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3Călătorira a mea

Ligor Thano, poet şi scritor pi armâna, 
esi dininti a cititorloru armâñ cu valum cu 
poezii nou “CĂLĂTORIRA A MEA” - Puezi 
liriți pi armăneaști. 

Ntru aistă  sunt părăstisiti unăsută 
optudzățedau(106) di poezi lirici ți suntu in-
spireati dit achixiri a poetlu ntru ciilistisira 
a lui dit undzirirli mușeati, arali, ambari și 
hărăișitici a baniľei iu țido și ati bșneată. 

L’i urăm suxesi al Ligor ti aistă operă 
nauă, după altăli voluñ cu poezii “Boaţi ţi 
strigă” “Puripsira” pi armâna şi arbinea-
sa.    
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PÃRÃSTÃSEREA CU AUTORLU
Hiu amintat la 16 di Agustu 1944 la Greava di 

nsus (Grabova), ma cãnãscuta hoarea arãmãnă ali 
Arbinişii. 

Tu anu 1970 am bitisit facultatea di limbă şi 
literară la Tirana, am lucreat dzaţi añ ofiţeru mili-
tar. Mi mutarã di aclo, ca om nibindisit şi cu ideii 
liberali.  Am lucrat dascal pi sculii cãnãscuti tu 
reghionulu şi cãsãbãulu Ñocas, ma nclo tu capi-
tala Tirana. 

Cu intrarea ali democraţii, la anu 1991, s-orga-
nizã şuţata “Arãmãñiľi dit Albania”. Tu aistu chir-
ou mi cunuscui cu cărţ di autorľi clasiţ pi armâna. 
Pi aisti cărţ şi cu conlucrarea ti limba armână, ma 
ahoria cu revista “Fraţia”, agiumşu su nveţu limba 
cu citeari şi scriari, dupu dixionari cum al Papa-
hagi aşi şi al Tiberius Cunia. 

Limba u ştieam di cu ñicurami, ama nu ştieam 
yramili şi multu sboari ta s-espiriam ţi aveam tu 
sflitlu printre poemi şi prozi păna la romau. 

Aistă operă nauă esi, după altăli volunj cu poe-
zii “Boaţi ţi strigă” “Puripsira” pi armâna şi ar-
bineasa.  Tora esu dininti a cititorloru armâñ cu 
valum cu poezii nou “CĂLĂTORIRA A MEA” - 
Puezi liriți pi armăneaști. 

Ntru aistă volumu  sunt părăstisiti unăsută 
optudzățedau(182) di poezi liriți ți suntu inspi-
reati dit achixiri a poetlu ntru ciilistisira a lui dit 
undzirirli mușeati, arali, ambari și hărăișitici a 
baniľei iu țido și ati bșneată.  

Tu proces am alti volumi cu poezii şi prozi. 
Dumnidză s-mi agiută ta s-li scot tu luñină.

Autoru
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Diu ñă vini tiha s-hiu namisa di voi

Aşi cum am vănit ş-mini dit multu diparti,
tru aistu căsăbău metropol ali Arbinişia noastră,
hiţ adunat ş-voi simatitadz a ñei dit tuti părţili,
la Sauc tru aistă sculi vlecľă ş-nauă ca ănveastă.

Cafşunu di voi easti ăngărcat cu maru dor,
ti loaţľi a voastri lăsat fără om, goali napoi,
au arămasă muşeatili dzeañ fără clopţ di oi,
ămpădz niț golu ș-unu cilmean nu gioc cu soţ.

Aveaţ adusă aua căt ună bucat di avoastri loţ,
ma ş-zănăţľi clirunumsiri dit avoșț părinţ buñ,
arucat dindi di voi muşeatili, muşeatușli cănţ,
şi numtili fără apreasili doli cu suflitu fără gioţ

Ari neamsea di voi multu sufţ apreasi ca foc,
ţi li trag dulţi ş-fără căpsiri muşeatili vărdz,
ta s-li videţ cu chiefi botiti pit avoastri naeli cărţ,
niinşitili dit avoastri sufliţ apreasi di marulu dor.

Mi hărăsescu diu ñă vini fatea s-hiu namisa di voi,
simatitadz năi, vruţ ca soţ nu singur pit gioţ,
ma ş-ti mulţ di ănvăţătorľi avostri ninga nicopţ,
cănd ca aistă dzuă s-sărbătoreamu voi s-mi mbet napoi.

Tirana, la 19.10.2004 
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Maturanţľi a ñei     

Am doi añ ţi ľi nveaţ cu multu dor,
cu eľă hiu cănăscut multu ghini,
dzuă di duă s-feac ma ştiuţ ş-ma copţ, 
mi hărăsescu ca cilmeañľi cu prinţi.

Nihiam căt nihiam năş multu suntu ospăţăţ,
cu literatura arbineasă ş-cu aţea xeană,
au acăţet s-citească cu pasion mari cărţ,
ş-imajinata ľi u e umplut cu yinişi muşăţ.

Multu mă hărăseascu cănd căntu poeziľi,
ţi suntu editati pit multu revisti şă gazeti,
totunali am ncurajat s-scot şi năş cu merachi
cărţi cu poezi umpluti di aromă tinăreaşti.

Dăţeaţ cum s-vreaţ, ma ca aisţă năi băr,
li au sufţăľă umfleat cu vreari nivădzuti,
vărdză ľi ngărvisescu tă banăli scumputi, 
ţi ľ-da voahă vrută di tinireaţă fără paură.

Pit frămţľă, imajurľi, muşeatiľi yinsoñ,
mini vead că cum ma creaşti bărulu nău,
mi hărăseascu că hiţ tinireaţ multu mbăru,
Arbinişia s-u feac fără di altă ca nă dzănă.

Viti 2004
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Ti aşteaptu

Căt acaţ s-apră şă s-dăsfeac luñinea ali dzuă nau,
mi chixeasc, vrutu scumpu, că nu ti am aproapi,
că hii multu dăparti aco pingănă ali amari api,
mărata, ţi ñ-lăcrămeascu a ñia ocľi di laia harau.

Di cum iram teasă, tăţită, fără boaţă mi pălcărăsii:
“Voi munţ analţ ţi hiţ totnea cu Dumnidză părmănăi,  
spuneţñă, a va s-mi adunu cu vrutulu aco iu mi ămpărţăi 
s-ñ-apună aistu dor ţi cărteaști ntru siñľi niciupurtiti!...”

O chixeascu că hii ănchisit şi ma ñ-iñ cătroară,
cu dorulu apreasu ca foc apatră nichiundrit vroară,
s-ñ-ľi căpseaști lăcărľi a meali ţi ma ñ-ľi speală n’făţ,
cu băşeari, vreari, dulţoasăli hărăţimi a lui n’cănţ.

Am yinşit pisti dzeană şă ma tri aşteaptu cu dor,
tini alăi gioni di dăpearti ma ñ-iñ adăreat muşeaţ,
ca văr harambou ăncălcat pri un calu albu stog cu soţ:
“Oh, mărata di mini, căt chirou trăcui n’aştipteaţ!?...”

Ma cănd mi dăşteaptu dit dulţăoaslu somnulu greu,
ducheascu că suflitu ş-inima mplină ñ-s-umplu a ñia,
şi ninga voi s-mi leagnu cu scumpulu vrutulu a ñeu,
ta s-mi fănteascu cu buneţľi ali bani adărat cu tăñia. 

Viti 2004
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Suftulu agudit

Pisti frămtulu a ñeu aspăroasu stărbătutu dit vinţ,
ca şighetă pit elu aceaţ s-ñă dăspărteadz n’săndz,
ducmea ñă dăsfăţeari a ñia căľă ăndreapti n’minţ,
s-agiungu iu voi s-băneadz stog cu freaţ fără plăndz.

Căt agiungu la muşeatăli păduri ţi s-leagnu dit vinţ,
ñă spăreaşti cndea ieascu n’vărnă ghigandă sărmăniţ,
iu cadu n’somn dulţi umplut cu soñă ca tru ñăcuriţ,
pănă mi dăşteptu săn gioţľă di chiñ ş-fadz nicăpsiţ.

Aşă s-păscăneaşti aistu măreatulu suftulu a ñeu,
căt vărnăoară surpeat şi tes mpădz ca lemñ uscaţ,
diunăoară arsăreascu pisti eľă ş-arădu ca mbătaţ,
ca văr om ăntărţeari n’cali asprăoasă ăngărcat greu.

Caişti căt ori ieascu stărbătut cu aişţ vinţ aspăroş, 
cu ascăpăraţľă ţi taľiu n’ţerulu negurosu ca nipătiţ, 
dipi n’cierľ bărbănaţľă dădea treamnări mări di fricoş,
ca gioni vă s-chiundreascu mprostu n’aistu loc di cheatriţ.

Viti 2004
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Rădăţiñli anoastri   

Cafşunu di noi ari teată şă mumă,
paopu şi maiă, stărpap ş-stărmaiă,
aistă va s-dzăc că tu bană him văniţ,
cu vreara dulţoasă di anoaştri părinţ.

Ncot ni mundueam căt vărnoară ca tru yinsoñ,
s-filozofeam, s-pătăpseam pi anoastra noi:
“Iu li aveam rădăţiñľi anoastri alăi gioñ? -
culaina-culaiea dăţeam: - Aco ntru munţ napoi…”

Sum murişti iu au băneat prinţľă anoştri,
aco suntu rădăţiñľi focuasi şi amabari,
tă aistă himu multu cămursiţ şi alepţ 
freaţ arămăñ di mumă putei nu va s-chireţ.

Au stărbăneat băr di băr sum guna di lănă,
cu aistă limbă di Dumnidză dată ăş yiurtusită,
cafşunu di noi arămăñľi dit Arbinişii,
s-ľi mveaţ fumeľea o loru cu doru ali arămănami.

Viti 2004
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Dimindara 

Arămăñ, lipseaşti s-aveam nutru pi noi,
nu singur ună diminderă di anoştri prinţ,
ma s-ampătrăm ca machinili di gară tu pisţ,
s-ľi u acăţăm dit braţ chiroulu fără ploi!...

Ntănia ampătrari la s-hibă tă noi,
ănvăţara a muşatľei arămăneaşti,
s-nu alăsăm s-cheară, s-agărşeaşti,
ca imnitorľă pit strimțli pădurii.

Ti aţea sigur ază himu tu chirou,
s-u agiungiemu aistă dimindeară,
altăsoi vă s-ni acaţă blăstămeară,
al Belemaciu ntru a lui dimindau.

Viti 2004
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Picurarľă

Dicudămneaţa şi pănă cănd s-ntunearcă,
picurarľă arămăñ avegľiu turmili a oiloru,
nu li şuţ anaptea nică furtunili, nică zdărcă,
eľă batu fleaurli, mistăcat cu asunări a clopţloru.

Pingănă seară cănd s-adunu la stăñ,
arucu pisti strung tămbărlii pănă di padi,
acaţ s-gioc ăncor actaţ măñ diu măñ,
arucutesc răchia ăş muşcu iască1) friptă…

Dapoia s-dăsparţu cafşunu tu tenda lui,
şi după iu u-avea faptă la strunga nidzea,
s-avigľa oiľi ţi durñea pit năsi s-discurmea,
s-nu li afurea nică văr afuru, nică văr lup…

Căt vroară cănd căñăľi alătra multu,
s-sculea tuţ ăş pi eľă stogu ľi sălghea,
afurľă ăş agărľă luchi s-aspărea,
ľi scăpea ca tutuna tutipta o loru.

Viti 2004
1) Iască  =  miş
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Arucutit

Arucutitu, zălăpsitu, cădzut n’ padi,
tru honurii aspăroasi dit munţ analț,
alagu pit năş ca văr di ciurtit minti,
fără boaţă, golu, fără căľă dăsfapţ…

Ţi drac am mini măratlu, aspăreatlu,
ţi calea ndreapteată nu ma ñ-ľi u aflu,
s-hiu ntru padi umplut mplinu cu dor,
ca om orbu, apreasu ca foc s-gioc ăncor!… 

După la s-ñ-s-disfac di nău ndriptata cali,
dispăratu la s-mi strag pit păduri sum nori,
căftănda pit căľiuri arientatu cu zori,
ma hărăilicu că dăsfaptător protulu ñ-fui … 

Viti 2004
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Mi strag

Arucutit, păscănit, arucat  ămpădz,
fără buñăľă soţ ăş fără oaspăţ,
treac zălăpsiţ, agudit di oarfăniţ,
ca văr ţivea fără vlori cădzut ca psohidz1)… 

Mi strag pit călili fără ănşirii,
ca văr aumbră cu lajă buisit,
nutru aspăratu şă nafoară gălbănit,
ţi s-fac, cum s-u asparu aistă oarfăniţ.

Arucutit, păscănit, arucat ămpădz, 
fără buñăľă soaţ ăş fără oaspăţ,
trec zălăpsiţ, agudit di oarfăniţ,
ca văr ţivea fără vleari cădzut ca psohidz… 

Aşă u trec aistă bană aspăroasă ăş jilosă,
dzuă di dzuă mi acaţ cu ia,
voi s-ľi u agudescu cu buşľi strimţăros,
ma singur nu pot s-esu dot la ia… 

Viti 2004
1) psohidz - ngordh, ngordhësira
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Alagu

Alagu pit căľă asparti casă di casă, 
mătreasc făţ agri di oarfăneaţ,
măraţľă di năş ţi fac, cu s- treac,
sănt surpat ămpădz dăspăreaţ!…

Alagu ca giucatu pisti aisti căľă anoastri,
voi s-ľi u ămparţu oarfănaţea ditru bană,
şi ľi u arucuteascu dindi ntru chirolu tricută
ţi s-dăsfac nănti di noi bunăli, vrutăli!… 

Alagu di căt iu mi duc şă mi strag cicioarli,
fără inşiri dit lăeaţli pistipsit a chirolui,
şi fără boaţă, tăţitu arăşcheacu pit sucăchili,
ăş s-fug dintră aistă bană cu oarfăniţ a omlui!…

Dapoia la s-mi ľa chirerea s-mi şuţ ca aumbră
s-nu arămănă ţivea dit apreasulu suflitu a ñeu,
şi fără dănăsari voi s-amirărească pace pisti locu, 
cu lălici soi di soi s-adară muşeaţ lumea  ntreagă!…

Viti 2004
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Pistipseascu
Pistipseascu cu maru dor,
că nu va s-făţeam vărnoară hima,
ca psohiă s-nă tridzeam pisti loc,
noi arămăñ dăspărdzaţ pit multu loţ,
fără boaţi,
              fără zăcoñ,
                       fără limbă,
agărşiţ…,
chiăruţ…,
ca văr imnător armasu neamsea a pădurloru 
nicălcati,
fără bărbaţ săntoş,
                 fără gioñ!…

Pistipseascu cu maru dor,
că vă s-ină ş-ti noi buneaţea,
că cum u ari vănit ş-ti alţľi mileţ,
că arămăñľi nu suntu naţ ti hiri chiruţ
dispiraţ fără di statu a loru,
că ş-ti eľă ma s-dişcľidi añiurizma a democraţľei,
ţi va s-scutră cu multu forţă sufliţľi anoştri,
ta s-ľi u aprindu pirfocusu foclu alibertatľei!…

Pistipseascu cu maru dor,
că arămăñľă ninga nu au dzăs zborulu o lor,
eľi ma s-etmusescu cu durinţa a scularľei
di nău armănama timată, cu aveari. 
tutuna tu ete a etiloru mproastă,
cămursită iu diadunbăneadz cu mileţ alanţ!... 

Viti 2004
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Un ficiuriţ dit Tirana

Cu lăcri ntru ocľi ăş cu dorunispusu,
elu ñ-spunea tă tati-su a lui durut,
ţi ľi u avea vătămat n` praglu a casiľei,
cu calaş la aunu băstimat a naudzăeşptľei!…

Cai fură aţei asinător ş-căţe, nuľi u ştiu,
aţei fără pisti fudziră, armasără nicănăscuti,
urmili a loru di atumţa  suntu ascumti, chiruti, 
ascumti, chiruti suntu di atumţa urmili a loru. 

