză) Leta ţ-faţi ancľiciuñ! Ľi u
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ari loată dorlu multu! Ľi u aveam ca feată anoastră.
Anghi: – Efharisto! Şi mini mi ari loată multu dorlu ti ea.
Avegľiu amintiri niagărşiti. S-feaţi multu chirou ţi nubhimu
vidzută.
Niku: – Va s-ţ-dau adresa a casiľei. Ni ursiţ! Leta va
s-hărăsească multu.
Anghi: – Ti ipuşisescu! Va s-inu fără di altă! Aistă va s-ľi u
facu, căt s-lişurescu di lucriľi.
Niku: – Cănd s-vrei. Ti aştiptăm cu niarăvdeari!
Krati: – Demec va cunuşteaţ di famiľeara!?
Niku: – Po, po. U aveam vrută ca feata anoastră. Cănd vini
la sculia anoastră, ea intrea şi inşea ca tu casa a ľei. Cu modestia a ľei niţi unăoară nu ni s-ăngărca.
Anghi: – Ţi făţeaş cu decumentile? Ľi tridzeadh di la cartoteca a hoariľei? Ľi duteaş la aţea a căsăbălui?
Krati: – Ľi loai culaina şi ľi fudhu fără prohumă1). S-spusră
cu ghini tridzeari.
Anghi: – Tora mindueascu ca şi voi posti s-nchisiţ ca dascu
di adhtipteari. Ncredu că ea va s-ľi u facă aistu lucru.
Krati: – Efharisto!
Anghi: – Ma voi profesor cum inşitu ază cu inspectora ali
aştiptearj!
Niku: – Ñ-ati dată un ordinu di lucru ti vărnă dau stămăn
ti la ghimnazu “A.Z.Çajupi”.
Anghi: – Ma, căţe nu eşti dusă ninga?
Niku: – Va s-negu după prăndzu ca mătima atumţea
s-faţi la ora ună. Cum nviţesi aistă undzeaşti di itia alu numurli mari a elevurloru. Altăsoi nu va s-vineam auatdi. Monduim s-ľi consumăm aistu chirou ti fiţeari aistă diadunzburi
oaspuţoasu.
Anghi: – Şi aveaţ faptă multu ghini, ti minduira a mea.
Niku +Krati: – Ti eftatisim dit ahănda ali inimă ti sidtă! (pi
1) prohumă = pa pengesë
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un zboru)
Anghi: – După mini aştiptara nu poati ţi hibă ahănt lungă.
Ñ-ľi u va minta ţi namisa a simestrului alantu fără di altă va
s-ti numeaşti! Vahi ñ-s-dăsfatlţi vărnu locu şibtu sculia a mea.
Căt ştiu mini vărnă doi dasci ľi u au umplută vrăsta ti inşiri
tu pension. Ma s-cilistisescu s-ľi u pingu ti ma nclo inşira tu
pension dit itii economici famiľeari. Ma, s-ni aduchimu di
ntănia va s-mi cilidtisescu ti profesor Niku, după s-videam că
ţi va s-fiţeam ti voi.
Krati: – U aduchescu ndreaptu. Aistă esti nsturală, singur
că după elu, va pălăcăţescu, s-nu mi akăseaţ şib mini di ună
parti.
Anghi: – Natural. Cu vreari va s-vi agiutu şi voi. Tora, a ñia
mi hărădziţ ca ñ-s-va s-hiu la sculii tu căpăsira mari, anda
am aduneari cu ndoi matindadz ti activiteturi di nafoară di
sculii!
Niku: – Ţi esti aţeu zboru!? S-fudziţ! Ni hărădziţ că
ţ-măcăm chirolu!..
Anghi: – Fu lizeti (fudzinda) aistă diadunzburiri. Ñ-ľi u
acuitită locaminteara. Acuitirli ţi legu cu ea armănu niagărşiti
ti caiţido om. Ghkini s-ni videm! Aideaţ ta s-mi adubeaţ căndu
s-vreaţ năpoi! Cat s-am puteari va s-vi agiutu!
Krati +Niku: – Ghini s-ni videm! Efharisto!
Niku: – Hă, alăi Krati, cum ţ-vidzu zburira cu Anghi!?
Krati: – Ti minduira a mea fu ună niaştipteari ta s-ti
cunoaşti cu un om ahăt bunuvrută ca năsă. Cu un zboru anghilu calispuneari…
Niku: – Haidi, ni mpărtdăm torav că ñ-s-feţi amneată ti la
sculii. S-ai tihi şi tini măni!
Krati: – S-ţă imnă ambară lucru ază!
Niku: – Halal ali gură! Măni aidi mi andamusea la sculii. Hiu curioz s-ľeau hăbeari ti lucru a tău cu inspectora a
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ahtiptarľei.
Krati: – Ghini, ghini. Fără di altă va s-inu!  
Niku: – (monolog, cala ntru tureari) Ti ciudusiri aisti ori
di matiñ ca ănlocuitor!? Ñ-spăru vetea tamam ca ntru ntănia
dzuuă di matindor. Mi ntirisiră elevuri clasuru a doiloru. Căt
intreai ntru clasă, s-scukeară pi cicioari cu respectu. După
şidzură şi tăţiră. Nu fu discula ntru aţea tăţimi s-alidzeam
curizitetu, cidusiri. Vahi cu vetea a loru va s-ditea: “Va s-ľi
u aveam discula cu aistă aumbră vecľi. Va s-hibă aspră,
caftătiară!...” Ntru aţeali clipuri pi iu nu putea ta s-nu nidzea
n minti a loru. Fantazia a loru goală că lucrea fără dănăseari.
Ľi u ntricui aistă căbilie ahiurhitoasă, aşi cum ştieam mini.
