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MOARA CU TIHE
(Extras)

- Omlu s-hibă iftihipsitu cu ftohia-Ĝi, că, macă vine zborlu, nu avearea, ma arihatea a
călivlîĜei-Ńî ti faŃe iftihipsitu. Ma voi s-fîŃeŃ cumu vă tradze inima, ş-Dumnidzălu s-v-agiută
şi s-v-acoapiră cu tute bunăteŃle-Ĝi. Eu hiu amu moaşe ş-cumu avui ş-amu ahîtu di multe
harei tu bană-ňi, nu aduchescu nimulŃumirile a tiniriloru ş-mi asparu, cîftîndalui amu la
auşaticu ună noauă tihe, s-nu cherdu pri aŃea di cari avui parte pînă tu dzua di asîndzî şi
s-dau tu bitisita a banăĜei di-amărăciunea pri cari nu u cunoscu dicîtu di frică. Voi ştiŃ voi
fîŃeŃ: di mine s-nu ascultaŃ. Ni-easte greu si-apîrîŃescu căliva tu cari ňi-pitricui bana şi-ňi
criscui ficioriĜi ş-mi-apucă ună Iîh-tară cîndu mi minduiescu si-armînu singură tu nîsă:traŃea, poate că maşi tr-aŃea, Ana ňli-pare multu tiniră, multu isihă, cu hirea-Ĝi fronimă, şi ňivine si-arîdu cîndu ňli-u minduiescu ca hăngioaňe.
- Şcurtu zborlu -dzîse GhiŃă- si-armînemu aua s-mirimitipsescu ş-ma naparte botile a
oamiňiloru, Ńe imnă tută siptîmîna tu Ńîruhi sau disculŃî, ş-cîndu Dumînica suntu lăschi, şipoartă botile tu mînă pînă la bisearică, ş(i si stămu pri pizuĜilu a casiĜei la soare, s-mutreş-cu
eu la Ana, Ana la mine, doiĜi la ficiuricu, iară tine la treiĜi. A-estă-i isihia a călivîĜei.
- Nu dzîcu, grăi soacra pağalea. EU dzîcu maşi Ńe dzîcu eu, vă dzîcu aşi maşi, Ńe mi
minduiescu eu, iară voi fîŃeŃ după mintea a voastra şi ştiŃ multu ghine că, macă voi va vă
duŃeŃ la moară, niŃi zboru nu poate s-hibă ca eu si-armînu sau s-mi ducu tu altă parte:
macă v-apufîsitu s-vă duŃeŃ, mi ducu ş-eu cu voi ş-mi ducu cu tută inima, cu tutu suflitlu,
cu tută vrearea a mumăĜei Ńe avină tihea a ficiorlui işitu tu lume. Ma s-nu cîftaŃ ca eu siapufîsescu tră voi.
- AtumŃea s-nu nă chirdemu chirolu cu zboare: mi ducu si zburăscu cu arindaşlu ş-di la
Sîn-Giorgiu hanea di la Moara cu tihe easte a noastră.
- S-hibă dzîsă tu oară bună -grăi moaşa- ş-minte bună s-nă da Dumnidzălu daima.

II
Di la Ineu calea u Ĝia pritu păduri ş-pritu agre, alasă la stînga ş-la dreapta hoarile di
pri mardzinea a văĜiuriloru. Ună oară şi giumitate calea-i bună; vine apoia ună dzeană, Ńe
u-aliňi ş-după Ńe dipuňi iară tu vale, prinde si-astîmîŃeşti, si-adachi calu sau boulu di giugu
si s-Ĝi-alaşi s-Ĝia arihate, că-i calea greauă, ş-ma naparte locurile suntu arale.
Aua tu vale easte Moara cu tihe.
Di iuŃe s-vină, călatorlu s-hîrseaşte cîndu u-andzîreaşte di pri dzeana guluşană, că,

vinindalui ditu locuri arale, ea Ĝi-aspune c-ascîpă tihirosu, iară cîndu s-duŃe cătră nîse, la
moară poate si-afla sau si-aşteaptă alŃî călători, tra s-nu s-ducă singuru ma diparte.
C-auaŃe astîmîtescu tuŃ călătoriĜi, pağalea-pağalea s-feaŃe bătătură dinîintea a moarăĜei
ş-fără s-Ĝia vîrna di hîbare pupsi s-maŃină şi s-feaŃe hane ş-locu di-armîneare tră călătorlu
apustusitu ş-ma multu tr-aŃelu Ńe noaptea lu-apucă tu cale. Pînă ma napoi arindaşlu adră
hane tu unu locu aleptu, la vîrnă ndoauă sute di ḑrîşcĜei di-arîu ş-moara armase ermă, cu
lupăŃle arupte ş-cu citia maşi guve di chirolu Ńe tricu priste ea.
Tindzi cruŃi stau dinîintea a moarăĜei, doauă di chiatră ş-alte trei ciuplite tu lemnu di
cupaciu, ğiurtînipsite ş-vupsite cu icoňi sînte; tute aeste suntu seamne Ńe aspunu a
călătorlui că loclu easte vluğisitu, că aclo iu vedz ună cruŃe, află unu omu harauă sau
ascîpă altu di ună măre taxirate.
Loclu era vluğisitu ma multu di cîndu viňe hîngilu aŃelu noulu cu tinira-Ĝi muĜiare ş-cu
soacră-sa bitîrna, că eĜi nu l-ḑixeau pri călătoru ca pri unu xenu viňitu di diparte, ma ca pri
unu oaspe aştiptatu di multu chiro tu casa a loru. Tricură maşi vîrnă ndoi meşi după SînGiorgiu, ş-călătoriĜi nu dzîŃeau că va si-armînă la Moara cu tihe, ma că v-astîmîŃească la
GhiŃă, ş-tută lumea ştia cari easte GhiŃă ş-iu easte GhiŃă, ş-aclo tu vale, anamisa di coaste
ş-locurile arale, nu ma era moara cu tihe, era hanea alu GhiŃă.