Ş-căţe ñ-am tricută fără năsu mulţ añi,
inima ñ-stărbati fără dănăseri di laiľiu dor,
ţi suntu aţeľă draţ ţi driptaţľi nu ľi vor,
că hiţ uruţ ăş lăvoş ţi nu inşiţ ăntru padi!…

Viti 2004
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Hiu coptu tru marulu dor

Căt añ au tărcut di Atumţea  cănd ñă acţai lucru,
nu u-am dusă candea ş-unăoară tru minti a mea,
că vă s-mi dăsparţu di năsu vărnoară cu dalichinea,  
o pătăpsiă că vini chiroulu s-mi arichieasc auşeatculu.

Nihiam căt nihiam ma ñă inu laili dzăli a meali,
ţi vă s-li trecu fără di lucru, fără di buñ ănvăţtor,
golea ma mi tradzi ca boiľă tru brădz di agri neali,
ma mini nu mi dau, că eascu copt tru marulu dor.

Ş-căţe ma mi mpart dit vruţľă a ñei ănvăţător,
putei nu va s-ñă s-apuni aistu suftulu apreasu săñător,
săñtor apreasu suftulu aistu nu va s-ñă s-apuni putei,
că easti bătut pit mari oarfăneaţ ş-vuiri multu grei.

Nihiam căt nihiam ma ñă inu laili dzăli a meali,
ţi vă s-li trecu fără di lucru, fără di buñ ănvăţtor,
golea ma mi tradzi ca boiľă tru brădz di agri neali,
ma mini nu mi dau, că eascu copt tru marulu dor. 

Viti 2005 
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Tru aistă dzuă di veară

Tru aistă dzuă di veară cu croari multu mari,
ca n’tuti stiñăľ alanti hiu dusă la căfeneia dit măhălău
şi ma beau anearga-anearga dzama lai a căfeľei,
la tavola di cohia a mea săn conditionerulu a ľei,

ţi dăsparţi arăţimea chioş di chioş pisti ocľ a ñei,
păscăninda pisti frămţ anoşţ umplut cu sudoari,
ncăt rehatiţ acţăm s-zburăm cu gura fără cľei,
ti politică ş-ti caiţido altă ţi ni ini n’minti,

dapoia inşim unu dipi alantu tuţ nafoară,
cafşunu pri lucrăľi a lui dit aţea dzuă nau,
bindăsiţ că vă s-ľi u arucăm ghini ningaunoară,

aţľei culdură ţi ardi ca cirap iu s-coaţi păni,
ţi pri tuţ noi măraţľi oamñ ni ţăni n’bani,
păn s-cheară soarăli tru ascăptata după dzeñ!...

Tirana, la 07.07.2008
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Am dor

Cănd esu nafoară s-alag pit protulu căsăbău,
urecľili ñă s-aspăreascu dit aurarli di machini,
añi ñi s-păscăneaşti n` frămţ a lor fumu,
ca agior mplinu cu bloză hicaţľi anoastri.

Dapoia ti tiniraţili dzăľ cum s-nu mi ľea dor
cănd angănam cu turmili piy dzăñ dşi şpor,
aco dăpari tru Valamare noastră fără soaţă
mbătat cu aromea di lilici şi sunara di cloapţă.

Ti aţea ază nu mi sălgheaşti laiľiu a ñeu dor,
şi ningaunăoară s-mi acaţ somnu ningă izvor,
la s-mi mbet napoi mini cu yinsoñ muşeaţ di gioñ
la loţľă a ñeiă ma vruţ şi său muşeaţľă poñ.

Viti 2005
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Soțiľi a mei
Voi s-negu cu ampătrara multu diparti,
iu cu soţľă a mei s-chiundrescu năpoi stogu,
ş-cu năş s-mi adunu ntru pădina al Blidu,
ăş făţem năpoi giocurli ali tinirami.

Mi ciudisescu cum armaş aşă singuros,
ca vărnu lemnu arucutit ditră urutili aripi
cum nu crep, iu s-ľi u duc laiľiu dor,
ază ma vi caftu multu voi soţ a ñei,

Ntru aistă bana a mea ahăt lungă,
am avut soţ ştiuţ, buñ ăş mintimeñ
ma multu arăbineş ş-niscănţ arămăñ,
eľă ñă inu unu dipi alantu n`mintă.

Ahănt căt nu potu s-ľi mpartu dot,
ma multu ñ-voi s-mi adunu cu cu dor,
cu aţeaľă dit tinirama a meadu atumţea,
ñ-inu tru minti: Aci, Hichmet, Piro ăş Laca…

Ma ş-alţă dit coptăasea a mea,
voi s-mi adunu cu năş ninga unăoară,
ş-căţe niscănţ di năş nu sănt ma,
ma ţi s-fac ş-ti eľă mi ľea laiľiu dor.

Fără voi soţľă a ñeiă hiu singurosu, 
căfeia u beau aua tru prot căsăbău,
ncăt cu voi tru a ñeu aspăroslu suflitu,
va ţănu aru pit ameali cărţ cu stihuri di doru.

Tirana, la 15.11.2004
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Şkreta bani

Ş-căţe esti arămasă dăspăreat, goalu,
fără soţ, fără oaspţ, fără vruţ şi vruti,
elu nu s-da, nu s-tindi ca yiermu mpadi,
ma imnă noapti-dzuă stog cu chiroulu.

Cai u şti dicăt iu s-ľi u  duc cicioarăli,
el ş-căţe nu va, aco va s-nearg cu avrapadz,
cumţido s-fac măratlu, elu amăntatu esti,
cama ghini, multu cama ghini va s-băneadz.

Ea s-ascaldi su, visuri surin pit areaţili api
ţi cadu curati-curati pănă aua la noi,
dit chipturi chiptăoasi dit munţ anoşţ analţ,
dapoia la s-ľea  vrutea ca dzană mbreaţ.

Di ţi şi căţe ti aspari alăi gione mari
tini alăi gione ţi puteai nu hii aspărat,
ncă ază ma cărţăneaşti ca di minti giucat
di cai, ş-căţe ţ-esti lăvăşit şkreta bani.

Tirana, la 18.12.2004
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Featiţă arbinişească

Ale feată, hiľă muşeatuşă arbinăşească,
tutuna la tini li am lăgnat soñăľi tinărească,
mi ai lăgneat, mi ai strimt cu a tău maru dor,
ta di tini s-nu mi dăzleag vărnoară pănă s-mor.

Şi căţe multu di featili anăoastri arămăni,
cu mini cai şti căt ori măratăli băga o lor dor,
cănd aneapteali am turat, caişti căt sănt dăspărati,
singur cu tini ale arbinişeacă voi s-mi ănsor.

Mi lăgai cu tini featiţă muşeatuşă arbinişească,
di aco sum Gramoz, hiľă dit ună hoară avdzătă,
diadunu cu dor cărscumă doi ficior mbăr ca poñ,
mintimeñ, ştiuţ, cu sculii şi gioñ pisti gioñ.

Ale feată, hiľă muşeatuşă arbinăşească,
tutuna la tini li am lăgnat soñăľi tinărească,
mi ai lăgneat, mi ai strimt cu a tău maru dor,
ta di tini s-nu mi dăzleag vărnoară pănă s-mor.

Tirana, la 15.01.2005
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Neau

Căt ori ţi didea neau pisti analţľă anoşţ munţ,
ñă yinu tru minti dzăli a meali dit ñicurăţ,
aco la horea a mea dăpariti aduneat dit treili punţ,
iu esti iarna greu, araţăoasă dit vinţľă turbatsm arăţ.

Alăi puľă ţi aveaţ armasă pi dedz di ponj fără boaţă,
tăţiţ, aspăreaţ, alăgaţ porţ dipi porţ dăspăreaţ,
hiţ arăţiţ dit vinţ ţi frungu ca ciurtiţ pisti ogieaţ,
voi măraţľă căftaţ măncarea ta viaţea s-amănteaţ.

Alăi puľă armăsiţ fumeaţ fără năheam di săndzi,
căţe nu vi aduneaţ tuţ stog s-azbureaţ himea,
iu neaua nu vi aspară dot şi libertăţ s-giuceaţ n’pădz,
s-agiundzeţ la aţealu loclu ţi va lundzeaşti banea.

Viti 2005
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Iu săntu a tali cănţ

Alăi gione arămăn iu săntu a tali cănţ di dor,
ţi sonescu muşeaţ pit yiurtii ăş ntru mumţă,
tră scumpa vrutea a tea muşeatuşă ca dzănă,
s-vearsă suflitu ca făntănă di marlu căntător.

Mutrita ăş ocľi ñ-s-aroşescu ca piri ardoş.
atumţa ma multu suflitu a tău di creator 
ľi da cali ambari a dertloru di laiľiu dor,
omneasca s-yiurtusească pit pădz di ncor.

Ma ş-căţe eşti auşit faptu ca vărnă psohiu,
năpoi ftunisecu s-ti ľeau di măñ ta s-gioc ăncor,
la s-ciuduseascu tuţ că mini ămbăneadzo, hiu yiu
ăsg niţiunu nu mi ţăni s-ncorărescu canda şi s-mor.

Viti 2005
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Diu ñ-vini aistă harauă

Di iu ñ-vini aistă hărau mari dor,
ta s-mi scald pit şpori sum fadz,
iu ţăru fără dănăseari puľă areapti-muşaţ,
ţi ti mbeat ăş ti bagu diunăoară n’somn.

Alăi fraţ, alăi soţ a mei vrăţ di bani,
căţe nu vi adunaţ ca atumţea năpoi,
aua la aistă  Padi ahăt muşeaţ di Noţ,
ta s-apuneţ dorlu apresu ca piră di foc.

Supunu că căt apireaşti Muşeata a Loclui,
s-speală dindi la Lacuri  ali Valamari,
dapoia s-ascundi pit păduri di om nicălcati,
pit eli alagu ămpăltindalui a loru  yinsuri.

Di atumţea esti arucutit un chirou multu lungu,
ma ntru fuira a mea  aveaţ armasă timati, 
yii apreasndalui n’suflitu a meu nispuslu doru,
ăş vreara s-ni adunăm năpoi, ma ş-căţe n’yinsuri.

Tirana, la10 şcurt 2005
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Ună bucată di oară

Bităndalui a uneăi căfei aua la Sauc Vecľiu,
nu ştiu căţe ma ñ-mi scăldisescu minduirli,
ma ñ-yini dzua ta s-mi mparţu dit elevurloru,
şi di vruţľi, buñiľi ăş diştiptaţli simatitadzi1).    

tu aistu clipu ñ-au armasă goală niscănti dzăli,
după va s-mi şuţ s-bănădzu ca pensionari,
fără di matitadzi2) a mei cu inimi ăsg suflitd căldzi,
ţi va s-mi avinească n`bani imajuri a loru curyioasi.

Mi chixeascu că hiu nănti căfeneiľei di Sauc Vecľiu,
ti aţea ľi alasu aisti minduirili a meali nisoniti,
ta s-dăscurmu şi s-aprindu n`fuira a mea pirfocoasi,
fănărusibdalui canda di sunara a chiprului mi dişteptu.

Viti 2005
1) simatitadzi = coleg, koleg
2) matitadzi     = elev, nxënës
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Părinţľi ľi dimindai

Arucutiţ pit ahăndoasli dit chiroñ,
him teasă noi arămăñ fără boaţă, tăţiţ,
agudiţ dit derturi a ămbănarľei ca yietiñ,
canda him fără dadăñ, tătăñ, păpăñ ăş părinţ, 

Niscănţ arăspăndiţ pit cităti ăş hori dit Balcanu,
alanţľi fără casi, fără loc-aminteari, n`munţ nomădzi,
algatănda cu turmăli di oi şi ăngărcaţ pisti mulări,
ningă căľi, văli şi şoputuri di dădăñ armăni născuţ.

Aşiţ mpărţăţ, fără comunicări bucăţ-bucăţ pit ţinţi stăţ,
fără nădii ma cu nădii ăş cu cilistisiri bana u amintăţ,
şi nu s-aveaţ ma ş-ună goală vărnă aspărami,dăspărami ,
cu tuţ aţeľi mileţ iu ază diadun-băneaţcu oaspăţeami.

Ma tri unu zboru prinţľă a mei ciudusitu ľi dămăndai,
căţe nu ni aveaţ ănvăţeată ca alanţiľi s-alumteam,
ta s-ni nchirtiseam ntru căľi muşeati ăş lundzi eleftireaii,
şi noi arămăñăľi statrrlu aoastru cu vreari  s-u ăngărvăsem.

Viti 2005
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Dipi tuti părţăli

Dipi tuti părţăli s-apreasi foc mari,
bărbănaţľă, ascipăreaţľă ti surdea urecľă,
cănd s-păscănea ună dip alantă mpădz,
tru  dzuă dăspărată, urută, niagărşită..

Di cum iram teasu pisti muşeata sigiadi,
ñă sprea vetea candea iream golu,
fără boaţă, fără cali dăsfaptă pit neguri,
duchiă că inimea ñ-bătănea, ninga iram yiu.

Ciudusită, dăspăratu mi sculai pri cicior,
nihiam căt nihiam acăţai s-gioc pit cunăţ,
canda ñ-vream s-mi ascundeam dit omñ,
nu vream s-mi videa aşă cum iram surpăţ.

Căt făţeam anarga dau-trei ciăpi nănti,
ninga cădeam mpadi ca aguditu fără scăpari,
ditră lăieţ ăş derturi ţi ñ-irea adunată n’suflitu,
ş-nu puteam s-mi sculeam napoi mprostu.

Viti 2005
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Pi iu nu mi au dusără ciciorli

Pi iu nu mi au dusă ciciorăli a meali mărati,
pit munţ analţ necălcati vărnăoară di omñă,
pit păduri nestărbătuti nică ş-di căpri agri,
pit neaguri greali di ploai şi-di topi di grădñă.

Mi dupunai himea pingănă ali albastra amari,
mi chiudusi cu pulitiľi a namisľei  ali Arbinişi,
Ñiocas s-nguli famiľia a mea mari gărvăñiotă,
la năsu mi duşu ma nănti di tuţ alanţ n’şcolă.

Aţia cărscui anarga-anarga ş-mi feciu bărbatu,
mi laurai dascu la universitet literatura arbănișească,
pătrăcui ştiera pit ñiţľă cilimeñ casă di casă,
cu dor ş-cu harau imnili a loru s-ľi u ascaldu cu gioi.

Ma cănd ază giudixescu banea a mea tricută,
mi hărăsescu că ea ntreagă yiă ñiari fută,
ş-di năsă s-mi plăngu ñ-esti multu arăşăni,
tutuna am bănat cu tăñii ş-cu lucri mbări.

Viti 2005
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Vreari omnăoasi nisoniti

Ninga ş-azţ ma mi legnu tru muşeatăli yisuri,
fără aspăreari ş-căţe ma mi frăng măratăţľă añi,
căt ñ-pot mi cilisyisescu s-aflu a loru sinoruri,
ma nu nvăţeai că vrearăli omnăoasi sunut nidănăsati.

Caiţido ţi esti ănchisită s-ľi agiungă pri eli,
ari arămasă ciudusit, dăspărat, cădzut mpadi,
ca ăngălţaţli lemñ arucutit pit văli turbati,
n’băñili anăoastri cu forţă s-dăsfac căľi mbări.

Tri aţea niţiunu suflitu apreasu, căldurăoasu,
voi sinoruri muşeati di yinsuri nu poati s-vi află dot,
că suntu pătrăcuti di Dumnidză di multu chirou,
ta s-ni mbătăm tru aisti muşteaţ nivădzuti dit dor.