După anrarga nchisim s-iream ma concentrati ntru aţeali ţi
gream. Chirolu imnă. Niadhtiptat dedi chiprulu. Matima bitisi. Loi reghistru şi fudzii ti la clasa alantă. Şi ti eli avui idyea aduchiri, ş-căţe cu speţifiţli a loru. Namisa a elecurloru
ľi u aduchii vetea ntru aţeali clipuri ca znuitu. Aţia, namisa
di năş, esti bana a mea. Spăreascu ţi va s-mi numescu vărnă
dzuuă, ţi ta s-nu hiu dyeavatu1). S-vedu ma muriti durutuasi
du elevuri căt ori mi duc di la ună sculii la alanta. Ta s-nu ľi
u avdu ma zborlu”aştipteari”! S-ľi u scitu cu scloaţi di n mini
aistu zboru ţi angăneaşti tristeaţă...

1) dyeavatu

=

kalimtar, i përkohshëm
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A doiľea actă
A ţinţiľea scenă

Intreari (nănti di scenă )
Niku: – Ľeartimi, că ti lăsai s-aşteapţ mulu!
Krati: – Nu, nu. Căt viñiu. U lugursii tamam chirou.
Niku: – Ţi avean? Cum tricu lucru cu inspectora? A ţ-u dedi
ordinu a lucrului?
Krati: – Po, po. Vărnă dau stămăñ la sculia “Paritizanu”.
Neşu dreaptu aco. Feciu vărnă patru ori matimă.
Niku: – Căt ghini! Căt ghini! Nu va săcăldisiţ. Ţido va
s-ndreagă.
Krati: – Aşi pistipseascu şi mini. Ma,... di la diţeara pănă la
fiţeari ľi u moarţ un ntreagu munti. Macă, cum ľi u dzăţi un
zboru nădia moari soniľea.
Niku: – Halali gura! Nădia. Nădia… ti ţăni yiu. Multu ghini
u diţeaş. Ma nu ñ-spuneş cum u acăchicsiş vetea ntru mătimi
n clasuri aştiľei sculii cu numă aua tu metropol. Ma di tamami vrui s-ţ-dzăcu, ţi impresionuri ămbăneaş.
Krati: – Multu buni, ira sculii cu elevuri interesiţ ti mătimi
ntru sculii. Şi lucru a dascsliţľei ţi ănlocuii1), s-videa alimpida
că ira cu cualitate şi profesională. Dit upleara a reghistrului
mi bindisii că ea lucrea cu modu sistematic.
Niku: – Şi la aistă sculii hiu apudiditu. Cum dit nivelu a
eleviloru, cum dit lucru a colegľei cu raportu. Ma directoru
ali sculii aproapi diadunvrăstu cu noi, comunică că poţ s-lucreadz la sculia anoastră n tutu semesttu, anda ună dadcaliţă
ali sculii, ari căftată s-dizleagă dit itii famiľeari, şi di căţe ea
ira dascaliţă cu ori lişoari nafoară di organică. Aşi indeaţ voi
păn s-facu adăvdzearli organiţi semestrulu alantu. Iu s-şti,
ănlocuii = zevendësova
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numatlu poati s-hiţ şi voi!? “Efharisto! Zborlu avoastru tu
urecľi alu Dumnidzău.” Nu ľi u ştiu, ma zboarli a lui ñ-dedără
forcă, cu un zboru ñ-ľi u sculeară moralu. Şi tora ţi zburăscu
cu tini, un achicăsiri di lizeti indeaşti s-arămănă apreasă şi
niapusă n tută fuira a mea.
Krati: – Ţivea multu bună, Koli. Aşi voi s-aflu şi mini vărnă
variantu!
Niku:– Va s-ľi u afľi! Bilea şi cama troară di ţi ľi u mindueaşti
Krati: – Aistă,va s-ira ideală.
Niku: – E ma ghini ni mpărţămă tora. Dzuuă ngărcată
tindoiľi. Fudzim s-adunăm vetea pitu cadurli anoadtri. Cum
dzăţ? Ghini u am.
Krati: – Toplu nu ľi u giocă. S-vea s-ni etmusimă ti măni.
Ghini s-ni videm!
Niku: – Ghini s-ni videm! ( cala ti nidzeari a casă) Ti
ma păţăna u nchisimă unăoară diunăoariľia a lucrului. Nu
puteam s-ľi u pindzeam ma nclo aşi fără lucru. Hiu nvăţeată
cu elu. Nu pot s-băneadzu dot fără di elu ( intră n casă) Ţi
reţitari ľi feaţi aţea feată ali poezie “Reţitalu a munţitorlu”
!? Ľi dedi dixionu multu di tamami şi alimpidu. Ma şi aşi cu
tempu şi timbru. Tamam ca ună actoră di dalihea. Aisti suntu
ămbănearli, ţi fără di eli nu potu s-băneadzu.
Leta: – Văniş alăi bărbate! Cum ľi u tricuş ază la sculii.
Niku: – Ghini u btricui, ghini. Ma… Mi lăhtărseaşti factu ţi
ninga va s-hiu ti păţăn chirou. Ş-căţe directorlu ñ-prezabtă
un variantu ţi piati s-ideaşti lungu aştilui semestru la aistă
sculii. Aistă armăni un puteari, anda DE-ţľei poati s-aducă
un altu dadcu di aştipteari. E cu tut aţea cu bună vreara a
lui, după da stămăñ va s-ñ-vea s-neagu tu vărnă sculii altă.
Tamam ca kiu aţia, kiu fiu aclo…
Leta: – Ti năheantă ahiurhiş unăoară şi vahi ma după
ţ-dăsfeaţi cala ti numiri.
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Niku: – Aistă esti goala ţi ni ţăni yii. Mi faţi optimistu.
Băneadzu ţido clipu cu nădia a numirľei...
Leta: – (lotănda cu lucriľi a cadiľei) Ţi ti ari ancălcată aşi
alăi bărbate ţi ma ti etmuseaşti ti mătiñ a măniľei canda s-hii
dascu ahiurhitor! Căpsea năheană că hii multu acurmatu! Nu
ţ-fraţi ghini s-ľi u ngreaţ ahăt multu vetea tu aistă vrăstă.
