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Un Şantinichătan dă pomină  
 

Zâua a dintâi 
 
Încă dîn prima zî dă Şantinicătanu dîn 1979, când solii trimeşi la 

Frau Peţi dupe ţâdulili dă şedere la Hanul dă la Tri Ape or căpătat numa 
patru ţâdule în loc de zece, era semnu că n-are cum să să gată bine 
călătoria asta. Da’ Pandawirejii s-or bucurat că or rămas cu o samă dă 
bănet, numa bun dă pilit câtă-i şederea dă lungă. În loc să facă de-acuma 
cale-ntoarsă, Pandawirejii şi însoţâtoarele lor s-or suit degrabă-n auto-
buzu ce i-o dus ca pă nişte sardele pâââână sus, la Hanu’ dă care pomeni 
mai dăvrieme. Şî rând pă rând coborâră cu toţii, dezmorţându-şi mădu-
larele: mai întâi se cade să pomenim goştii, adică pă Tănăsoi, pă Dan şi 
pă Rita lui, apoi Wir Andy Panda cu a lui Anda, apoi Wir Micky Panda 
cu a lui Luly, apoi Wir Gyuri Panda cu a lui Mărie, apoi Wir Sandy 
Panda, Wir Werny Panda şi Wir Olivăr Panda care găsiră dă cuviinţă 
să îşi lase belele acas şi să-ş încerce norocul cu altili dă prin astă parte 
a lumii. 

Ci numa ce se-apropie unu dă Tănăsoiu şi-l trase deoparte şi-l tot 
îmbrobodeşte cu vorbe bine-alese pân ce Tănăsoiu îl cheamă alături dă 
ăilalţ Pandawireji şi astfel le grăieşte:  

- Omu’ ista-i un bun preten d-al mieu care dădu dă năcaz: fârtaţîî 
cu care avea să vină la Hanu’ aista or tremes vorbă că nu mai apucă a 
urca până aice. Aşa că iel rămase cu opt ţâduli dă dormit da şî cu încă 
şase ţâduli dă hălpăit iară hangiul nu vre să-i deie mai nemica pră iele. 
Dar de vor măreţii Pandawireji să se tocmească la preţu, omu tare se va 
bucura să mai micească paguba în care să află.  

Or stat Pandawirejii şî or socotât şi iar or stat şi or socotât şi pân’ 
la urmă se-nvoiră şi-i deteră omului jumate dân preţul ţâdulelor.  

Şi-uite-aşe avură şi un’ să doarmă şi ce să-nfulece când s-o da stri-
garea păntru mers la masă... Şi sara mult or mai ştiut a se bucura dă vin 
şî dă bere şî fel de fel de jiocuri de s-or râs cu poftă până cătră dimi-
neaţă, după datina străbună!  
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Zâua a doua 
 
 
A doua zî, pă când Soarele sta dejea pă cier de câteva ceasuri bune, 

Pandawirejii se urniră dân loc şi luară calea cătră semeţul vârf al Seme-
nicului. Calea pă care mergiau ei era tare mândră da’ şi tare lungă şi 
grea. După vreo oră de mersu, ăl mai iute dintre dânşii se opri p-o piatră 
aşteptându să se adune tătă gloata în locu cela. Şi cum viniră cum se-
aşezară pă vrun bolovan ori lemn ori ce-or mai găsit prin prejmă. Şi-
uite-aşa, dădură şi peste-o uiagă pă care scria că-i dă coniac, da’ dupe 
colore părea mai degrab a fi pişat. Da’ nima nu vru să guste nici să 
mirosă da’ nici s-o lase la alţii nu se putea lăsa uiaga. Pân’ la urmă să 
găsi unu mai tare-n maţe care îndrăzni să guste dân uiaga ceea şi tare 
bun i să păru a fi. Unu după altu gustară cu toţii pân ce uiaga se goli de-
a binelea. Şi fiindcă nu-i omeneşte să laşi uiaga goală-drum, unul dântre 
dânşii o umplu la loc c-o zamă care arăta precum coniacul dinainte ș-o 
lăsă într-același loc, s-o găsească șî alții după dânșii...  

Sara se-ntoareseră cu toţii mai pră picioare, mai pră vro ocazie, da’ 
la ora cinei tăţi erau la mese gata să se lupte cu bunăciunile ce le-o 
pregătit hangiul. Iară noaptea s-o dus tăt aş după datină fără pic dă 
somn, până-n spre zori.  