Suntu spălas tuţ di năş n’vreari omnăoasi nisoniti,
şi vă s-speală yisoñiľi anoşţ goală nănti napoi,
că esti dzăsă di Dumnidză ndreaptu-triţea cu eli,
oamñă buñă, lucurtori fără ţăñi, tăñăsiţ ăş ambări.

Viti 2005
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Lăgaţ di caişti căt chirou

Mi ľa dor s-neargu napoi pănă la ea,
s-ľă greascu dau-trei zboari dulţi a ľei,
ta s-mi speală cu lăcri ţi ñă vearsă n’făţ,
s-ñă scoat aistu maru dor ningaunăoară,

Cum s-o spun aistu apresulu dorulu a ñeu,
ţi ñă bătăneşti dzuă ş-noapti n’siñ,
cai poati s-ñă apună foculu faptu ca mărdzeau,
şi s-mi poarti cătrăoară pingănă ea ca scătiñ.

Cai pătătăpsea că cu ea pit băhcei s-părmăteam,
calea a ľei pit soi di soi di lilici s-dăsfăţeam,
cu ea n’breaţ s-alăgam părţ di parţ,
pănă s-mă fănteam suftulu tru muşeaţľă canţ.

Ma măratulu di mini torea ţi mi adunai,
cai poati s-mi parţ dot dit ea napoi,
treamnu sufliţľi anoşţ că s-mpart nu vor,
sănt lăgaţ di caişti căt chirou cu maru dor.

Tirana, la 20.02.2006
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Hiľia cu ocľi vinti
Ale hiľă cu ocľi vinti, 
ca cădzutea din ţieru, 
muşeatușa pisti tuti, 
n’soaţăli dibtă theamni.

Pisi tuti soaţăli a teali, 
gioţ şi gioţ ăncor, 
ca giucata di minti 
nu ti şuţ dinapoi dot.

Dipi ochelărľi a teali, 
s-ascundu ocľă vinţă, 
ţi ñ-greascu fără boaţă, 
singur cu ahăndeama mutriri.

Ieasti zori s-ľi dișcľedz
că ţi ţ-dzăţi suflitu a tău, 
ţi foclu după ochelarľi u ascundz, 
poati s-hibă ună dor greu.

Ale hiľă gărvăñotă cu perľ galbini, 
cai ma ghini di tini şti s-gioc ăncor, 
ca fărfăligă tri şuţ mpădz di gioţ 
ş-ľi treadz vărdzľi dulţi ca funi.

Ţi ñ-ľi gioţ aţeaľ mușeaţ siñ, 
cu suflitu apreasu ca foc di dor, 
chiundreaşti  sum muşeaţľă chiñ, 
s-dorñă pingănă unui araţi şopor… 
  Viti 2006
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Aminteati cu dor armăneascu

Vini cliplu, vrută, ţi stihurli a poematiľei a mea nibitisită,
ăș dzuă di dzuă anearga după dzaţi añi ñ-suntu făntită,
n’suftulu a ñeu apreascu cu añiurizmi noastămi soi di soi,
di fărlidzľi di oi hărniti cu lilici di tru păşuni buni la noi,

angănăndalui pistosu boaţa mușeată ăș ahăndăoasă a ľei,
ţi s-ănchisea dipi aţeali căsi cheatrăoasi neamsea di munţ
şi s-spălea cu harau pit șoputuri ți şuşureascu ca tunţ
şi niputută niţiunu di picurearľ s-ľi u ăncľid tru cľei.

Dapoia ľea calea ambară s-alag pit nostimi añiurizmi
inimă di yinimă, băr di băr, om di om la arămăñi,
iu s-semnu pit eľ, ta s-creascu fildăñ năi nicăpăsiti,

pri muşeata, muşatuşa arămăneaşti s-versu cu dor,
stihurli nisoniti chicuti cu añiurizmi aliliciloru di vreari,
aminteati cu dor arămăneascu ningă curaţľi şopor!...

Tirana, la 17.12.2008
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Hoartorľă ma tiriu gărnlu

Hoartorľă ma tiriu gărnlu pit airurări a loru, 
tru aistă veară căldurăoasă ţi ardi ca cireapuri 
şi dipi tutăli parţ tri mbeaţ añorizma aliliciloru, 
ţi fără căpsiri s-păscăneascu n’frămţiľi a noștri,

ncăt ma adunu zăirea uscat tru airurări dibtră obori, 
ăș cilimeañăľi giocu arucudindaluiu pisti paľi 
şi hărăilitiţi di averea ambără ali aștľei anotimupră, 
ta s-alină multu ndzeană pănă n’ţieru s-agingă. 

mușuteţ, ghineaţ s-vărsară estina n’aistă hoară, 
scăldăndalui cu sudor pri lucri a loru multu grei, 
tru bitisira a veariľei culduroasă şi multu ambară, 

ţi ľi umplu cu multu aveari cafșuna di căsăli a loru, 
ăș pit toamnă s-aprindu numtili n’cănț ăș gioț ăncor, 
ăș tinirama gioñiľi şi featăli n’hără vor s-ănsoru!...

Tirana, la 27.09.2007
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Ale arămăncă!... 

Ale arămăncă amănteat şi cărscut namisea n’strundz , 
nu ñ-ai spărut vărnăoară ma muşeatuşă ca di ază, 
și cu ațea mutrita a tea ca di vărnă a munțloru dzănă,
ș-ți ațea fănătusiri ănțăpăoasă ti agudeaști ca tundz, 

diunăoară arăsării mproastu şi acăţeai s-ñ-gioc ncor, 
aguditănda cu forţă ca ciurtitu loclu cu doiľi cicior, 
și ñ-s-apreasi ca jaru inima ăș nchisi s-căntă di dor, 
acăţeaţ di măñăľi a teali ti părmăneascu ntru gioc, 

dapoia ca mbiteat di muşteaţa arală ţi sălghea ea, 
mintea ñi u chirui şi dorulu s-ľi ascundu nu putui, 
tuţ mi chixiră că cu tini aveam băgat vreara a mea…

Dit atunţea piu neş ăş pi iu, măratlu, nu ñ-alăgai, 
nu ñ-s-ampărţă mutrita a ľei dulţăoasă ca ñeri, 
n’siñăľ a ñei apreaş di derata a dorlui mi părmăneai!...

Tirana, la 05.10.2007
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Goală n’minduiri him tiniri 

Nu armăni dzuă ţi tini nu yiñ la căfeneia dit măhălău,
ncăt eu am vănit cama nănti şi la cohia a mea ma stău
şi cu multu vreari n’suflitu aşteptu a tea salutari,
ş-căţe ma mi auşesu ea ninga mi ăngăneaşti vreari,

di muşuteaţa a ľei ţi s-sălgheaşti nidănăsată avărliga di noi,
ñ-s-hărăseaşti multu inimea dit añorizma di feamină,
pisti frămti ñ-s-păscăneaşti dzuă di dzuă cu multu forță,
dintă ahănda a suflitlui ñ-s-voamu nyisări a vrearľei napoi.

Ți drac fusca aistă vreari ahăndăoasă di tru asuşeatcu,
ţi ni hidzi ntru nyisuri muşeaţ, muşeaţ ăș soi di soi,
ăș mi giocu di minti canda s-him tiniri avinăm n’ea napoi,

ma cănd aduchii că nu hiu ma ca atumţa săntos ,
bălstămai auşeatulu ţi ñ-ľi ari amur[it ciciorľi,
goală n’minduiri ăş ntru ynisuri him tiniri alăi soț!...

Tirana, la 23.08.2008



37

36

37Călătorira a mea

Arăcoarea di estinea

Arăcoara di estinea ma dipuneaşti pănă aua la noi 
şi anarga-anarga oamñăľi, prăvdzľi ma s-ăcľid nuntru, 
mutrităndalui cum ma cadu di n’țier peanili ali neau, 
aduchitșnda că va s-aveam şi e iară agră dinapoi, 

ăş mini măratlu cai şti că pri arala va s-esu nafoară, 
singur după giamñ s-ľi u mutreascu muşuteaţa ali neau, 
dispiratu că nu ñ-potu s-arăşchireascu pit ea ca năoară, 
că auşatcu mi ari tuchit, arăchit ăș mi ari faptă greu. 

Oh, căt lăvoasă, fusca aistă aistă aspra iarnă di estina, 
misticat cu norľi negri ali dzuă şi lăiţăoasa ali noapti, 
ţi mi strigă și ţi u mi alasă s-ntrecu pit eli cu culaina   

fără căpsiri ca cum giocam veară di veară cu soţ, 
nintrăbat că esti dzuă ică că esti ăntunicat, lai noapti, 
achixindalui că hiu yiu năpoi n’bani pri a mei cicior!...

Tirana, la 09.12.2007
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Crăciunlu 

Ca tuț crişhtiñiľi a lumiľei pistoş pri hiľiulu al Dumnidzău 
şi noi arămăñiľi cu harau yiurtisira Crăciunlu an di anu, 
dzua di gioi mari ali amintara luñinăoasă al Haristoulu, 
ţi pit sufț di oamñ sămănă pistipsira n’calea a lui di nău,

sărbăturindalui cu adeţľ di alu aistu modern chirou, 
cu mutriti ti el n’televizor pit filmuri muşeaţ soi di soi, 
iu amăntarea ľ-s-spuni ca di-averu  ca vărnă harambou 
şi tinărama noastră poati s-ľi u avinească cama ghini di noi,

ș-căţe şcenţa di ază li ari scuturaţ cu agiungierăli a ľei, 
ma năpoi bărľi anoşţ năi ľi u adoru multu pri năsu, 
că li ţăni sufţľi şi imnăli anăoastri luñineaţ ca scăntei,

nsoțindalui n’bana anăoastră di armăñ tru aistă duñeau, 
faptănda ambareți şi ghineaţi di buñ pistoş al Dumnidzău, 
aspăleaţ ntru ñiorizma sufliteacă şi ntru ăndreptăoasă a lui!... 

Tirana, la 25.12.2008
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Dzăli muşeaţ

Ntru aisti dzăli di iară ma faţi arăcoari multutu mari 
şi piuţido suntu apreasi focuri şi dăsfapti condiţionearăli, 
ncăt la căfeneia dit măhălău după giamñ ăngălţeati, 
ca tutuna dicudămneaţă şad la cohia pingănă pingeari, 

arucuteascu căfeia expresă minduitănda tri dzua alantă, 
ţi va s-hibă vahia cama căldurăoasă dit aista di ază 
şi poati s-ni li ndreagă aistă pătăpsiri anăoastri asparti, 
traptăndalui tru mutriti multu muşeati ăş ahăt vruti.

Dapoia di cum hiu hiptu tru duñeaua a mea dăspărăoasă, 
ditră suftulu ñ-esi ună uhtată vărtăoasi ăș durutăoasi: 
“Oh, iu hiţ voi dzăli a vearľei luñinăoasi ăș culdurăoasi, 

ta s-mi ăngăneaţ vreari tri ămbăneari umplut cu buneaţ 
alăgăndalui pit căľiuri a căsăbălui parţ di parţ a lui, 
chiucănităndalui1) suflitu ăs inima a mea cu mutriti muşeaţ!...” 

Tirana, la 16.01.2008
1) chiucănităndalui - duke u kënaqur, plăcere
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Cu muşeata iliftitii s-nsor!...

Tru aistă dzuă di earnă ñ-puhii arada s-hiu n’casă, 
singuros hiptu tu ahăndama a minduirloru a meali, 
ănsoțindaalui fără dănăseari di cănd cădzui pri minti, 
ăș ligănăndalui ca nntru sărămăniţă seară di seară 

și ni suntu pitricuti ca dimăndăi dit anoşţ buñ părinţ, 
ţi după noi s-ľi pătrăţem la hiľi anoşţ cărscuț ca poñ,
că așiț au faptă arămăñăľi n’tută eta tută băr di băr, 
ăngărvăsindalui bana a loru cu hărăi cu multu ambăr,

şi cănd s-u aducheascu că ľi am agiumtă nieti meali, 
la s-căpseascu tăñisitu, cămursitu aco la mei părinţ, 
că ñ-siminai ăş-mini ntru suflitu arămăneasți vreari, 

cu stihuri adăreati cu achixiri mușeati apreasi di dor, 
ta s-s-ľi ăsoțisească arămăñiľi lucurtori di iu șido, 
ţi suntu ănchisiţ cu avrapari cu muşeata iliftirii s-nsor!...                                           

Tirana, la 05.02.2008
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Primuveară fără bubuliţ

Chiroulu aralu di estinea mplinu cu luciñ di soari, 
ñ-u chicueaşti fuira a mea ca vreara di un harambău 
şi mi ăngăni n’tută dzua a ľei păn pri ăntunicari, 
cănd eu di nedurñita fănărusescu cu dor imajulu a tău, 

ţi ñ-porţ cu muşteaţăli a teali hăraua ali vreari, 
ţi pri şcreta di năsă ľi u am chirut di caişti căt chirou, 
hiptu ntreagu n’tăţiri lunga ali lăvăoasa lăngoari, 
şi mi ari lăsat ăncľisu tru cunanaca a mea di lucru, 

ghini ma hăraua ţi ñ-hărădziră luciñăľi a lui di nău 
mi ănchisiră s-alag cali di cali şi padi di padi loşor,
păn s-ñ-aflai cohia cama căldurăoasă alu căsăbău 

şi ma stău s-mi ăngăldzăscu diadun cu soţľ a mei, 
că şi eľi ľi u ador multu aistă primuveară fără bubuliţ, 
pitricut aua la noi di soarăli cu a lui luciñ ca scăntei!...    

Tirana, la 10. 02.2011  
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Hărăilitiț him noi ţi ti aveam

Diadună cu muľearma a mea scumpăosa fără soaţă, 
ni dusmă la yiatrulu spețialist ti vizitari a inimľei, 
că di multu chirou u aveam tensionulu analtă, 
şi ľi sunt tuchit ca neau tuti forţăli n’corpulu a ľei, 

ma altăsoi di mini ea, mărataș lucreadz nidănăseati, 
că s-ľea cu cujinara măcraloru ăş cu spălari a casľei, 
cu un zbor tuti s-ăntrec pit lucărtoarăli măñăľi a ľei 
şi di aua ş-nănti ti noi s-dăsfacu multu ipotisiri mari. 

Oh, ale muľeară, arbinăşuscă gionă pisti gioani, 
cum nu ti vădui vărnăoară s-ti plădz di lucri grei, 
că poati ma s-eșț lăndzătă di noi nu aștepț agiuteari, 

ma ti ţido n’casă ireai ma prota s-ahiurheai tutuna, 
s-lucreai ăș mușrată casa s-u țineai fără acurmari 
hărăiliț him noi ţi ti aveam ale lucurtora di ma buna!...

Tirana, la 09.02.2008



43

42

43Călătorira a mea

S-băneadz n’hărăi!... 

O-lea muşeată, muşeatuşa ca cădzuta dipi a curatlui țier, 
eu piu nu ñ-am alăgat, ma iuvea nu ñ-aflai ca ocľiľ a tăi, 
ţi mi avinedz di nidănăseari cu dulţeama a loru ca ñier, 
ăș ți ñ-anyedz s-ti anvălescu cu mpirușatăli a meali băşăi, 

păn s-hiu yiu vă s-ñ-ľi u ăndupurescu capulu la a teali siñ 
şi candea s-hiu nipututu apreasu va s-u ţănu dorlu a ñeu
şi ca bunu pistos ti tini vrută cu dalichinea vă s-hiu chischin, 
şi ca nsuţitor va s-ti nsuţăsecu cu vreara nispusă a meu, 

ti aţea u aducheascu cureaţ că nu s-află văr ţi ni nparţ noi, 
că him spăleaţ di ñiţ ntru vale ahăndoasă a vrerľei mari, 
ăș ľi u pătrăţem la hiľi anoşţ s-aibă hărăi ca di haramboi!...