Niku: – Ghini ľi u ai tini ma aţei elevuri ţi avui ază dinănti
a mea, nu ntrebu ti acurmara a mea. Goală s-videai că căt
interesiţ, curioşi şi seatoşi ti ştieari. Ama mini nu am tu minti
s-ľi căñisescu. Aistă nu ľi u am străxită putei tu catiera a mea.
Niţ că am ti ľi străxiri pănă ntru siniľu. Aistă s-ľi u ai alimpidi.
Voi ţi măni căndu s-hiu fudzitu dit aţea sculii şi s-mi frătescu
cu caiţido di năş, s-nu mi mutrescu cu agrili, ma cu respect,
s-prişindescu cu inimă, ş-căţe ca dascu ti păţănu chirou, ma
cu imaju niagărşitu. Aistă ñ-da forţă ta s-ľi forţiseascu şi s-ľi
organizeascu ghini orăli a mătiniloru, ale muľeară vrută ţi ti
săcăldiseaşti ahăt multu ti bărbatu a atău.
Leta: – Ghini, ghini. Indă. Tini u ştii că cum va s-faţ. Am
multu chirou ţi hiu tu pension. Ľi am chirută tora şprehjet ali
dari a mătiñiloru, ma goală că duruseaşti cănd ti cilistiseaşti
ahăt multu.
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A doiľea actă
A şasiľea scenă.
Intreari(năti di scenă)
(după patru-ţinţi meşi)
Krati: – Bună dimneaţa! Aveasca vănită şi tini ază!?
Niku: – Ma, ia, am vănită. Nu indii lucru la aysea sculii.
Adusără cu numeari ună dascalitdă laureată di nău. Cum ľi
u veadz am vănită năpoi ta s-caftu di nău vărnu locu di lucru
sãlãghitu1).
Krati: – S-ţ-dzăcu ndresptu părăstisira cătivărnăoară la
aistă uficiu ari ahiurhită s-mi căñisească tutuna cama multu.
Ti ţido di dau stămăñi idyea ţivea. Cum ľi u veadz aua. Hala,
Nevoia ţi ľi aduni doiľi civiorľi ntru ună păpuţă.
Niku: – Ti vinira!?... Ti vinira ţi s-ai cu ea! Protlu!...
Krati: – Ghini tini, ma mini ari avută arasti ţi hiu părăstisitu
şi ti ţido stămănă. cătivărnăoară hiu tureată cu măñi goali n
casă. Fără licreată dipu. Aistă esti ţi esti, Kola! Căt arău ľi u
achicăsii vetea dinăti a muľearľei, a cilimenurloru şi csiţido.
Ñ-spărea canda tuţľi ñ-ľibu făţea cu dzestu… Tu aţeali clipuri ñ-s ntunica ţido, ahăt căt ñ-s făţea s-ľi u bălstimam vetea
căţe aveam vănită ntru aistă bană, ţi singur dureari ñ-aduţea,
dureari nibitisiti. Ma după aisti căbiliuri disculi, inşea vărnă
oară di mătimi ntru vărnă sculii, atumţea năpoi ľi u loam vetea, ñ-s-yiniea nădia ti yinitorlu. Bana esti durută. Ntru aţeali
pëţăni dzăli jli intreamu a lucriloru şi nu ştieam s-chiudream.
Aisti căbiliuri putei nu ľi am ămbănrată ma nănti.
Niku: – Ş-mini discula ľi am avută, singur că tu aistu semestru am lucreată tu idyea sculii, ma ama hiu părăstăsită la
aistu uficiu ali aştipteari ti ţido mesu, nisiguru ti numari. Şi ia,
1) sãlãghitu

= i liruar, i lirë
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tora, năpoi unăsoi ca tini, ică ca dzaţi alturi, ntru aştipteari…
Krati: – A nu ai vidzută ca niscănţ di aişti dascaliţi ică
dascľi ľeau apufăsiri cu numari dyeavatu? Dinănti ali aştiľei
uficiu eľi ľi veadz singur unăoară ntru soni a simestrului.
După nu ľi veadz putei. Ţi ľi dzăţ aştiľei? A nu esti enigmă
aistă? Fără di altă că ţivea s-ascundi duoă aistă.
Niku: – Po,po-o. Ľi u am vidzută şi mini. Va s-ira căt cama
vrută ta s-ni sistemam şi ca tu aistu soi di modu. Ti păţăna
s-aştirdzea acurmara ti părăstăsiri aua. S-dijgľinaşti di aistă
angusiri ţi difturseaşti1) fără dănăseari.
Krati: – Limpidu, limpidu. Ămbănămu singur angusara a
numirľei.
Niku: – Buna ali aştiľei va s-ira ună dzligeari, ş-căţe ti
păţăn chirou, ma arăsităoasă. Cu ľi u mindueaşti tini. Poati
s-ľi u dizligăm şi aistă? Ai vărnă idei?
Krati: – Canda s-ľi u plăndzeam unăoară hala ali aţľei
inspectoră ali aştipteari ! Macă s-hiu anapuda aţea ñ-ari
spărută doamnă muľeară. Ni ari tiñisită. Ľi diţeam unăoară.
Nu s-şti poati s-ndreagă.
Niku: – Idei mintimenă aistă. Ghini ľi u ai agudită. Ma…
Vahi ni respecteaşti di itia ali recomandirli ali Anghi… Ma
ghini s-ľi u giudicăm cu diştiptati aistu cealpu. Ñ-s-veadi ca
ună muľeară ndreaptă ţi mutreaşti nomuri şi singur nomuri
ntru lucru a ľei. E ntru aisti soi di arasti tu locu ţi s-ndreadz,
aspardzi.
Krati: – Ghini ľi u ai. Ma tu aistu clipu nu niţi ună idei ntru
minti că cum…
Niku: – Ţi dzăţ canda s-ľi u ncľimăm ti beari vărnă ţivea
frescă!? Aclo pit zburiri ľi u aştrăm cu multu căştigă ipotisia.
Căt cama naturală.  