Ş-tră GhiŃă hanea era cu tihe.
Patru dzîle pri siptămînă, di marŃî seara pînă sîmbîta, era daima mplină, ş-tuŃ astîmîŃeau
la hanea alu GhiŃă, ş-tuŃ loau cîte Ńiva ş-tuŃ plîteau tiňlisitu.

Sîmbîta loclu s-gulea ş-GhiŃă apîrnea s-Ĝia anasă, şidea cu Ana ş-cu moaşa ş-numira
paradzĜi ş-atumŃea elu mutrea la Ana, Ana mutrea la elu, doiĜi mutreau la doiĜi ficiuriŃi, că doi
erau amu, iară moaşa mutrea la patruĜi ş-canda ntinirea, c-avea unu dzinire lucrîtoru, ună
feată tihiroasă, doi nipuŃeĜi ca şpirtulu, iară amintaticlu era datu di la Dumnidzău, amintatu
tiňisitu.
Dumînică tahina, GhiŃă bîga calu la caru ş-moaşa s-duŃea la bisearică; auşlu, Ĝirtatu shibă, era ğunaru moaşa ş-psaltu moaşa ş-aşi, ňirgîndalui la bisearică, ea s-duŃea canda s-lu
veadă pri elu.
Cîndu moaşa s-duŃea la bisearică, tute prindea s-hiba andreapte, că altă soi ea nu smina di-acasă. Ninga di sîmbîtă după prîndzu huzmichiarlu prindea si-arnească ahurea, avlia
ş-loclu di dinîintea a haniĜei, ş-tu chirolu aestu moasa ş-cu Ana ndridzeau hanea tră dzua di
Dumînică. Dumînică hîrgie moaşa alîxea ficioriĜi, si-ndridzea di sărbătoare, si şuŃa ninga ună
oară divarliga tră s-veadă ca s-hibă tute la loclu a loru ş-apoia si-alina pri caru.
Ana ş-GhiŃă Ĝi-bîşeau mîna, ea bîşea ninga ună oară ficiuriŃiĜi, apoia dzîŃea:

- Minte bună s-nă da Dumnidzălu! si-fîŃea cruŃea ş-apoia dă-dea semnulu tră nghisire.
Ma ea fudzea daima cu inima greauă, că prindea s-fugă sin-gură şi s-Ĝi-alasă pri nîşi
singuri tu erma aŃea di hane.
Macă Ń-arcai ocĜiulu divarliga, la dreapta ş-la stînga, videai ca-lea ca ună nîpîrtică cătră
ndzeană, iară tu vale, de-a lungulu a a-rîului, cîtu strîbate ocĜiulu, pînă tu cîmpulu nibitisitu,
nafoară di vîrnă ndoi ariňi Ńe stîteau dadunu ma nghiosu di puntea di chiatră, nu andzîreai
dicîtu iarbă şi schiňii. Cătră ndzeană valea si strimteadză ma multu; aua viderile suntu multe
ş-di ma multe soi: de-a lungulu a arîului s-tindu doauă şiruri di sălŃi ş-di răchite Ńe si-ndeasă
pînă s-cherdu tu păduricea ditu fundulu a valiĜei; pri cîrciliulu a dzeanăĜei di la stînga, cătră
Ineu, si-aspune pri-aua ş-pri-aclo mardzinea a păduriĜei di cupaci, iară pri dzeana di la
dreapta stau singure armîsîturile ninga niŃîĜiate ditu altă pădure, cuŃuri, ariḑitiňi işite ditu locu
ş-ma nsusu pri dzeană, unu truncĜiu analtu, pri giumitate arsu, cu alumăchile uscate, locu tră
coraŃiĜi Ńe si-alasă croncănindalui di pri dzenuri cătră cîmpuri; fundulu a valiĜei, apoia, sintunică ş-di dinîpoia a păduriĜei dipărtate iase cambanarğiolu analtu a bisearicîĜei di la
Fundureni, anvîlitu cu Ńingu, ma chirdutu tu-aumbra a dzenuriloru acupirite cu păduri
nvirinate, Ńe si-analŃă şi si-adună ună priste a-nandă, pînă la munŃîĜi Bihorul; di pri cîrciliurile
a lui cu neauă scîntiĜeadză soarile di tahina.
Armasu singuru cu Ana ş-cu ficioriĜi, GhiŃă mutreaşte divarliga şi s-hîrseaşte di muşiteaŃa
a loclui ş-inima Ĝi-arîde cîndu Ana aŃea mindioasa ş-fronima şi-chiarde niaftolu-Ĝi şi s-toarnă
cătră nîsu cu dizňirdări, că Ana era tiniră ş-muşată, Ana era minutica ş-crehtă. Ana era zveltă
ca ună zîrcaḑă, iară nîsu analtu ş-plătărosu u purta ca pri ună minută peană.
Maşi cîte vîrnă oară, cîndu noaptea vimtulu mina moara apîrîŃită, loclu Ĝi si părea alu
GhiŃă ermu ş-xenu ş-atumŃea puşputea pritu scutiḑe, tra s-veadă nacă Ana Ńe durfňea ca unu
ficiuricu după baňle ningră nîsu, nu s-discupiri Ńiva pritu somnu, şi si-u acoapiră iară.