 

Zâua a tria 
 
A treia zî dă Şantinicătan, vitejii Pandawireji se-ntrecură în lenevit 

pân’ ce Soarele-ncepu a se scoborî cătră asfinţitu. Ci baş atunce le veni 
Pandavirezilor să să de dea-n bărci. Da’ ce vorbă-i asta „să să dea-n 
bărci”? Nicidecum, omeni buni, Pandawirejii s-or suit în ale mai mân-
dre corăbii cu vâsle ce pluteau dă colo-colo pe măreaţa apă de la Tri 
Ape.  

Ci să puseră dânşii pă vâslit dupe pucerea şî prişiepiera fiecăroia. 
Iară după multă trudă agiunseră pră ălălalt mal de ziceai că or ajuns în 
America ori mai rău chiar în Alaska. Ci atunci e-nceputu’ la grozăvia 
ce ave să vină făr’ ca vreunu’ măcar să şcie ce-are să să-ntâmple... 

Când or ajuns la ţărmu’ din ăllat capăt dă lume, şi-o găsât fiecare 
câte-un copac pă care l-or udatu cu mare grijă vreme-ndelungată. Apoi 
or suit iar în corăbiile lor cu gând să mai cucerească şi alte ţinuturi 
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înainte de asfinţitul Soarelui. Numa că pân să se întoarcă Wir Werni 
Panda şî Wir Olivăr Panda la a lor corabie, se găsi un glumeţ dă Pan-
dawirez care le fură corabia cu vâsle cu tot, lăsându-i pră nefericiţii 
corabieri pre un ţărm pustiu, numa cu pădure în toate părţile. Dijaba 
strigară după hoţomani, nevolnicii râdeau de dânşii făndu-le şi felurite 
semne despre carele mai bine nu zâcem nemica.  

Rămaşi singuri în ţinuturi străine, înconjuraţi dă fiarele codrului ce 
se bucurau nespus de-o cină ca-n poveşti, Pandawirejii noştri nu şi-au 
perdut nici cumpătul şi nici nădejdea. Or urcat un munte tăind codrul 
cu sprinteneală şi fără teamă, apoi s-or scoborît pră partea ailaltă pân la 
ţărmu’ dinspre Miazăzi. Iar acolo-ncepură să facă zarvă mare să-i audă 
Tănăsoii care p’acolo agiunseră cu corabia lor.  

Când s-or suit în corabie, Tănăsoiu ca bun cârmaci ce le era, socoti 
dă cuviinţă ca cei doi să-i plătească cumva pentru truda ce-o făcu. Da’ 
nu le ceru parale ci să facă altă muncă în locu’ lui. Şî când or ajuns cu 
corabia lor lângă nişte amărâţi de pescari ce se căzneau să scoată vrun 
oropsât dă peşce dân balta cea mare, ăi doi trebuiau să cânte cât puteau 
ei dă tare ce i-o-nvăţat Tănăsoiu:  

 
De dimineaţă, lângă lac  
Pescarul amator  
Îşi bagă-un degeţel în cur  
Şi scoate-un viemişor! 
 
Atât dă mult le-o plăcut la Pandawireji a cântă încât Tănăsoiu le-o 

zâs chiar iel că dacă nu tac din gură îi aruncă-n apă cu mâna lui! Şi 
numa’ atunce or tăcut ăştia doi din gură, apoi or ajuns cu bine pă partea 
dă ţărm dispre drumu’ ăl mare.  

Privindu-şi orologiile, oare ce văzură bravii Pandawireji? Că 
acuşica musai să trecă autobuzu dă la Răşâţa, aşa că mi se socotiră că 
dacă bagă câta grabă or ajunge la Muntele Lupului şi le mai rămâne 
vreme şi de-o bere. 

Zâs şî făcut, omeni buni! Or luat-o de-a dreptul păstă dial să nu mai 
peardă vreme umblând pă drumuri. Da’ tot urcând ei carele orişicum 
erau dejea cu gândul la bere, aşe li se făcu o sete straşnică. Atunce se 
gândiră dânşii cât de nevolci îs injiniării chemişti care nu se şcie prea 
binie cu ce-ş perd ei timpul zâua de nu fură-n stare în atîta amar dă 
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vreme să facă praf dă bere pe care să-l ţii în plic şi când ţi-i poftă de-o 
bere numa’ să torni apa păstă praf, sa mesteci câta cu lingura şi-apoi să 
o bei cu mare poftă dintr-o sorbire! Cum vi se pare vuouă omeni buni: 
praf dă lapte este? Este! Praf dă uouă este? Este? Praf dă păsulă este? 
Este! Da’ praf dă crumpei este? Este! Şi aşe este şî praf dă piparcă şi 
toate prafurile numa’ ăl de bere nu l-or făcut trândavii dă-njiniări 
chemişti.  