Krati: – Tamami, tamami. Ľi ai minduită ghini. Aistu modu
ni da prutami ta s-nu s-ñ-itiească2) niţi ună soi di niaduchiri.
Aştiptănda ali numiri - dramă -
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Niku: – Tora armăni s-aflăm cliplu ta s-ľi cľimăm.
Krati: – Mindueascu că momentul ma uidisitu ti ľi u
cľimari esti ti prăndzu cănd s_-şuţămu di dari ordinuri a lucruli ti păltiri.
Niku: – Am dzăsă mini că ţ-lucreadză mintea aţăia. Cum
s-dzăţi, ľi u ai “feamină”.
Krati: – Ma cum s-veadi ti ază ma inşăm huchi. Nu
ñ-esu vărnă lucru. Tricu ora unspărdzaţi şi ninga nu ma
s-părăstişeaşti vărnă căfteari ti lucru dit directoriuri a sculiloru.
Inspectora: – (esi inspectora di la uşa avuficilui) Ti ază nu
ari ma căfteari. Părăstisivi năpoi măni. Cai ari ti dari ordini
a lucrului ipugrãpsiti2) s-părăstiseascu la ora treispătdzaţ.
Dzua bună!
Niku: – Atumţea fudzimu. Nidzeamu ti ipugrăpsimu ordinuri a lucrlui pit directoriuri a sculiloru.
Krati: – Aşi va s-făţeam. Ni adunămu după ora doisprădzarsi
giumăteati. Macă,s-ľi u videanu tiryisitu ľi u ncľimămu inspectora cum zburimu.
Niku: – Dacortu.
Krati: – ( tu şuţări năpoi aţea scenă) Bitisiş lucru? Ľi ipugrãpsish?
Niku: – Po, po, fără ipotisiri.
Krati: – Şi mini. Atumţea ahtiptăm cliplu, cănd s-fugu tuţ
dadcuri alanţ şi ľi u ncľimămu.
Niku: – Ghini, ghini. Cai di noi va s-ľi nckeamă. Mindueascu că aţăia ţ-ini ma multu di măñ, Krati. Aşiţi, tini va s-ľi u
ncľeañ!
Krati: – S-vudzu aistu lucru. Aşi s-facă(intru ntru uficiu)
Bună dzua, doamină!
Inspektorja: – Bună dzua! Ţi hală aveaţ?
Krati: – Adusmă ordini a lucrului ti aistu mesu ti păltiri.
1) ipugrãpsiti =

i firmose
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Inspectora: – Po, po. Ľi aveaţ ispatiri. Multu ghini.
Krati: – Doamna inspecotoră! Nu va s-ñ-ľi u loaţ ti arău,
nacă ľi u nclimăm ti beari vărnă frescă diadun cu colegluba
meau, Niku.
Niku: – Şi mini pi ună minduiri cu Krati hiu. Va pălcărisescu,
dixiţñilu cľimara anăoadtră ca semnu di respectu ţi aveamu
ti voi!
Inspectora: – ( pi dauľia) Mi aveaţ băgată ntru ună pozită
disculă… S-va dzăcu ndreaota mini nu parna am chefi ţi
nsoţăsescu ntru aisti soi arasti, ahăt ma multu ti cľimari ţi
ñ-s-facu di oamñi cu ţi am cumbãrilji di lucru. Ma di itia că
ti voi am plăsată respectu aleptu nu va s-ľi aspargu. Va s-ľi u
dixescu cľimara voadyră cu vteari…
Krati: – S-hiţ sigură, doamnă inspectoră, că cľimara
anoastră esti cu nămustră! Fără vărnă nănti ică după minduiri!...
Niku: – Po, po aşi esti… Ti niţ unu modu nu putem s-ni
astridzeam! Nu him astridzitor! Nu aveam tu minti ta s-spiculamu ică s-ľi uutilizămu ti interesu oaspăţăľia honrstă ţi ma
nu ľi u durudiţ voi cu suflitu bunu şi cu inimă albă avostră.
Ăn ciuda a ipotisirľei anoadtru ti numari, voi ľi u aveaţ dată
agiuteara avoadtră, ti ahăt căt ti alas sarţina, activizănda
ca dascľi di aştioteari… Căt ti nunara anoadtră noi him
sumeañi că voi nu aveaţ ţi ni făţeţ,, anda nu esti ntru măna
avoastră. Alanţă suntu competenţ. Vahi ľi cafi ntru minti
ti noi! Vahi ţi apuchiruseaşti1) sţea urata numari!... (arădu
treiľi)
Krati: – ( tu idyea chirou cu Niku) Efharisto ţi ma ni
tiñisiţ(resprctaţ)!...
Inspectora: – (ntru trapeza a dulţeami) Va pălăcărisescu
nu ľi u adivdzaţ cu “bună-tridzeari” ică şi cu “alidzeara cu
căştiga a zboarloru”! Mi saidisiţ cu tapini ca ună colegă vecľi
1) apuchiruseaşti = firmos, konfirmuar
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avoastră, Dascaliţă hiu şi mini şi inspectorlăchia nu ľi u am
loată cu tăpii.
Niku: – Fără di altă. Aşi minduim şi noi. Anilea aistă fu
pindzeara ti ľi u ncľimeari. Şi ahăt cum ñ-s-veadi nu aveam
alătipsită1). Ni s-veadi canda him cănăscuţ multu chirou
nănti. Cu un zboru “ca oaspiţ vecľi”.
Krati: – Tamam, aşi esti dalihea. (intră camarierlu) “Ţi
urixiţ!”
Niku: – Un expresu.
Krati: – Şi mini.
Inspektorja: – Ncăt añia ună “Ivi”.
Krati: – D. Inspecyoră, n-ľi u feţitu cheafa ţi ursitu! Ti aţea
efharrisiri ti respectlu ţi spusitu ti aişti veterañi a educaţljei…
(ncăt ini camarietlu adusinda a ordinlui)
Inspetora: – Hiroşi!  