Atumţea  va s-arămăneam ti tutuna reahatiț și cămursiț, 
că noi părinţľi a loru avem băgată la năș ndripteața cu dor, 
ta eľi ntru pătrida s-băneadz n’mari hărăi ăș ambareaț!... 

Tirana, la 06.08.2010
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Fusca lăngoară pisti lăngoară 

Am multu chirou ţi nu ma mi arăcheaşti laiľiu somn, 
singur mi higu la cohea culdurăoasă ali guneaua a mea, 
tăţitu, dăspărăoasu, zălăpsitu, ăngľiţeatu, fără boaţă, 
cu mu=induirľi aspartiț, măsticati bunăli ş-aralăli stog. 

Căţe, tă ţi, di ţi ma tragu derturi ahăt multu mini măratulu, 
ş-căţe mi mindueascu cum va s-ľi dau apandăsiri a ľei, 
achixescu că nu ma ñ-pot s-ľi u dau dot dizligari a loru, 
s-ľi u supun om di om cai esti vătămătoara a ocľiloru a ñei?

Oh, şi că aisti lundzi şi ahăndăoasi a meali derturi suflitoasi, 
nu s-pindzi: niţ di lucru, niţ di oamñ buñă, ma niț ăș di arăi, 
ti aţealipseaşti s-ľi u cocu aistă ľeață ntru fuira ncľisoasi,

pistipsită ca vărnă yinsu mușeatusu fănărusitu di mini, 
ncăt vahia vreara esti vărnă lăngăoară niavdzăt pănă ază 
şi va s-dzăc: “Cu dalihea fusca lăngoară pisti lăngăoară!...”

 Tirana, la 09.02.2008
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U sămănăm muşteaţa a vrearľei 

Ca pri ăntunicari aroşima a soarlui s-ambită după dzeañ, 
ncăt puscutida a noaptiľei s-timsi piuţido pisti ţară, 
ăș bănătorľi a neamisľri dit munţ s-ăncľisără n’casă, 
s-discurmu că naua dzua năș va s-hiba la a loru lucrăñ, 

si căt apireaști tahina s-aguñiseacă aco iu sănt ordinăț, 
că altăsoi aişţ munţător nu s-puripsescu n’agri chiroi, 
ţi ľi au nsoțăsit aş va s-ľi nsoțisedzu aişţ ncredităț, 
cum n’buneaţ, aşi ş-n’arali ali ămbăneari la a loru soi. 

Ma tru aisti mutriti muşeati şi arali a țarăľej a loru, 
s-arămănu n’sufliţ arămăneaşţ şi stărbăneadz cu doru, 
n’cănţ, ăncoruri mușeati nisoniti ţi s-vomu ca izvuru, 

pitricutăndalui săntăoasă pănă la bărľi năi di ază, 
dulţeama şi foculu apreasu ca jar mpirușatu di dor,
că  u sămănăm muşteaţa a vrearľei la gioñ ca poñ!... 

Tirana, la 15.02.2008
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Criză

Democraţia u aştăptăm ñiţ ăş măr cu multu dor, 
nvăţăm multu buneaţ ţi ni ľi adusi ea fără bitisiri
ma stog cu eli ni adusi ăş multi arăli di noi niştiuti, 
ţi tora s-ncľeamă “criză” di noi niavdzătu zbor,

ţi ni agudeaști ori-ori ntru bana anoastră cu durrari,
hiptăndalui ntru dureari mari dintră eli ti stărbănari 
şi așiț nu esti faptă vărnă ţivea timată ăș bunătati, 
ti ațea u blăstimămu: “Criză, dintru noi gărmăseati!...”

duti dăparti pit lucri dit iu s-ni ti veadz putei di noi, 
s-avrapești ca ciurtită di tuţ milleţ ali țeară azguñit, 
că ni hii faptă ca vărnă săcai lăvoasă alichită dinapoi, 

ăș himu șuțăț derti, dăspărări, ca oamñ tăţiţ ca morţ, 
că nu vead yinşira dit aistă criză ciudusită ăș soi di soi, 
cu numi “criză di foami,…luñină,omnească ică di pisti!...” 

Tirana, la 15.02.2008



47

46

47Călătorira a mea

Făpturi ti la bărľi năi

   I
Ntru bani ti nvărteascu turli oamñ ăș cănd nu vrei, 
ţi ti nsoțisescu piuțido ți nedz dzuuă di dzuuă
şi cu năș tutuna alăxeaşti minduiri a mbănrarľei 
faptăndalui chefa al cafşunu di năş cu căștigă, 

ma goală ună matimă nvăţeaș tini dit aisti hăbărsiri, 
că cafşunu ț-undzeaști că mindueaști ti idyea ipotisiri  
ș-căte s-știi că doi oamñi s-hibu idyiu nu í putută
ti aţealipseaşti s-ľi mutreaşti pri eľ cu mari agalită,

că altăsoi arămăñiľi dăspăreaţ, guliț, arăș di năş, 
că aşi esti umplut bana a loru cu oamñ soi di soi 
şi cafşunu di eľi nu alasă aumbra ăș urmi dinapoi, 

 și cohi-mutrita nu agiundzi ma ş-goală la un băr, 
dapoia s-agărşeascu, arămănu cum săntu, aumbri, 
singur păţăñi, multu păţăñi s-pitrecu băr di băr… 
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   II     
Aişţ aumbri lasu soi di soi di făpturi, nefăpturi dinapoi 
şi intru la inimi a milleţloru iu ribăneadz fără cupii di oi,
cama păţăñiľi s-arăspăndeascu pit duñeaua ntreagă, 
s-lăvășescu di avera ăș cultura a milleţloru xeñ n’țară, 

s-facu modeľi sumeñi ti ľi u avineari n’bana a loru,
și ma ľeau experiența bună ațea cum năș u au agiumtă, 
și s-u duc la vecľi căsăbadz s-scolu năpoi cun au fută
sămnănda vreari n’suflițuri buñ şi scunchi hiľi cu doru.

Aşi esti traptă măratu di om n’lunga í șcurta bana a lui, 
cum ira elu, nu ľi agiungea dot scupadzi a armăneamľei, 
ănvăţeaţ s-puripsecu hipț tru vecľioasa a nimodernizarľei, 

ma arucatănda dindi a armasloru și a lăvășiñloru dintră xeni,
va s-agingem și noi aco cum u sculeată hărăilica milețľi alanti,
atumța va dițem cămursiț că avem alăsat făpturi ti la bărľi năi!    

Tirana, la 21.02.2008 
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Făndăzie a earnăľei

Tru aisti dzăli ţi ma s-bitiseaşti ca tutuna earna di estina,
nu aduchescu căţe ñ-esti arăspăndit somnlu dit ocľi a ñei,
si di cum hiu n’ştruţ mi șuț căt pi ună parti căt pi alanta,
vănităndalui ăş fudzităndalui pit măduă turli făndăzie grei,

ţi mi higu ntru ahăndama a minduirlui ncľisi tru cľei,
și ñ-şădu aţia strimti ună pingănă alantă niinşiti nafoară,
ţănăndalui mtru ațeali nipistipsităli mutriti lăvăoasi a ľei,
algatăndalui tăţitu fără dănăseari pit eli ca niți unțoară.

Pi sina a mea strigu căt potu: “Lăseațmi, s-esu dit murglu, 
ţi nu mi sălgheaști ta s-scap dintru a caimadzloru a loru 
ţi ma mi ţănu, vrută fără di tini, tăţitu, ca vărnă ngľiţeatu, 

ncľisindalui singuros tu aistu chirou slăbitos fără inșiri,
candea hiu vărnă murgu ascetu ncľisu nttru ună spilă,
și s-băneadz hiptu la făndăzie a earnăľei cu nyisari!...”

Tirana, la 13.03.2008
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Namisa a crăoarilei 

Di căt iu eşti ănchisit gione ahăt cu aguñisiri. 
di nispus ăş vărnă ţivea a niţiunlui la tăi vruţuri, 
cai u ştii că ţi vrei s-ascundz ţi ma fudz ascumta, 
tru văr aumbră ţi goală tini u cănăoaşti că í frescă, 

ma cumţido s-hibă ma ghini esti ăs noi s-ľi u ştimă, 
ta s-nu ni arămăni anacră căţe fudziş ahăt cu troari, 
alăsatăndalui ciudusiţ, tățiț ca muț, dip fără gură, 
vătămatăndalui a mintiľei anăoastră fără dănăseari, 

ma cănd s-nvăţă că tini fudziş di la noi di ncot fari, 
nu u ţănum arădeara dit aistă şăcaia a tea fără sari, 
ţi ñ-ľi u păscăniș ntru ocľi anăoastri tuţ niaştipteari… 

Di cum s-veadi multu ti aveam vrută tuţ noi soţľi a tăi, 
că tini poati s-ni lăsai goľi fără di aisti a teali, arali şacăi, 
ca lemñ uscaţ n’cali lungă namisa crăoariľei mari!...  

Tirana, la 18.04.2008
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Nyisedzu 

Neaua ma s-tucheaşti pisti livădz, păduri fără sinori,
armănăndalui ca măşcături n’aumbrăli sum chipturi,
apăli a ľei araţoasi s-voamu pit trăpuri ş-pit mărli văli,
păn agiungu s-cură fără dănăseari la anoastri făntăni,

după imnu disicăndalui căñonlu cheatra a Copacilui, 
ca turbaț adunatănda lemñi, peaji ăș afrăndzi pisti apăli
și s-versu pit băhcei, grădiñ í pomñ a loru licisindalui 
bana acaţ s-anyiedz iuţido pit păduri, pădzini ăș livădzi… 

Oh, lele, căt vruti ñ-săntu a ñia aisti mutriti ahăt muşeaţ,
ţi ncredu că aflu singur ntru visuri a scumpľei Armănami 
și ñ-voi s-ľi stărbănedzu cu multu hărălitică ăș buneaț,

aco nyisedzu s-mi duc cu multu hăreau ninga unăoară,
ta s-ñ-aplecu dintru suflitu a ñeu aistu doru nidinăsatu,
și la ningă a șoputuri sum salțiñ s-ñ-dorumu nafoară!. 

Tirana, la 28.04.2008  
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Călătorira a mea

Ghivăsindalui stihurli pi armăna a poematloru a teali,
mi inătusescu cu vetea a mea  căţe ti cănăscui amneaț
ncăt multu ciundusit cu muşuteaţa ţi s- sălghescu dintră eli
ñ-undzeaști ca añiorizmăli di lilici cărscuti n’munţ anealţ,

ñ-dăsfeși ti niñicșora călătorira ca stihurtor ăș mini,
ăș nicănăscută cu operli a teali pi mușeata armăneaști,
ți ñ-ira ncľisă ăș ascumtă ca jaru apreasu sum chinuși
durñiti ntru ahănda a suflitlui a meu s-inșea dilii1),  

și inspiratu dit ñiurizmosa a poeziľei a tea fără moarti,
alăi Costantin Belemace ma maru poet ali arămănami,
anchisii cu pasionu și cu doru s-adaru a meali stihuri,

și ma aghuñisescu s-u agiungu tățitlu chirou chirdutu, 
ți ni alăsă totilătar, apitrusitu ăș asimilativ sistem ți tricu  
sumeñi s-sămănăm veara a nvițarľei ali mușeata armănești!

Tirana, la 26.05.2008

1) tăxidipsira = călătorira(u ghixi ți esti ma ghini)
1) dilii  = lirisht, liber
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Dimăndată di dădăñ   

Timisindalui derturi  trapti ntru lunga a mea bani
achixescu că suflitu ñ-esti ngărcatu multu dintră eli, 
ma nifrămtu, nisurpatu năpoi hiu sculatu mprostu,
și esu dilii nafoiară disicănda a murglui di chirou,

ta s-ľi disfacu aisti stihuri ți ñ-dormu di cănd n’mini,
s-ľi u dau cali ambari intrănda pit la suflițľi di armăñ, 
ta s-ľi azmuțu s-nveţu cu dor limba dimăndată di dădăñ, 
ta s-ascriu și s-ghiuvăsescu pi mușeatușa armăneaști,

fără dănăseari s-intră la caițido vreara căştigoasă mari a ľei   ,
sămăneatănda piuţido pit inimi ăș suflițľi a loru băr după băr,
cu hărrau, hărăilitica ţi s-u anvălescă anama a armănamľei 

pănă s-nu arămăn om, ñiț ăș măr, dintru visuri anoastri,
chiruț pit cătrăñi a niștirľei hiptă ntredz tu agărşimi,
că é yiurtusită di Dumnidză armăneașța s-nu cheară putei!…

Tirana, la 15.06.2008
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Căftănda a aumbriloru

Căt ñă yini ş-ñă fudzi vreara ali scrieari vărdz,
ti muşatea, muşatuşa ca vărnă nevidzută dzănă,
ma napoi aistu suftulu a ñeu s-aprindi  ca piră
şi mi aduţi s-arămănu tru amăntirli sum frăndz,

cănd cu scumpa vrută ca steau dit cureatu țerulu,
s-ascaldi cu luciñăľi a lunľei mplină a veariľei,
tru aisti dzăli culduroasi ţi ni da crăoara mari a ľei,
căftănda a aumbriloru fresți s-ñ-higu niheam capulu,

dapoia la s-mi ľea n’breaţ dulţeama a somnlui,
păn s-apirească dzua nau cu soari luñinos napoi,
s-păscăninda anarga pisti țeară ăș pisti tuţ noi,

crăoara ţi ni hidzi cu vreari sum aumbri di poñ,
ta s-scăpăm dit călduri aspără ți ardi ca cirap, 
și ni ľi ari tuchit şi aştearsă muşeaţľi yinsoñ!…

Tirana, la 01.07.2008
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Tru aisti dzăli di veară

Tru aisti dzăli di veară cu croari multu mari,
mi duș la căfeneua ca tutuna cu multu vreari
şi ma beau anarga-anarga dzama lai ali căfei,
la tavola dintru cohia di sum condiţionerlu a ľei,

ţi dăsparţi ăș păscăneaști arăţima pisti ocľi a ñei,
agudindalui pisti frămţľi anoşţ umplut cu sudoari,
diunăoară cu soțľi acţăm s-zburăm cu gura fără cľei,
diadun-zburim ti politică ş-ti caiţido fără dșnăseari, 

anda mățănăm minduriľi inşim un după altu nafoară 
și s-nchisi cafşunu pit lucriľi a lui di aistă dzuă nau,
bindăsiţ că va s-ľi u arucăm a croarľei ningaunoară,

lucrănda tu ntreag dzua dicu inșira a soarlui tu acăptati
fără dănăseari s-giucăm măñ ăș pit căldura ți ardi ca cirap
ta și tuț noi armăñ s-puripsim nchirdisiț tu armăneami!...  

Tirana, la 07.07.2008
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Uscătama a căldurľei

Niaştipta mi scolu dintră ştruţ, mi aspelu și mi nvescu 
ca tutuna mi duc trăoară-trăoară la căfeneia dit măhlău,
și stău la tavola ningă a giamlui ți mutrești căt nafoară,
şi aștiptănda a căfeľei cu durința s-u arufescu diunoară.

După agiungu soțľi a mei ăș s-aprindi diadunzburira
niașăseat țivea ni acățeat n gură: nali, vecľi și uruti
ma ș-mușteațli, ghinețli, vrearli, politica păn la chidera 

dit uscătama a culdurľei mari ți s-vărsă estina pisti noi, 
nidănăseată, cu aspărăciuni ni lăsă cu hămbărli guliti,
ți ca lamñi ni avinescu cu dureari și udziri soi di soi, 

ma fără dăspăreari ocľi-disfapț bitem mintli cu un-alantu 
cum s-ni clistisim s-agiungiem nănti năpoi la aveari, hărăi
fără oarfăneami, dureari nispusi, foami mari și moarti!...