Cu gândurile aistea drumul fu mai scurt. Or ajuns la Hanul din 
Muntele Lupului zis şi Gărâna unde Hansl sau Franţl sau orice alt nume 
dă pem vreţi voi i-o ominit cu duouă kruguri pline-ochi cu minunata 
licoare. Ci numa bine ajunsă şi autobuzu care-i dusă-napoi la Tri Ape. 
Da’ amu se mai petrecu un lucru fără de care nu s-ar mai fi întâmplat 
ce s-o-ntâmplat!  

Înainte de ase scoborî din maşină, domnii Pandawireji ce s-or gân-
dit: să-l descoasă pră mânuitorul autobuzului pi la ce ore trece mânezî 
autobuzul cătră Răşâţa. Apăi cu mare bucurie şofierul le-o zâs ca nu 
care cumva să steie ca putorile la Tri Ape că la aşa puzderie dă lume n-
or să apuce să urce-n prăpadenia de autobuz. Iară tot şofierul le-o zâs 
şî ce aveau dă făcut: să meargă dânşii liniştiţi către locul numit Prislop 
unde la ora duouă şî zece minute aveau să trecă unu dupe altu’ duouă 
autobuze goale-goluţe. Numa’ să steien-drum şî treaba-i făcută.  

Sara la cină, cei doi păgubiţi dă hoţomanii care le-or furat corabia, 
în loc să tacă chitic şi să ţină numa păntru ei vestea asta bună, le-or zâs-
o şi la gloata ce râdea dă iei fără a şti că ce are să se-ntâmple păstă 
numai cîteva ceasuri.  

 

Cea din urmă zî 
 
Şi uite-aşa, într-ultima zî dă Şantinicătanu dintr-acel an, Pandiwi-

rejii îşi luară raniţele-n spinare şi măsurară pă gios ăi opt chilometeri 
dă la Hanu Tri Ape pân’ la Prislopu. Ştiut e lucrul că Pandawirejii iu-
besc cartea, că cine are carte are şi parte. Şi chiar aşe fusă, Pandawirejii 
or avut parte şî dă dame şî dă popi şî dă şeptari, di tăti avură parte. Iară 
când să auzi primul zumzet dă motoare, se şi înşirară pă marjinea dru-
mului, fromos ca la garda dă onoare. Iară când dă după curbă aparu 
primu’ autobuz se şi deteră de-oparte să nu trecă prăstă dânşii. Iară di-
năuntru, sute dă capete dă fişiori şî dă fişioare se uitau la dânşii, 
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bucuroşi c-or încăput în autozul cela. Iar dă oprit nu s-o oprit nici ca să 
deie întâietate, da’ oricum n-avea cui. Iară cu al doilea autobuz treburile 
fură taman la fel.  

Cu buzele umflate, Pandawirezii făcură sfat, apoi ce s-or gânditu 
ei: drumu mere-n gios iar la jumate mai e şi o cărare ce duce taman la 
poşta din Văliug, cale de numa unsprizieşi chilometeri. Ş-apoi mai trec 
şi maşâni d-ale mîndre şî poate s-o milosti careva să îi ieie şî pră dânşii. 

De câte ori trecea vo maşână mică, numa’ partea femeiască rămâ-
nea la vedere ca să-i ademenească pră şoferi. Unii mai scădeau dân 
iuţeală, da’ dă oprit nu oprea niciunul. Iară de prin ascunzişuri se au-
zeau cele mai felurite şi năstruşnice urări dă drum bun, zâsă netrebni-
cilor dă şoferi.  

Numa’ odat’ Tănăsoii, care rămaseră câta-n urmă, le făcură veseli 
semn dintr-o maşână care-i luă din milă. Aşadar, ăsta-i locul unde trăbă 
să ne loăm rămas bun de la Tănăsoi, da’ nu de la cei doi ce-or vinit, ci 
de la cei tri care-or plecat. Tri, dă la Tri Ape!  

Norocul Tănăsoilor îi aţâţă şî mai mult pră restul gloatei să se urce 
şî dânşii-ntro maşână, da’ nicidecum nu se opri vreuna. Pân ce trecu pe 
lângă Wir Werny Panda un Topolino alb care era un fel de iepsilon al 
maşânilor, atâta era dă mică. Iară fiindcă n-o oprit la sămnu’ ce i-l făcu, 
pretenu’ nostru i-o urat în gura mare în loc dă „drum bun!”, altceva, 
ceva ce să cuvine în cazuri dintr-astea. Ori fiindcă n-o aozât, ori fiindcă 
o aozât, şoferul şi-o oprit maşâna, s-o dat jos de lângă muiera sa şî o 
vinit cu vrajbă mare cătră Wir Werny Panda şi l-o-ntrebat cu ură-n glas: 
„Ce-ai zâs, mă?! Mai zî-i odată!” Atunce tare s-ar mai fi căcat Wir 
Werny Panda pă iel dă frică, da’ când văzu că toţi Pandawirejii îs pe-
aproape o prins tărie şi i-o răspuns omului la întrebare: „Dute-n pizda 
mă-tii”! Şî dacă asta o vrut să afle, asta o aflat şî s-o şî dus cu mare 
grabă!  