Krati: – Hiroasă s-hii tutuna!
INiku: – Sucseasi ntru lucru şi iu ţodo, ale hiľiă!
Inspectora: – Ţi impresiuni aveaţ dintră sculiiuri iu aveaţ
dată mătimă?
Krati: – S-băneadz! Aveaţ disfaptă sistă temă ţi noi ľi u
aveam ti inimă. Tut bana anoastră esti ligată cu sculia, elevuri, mătima… Cu caiţido di coleguri ţi ni adunăm ľi biteam şi ľi
stărbiteam multu ori. Dişcľişi ľi u dzăcu nifricuşitu că tu multu sculii am armasă multu apudiditu2) cu hări mătimidarľei,
ma şi cu elevurľi cualitativi pit eli. Ncăt ntru ma puţănili ari
ipotisiri ţi poati s-ľi grupăm ntru objectivi ică subiectivi. Ma
fără di pidaulijea potu s-dzăcu că suntu căturtusiri3) dit numur mari a eleviloru ti ună cladă, ică văniţ dit multu visuri,
cu slăbiri mari ect. Nu puteț s-u minduiț că ţi ñiluiri mi ľea
cu mpărţărli anăngăsăitu4) dit aţei elevurľi iurneţi. Nu ľi aflu
dot zboatli ta s-ľi spunu sinhisiri ţi ămbăneadzu dit mpărţăra
di aişţ soi di elevuri.
1) alătipsită
=
2) apudiditu =
3) căturtusiri =
4) anăngăsăitu =

i gabuar
i kënaqur, kënaq
pasojë
nxitur, stimuluar, detyruar
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Niku: – Ai multu ndreaptu, adhi esti. Şi a ñia ñ-ari undzită
idyea ţivea.
Krati: – Ai vidzută cănd esu ntru pisţă, şi mi pridjindescu
tuţ. Ms mini ş-căţe nu ľi u ştiu numili, ľi şuţ prişindira cu cu
budz arădeari şi hărau nispusă.
Inspectora: – Am minduită s-ľi u duc ti chirolu ţi ari
armasă şi pănă s-ncľidi anulu şcolarescu nlocuuţ dascalitdi ţi
au loată Con cedi I di naştiri. Aşi va s-vă plătiţ ntru bordoruri
a sculiiloru şi ntru aistu modu va s-şcurteaţ părăstăsirli rutini la uficiulu anoastru… Ma ñ-ini arău că va s-hiţ tu idyea
sculii..  
Krati: – Macă s-u făţeaţ aistă beaţă va s-ľi u ştimu ti eftarisiri!...
Niku: – La s-himu ntru sculiuri diversi goală ţi şcurtămu
aistă ini-fudzira ti la uficiu avoatru aproapi ti csiţido dzuuă.
Ti păţăna aşi u acăchisim vetea ligaţ cu ună sculii, cu elevuri
anoştri, ma şi cu unu colectivu(stafu) pedagoghicu
Inspectora: – Măni dimneaţa părăstisivi ta s-loaţ orduri a
lucrului! (s-moarţu cu oaspăţări)
Krati: – Tamam aşi cum u minduim noi.
Niku: – More canda s-ľi şiea, csnda s-ira tu suflitu anoadtru!?
Krati: – Kolu, ari ninga cuadri tiñisiţ şi aduchiri abalti responsabili ti lucru!... Aşiţi fusca sistă indprctoră ţi ni alăsă cu
gura disfaptă cu tiñisira a ľei şi responsabila a ľei ti postulu.
Urată s-hibă! Aşi u tiñiseaşti vetea, taifa şi statlu cu corectesa a ľei ti prăxira a datlui ntru poziţionu ţi amvileaşti la
sdministrata a statlui democratic.
Niku: – Eh, canda s-ira tuţ aşi administratorľi anoşţ publiţi.
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A treiľea parti
A ntăñiľea scenă
Intrari ( nănti di scenă)
(După un anu. Di bizdisira un apufăsiri niadhtiptată alu coleglu a meu Krati …. )
Krati: – ( Nănti a scenľei ntru cafene) Ţi va s-făţeam alăi
Koli?
Niku: – Nu ştiu ţi s-ţ-dzăcu!? Ñi aspari vetea golu. Ca
vărnă om arucatu dindi ca vărnă arucani ntru un ahăndami
lăftăroasă. Dit aco niţi unu nu kati s-ti scoati.
Krati: – Ţi ahăndami că… Trumuxiri di dalihea, dză!...
Niku: – Nu ati ma arău di căt s-ti părăstiseaşti ti lucru la
ţido dzuuă, aşiţ ca noi!? Ghini căndu s-află vărnă oră, ma
căndu armăñ fără ţivea!? Aistă esti ţi esti!?...
Krati: – Aistă esti măyeauă, niarăvădată! Ma arău nu ari
ţi s-facă!... Niku: – S-u ştiean aşi nu va s-iram ămpărţăt dit
regionlu a meu, pănă s-ľi umpleam vrăsta a pendionlui. Ma ţi
s-ľi faţ nu ñ-ľi u lo minta că va s-ira ahăt discula numira.
Krati: – Şi mini, ma nu aveam cali că cum s-ľi ţinean fetili
ntru universitetu!... Nu am niţi un breaţu ti agiuteari. Ficiorlu
singurisu ţi estj ma narlu di eli, ñ-ari fudzită ca emigrantu
ntru Grăţii, datănda zborlu ţi va s-mi agitea ta s-ľi u ndridzaen năheam căbilia a mea econimică. S-feaţără ma multu di
doi añi ţi nu lheau hăbari di năsu. Nu ştiu că iu esti, niţ că ţi
s-feaţi cu elu!?... Ma agiuteara ľi u am agărşită di chirou. Lu
ľertu alu Dumnidzău ta s-hibă ghini şi cu săntati. Singur aistă
voi, alăi Koli!...
Niku: – Dalihea alăi Krati, s-feaţi ahăt chirou ţi şideamu şi
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zburimu diadun, ma nu ti am ntribeată ti elu. Ţi faţi cu elu!...