Tirana, la 11.07.2008
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Cartodrom

Am vănit la Cartodrom sculat tu metropolu di căt estu 
iu nu hiu dusă cama nănti și timata a lui ma u mutrescu,
cu căștiga cu muľearma, cu hilñiu, normea şi nipoțľi,
nclimeaț ti triţeari aistă seară cu hărăsiri dadun cu eľi,

şi ciudusit dit aistă ăngărvăsiri arală lucinoasă ca zmăi,
ñ-u ăntreab sina mea:”Iu ari aflat imajinata domslu, 
di u adară pădina ti cilimeañ di mileț s-agiocu n’hărăi,
ţi u numă “Cartodrom”, zbor modrenu di noi niavdzătu,

azguñităndalui achixirili slăbitoasi năheamtă dintru noi,
și s-ni li mută pistipsirli ți li avinăm di idyea soi tutuna,
și s-hărăsim ca ază tu aisti mutriti mușeati ca n’mari goi,

dapoia dintru a fuirloru anoastri s-armănu niagărșiti, 
aisti clipuri tricuti hiroș dit nsoțăsira a scuchiloru hiľi, 
nyisatăda a turnarľei di nău ta s-ni dicurmăm năpoi!...  

Tirana, la 21.07.2008
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S-ambită țerlu

S-ambită țierlu și etmusi s-voamă ploia dit neguri grei 
ncăt eu ma ampatru s-agiungu a-casă căt cama troară, 
ta s-nu mi audu dit chităcăni ţi singur s-vearsu ca vărsei, 
spălatăndalui țido pisti țeară dit dădera a ľei ca nițiunoară,

mi cilistisii cu avrapari cohi dipi cohi dot nu scăpai, 
pisti mini s-păscăniră nidănăseata chităcăni cu bătănăi, 
ma ş-căţe mi ascumşu multu ori săn balcoñ di palăţ năi, 
păn agimşu a casă ñ-iram audatu ca ntru vali mi nicai,

şi căt intreai nuntru nvăştera audată ľi u alăxii diunoară, 
si mi avegľiu ta s-nu mi aechească vărnă arăţimi mari, 
hiptăndalui nntru ştruţ ti vărnă stamina ni inșit nafoară…

Ti aţea cu suflitu ľi căftai: “Dumnidzale agiutămi, 
Ta s-ľi scap astľei arăţimi urută dit audara ninga unăoară, 
că multu ñ-voi s-zburăscu diadun cu ñei soţ napoi!...”   

Tirana, la 30.07.2008
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Arucăndalui ca niarăsiti

Ază mi nchisii cu hilñiu ti prișindiri cu prințiľi scunchi a mei 
ta s-mi adunu şi s-va aduc ună tumbă di lilici mușeati di doru,  
ncăt tăxidipseam tățitu mi mindueam ti alidzera a zbororu, 
ţi cai ști căt ori li alăxeam niscănti arucăndalui ca niarăsiti,

şi stătut ningă mărmintlu di mermer ăș derturli ma ľi dişerțu
pit vărsăñ caldz di lăcărmăñ ţi ñ-s-vomu pisti a meali faţ, 
aşiţ tăţitu, fără boaţă, niputut ţi di n’gură s-scot niţiunu zboru, 
ñ-é arăspăndit dit suflitu ariderea că di cănd nu him aduneaț…

Ș-cățe u știu că din arașoslu merme nu ñ-s-apandăsiț dot,
suflitu și inimali aducheaști alimpidi avoastri dimindăi 
pitricuti ti noi ta s-li azguñim și s-li arădem strămbăli n foc, 

sumeñi că atumțea suflituri avoşţ va s-căpseascu tiñisiț, 
că di noi s-realizaeă dimindăili o lor cu sudoari n lucreari, 
ti aţea căpsiţ aţia tăţitoş n’arșrățima avoastră sun mărminţ!...

Tirana, la 03.08.2008
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Cătichisira a mea timată

Ază di cănd hiu diştăptet dit somnlu ahăndăoasu, 
munduirľ ñ-alag pit păduri, dzeñ fleari cu apă di neau, 
la muşeata, muşatuşa fără soaţă tru aistă duñeau, 
Grevea a mea scumpă ni ăncľeamă la ea s-căpseascu,

s-li acuiteascu aţeali dzăli a ñicuramľei a mea muşeati, 
n’părmănăiľi al soţľ a ñei şi apropiaţľ ali soia a meau, 
n’giocuri di ficiuriţ căndă făţeam căpăñ pit dărmoasi
ta s-acăţăm ľepuri, puľi ăș alti agrăoasi cănd ddea neau.

Oh, căt ñ-bati inima a mea apreasă di dor sum siñ, 
ta s-inu la tini scumpea cătichisira a mea timată, 
s-căpseascu ningaunăoară tru aţeali aumbri sun chiñ,

păn luciñăľ a soarlui si s-ambetu dindi tu ascăpitata
dapoia la s-ăngănu turma di oi ţi s-mi dăpunu himea, 
la strunga di la Gărguľiu iu s-mulgu seară di seară!... 

Tirana, la 06.08.2008
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Baladă traghică di vreari

Ti niţiunu moment nu ñ-dănăseascu minduirăl a meali, 
dintră ahăndăma al suflitu a ñeu iu sunt ascumtă eli, 
s-vomu anarga-anarga ca apăli curati dit chipturi di munţ, 
şuţătșndalui n’stihuri muşeaţ cu añiurizmea dit vruţ,

ţi crescu sănătoasă stărbătută di frundzearăli al vinţ uruţ,
ntru giocuri nidănăseati ñ-s-aprindi ca di sum chinuş jaru
şi alag pit sufliţi a loru arăchiţ di matu dor vrăoară niarupţ, 
și ta s-ţănu vărtoş ăș cu sănătati diaduñ unu cu alantu,

păn pri năş amvăliţ cu aistă vreari ahăndăoasă fără sinor, 
s-s-dăpună cu vreara al Dumnidză bitisira a banloru o lor, 
ca n’bani acăţeaţ diguş și cănd ľi murmintară doľi ştog,

alăsănda la bărľi năi aumbră nividzută cu dulţea vreara o lor, 
ţi undzi unăoară di di-aveara aua la noi nănti di multu chirou, 
şi di atumțea s-spuni ca baladă traghică a mortiľei di vreari!...

Tirana, la 11.08.2008
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Ambăreaţi ăș hărăi

Tru bitisira a toamnľei chiroulu s-slibită di niaştipteaţ, 
ncăt mini căpseascu alăgara diadun cu soţľi pit casăbău 
şi mi ncľidu ntru căsa a mea ningă a  foclui cărmăgău,   
di iu nyisedzu dzăľi muşeatuşi di sum țieruri cureaţ, 

di iu aşteaptu di niarăvdeari s-aprească alanta dzua di nău, 
s-s-mi adunu ca totnea cu eľ la căfeneua nau di măhălău, 
ta s-tiriu nidănăseari zburiri a tricutiľei ți ñ-inu cu alăvdăi, 
şi a băirloru năi ľi u ureascu banea n’hărăi ca di hărăbăi, 

s-ni acuitească că n’săndzăli o lor ľ-cură anăoastri dimindăi, 
ali ănvăţeari cu dor că cum va s-băneadz tiñisiţ cu sudori, 
şi voi s-s-ľ-hidzeţ al hiľ avoşţ ambăreaţea cu mari hareau,
după şi voi s-ľi hidzeţ al hiľi avoşţ n’ambăreaţi ăș hărăi…

Atumţea  mini pistipseascu că va s-hiu yiu tru aistă duñeau, 
dip nichirutu n’agărşimi şi nihiptu n’ahăndi tăţimi ca moarti, 
că pri voi é sămineat di nidănăseari vreara ali bani cama neau! 

Tirana, la 28.10.2010
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Dăspărami

Di n’suflitu ma ieasu vărdz di dor umpluţ cu dăspărami, 
că măratulu di nini vrutea mi lăsă ăş fudzi multu dăparti, 
iu nu pot s-mi adunu ma ca ningă searăli căt ăntunicari, 
păn s-mi dişteptu dit luciñăľ ali dzuuă nau cu ambarami,

ta s-mi chiucuneascu cu melodiurăli a puľiloru soi di soi, 
ţi ñ-inu tutuna dit dărmăoasăli ăș aralăli păduri sum hoari 
si ta eu mbet ntreglu dit aisti ccănșuri a loru ahăt muşeati, 
ți mi angănu troară s-esu nafoară s-gioc după clopturi di oi,
   
ţi s-nchiseascu s-pascu dzuuă di dzuuă  n’păşteari ali hoari
şi pitu pădiñiloru mușeaț s-gioc stog cu soţľi a ñei picurar, 
păn soarăli s-ascund caplu după Comian dindi truascăpteari,

dapoia multu hărăsitu dit hărăi tricuti ndzeană tru munti, 
s-mi tornu a-casă napoi fără di vreari dăspăreaţ, dăspăreaţ, 
ma ţi s-fac că vrutea mi ari lăsea şi ari fudzit multu dăparti!... 

Tirana, la 12.08.200
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Soaţa a ñicuramľei

Căt ñ-li umplui optu añ vruta hoară u alăsai dinipoi,
mi dipunai hima diadun prinţľi s-băneam tru căsăbău, 
şi veară di veară mi turneam la scunchi păpăñ năpoi,
iu păn s-ahiuhirea sculia di nău chiundream cu hărău,

cu soaţa a ñicuramľei, muşeatușa Beta mi nsoțiseam, 
cu năsă alăgam şi giucam giocuri pit anoastru măhălău, 
di cănd soarăli stărlucinos scutea caplu pisti Valamari,
ăș păn elu după Comian ľi u apuca caplu tu acăpteati. 

Ghini ma cănd anulu alantu napoi n’hoară mi turnai, 
Părț di părț ñica Betă cu dor nispusu piu nu ñ-u căfteai, 
ş-căţe mi cilistisii ăș piu ţido alăgai ma ea dot nu adunai, 
măratulu, mi dăspărări căt nu cărpai, că ea nu ñ-u aflai.

După mulţ añ cărscui şi cănd mi copşu ănvăţeai, 
că ea stog cu păriţľi irea dusă Lunca la horea ali mai, 
ti aţea măratulu imajulu n’minti păn ază ľi u ţănui, 
ncăt năsă vahia mi ari agărşit că soţulu a ľei ñă fui.

Di Atumţea  esti arucutit cai şti că multu chirou, 
ma n’mini, ale ñică, muşatuşa Betă cu ocľiscăntei 
ca tru ñicurani ti acuiteascu napoi cu dor cilimenascu, 
n’alăgăi şi giucăi pădz di pădz pit măhălău cu părmănei!... 

Tirana, la 06.09.2008
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Nyisărili di tinărami

O lăi gioni arămăn ţi eşti adăreat ahăt muşeaţ, 
di căt iu eşti nchisit s-fudz ază dicudămneaţ, 
ăncălcat pri cal alb şi tufechea arucat n’breaţ, 
căntăndalui pri poñ ca bilbiľi areaptimuşeaţ, 

s-ciudusescu tuţ ţi ti mutrescu piu ntriţești, 
dit cănticulu a tău umplut mplin cu muşteaţ, 
tăţeascu yiľ s-păscăneascu mpadi ca mbiteaţ, 
pri tini ti nsoțsescu di dorlu ți tini arăpăndești, 

după stog cu tini lăcărmeascu fără dănăseari, 
că şi eľi timisescu nyisărili a loru di tinărami, 
dăspăreaţ că ea la năş nu va s-toară ma napoi, 

ncăt aşiţ, alăi gioni, s-measticu tru dorulu a tău, 
şi yinsedz că cum cafșunu di năș suntu nsoțisaț, 
că si s-leagu n’vreari é yiurtusira alu Dumnidzău!... 

Tirana, la 13.09.2008
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Minduiri

Am multu chirou ți hiu hiptu
ntru minduiri di cama ahăndăoai,
ăș cilistidinda ți s-ľi u numescu,
nu mă ñ-potu s-ľi aflu dizligari
ți ndreapta s-amintă pi strămbita
și di nipidauľia aisti slăbiticiuni
 s-ľi azguñim dintru armănami…

Măreațľi armăñi ți him arăspădiț
s-ănbănăm pit staturi a lumiľei, 
ca armasturi fără loc-amintari
fără flambură ali anoastră cunușteari,
fără gură, fără țivea dip ti noi, 
ăș cățe aveam dată ahăt multu,
și milețľi alanț diadun-băntori
suntu sculeaț mprosț lilicisoș…
Semnul: lipseaș.ti s-lucreadz năpoi..
 Tirana, la 07.08.2021
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Disicăndalui amurglu a chiroiui

Ntru aistu chirou slăbitos
mi astragu pit a neali minduiri
ăș vrutăndalui s-aflu cali-inșiri
ta s-stau la yinsatulu dreaptăcini
mă ți a-făcu dit fireastra a gianlui,
nu ñi esu luñinili dip
amurgului í armsă nidisicstă….

Ma araua di tuti fusca ncľidera
nuntru n’casă niinșită nafoară
ăș mi amvărteaști nidănăseată
lăsatăndalui orbu namisa di arali
caftănda s-esu la ambarli
ăș dintru finestri s-esu luñinili.
să si dăsfacu limpida pIsti țară…

Așiț ľi angănu a meali nyisări
disicăndalui a slăbiticimľei
ăș amurglu a chiroiui,
ăș primnănda singur nănti
ta s-agingă anbareața ali Armănami
ăș crească namisa di alanti staturi.,..
 Tirana, la 07.08.2021



Ligor Thano Poezi liriți pi armăneashti

68

68 Ligor Thano

Cutrembur

Him agusaţ di cuteburlu ţi dedi la noi,
Ma ămbănăm derti, dureari nispusi,
Ca di Dumnidzău pitricuti cu sprigiurari,
S-ľi u şuească dit rădăţiñ bana ali lumi,
Ţi aunt şuţăţ tuţ can păngănsiţ
Măcatiţ uruţ, apăţăţ, afuriţ
Şi nu ma alasu ţivea yii pisti ţeară,
S-crească lişiară ntru muşstalibertati…

Ti  aţea aistu cutreburu ľi scuturå tuţ,
Ţi s-akuiteascu că suntu duxiţ 
Ţi băbedzu bana arahiati, hiroşi 
Şi hărăilitica s-nsoţisească tutuna,
Lipseaşti ţi s-hugs ntru ambarăciuni,
Şi s-imnu singur nănti tutuna
Ga suntu arăspăndiţ, păscăniţ mpădz
Oarfănaţ, setusiţ cu pănticu golu…
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Şi eu năratulu ma lăcărnescu singuros,
Ndupuritu după ună mari cheatră araţi
Şi can nglľiţatu ma mi stragu anargu,
Pit căľiuri niştiuti fără dip luñiniştiri
Ş-căţe ma caftu piti chista a chiroului,
Nu ma a flu caliinşiri s-mi nyiedzu di nău,
Am armasu tesu, zălăpsitu tesu mpădz…

Mi cilistusescu s-ľi u nyisuedzu yinitorulu,
Ţi ñ-aspăreaşti multu dăpariti, niagiumtu
Mi strigu cu tut forţăli a meali s-facu nănti,
Disicatănga a chisitloru, stărleţloru,
Ţi cu scăntieara alu ocľiuri a mei,
Cu pirfocăoasa a suflitlui şi a inimiľei
Şi cu braţľi a mealu ca di a scifteriliru
U discu cala dipărtoasă a yinitorlui….
  Tirana,la 30.11.2019
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Diferența 

Diferenţa a tea vrută cu a mea
esti multu diparti dit reallitetlu,
că tini scumpă eşti lilici ntru bubuchisiri,
mplina cu nyisuri muşeaţ a yinitorlu,
ncăt mini hiu surpatu di auşaticu
şi nu pot s-mi higu tu derta vrearľei,
can hu tinărami ncorurescu cu un cicior
şi s-aţăi s-dau ñila a banilnei
s-crească mhşeaţ ningă fildăñiľi 
ţi intru di năh tu bana a lumiľei…

Ti aţea ti pălcărisescu vruta a mea,
s-mi alsculţ s-ţă spunu cu doru,
că namisa di noi nu s-scolă sngur muru
ţi nu ni alasă s-ľi u arsărimu pisti elu
şi aistă mospărputhje su şumbimu
s-ľi arăspăndim dindi tru agărşimi,
că breast nu ľi cunoşti niţ diferența
niţ varna mospătputhje…..