De-acolo or loat-o la vale pe scurtătură şi peste vreun ceas or ajuns 
cu binie la poşta din Văliug unde deteră păstă altă gloată de nevolnici 
ce cântau la strunele chitărilor să le treacă timpul mai cu mulţămire. 
Ăştia chiar credeau că are să le trimeată Ceoşăscu autobuz să-i ieie d-
acolo şî să-i ducă pân la Răşâţa. Pă naiba, poa’ s-ştepte ei mult şî binie 
pân’ la următorul Congres!  

Aşa gândiră Pandavirejii şi bine făcură, căci un localnic cu obraz 
le-o zâs ce or avea dă făcut: să o ia dân loc pân la Cuptoare unde din 
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oră-n oră vine câte-un autobuz dă la Răşâţa şî tot acolo se şi-ntoarce. 
Apăi pân la Cuptoare nu-s decât doisprieşi chilometeri, da’ orişicum 
mai puţân decât ăi nouăsprieşi pe care i-or făcut pân’ acum.  

Merseră ei ce merseră iară dintr-o dată-n faţa lor să deschise o mă-
reaţa vale în fundul căreia trebuiau dânşii să ajungă că taman acolo să 
vidia autobuzul ce pleca dân staţie cătră Răşâţa. Amu ştiau sigur că 
păstă o oră avea să vină altul şi va să zâcă drumul lor acolo va loa 
sfârşit. Mai mersera aşadar vreo oră pân ce ajunseră în staţia din fundul 
văii, dar ce găsiră acolo nu le-o plăcut defel: autobuzul ce-l văzură din 
vârful dealului o fost ultimul pă ziua aceea. Şi-atunci ce se gândiră bra-
vii Pandavireji? Păi dac-or făcut trizăcişunu dă chilometeri, or mai pu-
tea dovedi şi ăştia patru ce-or mai rămas. Şi bine-or gândit dă data asta, 
că la ora zece sara or agiuns la Răşâţa unde stăteau autobuzele unu după 
altul să-i ieie şi să-i duca la gară cale de șasă chilometri.  

Dară la gară, alta comegie. Ultimul tren cătră Cimişoara numai ce 
plecase. Şi iar or gândit una faină şi s-or suit în trenul care mere cu 
iuţeala d-aia mare pân’ la Caransebeş. Acolo însă îi ajunse dân urmă 
zâua dă luni care nu mai face parte dân Şantinicătanu’ ăsta. Numa atâta 
vă mai spui că Wir Werni Panda o găsât pră una la care să facă exerţâţ 
dă vrăjeală la miez dă noaptce cu Lună plină... 

Ci aste fură peripeţiile trăite dă Pandawireji în cele patru zâle ș-un 
pic petrecute dă Şantinicătanu leat 1979.  

Amu să cuvine să mulţămesc celor ce s-or loat de la treburile lor 
ca să cetească toate păţaniile astea. Iară celor ce s-or dovedit nevolcici 
şi-or fugit de cetit, apăi şî lor să le urăm ceva de la Wir Werny Panda 
cetire.  

Dar staţi, asta nu e tot! Mai am o vorbă aprigă pentru toată lumea. 
Omeni buni, când or ieşit Pandawirejii de la Hanul Tri Ape or loat-o 
către stânga:  
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Daca însă o loau cătră dreapta:  

 
...şi tot la o gară ajongeau da’ numa-n jumate dă timp!  
Şi-amu, la capatul capătului, iaca unde vă puteţi lămuri ce-i cu Şan-

tinicătanu şî Pandawirejii iar la urmă şi câta poze stătătoare şi altele 
mişcătoare. 

Nu vă fie ruşânie să daţ copy/paste dacă nu mere înlănțuirea! 
 
http://olivu.ro/pandawira/Statut Panda Wira.pdf  
http://olivu.ro/olivu/VIDEO/transalpinabanatului.wmv 
  
Şi le-am scris io după ţinerea mea dă minte, cum m-am priceputu 

mai bine, după trezăcişîşasă de ani. 
  
Cu plecăciune al vostru,  
  
 Wir Olivăr Panda 

 