Krati: – Hiu cilistisitu s-mi informescu ti loc-afleara a lui
cu tuţ soţiľi a lui, ţi ţănu ligături cu taifuri a loru. Goala ţivea
ţi mi ţăni yiu esti factu că aţeau ficioru esti multu diştipteatu,
izoti ţi ľi ntreacă disculăli şi prohumă1), căt ţido discula ţi
suntu. Ti ţido arastă elu va puripsea. Căndu fudzi di la soţiľi
a lui dintru Grăţii, ľi u avea dzăsă ţi destinaţionu a lui va s-ira
Anglia, anda aco ira hiľiu a lalñilui a lui, ţi cu elu ira multu ligatu. Cu elu am grită şi mini, (ma ţivea nu ñ-dzăţi, cu un zboru
şi…) ma ninga nu ari agiumtă la năsu. Ñ-ari ipuşisită că căt
s-agiungă va s-mi hăbărească. Aisti drami, tu chiroubdi ază
singur noi putemu s-ľi ămbănămu.
Niku: – Po, po dalihea aşi esti. Ma tini nu ti săcăldisea că
aţeu ficioru va s-părăstisească năpoi, că nu faţi.
Krati: – Urari ali gură! Aşi ureadzu şi mini. Ñ-esti faptă ca
zăconi, căt ori ţi mi tornu a casă, ľeau fraţiľi a mei , ţi bănedzu
ninga ntru căsăbău anoastru, di itia că elu nu ľi u ştii adresa
a nea nau, aua ntru metropolu. Nu singur mini, ma şi măsa,
surărli ţănu ligături ti aistu ţivea cu apropiaţiľi anoşţi. U ştii
cum ñ-aspari, ţicara ţľi u acăţeai n gură aistă hali cu tini, am
năntiacăvhixiri că va s-am hăbeari fără di altă ti năsu.
Niku: – Aşi s-hibă!... Şi poati! Ari multu alăhăiri!
Krati: – S-ñ băneadz! Tutuna zburira cu tini ñ-da optimizmu. Macă s-iram numitu, va s-ñ fiţea ghini, va s-ľi u
vjiream minta ntru lucru… Aşi ľi u pindzeam chirou ma ghini.
Niku: – Nu aveam ţi s-făţeam ti numira. Va s-mi ľi rubuescu ali tihi, păn s-esu tu pensionu.
Krati: – Am niscăntu chirou ţi ľi u maţnu ntru minti un
plan-idei, ţi u am zburită şi stărzburită goală cu muľearma.
Diadun u minduim ţi s-ni consultăm şi cu tini, alăi Koli,
anda, ca soţu vecľiu va s-ni dai vărnă minduiri mintimenă
(raţională) ti aistu plan-idea anoastră. Cu păţăni zbiară ia
Aştiptănda ali numiri - dramă -

1) prohumă = pengesa

Ligor Thano
62
cum esti: Pit ali ună soaţiri a sigurată ună viză ti ntru Belgica,
di unăoarľea ta s-mi lucrumedzu ningă ea ca traductor ti ună
periodă di foi añi, ţi ñ-ipuşisiră s-mi agiutea s-ñ-afla lucrun
ti muľearma, ncăt feturli s-inda ntru sculiuri medii publică
fără păltiri. Di alanta parti dit aco va s-am putera ţi rindregu
comunicara şi cama nclo şi mpriunira cu hiľñiu. Şi porcedira ali loari a ispatiľei ali viză poati tindzi şi ma multu di un
anu. Ma năpoi va s-aşteaptu! Ncredu că va s-ľi ľeau vizurli.
Dapoia dzăcu s-nchiseascu nichirut chirou.
Niku: – Aistă ma ciuduseaşti şi diunăoarľea mi apuriseaşti,
alăi Krati!... Nu ştiu ţi s-dzăcu!? Ti momentu…
Krati: – Voi s-ñ-dai minduira a tea, cu dişcľideari, tamami
aşiţ cum u mindueaşti di reala!...
Niku: – Ghini ľi u ai! Ma… aidi afľi şi leagăli zboarli alăi
oaspi!... Di ună parti dureara a mpărţărľei di un soţu vecľiu
ca tini, di alanta parti hăliurli a teali economiţi şi famiľeari,
nicomunicara cu hiľitu, dzăcu ţi va s-faţă multu ghini s-fudz,
macă s-hibă ş-ti ahăt chirou ţi ti au ipuşisită. Cu dureari ma
ţ-dzăcu: “S-ti hirutunisescă ambara!”
Krati: – Efharisto ti aisti zbiari di inimă ţi ma ñ-dzăţ!
Niku: – S-ai tihi Kratu! (…s-părţăscu ca bărişi) Mi hăbarisea
cănd s-nchseaşti! Că va s-ti nsoţescu!
Krati: – Fără di altă că va s-ti hăbărescu…
Niku: – (minduiri) Alu cai putea s-nidzea ntru minti ţi
soţlu anoastru vrutu va s-fudzea tu emigraţionu!? Ghini ma
ciudusita tu aistă padi esti că tu vrăstă tricută şi va s-ľi u aibă
disculă s-fug cu băneari tu xeanii. Curai multu mari di năsu!...
Neise elu ľi ari loată ntrocľi disculăli di aco. Ntru sculia di
namisa, cănd nchisi s-ănveaţă frănţeza ca limbă xeană, Krati u avea tu inimă şi prudipsii ma multu fi noi ti nvăţeara a
ľei. Di atumţea nu ľi s-mpărţă ali citiri a litraturľei pi limba
frănţească, ti aţea lucra şi cu ori şcurti (part taim) di multu
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ori cabtraductor tu aţea suţeată. Aistă va s-ľi u lişurea sadaptea căt cama trăoară cu băneara di aco. Fără di altă ghini
va s-imină că aţeau esti om bunu…
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A treiľea parti
A doiľea scenă

Intrari (në telefon)
( după un anu… Năpoi ăntreaţitu. Ninga n aştiptari a
numirľei)
Leta : – (ntru telefonu) Ursiţ! Cai hiţ!? Cili jeni! Cai căfteaţ?