Tirana, la 17 12.2019



71

70

71Călătorira a mea

U căftai

Ncăt ma stău la localu ali Şpresi,
fănurisescu dzăli ali a mea ñicurami,
cănd primam cu hărau pit măhălău,
şi s-făteam la ñedza alu căsăbău…

Aţia ahiurhean s-adram stihuri muşaţ
to vreara a mea cu dertă mari nidinăseaţ,
sprigiuratănda alu dumnidzău hărădziri,
ti amărtiľi fapti ntru bana  a me di nivreari.

Dintră ahăndea a suflitlui a meu pærjiritu
di doru ali vruti muşatuşă ca dzănă,
ţi u am ncľisă ntru inimă di multu chirou,
ma mi cărteaşti ăş arihati nu mi alasă…

Dupe avinu pit cohiuri nacă inajhlu a ľei,
ľi u mutreascu iinşinda ninga unăoară,
can atumţea cu maghipsita videari a ľei,
ş-căţe multu u căftai nu afllai vărăoară!.
  Tirana, la 10.11.2019 
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U alasară loclu hărhală

Pisti ţara anăoastră armasă hărhală,
dit fudzira a tinăramiľei tu xeanii
ta s-aflu unå bană cu ma multu aveari,
arucănda a patriľei şi fără ficiuramă,
ta s-nu crească niţ ţivea yeaţuri,
nililicisoti grădiñiľi şi livădzľi anăoastri!...

Ţeară părjilită, fără zgjileari a ficiuramiľei,
armasătură dip fără di picursri fleauri,
ţi s-arsunu muşeaţ căt a seariľei
şi chipruri şi clopţuri nisuniti, tăţiti, 
jikescu di chirera ali picurarească bani,
ţi armăñiľi u alasară loclu şi bana hărhală!..
  Tirana, la 27.01.2020  
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Pit chisita ahăndăoasă a noaptiľei

Pit chisita ahăndăoasă a noaptiľei,
s-scutură ntreagă ţara anăoastră,
cutrembur u arichi pstria a mea
cu măşcarai ca di lamñi a ľej,

Şi simină  diunăoarå ghămi mari,
lăcărmănda ntru ocľi a muľearloru,
şi a tutloru ţi chirurură vruţľi,
apripiaţili, oamñiloru şi a poporlu,

Ţk u ămbănă aistă cătrăţă nispusă
ţi s-vru s-u arăvdămu chameta a ľej,
can omlu ca fuiră oamneazcă,
esti djxjtă s-aravdă di aistj soi slibiti,

Ţi versu pisti noi măraţľi fără dănăseari,
şi ni dixeascu dureary, dertj marj
şi no afhcugezch cu multu ncurpuľeati,
s-cbiremu speranţa ali puripsiri....
  Tirana, la 27.11.2019
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Bizdisira a vreariľei aștirnutată

Hiptu ntru nyisări fără nardzinñ,
ma fărusescu cu multu nădii clipurli
căndu hiu aflatu multu ori n’aistă bani
dipu singuru tu frămtea a puteaľei,
ma diunăoarľia și a niputerľei 
s-mi chiucuneascu ntru dizmierdari nisoniti:
a puterľei, mușutețľei și a derturi nisoniti,
ma și a buneațľej a vrearľei aștirnutată.

Ma căt vărnoară ș-hiptu ntru bizdisiri
ți ș-cățe di arala ntru frămtea a nipurerľei,
multu ñ-esti vrută ta s’ľi ăntrecu di amurziri,
ți mi au ncľisă ntru veta a mea,
armasu zalisu ntru chisita lăftărsită,
fără nădii s-mi neadzu năpoi, 
și s-mi durusească cu putera a vrerľei aștirnușată… 

Diunăoară u arcuai dindi bizdisira, niputera
și ñi alichii cu forță a puterľei,
că nădia și cănd hii ntru dispirami,
și riaduț di nău ntru ămbăneari,
și ti scoală cu dizdirñeari di yisuri cu hirusiri,
ți s-agiudză aco iu nu ari bizdisiri putei!...
  Tirana, la 30.12.2019
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Telefonată niaștiptată  

Ntru aistă bitisiri di alăxira a añiloru, 
mi apurii ună telefonată niaștiptată, 
mi hipsi tu scăldisiri că nu u cinușteam pitricitlu, 
ma dup zburira armașu tut ciudusitu, 
ira oaspa a mea a añiloru di la univesitet. 

Cum ñ-u aflaş adresa ale ocľizgrafită!? 
“Ași mi țăñ minti alăi ursitu, 
di aței ocľi mușeaț ți tini ași ľi ai mumat 
suntu chirdut di cățe sunt murgurit, 
ncăt ocľi dupu ți hiiagăpsitu, 
suntu tuchit, arăhñisită ăț zgufulsit…

Ma, alăi oaspi a ñeu, eľi putei nu ti au agărșit,
Aței s-aspelu noapti-dzuuă cu vărsăñ di lăcrimăñ
cu căñisiri, mărata, goală ațăia ț-dau digușiri
s-timisescu ninga unăoară tricutlu chirou,
și cățe așea putei nu ari ti mi vindicari…”
  Tirana, la 01.01.2020 
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S-amirărească tutuna hărălitica

Am stătut pisti alba cheatră n’mardzinea ali Valamari
şi ma mutreascu apăli cureaţ şi necăpsitulu şuşur a ľei,
chiudusit dit reflexuri alu luciñăľ di soari n’ocľiľ a ñei,
mi hig n’munduiri că căt muşeaţ ieasu di ea dinecăpsiri,

priimnu himea ti umpleari Daevolu ăș după s-versu tu amari,
ncăt mini arămăn ca mbitat cu mutrita căt strilucioasi scăntei,
ţi fărfărsecu avinati și nsoțisiti ditră şuşurulu ali Valamari
şi aşiţ stărbatu ţido ţi ľi-u esu nănti di nidănăsati părmănei.

Dapoia achixeascu că lupseaşti s-mi dăsparţu cu albăli cheatri,
a-casă esti etmusit prăndzu adăreat di măñiľi ali scumpa ati,
ţi a-ñia ñ-ari hărnit suflitu di tru ñicuriţ cu vreari ali Arămami,

și fără ľeaţ s-amintu bana a-mea căt s-hiu yiu cu ndriptata,
ta s-nu ñ-lasu dăspărăñ, durăñ, derturi şi arăşineaţ dinapoi,
și namisa dit a-ñei arămăñ s-amirărească tutuna hărălitica!...

Tiranea, la 25.02.2010
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Fantazmi a ñicuramiľei

Aistă ľeaţă nispusă vărnă oară putei
pisti tut omnesca ali ntrega a lumiľei,
ni ncľisi ti făţeari carantină pit casuri,
ţi nu esti ahăt lişoară ti ľi u ntriţeari…

Şi fănărusescu dzăli ali a mea ñicurami,
aco dăparti n’hoara ali maia a nea durută,
cănd eu nu durñean plămtăda nidănăsată
şi a ľei ľi s-vrea s-mi aspăra cu fantazmi:

“Scumplu ali mai taţ că yini boşa s-ti lľa”, 
şi eu tăţeam diunăoară multu fricuşitu,
ti aţea ñ-s-acuiti tu aistu slăbitos chorou 
ţi omneasca ma dura di virusu “corona”.

Ţi u znucľă ntrega lumi cu apţăra a ľei
iuţido pisti ţeară semnă singur moarti, 
ncăt yiatrama nu vinvătă di a cunuşterľei,
ş-căţe ştiinţa multu ma s-cilistiseşti,

ta s-u află yitria di vindicara  a lăngorľei,
ta s-sigurăm tu yinitoru omnesca puripsiri, 
yinsăda yinira a  libertatľei ş-hărăiliticľei,
cu agiutara a Dundzău s-amintam băneari!
  Tirana, la 12.04.2020
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Avinari

Ază ntră aistă croari ardăoasă ca cirapu,
ncăt stau ca tutuna la căfeneia di măhălău,
mi avinescu nidănăsati timata chiro a ramiľei,
căndu alăgam cu picuratľi gioñi a grabuvľei….

Şi aşiţ hiptu tu ahăndusitili a meali minduiri,
ţi mi au avineată n’ tută a mea ămbăneari,
şi mi ascaldu ntru aisti imajuri di avinătoru,
şi dntră eli nu voi s-ascapu pănă s-moru….

Şi pănă s-hiu yiu ntru bani pi ciciorli a mei,
după vreara şi scrieara a stihurloru muşeati,
va s-avinescu muşateaţa, timatata a poeziľei,
ta s-semnu şi eu ntru gărdina ghigandă a ľei….

După poti va s-mi giudixescu năiľi a armănamiľei,
cu asisti cilistisiri a mei ţi soi am fută ca avinătoru,
ta s-scriu pi armăna a mea, muşata a muşatiloru,
că veui ţi ea s-nu s-higă ntru ahănda a agărşimiľei!....
  Tirana, la 29.06.2021



79

78

79Călătorira a mea

Derti

Hiptu n’ahănda ali a mea lumi,
ñ-s-fănirusescu mutriti mușeati, 
ți ľi am ămbinată cu ahăt derti, 
ma ăș di aţeali multu amarăoasi, 

ți căndu ľi acuitescu cu dureari
ărmănu căt vărnăoară ntru tristami,
ma ăș multu ori cu arăuri di arădeari,
ăș pi arala ntru clipuri di hărăiliticami...

Ti ațea aisti condriri ti dracu, 
mi avinescu, mi lasu fără somnu
și nu mi alasu s-hiu multu calmu,
și multu ori cu arău ľi gărmăsescu.... 

Ghini ma tu aistă elichii frămtă
mi cilistisescu s-gărmăsescu cu minciuni, 
că voi s-arădu ăș gioc pit pădini,
fără condririli derti ntregu ileftiru….
  Tirana, la 24.03.2021     
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Făndăzii di aușatcu

Nu arămăn dzuă ţi tini nu yiñ la căfeneia dit măhălău,
ncăt ñ-am vinită cama nănti şi la cohia a mea ma stău
şi cu multu durinţă n’suflitu aşteptu a tea prişindiri,
ş-căţe ma mi auşescu ea ninga mi angăneaşti agăpisiri,

di muşteaţa a ľei ţi sălgheaşti multu hări avărliga di noi,
ñ-s-hărăseaşti multu yinimea dit añorizma feamnăoasă,
tu frămti ñ-s-păscăneaşti dzuă di dzuă cama vărtăoasă,
di n’ahănd al suflitu ñ-s-voamu nyisări ali vreari napoi.

Ţi drac fuscărca aistă vreari ahăndăoasă dintru asuşeatcu,
ţi ni hidzi ntru mpăltiri mutriti  di nyisuri muşeaţ soi di soi,
mi gioc di minti candea him tiniri azburăm după ea napoi,

ma cănd aduchii că nu hiu ma săntos, livendu ca tu tinărami,
u blăstămai auşeatcu ţi ñ-ľi ari ngľiţeat ăș nu ñ-gioc ciciorľi,
singur tu făndăzii di aușatcu anoastru himu năpoi ca giuneľi!

Tirana, la 23.08.2008
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Bilbiľi boață-dulți

Alăi gioni arămăn ţi eşti adăreat ahăt muşeaţ, 
dicăt iu eşti ănchisit s-fudz ază dicudămneaţ, 
ăncălcat pri cal alb şi tufechea arucat n’breaţ, 
căntatșndalui ca bilbiľi boață-dulți di dimneaț,
 
s-ciudusescu tuţ ţi ti mutrescu piu ntreaţ, 
dit cănticlu a tău umplut mplin cu muşteaţ, 
tăţeacu yiľ s-păscănescu mpadi ca mbiteaţ, 
ăș di doru a laoru ti nsoțisescu ocľi-lăcărmeaț. 

dapoia cămursiț stog cu tini căntu fără dănăseari, 
că tu ațeu clipu amintescu a loru chirou di giunami , 
dăspireaţ, surpaț că ea la năş nu va s-toară ma napoi, 

ncăt aşiţ, alăi gioni, s-mesticu tru dorulu a tău, 
şi acaţ loculu muşeatu ţi nu ľi alăxeascu ma putei, 
că oamñăľi s-leagu n’vreari yiurtusită di Dumnidzău!... 

Tirana, la 13.09.2008 
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Jgľiotăm dilii

S-amvăli țerlu dit norľi murgoş ăngărcaţ grei,
ncăt mini hiu singuros ca tutuna mcľisu n’casă,
făndăxindalui a tricutiľei ali bani a mea lungă, 
cănd alăgam csăbălu căt iu ñ-duțea ciciori a mei,

sumeñiu că tinărama anăoastră nu va-toară ma putei,
că í yiurtusită di Dumnidză cai creaşti n’aistă duñeau,
va s-yină momentul s-ľi u alasă aistă băneari fără hărau
şi s-higu tru agărşimi tăţită nibindisiț ti angăneara a ľei,

pănă chirolu ascumtu dit norľi lăi s-si dăşcľidă napoi
şi s-ni jgľiotăm dilii pi iu s-va s-ni duc gianlu anoastru,
alăsatăndalui hărăsiri, hărăilitiț ăș muşuteaţ dinapoi,

cu dzăli alimpidi umpluti cu luciñ străluciti asoarlui,
ţi s-versu piuţido pisti țeară şi pisti frămta caițido omñ,
ngăldzăndalui tu ahăndami sufliţľi cu mbărľii yisoñ!...

Tirana, la 14.10.2008   
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Dorulu di cănd chirutu

Nostămoasa ăș dulţeama ți s-disparți dit suflitu a tău, 
cu lăyicira a lui n’ahăndea mi agudeaști nidănăseatu, 
tuş ca vărnă lemnu uscatu mi lăsă ăngľiţeatu mprostu, 
zănucľiatu, tăţitu, teasu n’padi cădzui n’vreari di nău, 

și atumţea anda stătui ninga nihiamă fără gură ca mutu, 
pri a mea ñ-dzăş: “Ahtari muşteţ cai ţi li ari zografată!? 
Vahia ţ-sănt data di măta a tau ş-di Dumnidză yiutusită, 
ta s-ñ-aricheaşti a ñia inima cu dorulu di cănd chirutu!?”
 
Dapoia, featiţă, ñ-duchii că suflitu a tău bătănea dit căfteari, 
gionăli ţi va s-ľi u arichea inima a ľei ca vărnă vali turbată, 
şi ea di niaminduita n’braţľi a meali va s-arăsărea diunăoari,
 
dindi n’partea alantă a ľei va s-inşea sigură di niaştipteaț, 
hiptă ntrega n’hărăi nispusi şi nyisuri muşeaţ a vrearľei, 
Dumnidzău u yiurtusi, ti tutuna s-chirdisească n’ambăreaţ!... 