Kola!?
Aua esti, ursiţ griţ cu năsu!
Niku: – Ghini efharisto! Ma tini Krati, cum ti am!?
Leta : – Cai esti!? Ţi cafti!?
Niku: – Krati esti, mi cafti s-mi adună că ari ţivea ti zburiri
dreptu cu mini, ma ti căţe va s-ñ-ľi u dzăc căndu s-ni adunămu.
Leta : – Ti ţi ti cafti, vahi!?
Niku: – Vahia, poati s-ľi ari vănită apăndisira a vziľei
ţi aştiptea ti nidzeari ntru Belghică, aşi cum ñ-ari spusă
unăoară ţi elu avea minduită ta s-fugă ca famiľei.
Leta : – Vahia, vahia!...
Niku: – Lişoru hiu ază. Ma mi nchiseascu diunăoară.
Leta : – Ghini, ghini. Fudz, fudz!
Niku: – (nvăscutănda) Işii.
Krati: – Hă, Kolu, viñu!?
Niku: – Viñu (andanusinda), ma troară ñ-ľi u dză, căţe mi
strigaş cu ahăt aguñii? Ma mi mbuceaşti niarăvdara! Ţi esti
ti buneaţă aistă ľi u mutresu ntru ocľiľi a tăi, ma… troară, ti
pălăcărisescu toară!
Krati: – Ñ-vini apăndisira dintră Belghica, Koli. Puzitivă.
După un mesu va s-mi nchisescu… Viñi s-ti hăbărescu cum
am ipuşisită.
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Niku: – Căt ghini, alăl Krati! Cănd va s-ti nchseaşti?
Krati: – Di tamamu nu potu s-ţ-ľi u dzăcu. Ma, diunăoară
că setmusescu documentăli ţi ñ-lipseascu şi hazărsira a
bagajurloru. Căt s-pronutescu bileturi va s-ti hăbărisescu ti
ora şi dzua di tamamu a nchisirľei.
Niku: – Ma cu casa ţi va s-feaţ!?
Krati: – Nu va s-ľi u vindu, va s-ľi u alasu alu niscănţ cisuriñouri a mei ntru avegľeari. La s-armănă aşiţ ca aveari sigură.
Nu s-şti poati şi s-mi şuţ vărnă dzuuă!?
Niku: – Multu ghini u ai minduită. Ambară s-ţ-hibă! Ma…
că cum ñini că nu va s-am prezenţa ali nsoţisira a tea, ahăt
vrută ti mini. U ştiu va s-ľi u acăchicsescu multu ixichia a tea,
alăi soţu bunu ali ficiurama a mea. Nu va s-am ti agărşiri putei, alăi frate!
Krati: – Şi mini… Va s-ţ-ngrăpsescu, căt s-mi sistemescu!
Leta : – Ti căţe ti vrea aţeu, alăi bărbate!?
Niku: – Va s-fugă ale miľeară. Ľi ari văntită apăndisira şi
viza. Troară va s-nchisească. Va s-ñ-fugă şi goalu soţlu, ţi cu
elu mi nsosţiseam şi zbuream lişoru, cu sncearitati ti ţido
tivea, ale muľeară! Aistă mi doari ma multu, ncăt alu Krati ľi
urăscu tihi bună.
S-va Dumnidzău s-mbriuneaşti troară cu hiľisu.
Leta : – Ambară şi ghini s-ľi hibă, ľi u dzăcu cu tut inimă!
Niku: – U mereteaşti elu.
Leta : – Crundu ti diştipteaş ază!?
Niku: – Aşi, dakihea! Am feaotă un somnu greu ază.
Căt ñ-inşi somnu că ţu ñ-s-acuiti, Krati. Di ună parti ľi u
ămbăneadzu ñilă ahăndoasă mpărţăra, ma di alanta parti
s-feţără niscănti dzăli ţi nu ma ciucuteascu dot. Di reala elu
ñ-ari ipuşisită că, căt s-ira etimu, va s-mi aduna fără di altă.
Leta : – Nu ti săcăldisea că va s-ti hăbărisescu! Esti corectu
elu (ntru telefon) Ursea! Cai hiţ! Krati!? Kola!? Iu? Ľi dzăcu
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mini diunăoară.
Niku: – Cai gri?
Leta : – Krati. Cafti s-ti adună la loclu că ţi va ţ-dzăc. Niku:
– Ghini, ghini! Dzăľi că tora esi.
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A treiľea parti
A patruľea scenă

Intrari ( nănti ntru cafene)
(adunari ntru cafene, după ndau dzăli, ţi va s-nchisea)
Niku: – Iu hii alăi Krati, ai chirută! S-feaţără tuti aisti dzăli
niadunat. Krati: – Ma, ia hiu loată cu docimentili, etmusira ali
tăxidipsiri, pănă u sglsi aisyu chirou ti aduneari. Ma, dzăñă ţi
ai faptă ti numari!? Ari puteri să s-facă ică nu. Mini tora u am
loată apofasia, şi canda să sfacă, nu va s-ñ-lipsească ti ţivea.
Niku: – Ninga nu am loată vărnă hăbeari… Macă cum sveadi va sişim tu pension ninumaţ, ca dascľi n aştipteari.
Zboarli “aştipteari”, “ănlocuitor”, , “bitisitu”, “tricător”, “n
aştipteari” şi cai şti căt zboari alti, ţi ľi aveam cănăscuti goală
la stilu administrativu, di actuala eli suntu fapti parti ali
grira anoastră activă, ti ţido dzuuă. More, mini niţi unăoară
nu hiu interesată ta smi numescu ca cum ma facu tora, ntru
vrăstă frămtă(tricută), ntru pragu a pensionului. U am vrută
“democraţia” cu tut suflitu, şi induescu s-ľi u voi năpoi cu suflitu, ma aistu dracu di tranziţionu ma ni acurmi multu.vNi
mbuciră “competenţľi” ţi părăstisescu tu ţido postu ali administrati căt ori ţi va s-cafţă s-aleadzeaşti vărnă ipotisii di lucru,
documenti ică ipotisiruri cu organili di dreptu. Tuţ sunt fapţ
mastri alu “părţăliri” cu zboari di dizñirdaţ şi astraptător, ţi
după eli ľi u ascundu scupoli a loru ali “zmulguriri” cu cultură.
Om ţi ti adhteaptă tu afuneari, ţi ti părţăleaşti că nu esti ntru
competenţa a mea, esti eksluzivitet a directorlui, directoru ţi
ţ-dzăţi: “Ai multu ndreaptu, ma aveam mlutu căfteari, ti aţea
u aveam discula ti ľi u numari ect., ect. Mi acurmai cu aisti
locuţiuñile azvărlitor. Ţi azvărlitor!? Dză afuri legitimi şi nu
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ai strămbată hici! Do aisti soi suntu: zmulsă, nifăntiţ, rusfitceadz născuţ. Aistă esti goala competenţă ţi eľi u ştii s-ľi u
giocu şi s-ľi u aplecu cu “maisturiri”.
Krati: – Avem vărnă doi añi ţi u trifzeam pisti păltări aisyu
realitetu amaroadu, ală Koli, ti aţea vendoda s-fugu nafoată
dit loclu ca ñiľi alţi nănti di mini, ma şi ñiľi alţi dinăpoi di
mini. Aişti suntu oamñi ţi ľi u au chirut ncredira că aua la
noi va s-alăxească căbilia ti ghini. Aişti suntu di vrăsti alăxiti:
tinireşti şi tinireşţă, bărbaţ şi muľeari, intelectusľi, vecľi cu
un zboru tut forţa axi ti ľi u znuiri1) şi ti ľi u mpruspitari2) a
IH stu locu, cu aveari mari aoaneasţi, cu aveari mari di sum
locu şi pisti locu. Ţi va s-facă Arbinişia anoastră vrută, aistă
nu s-bagă induiri3)! Ma, cănd şi di cai? Aistă esti ipotisia ţi
ni s-aşteară nănti di noi. Ti insu u chirui arăvdara, ma rezervescu ndriptata ţi mi şuţ năpoi, nacă ñ-imneaşti ta sigurescu
amintati asiti4) şi nacă agiungu s-ľi prăxescu hiľi adhi cum
ľi u am minduită mini. Va s-ira mbucurari ma mari a mea,
nacă aţeiľi s-şuţea ti contribari ti rindreadzira a patriľei
anoastră!...
Niku:– U ştiu, u ştiu aşi va s-undzească di sigur! S-ľi u
aveam bana lungă! Vahi u ămbănăm şi noi aţei chiroi!
Krati: – Va s-bănăm lungă noi! Himu oasi săntoasu noi!
Fără di altă va s-ľi u agingeam aţlui chirou, ahăt yinsuatu şi
vrutu di noi!
Niku: – Aşi s-hibă! Aşiţ s-ţ-eftihipsească gura!...
Krati: – Niţi unu numiri nu au faptă!?...
Niku: – Aistă nu potu s-ţ-lji u dzăcu cu tamamu, ma
antăvălescu5) dzăsădiţearnari ca numari s-facu tutuna. Tră
exemplu: Am loată hăbeari că esti mumit un dascu la sculia
iu dau matină mini ca ănlocuitu, ţi ari vănit tora tu soni ntru
metropol. Ti aistă mi interesai la şeflu a personelui. U ştii ţi
ñ-dzăsi: Po esti dalihea că aveam numită personlu tu zbor,
1) znuiri = rinovoj, ripërtrirë; 2) mpruspitari = ringriturë;
3) induiri = dyshim ; 4) asiti = të mjaftueshme;
5) antăvălescu = qarkullojnë, përhapen
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ma ti elu aveam avută inhírisi1) dit dicastetu, ţi lipsea s-numa
fără di altă, anda s-află tu niscănti căbilii specifici. Ti aistă
ni intresăm şi noi. După vetificara ţi feaţim şi noi, rezultă că
numara lipsea s-făţea, anda elu avea muľearsa aştăreată tu
spital ntru căbilii disculă, cu ună lăngoară nivindicată. Aistă
poati s-hibă dalihea şi ghini poati ţi au faptă, ma aidi ľi ncridea aişti soi di competenţi ţi ti minciuneadzu2) dipunănda n
ţeară ali luni cu zboari…
Krati: – Aveam avdzătă di aisti soi “pitriţeari” cu saţ, ahăt
căt him făntiţ, ma cum ľi dzăcu a zborlui, nădia moari a sonilnsi. Ti aţea nu ľi u cheri căştiga, alăi oaspi!...
Niku: – Nădia ma mi ţăni. Ma iu esti că!? Nu ma s-veadi iuvea, şcăţe u aştiptăm, aştiptăm, tutuna n ahtiptara a
numirľei… Krati: – Hai, hai! Va s-ti numeaşti. Vahia şi cana
troară di căt u mindueaşti! Ma ţi u vrei că mini nu ca…!?
Niku: – Căt ghini ţi ñ-ľi u disfăţeaş aistă temă! Ţi făţeaş ti
etmusira a nchisirľei!?
Krati: – Dză că ľi am bitisită tuti. Tora nu ñ-armăni goală că
s-taľiu biletăli ti nchisiri cu avionu! Ñ-u ľea minta că stămăna
ţi ini va smi nchiseascu.
Krati: – Tuş di măni.( mprăţănda)
Niku: – Atumţea taľiu bileta! Nchiseati! Ţi aşteapţ ninga!?
Mi hăbarisea ti dzua şi ora! Va s-ti părţălescu diadun cu taifa
la airoportu!...

1) inhírisi
2) minciuneadzu

= ndërhyrje
= të mashtrojnë