Tirana, la 19.10.2010
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Lăngăoara a vrearľei

Ñ-sănt bitisit zboarăli di ți ñ-esu dintră gură, 
că nu ma ľi greascu dot ma cureaţ a vrutiľei, 
că di nău, măratlu, hiu aguditu di dorlu a ľei, 
nu treați dzuuă nimutrită ale mușeată ca dzănă

Cai ști căt ori turbeaţa ți inșea dintru geanu a tjei
şi ñ-s-păscănea cu scăntiľeari dit aței ocľiscăntei, 
si avinindalui după ea mi nicai tu derta agapsirľei, 
și foclu ți ñ-apreasi nu putui s-ľi u apucam putei…

Oh, ţi drac fuscărca aistă lăngăoara a vrearľei, 
ţi, măratulu, mi alasă noapti-dzuă fără di somnu, 
că mindueascu cum s-ľ-dau semnu sum fireastľeii, 

ta ea s-ñ-ieasă ti andamusiri la loculu anăoastru, 
tutuna aco sum vlecľiu salţilu margină dintră vali, 
s-ămbănăm vrera sum strălucira di luni și steurli!... 

Tirana, la 30.04.2009
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Suflitu ăş inima arsună ca fleau

Macă eşti aşiţ cum ti am păstipsită tutuna eu, 
lipseaşti s-ti jgľoteaşti cama multu cu doru, 
ta s-agungi nănti dit alanţi ntru a ľei uboru, 
spusăndalui că suflitlu ş-inima arsună ca fleau, 

cu melodiuri muşeaţ ţi s-vomu nidănăseati, 
pit gioñi şi gioani cu anami ali armănami, 
ascultăndalui şi căntăndalui di doru dit eli, 
ta s-crească vreara pistoasă pit ali tut bani… 

Ti aţea nu ntreb că iu calcu, singur avrapedz, 
nănti ma ş-nănti ca atumțea tu a mea tinărami, 
pănă s-căpseascu la ea ăș năpoi s-yinisuedz... 

Aşiţ cu doru va s-mi avinească muşuteţa a tau, 
piuţido ți s-mi duc şi piu s-hiu yiu tu aistă bană 
ţi ñ-ari armasă s-ľi u ămbănedz cu mari hărau!...

Tirana, la 12.09.2015
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Ninga ămbănedzu

Maşinli, viturli yinu ş-fug alăxindalui di nidănăseari, 
n’frămţi ali ună-alantă tru boulevard cu prișinderi, 
ncăt eu imnu minduit amvălgheatăndalui dit eli, 
cănd voi s-lli alăxeascu trotuarľi ntru cruţă-căľuri
 
şi aşiţ priimnăndaluii n’trotuari hiptu tut minduiri, 
şi tutuna ľi  alăxescu părţľ a loru pit albăoasăi vii, 
ľi ntrec dzuuă di dzuuă anarga căt iu mi duc ciciorii, 
pănă niaştipteata agiungu dinănti di ali mea poarti. 

Intru n’casă şi căt mi saluteascu cu muľearma cu dor, 
mi hig tru copiutru s-ľi aruc stărbănărľi pit stihurădz, 
aisti imaji a meali muşeaţ di alăgăi pit căsăbău lişor, 

multu hărăiliticu imnu ca tinăru că ninga ămbănedzu
şi inisprarama ninga ñ-angăneaşti cu forţă a vrearľei, 
ningaunăoară s-mi arăchească nyisări a tinăramľei! 

Tirana, la 01.11.2008
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Ma că vrei s-mi părmăneaști

Ma că vrei s-mi părmăneaşti n’ămbănara a mea,
ază esti ora s-ñ-yiñ apatrăndalui ca pisti schiñ,
s-s-ñ-spuñ căt dor ţ-stărbati fără dănăseari săn siñ,
ale muşeată, muşatuşă ţi mi ai agudită inimea,

ncăt eu di cănd mutrii mutrita a tea ca di dzănă,
nu s-află loc iu s-stău ma ş-goală năhiamă di oară,
s-mi discurmu di minduiri ţi mi stragu di dor azvară,
păn s-ľi taţ pri eli cănd s-mi andamusescu cu năsă,

aco la şopor iu cură noapti-dzuă apăli araţi di neau,
păn s-mi făntescu cu pirăfocăoasăli dulți a ľei băşăi,
ta s-ñi apucă aprindeara ardăoasă di n’suflitu a ñeu,

ţi nu ľi u aducheaşti că iu s-bitiseaşti derta ali vreari,
ti muşeata, muşeatuşa ţi inima a mea ñi  u arăchi
şi mi şuţă ca vătămatu di derti mari ali agapsiri!... 

Tirana, la 09.11.2008  
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Inşi aşi cum ľi u ncrideam

Căt ori ñ-ntrec ningă a casľei di casa a vrutiľei.
arşuru melodia cu boaţă nchirdisită di părinți a mei,
ta s-u amintimă și s-nu agărșim añiurizma a bănarľei,
di iu aveam vănită cu amami și livendză a giunamľei, 

și di iu himu aspăleaț cu doru mară ali armăneami,
datăndalui a unu-alantlui pista că va s-indăm stog ,
și yinsări anostri va s-ľi realizăm cu vărseari sudor,
la aistu locu anoastru ţi creaști ficior ăș feati mușeati, 

după s-sămănăm vreari ăș s-băgăm tru bisearcă curuñ,
bana s-anvărvăsim iu u aveam yisiată cănd ni lăgăm
s-ľi u adăvdzeam soia ăş s-crişteam hiľi gioñ, buñ...

Ti ațea ază himu cămursiț ăș chiucuniț dit anoastra bani  
că ea ni inşi aşi cum ľi u ncrideam atumțea tu tinăreami,
taifă avdzătă, ambară, sumeñi ăș săntoasă ali armăneami!...

Tirana, la 28.11.2008
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Pănă s-hiu yiu

Ale mușeată ţi mi angăñ dzuă-noapti nyisi muşeaţ
şi mi alaş fără minti n’cap şi n’imnă mi ardzi ca cirap,
ş-căţe mi cilistisescu, dit agapa a tau dot nu ñ-ascap,
că dimutrita a ocľiloru a tăi nispălatu ntru apă cureaț 

că hiu hiptu ntreglu di nidănăseari tru vrearea a tea mari
şi dit părmăneara a ľei durutăoasă nu ñ-am scăpari,
că hiu om cu suflitu apreasu di dorlu ca foc cărmăgău,
buneaţea, ghineaţea ali băneari ñi-ľi u legu imajulu a tău.

Oh, măreatlu, cum s-ľi u fac s-scap dit aistu mari veari,
ţi mi ari mbătat ntreagulu niaştipteeț tru a meu auşeatcu,
candea va s-hiu tinuru năpoi voi s-mi spealu tu a ľei şopor,

s-mi arăchească nădia a fuirľei ali lunga muşeata băneari,
nigă añorizmea dulţăoasă ali scumpea vrută ca dzănă,
păn s-hiu yiu capulu s-ľi u hig n’siñiľu a ľei acurmeari!...

Tirana, la 12.01.2009 
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Cănd s-nu hiu yiu

Ma că cănd s-nu hiu yiu poati s-ti acuiteaşti ti mini,
caftămi pit yinsări ta s-mi aviñ seară di seară n’somnu,
ta s-ănveţ căt multu, vrută, ti am agapistă tru a tea lumi,
s-ştii că ti aşteptu aua iu s-vomu añiurzmi a morțloru,

ţi mi părmăneascu1) aumbra cum hiu șuțătă fără dănăseari,
ti aşteaptu năpoi cu idyeu dor, ş-căţe hiu tuchit ntreglu,
și ţivea altă avărliga di mini cu ocľi a ñei nu mutreascu,
ma u aduchescu că că n suflitu ţ-băneadzu cu mari veari,

u ştiu că stăi la ușă făntăzindalui canda năpoi hiu yiu
ăș mi aştepț cu derturi nispusi muleat dintră lăcărmeari,
sumeñi că trăoară va s-ñ-yiñ ta di nău s-ni adămusimu, 
și părmăneaț diadun tru aţeu paradisu di pace tățitosș

va s-ni jgliotăm pit ațea duñeau di fumñ apreș, nisoniti
fără di arăţima ali uruta earni ăș fără di căroarea ali veară,
ma ti tutuna namisa a añiurizmiloru dintră morți lilicisiti,
ale muľeară scumpă, soaţă ţi nu mi ai prudată niţiunoară!...

Tirana, la 01.12.2008 
1)  părmăneascu ică nsoțisescu = shoqșroj
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S-azboru cu iliftirii

Nu é dzăsă ti mini s-mi hărăseascu ma ş-goală unăoară,
singur mi angănu derturi şi slăbitoasăli di oarfăneaţ,
ţi mi au şuţăt n’un om fără cali di inşiri tru ghineaţ,
aştiptăndalui ma ş-singur ună discătami ti inșiri nafoară,

ta s-azboru cu iliftirii ca puľi cu areaptăli a loru dăsfapti,
s-ľi mutreascu muşteaţľi nisoniti di ali aștiľei duñeau,
ca tuţ oamñăľi cu inimă şi suflitu s-u ăngărfăseascu şi eu,
buneaţăli s-ľi scăp din tutăli undziri arali ali a mea cali.

după ca s-sălgheascu rădățiñ şi semnșndalui fara a mea,
cu multu hiľi, nipoţ şi stărnipoţ piuţido ntru armănami
ta s-creascău şi eľi ca fildăñiľi năi cuhărăi ăș anami,

pitricutăndalui aisti mari aminteari a loru băr di băr năi,
nu singur s-ľi avigľămă ma şi s-ľi adavgă cama nclo
şi ămbănedzu banăși cu vreari ăș amvășiti dit ambarăi!...

Tirana, la 03.12.2008
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Corupteaţ guverneaţ

Tru aistu chirou di ază ma undzeascu multu făţeari,
ţi ti hig ntru dăspărăi ş-ti şuţ ca cădzutu tu ămbăteari
şi ti facu s-arădz şi lăcărmeaşti diunoarșjia ca glari,
căftăndalui ca vărnu orbu piuţido cali-inşiri ti scăpari,

ghini ma dinănti ţ-esu multu ambudyisiri niansăriti
că oamñľi munaț nu săntu unsoi dinănti a ledzlor,
că aţeľi ţi afuru milioni ľi apră avera mară fără sudor,
ncăt aţeľi ţi nu-afur, ma singur lucredzu cu sumeñiâ

ti ună călcari ñiă ľi u păscăneascu nuntru tru hăpsañ,
multu chirou ncľiș durutăndalui ali arațea urută a hierlor,
ăș iu s-alăxeascu ca oamñ cama arăim, delecuenț, birbăñ,  
chiruț, blăstimaț di tuţ: dit a cănăscuțlor și a niacănăscuțlor.

Tiaţea nu é avdzăt că aişţ politicăñ ți s-ăncjeamă democreaţ,
ma și canda săntu politicaăn sumeñi ți s-ăncjeamă soțialiști
ta s-ľi duc dinănti a giucătorlor și s-ľea cătădicățiri maritată,
ma s-ascundi fricuşitu apăreat dit aişţ corupteaţ guverneaţ!...

Tirana, la 12.12.2008
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Dor arămăneascu

Vini cliplu, vrută, ţi stihuri a poezloru a meali s-fripsără,
ţi dzuuă di dzuă anarga după ahăt añi nu ñ-săntu bitisiră,
n’suflitu a ñeu apreascu cu añiurizmi noastămi soi di soi,
di fărlidzľ di oi hărniti cu lilici di tru păşuni buni la noi,

ăngănăndalui cu pasionu a meu  boţa ahăndăoasă a ľei,
ţi s-ănchisiră dipi aţeali căsi cheatrăoasi namisa di munţ
şi s-aspălă cu harau pit araţli șopoturi ți cură nidănădeaț
şi niţiunu nu ari armasă nialăvdată trițera aco a vacanțľei.

Ľeau cala ti turnari cu ampăreari añiurizma a pădurloru,
armănăndalui tu imni ăș sufliț ti tut bana a loru niagîrșiti,
spigiuraț vă va s-crișteam și s-săminăm dorlu ti aisti visuri

și ti muşeata, muşatuşa pisti mușeatli anoastra arămăneaşti
cu stihuri a poeziloru chicuti cu añorizmi di lilici di munti,
aspăleati cu dor arămăneascu ningă a curațloru şoputuri!...

Tirana, la 17.12.2008
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S-pritrecu iuțido vreari

S-vărsă țerulu di ploai, grăndăñăľi păscănindalui pisti țară,
ncăt hiu ăncľisu tru guneaua culudurăoasă a casľei a mea,
mutrindalui dăspăratu aţea vifeari lăftărăoasă di nafoară,
ţi mi ăngănea amărziri uruti şi fără dănăseari mi părmănea,

după niaştiptata s-bitisea ăș s-ambita cădzuă  ntru agărşimi,
inşeam cu ampătreare di iu eram ăncľisu nuntru tu cămară
şi ľi s-hăriseam a chirolui dăsfaptu ăș stărălucitu di nafoară,
ambătăndaui  mușutica ali dzuuă căt seară sum steali ăș luni.

Ti ațea ñ-voi s-mi disparțu di aisti mutriti murgăoasi di ază,
hazări s-ñ-ľi u ascundu ntru suflitu a ñeu ti nu ľi agărșiri eli
di aţlui chirou urut ma-vrutu ţi u aminteascu  fără dănăseari,

s-s-ñ-cheru pit ahăndami ltimati alăsăbda iuțido vărnă semnu,
ta  s-spunâ că ninga ămbăneadz ăș cu dor stihuri mpăștescu
şi di aua ş-nănti va s-tățescu, ma va s-pritrecu eu iuțido vreari!...

Tirana, la 25.12.2008
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Buneaţea nimăsurată

Dintru ñicurami a mea ñ-ţăn minti cu impidzãtă,
tu chirou cănd băneam Ñioxa ăș soţăli di măhălău,
ți la dadi-ma a mea nu arămănea stămăni niaglăsită 
ti ghiurultii ţi făţeam la sculii tu clasă ca birbãntãu,

cu lji pitrițea dascala cuideatară a casljei anăoastră,
s-ľi spunea tutăli făţearăli arași ăș strămbitatăli a meali,
ncăt mini di yinati ľi  fuvirseam  pit ntru călji diunăoară,
li acăţeam di pearii ta s-nu mi angălsea ma la dad-ma eli.

Ma năsi măratșli, ş-căţe li aspăream că va s-li batu napoi,
nu s-tridzea dit angălsira cum dascala a mea ľi u dimindea 
că năsi ira ma coapti di mini că aşiţ lji u vrea ghineaţea.

Ti ațea ñ-voi ază s-mi andãmusescu ningaunăoară cu voi,
soţăli a meali a ñicuramljei cum avem bănată atumțea noi,
ta s-va hãristisescu cu durință ti buneaţea nimăsurată!...

Tirana, la 27.12.2008
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Vreari niaştipteată

Ésti dulţeama a vrearljei ţi ma mi ăngăni dicudămneaţ,
după tini ale muşeatuşă ca vărnă sorcadă din păduri,
ţi tut noapta mi alăsaș lasă fără somnu cu ocľi=dăştipteaţ,
s-nyisedzu imajulu a tău ma muşeatu din a meali derturi,

ţi mi ari hiptu ntru minduiri ahăndăoasi nidănăseati, 
că cum va s-facu măreatlu ți s-andãmusescu di singura,
s-ț-u aspunu dorlu ţi nj-ardi aa njia ca jaru di sum chinuși, 
şi pit părmănăi s-ti anvãlescu cu băşăi noastimi ca njera. 

Ti ațea ma nj-crepu di aistă vreari nispusă ahăt vărtoasă,
ţi ma mi fridzi ăș mi coați noapti-dzuă ca foc cărmăgău,
și nu ma nj-află căpsiri ma ș-niţ goală muşcătură di oară,

şi căt ma multu ntreaţi chirolu di cănd cădzui n’vreari,
ahăt ma multu mi slăbii, faptu cavănă  lemnu uscatu,
dit aistă vreari niaştipteată și cățe hiu tru ilichii frămtu!...

Tirana, la 02.01.2009
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Fără dăspăreari

Tru aistă seară lungă hiu părpălitu multu ntru ştruti,
nincľisă ocľi ma ş-goală năheamă păn pri aprirea,
duchii că auşeatcu ma ñ-s-pitrundeaștț pănă tu oasi
şi di aua ş-nănti ma greau vă s-ñ-hibă bana a mea,

ma va s-mi scolu pi cicior ăș va s-mi ţănu ca gioni mprostu
și năpoi s-alag pit băhcei cu añiurizmi nostmă a liliciloru,
păn săndzăli să s-ñ-cură pit damărľi s meali nidănăseati 
căftatănda s-nj-aflu năpoi hărăilitica, hăraua ali tinăreami,

și cu scumpa muljea-mi  s-aştiptămtu realizira yinsărili
ti ea cu dertă s-adaru stihuri a vrearljei fpră dănăseari
și pistoș a unui-alantu ni spigiurmă aliu Dumnidzău,

după la s-ni avinească anarga-anarga disculia a ămbănarljei, 
și s-lji hărăsim a ghinețtloru şi bunețlotu nibitisiti a ljei, 
la s-fugu fără dăspăreari tru duñeaua alantă fără pășmănei!...

Tirana, la 04.01.2009
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Democraţia di dalichmea 

Di cănd ţi yinşii n’luñinăştirea ali aţľei nau dzuă,
duchii că ma intream tru ună voahă nicănăscută,
ţi ni ăngănea s-ni misticam cu ea di nifricuşită,
că ma ghini di ază vă s-hibă ăș va ni bată tu măduă,

că ti aistu băru anăoastru esti yirtusită di Dumnidzău,
s-aduţeam pit aisti visuri ilifterii ali băneari di nău,
ta armănlu s-imnă dilii și s-yină n’hoară fără di arău,
cum să s-ľi-va chefa s-alag duñeaua ca vărnă harambău.

Atumţea hărățima avăoastră vă s-vearsă cureaţ-cureaţ,
ta s-ni s-aşteară n’sufliţ democraţia di dalichmea la noi,
și di aua ş-nănti va s-părmăneascu tuț muşeaţ-muşeaţ,

și pisti patrida Arbinişii s-creascu vrearăli nali di nău,
și nidănăseati s-alagu pit imnăli a loru ca foc cărmăgău,
om di om s-seamnă ambarăli, ghineaţăli ăș hărăilitiț!...

Tirana, la 09.01.2009
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Dăparti cu nyisãri a ñei

Ază ca tutuna ma stău la cohia ali căfeneia di măhălău,
ncăt niaştăpteari ñ-s-fănăpsi muşeatuşlu imajlu a tău,
ş-căţe dintru muşeata tinărami esti arucutit multu chirou,
năpoi nustimeț a ljei  ñ-ăngănu dorlu ca dintru harambou,

dapoi di cum hiu hiptu ntregulu tru aisti timisiri muşeaţ,
ñ-u aruc mutrita nafoară pit căľi iu inu ăş fug oamñiľi,
mini nu aduchescu dip ţivea, ţi s-lji u aricheascu mbreaţ
şi s-lji u port dindi sum aluñ iu cură nidănădeari făntăñiľi.

Dapoia n’tută aistă băneari ţi ñ-ari arnasă a ñia napoi,
noapti-dzuă pit măduă ñi lji u  fãndãxescu imajulu a ľei,
și piuţio iu s-stău í iu s-mi ducu mi părmăneaşti dinapoi,

ma cănd eu mi dispuľeascu dit aişţ nyisi ahăt muşeaţ,
minduescu că hiu dusă multu diparti cu nyisãri a ñei,
că poati s-ñ-armănă nirealizată vreri niputută n’auşeaţ!

Tirana, la 23.01.2009
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Iu s-căpseascu ti tutuna

Di ună bucată di oară ma nj-stău minduit singurush,
ca tutuna la tavola di n’cohia ali căfeneua di măhălău
şi ma tiriu pri fãndãzia a mea undzirăli a dzuuă lăftărush,
ţi tu bănara lungă nu săntu fut păţăni și mplini di arău,

ţi mi avinescu fără dănăseari păn s-ahiurhiescu napoi
stihuri muşeaţ dintru a suflitui apreasu ca foc cărmăgăi,
cărscut namisa n’munţ analţ și ascăldeațcu njiurizna di oi ,
stărbătuţ pit furtun, vinţlji aspăroş și cu căștiga di dădăi.

Ma ți facu, măratlu, dăspăreatu aducheascu că negu pot,
ca atumţea tu tinărami s-alag dilii ningaunăoară di nău
iuţido pit aţeali visuri muşeatuşi ca cu dor di harambău,

păn s-lji arăcheascu cu suflitu a ñeu muşteaţăli nispusi a ľei,
dapoia la s-stãsescu casa iu s-căpseascu ntru pace ti tutuna,
ningă păduri, pădz, şoputuri ţi lucineascu sum soari scăntei!... 

Tirana, la 26.01.2009
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Ciurtita furtună

Di n’ahăndea al suftulu ăngărcat cu soi di soi di undziri,
tru aistă dzuă di ază ţi hiu ncľisu la guneaua a mea,
ma ñ-s-vomu acuitiri arali şi muşeati di niaştăpteari,
ţi mi higu n’nidănăseati dăspărăi ţi iuţido mi părmănea,

ncăt după geamñ mutream cum priimnea măraţľ di oamñ,
ta s-scap dit arăţima ţi ma s-dăpuni dipi chipturi di munţ,
vărsăndalui pisti ţido ţi a ľei nu poati si s-ľi -ascundi,
că stău ncľiş n’căldurma dintră căsuri ningă apreşľi foţ...

Atumţea mi stringu după scamnulu adăreat di chieli muşeat,
aştiptiptănda ţi aspăra furtună s-căpsească niaştăpteat,
ta s-ampatru cătrăoară s-mi higu stog  tu giocuri a soțloru,

ma nu puteam că furtuna aspărăoasă, urutăoasă acăţe napoi,
ncăt arămăneam ăncľiș dăspăreaț nuntru  pit â gunăi tuț noi,
aştiptiptăndakui  cănd s-căpsea ciurtita furtună ma ş-nihiamă!...

Tirana, la 31.01.2009
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Călătorira di stihurtor

Alăi gione arămăn di ţi dior ñ-cănţ ahăt muşeaţ,
s-ñ-aduţ n’suftulu a ñeu apresu ca foc mulț hărăi,
ţi inima a mea cai şti căt ori esti hiptă n’ dispăreaţ,
dintră dulţeama nostimă aboţljei a tea ca di amerăi,

ţi mi părmăneaşti n’buneaţ şi n’aralăli di cudămneaţ,
păn  tu ăntunicara a dzăloru la anotimpuri căt seară,
sămănăndalui ntru sufliț nidănăseari doruri ăş ghineaţ,
ta s-nu mi hig n’dăspărăi lăvoş, urutoş si s-mi cheară.

Atumţea după tini, alăi vrutu, s-ti avineascu cu maru dor,
ca mbitatu di aţeali melodiuri niavdzăti inşit di gianlu a tău,
aducheascu că ca tini tru tut Armăneami nu s-alfă stihurtor,

ta s-părmănească derta cu stuhuri ahăt muşeaţ ti dor,
arăsăbdalui cu eli tru nimutrita ăș ascumta lumi a tău
şi avinănăndalui călătorira a tau lungă di stihurtor!...

Tirana, la 12.02.2009
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Tirana, la 12.02.2009

Viţina cu ocľiscăntei

Cu viţina muşatuş ţi ieasi dzuă di dzuă tru obor,
am cădzut ca mbiteat di beri tru nebindisitulu dor,
ma crep ca learăli uscati săn luciñăľ ardoş di sor,
că cu ea nu ma pot s-mi adun s-ľ-greascu lişor,

că căt multu ma ñ-ardi suftulu a ñeu ahăndos,
ti muşteaţea muşatuşa viţină acaţ s-gioc ăncor,
semñ ţi ali yinimea a ľei voi s-ľ-pătrec n’dau zbor,
că ti ea mindueascu noapti-dzuă ca vărnă ămbătos.

Ma ţi s-fac, măratulu di mini, nu fuscărca ahăt lişor,
cu viţina muşatuşă ca dzănă dit munţ s-badz dor,
că ea nu ţ-s-apăndiseaști, ma ti lasă dăspăros pri cicior,

ma eu nu mi trag ca fricuşţ , voi s-ľi u amintu vreara a ľei,
păn cănd s-nji u aduchească căt ahăndos é vrearea a mea,
ti aistă viţină muşatuşă ca vărnă dzănă cu ocľiscătei!...

Tirana, la 15.02.2009
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Ănvăţător buñ a tăi

Pisti murlu ali vlecľi castelă a căsăbălui ali Ñoxi,
eşti mprostată muşeata sculii ali a mea ñicurami,
nu s-numusur căt featiţi şi fciori sunt nvitsaț la tini,
cu nimăsuratu dor ti tini cama muşeata tru lumi,

nu singur mini ma ş-treiľi fraţ, cusurini ş-cusuriñ a ñei,
tuţ ti adorăm că la tini ănvăţăm mara vreari ali patri
şi imnara ndreaptă a banljei anoastră pit căľi ambari,
cu capulu ănsus , cămursiț, nilăsat arşini dinăpoi putei.

Ma ază ţi ma s-sărbătoreaşti suta di añăľi a tali cu hărăi,
di diparti ti pișindescu cu dor nispus mini ănvăţător a tău,
că tini scumpă  sculii cu numa di marulu poet ali Arbinişii1,
ca atumţea ñ-s-amintescu aţeali muşeati mutriti di nău,

şi ninga boaţăli di ñicuriţiľi ănvăţeaţ la tini cu ali patridi dor,
păn agiungieş s-ti cunăoaşti cama avdzăta nntru Arbinişii,
dimindăndalui s-priimnăm pit căľi ţi ti scot pri ambări,
hărăilitiț, cămursiț că ş-noi fumă ma buñăľi a tăi ănvăţător!…

Tirana, la 27.02.2009
1)   esti zborlu ti sculia Naim Frasări
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Penelu a tău

Cu mutrita arucat căt mini ñ-stătută cămursit nănti ca zmău
şi ma mi mutreaști cu ocľi luciños ta s-ţă dau aţăia cunuşteari,
fac canda nu ti duchescu ş-căţe hiu apresu ca foc cărmăgău,
hiptu tu nyisãri nispuș ahiurhiţ dintră ahănda a tea alidzeari,

zugrafă ţi cu suflitu portretu ma ñ-adari ază di nicunuşteri,
aşi pi ascumtea, pi tăţită ăș anarga-anarga di niaştipteri,
mi apurisii1 că căt muşeaţ ştii s-zugrafeaşti cu penelu a tău,
a ñia ma multu mali2 ti niaflatulu talent ñ-s-creaşti di nău,

cu multu ndilicată ñ- lji u aruţ lăvdata căt mini ca amearau,
aştiptănda cu perieryii apăndisira durută di n’gura mea tăţită,
armăsă nisonită di ciudusiri dit talentu a tău ca zugrafă nau,

dapoia cu ti ăncľiucinii cu tut inima di poet apreasă di dor,
ti aţea di tora ti urăscu di n’ suflitu s-lji adeari cama muşeaţ,
portreţľi a penelui a tău s-scăneiască ca chităcni di sudor!...

Tirana, la 02.03.2009
1) apurisii = surprizë, surprizoj
2) mali = respekt
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Ñicla sălgheaști di n’oclji scăntei

Nu ducheascu că ţi forţă mi pindzi căt muşteaţa a tea.
ale ñiclă dulţi ca dzănă ţi sălgheaşti di n’oclji scăntei
şi nj-li pătreaţ s-cărtescu cu dor s-aprindu nyisări a ñei,
păn s-mi mbetu cu nostima a loru cu nsoțisira a mea,

tricuti pit ămbăneari sum anjiurizmi a liliciloru soi di soi,
ţi goală una di eli ti orbeaști și creaşti ca ma muşeata n’soaţi,
ţi gioñilji armănj lji u au ncľimată di cănd lilicea ali vreari,
lăngănatșndalui n’nyisări muşeaţ nimutrit alasturi dinăpoi.

Ti ațea, le-le, ñicla dulţi ca dzănă ţi sălgheaşti di n’ocľi scătei,
căt dor nj-am tu geanli a meu s-ti adunu ca atumțea di nău, 
ma ţi s-fac, măreatlu, că chirolu nu mindueşti ti derturi a ñei,

inima ăș suflitu niăntreab cai dureaşti ică cai nu dureaşti putei,
alăsatșndalui aisti undzări a banljei goală ti lji timisiri,
ţi nu s-toru ma cumţido căt mari va s-hibă vrerea a ľei!...

Tirana, la 01.05.2009
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Tru avionule “Eageal”

Di protea ţi ma yimnu cu avion nafoară di stat,
nu ştiu s-li spunu dot emoţionili ţ ñ-bat săn siñ,
nu ducheascu că cum ieascu n’suft hărăsit incă dăspărat,
că ma lasu dinapoi patrida a mea s-oaspăţăscu la viţiñ,

la loculu muşeat ali Grecia n’vlecľia a ljei alăvdat,
cu name dit oamñăľ a lui n’tută duneaua cănăacuţ,
ţi ahiurhi cu poetlu “Omeru” ali poema “Iliada”,
păn ază la moderñiľi poeț: Kavavis incă Ianis Riţos,

ma ţi s-fac ţi li am citit trasdutiţ pri arbiniseaşti,
ică vrearea mari ñ-lji u am avută s-li cant pri greţeaşti,
aşiţ cum li au scrisă eľ tru vlecľia greţeaşti nănti di chirou,
cu pathos genial al peaneaturi a loru ca n’ foc cărmăgău,

ma cumţido ş-cu tăxidipsira a mea la marăoasa țeera a lor,
ñ-s-umplu năhiam ma multu gulita a cănuşterljei di curyios,
mutrităndalui di n’asuprea al avionlu “Eageal” pisti nor:
“Ti ănclucineascu cu tut inima, ale țeară ali ştieri cu dor!...”

Atena, la 09.05.2009
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Chibarca grăveană Marină

Inspiratu dit ținera ali parangomi “Grabovari”, 
și pimtu di curyiosu a meu nispusu, 
ț- căfteai ale Marină cu ľirtari: 
“Spuñ-mi cățe u țăñ asistu parangomi!?...” 
Nu s-amină a ľei arala apăndisiri: 
“Prișindiri!... 
Hiu grăveană di dalihea!...”

Ncăt mini multu ciudusiru și hărăsitu
dit aistă apăndâsiri ahăt dishclisă 
cănăscutădalui a baniľei a tea cu derti, 
ti riaminteai ăș ñ-armasi n’minti,
ale hiľă di arădățină di taifă cănăscută armănă
ti cľimai chibarca grăveană Marină, 
ți debută la festivalu unăsptăyinț dintră tvș,   
niaștiptata scena a lui timată plăscșnii,
s-apreasi ăș gumuji ntraga, 
dintră boața a tea păn atumțea nivizutu, niavdzătu…
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Maru compozitoru arbinesu Avni Mula,  
ți u dăzvăli timata a boațľei ăș talentu a tău, 
ti ncľjmă “ vulcan  plãscãnitu” di nipidauľia
ncăt nu armasi ăș s-musureară nitsiuna di ațeali 
ți alăvdeară: cătătota aștiptată di multu chiroi....

Ghini ma Mini u știu multu ghini, 
că di iu s-voami boața a tau timată ăș asunător, 
ațeu ț-esti pitricuta ca nchirdisiri, 
dintră stărpăpăñ pit părințľi a tăi la tini, 
ta s-arsună ca șușurlu nidănăseatu ali Valamari, 
și ca fășfărra a pădurloru di fădzimi ăș dzădimi,
și adăpteată cu añiurizmi a lilicloru soi di soi….

Tirana, la 09.12.2021
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