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Sub lumina ha şiereascã, pã largu pãmântului, în bãtaia vântului, fire 
dulşie omeneascã, graiu blând şi cumpãtat, ca în dulşele Bãnat, 

nu mai cred sã sã gãsascã.” 
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  Șe-i dă nou pră la noi  

 

Ne bucură mult dă tot șe s-o făcut pântru vorbirea și cultura bănățană în vremia asta.  
Mulțămim șî gratulăm pră doamna învățător profesor Szigeti Aurora, dă la Mașloc, care 

șî în anu ăsta s-o grijât dă concursu "Tradiții bănățene", unge s-or întrecut în poedzâie bănățană 
vro 60 dă copii dă școală. 

Vrednic dă laudă ieăstă omu lu Dumnezeu, Episcopu Lucian, dă la Caransebeș, păntru 
Festivalu "Cregință șî Lumină", făcut șî cu ajiutoriu Asociației Scriitorilor în Grai Bănățan, cu 
slujâtorii sfincilor bisăriși, cu dascălii care or adus pră bină măi binie dă 100 dă copii școlari. Toț 
or zâs poeziile scriitorilor bănățăni în frumoasa limbă a părințâlor noștri. Îi grătulăm șî pră părințî 
lor, care i-o învățat graiu bănățan.  

Tot aiși am audzât o poezie, scrisă șî recitată dă eleva în clasa a dzășea dân Oțelu Roșu, 
Andrada Keszeg. Am vorbit cu ea șî ni-o trimes poedzâia, pă care o șî publicăm în număru ăsta 
dă foaie.  

Mulce gratulări familiei Mărgan, care or țânut Festivalu dă la Măru, laolaltă cu Asociația 
Scriitorilor în Grai Bănățan, cu 400 dă copii recitatori, dân care 80 or zâs numa poedzâie 
bănățană. Premiu special al juriului l-o câșcigat Alexandru Murgoi, dă 16 ani. Un cinăr scriitor șî 
recitator, pră care l-am publicat șî îl publicăm în foaia noastră.  

Îi binie să nu să piardă limba moșâlor noștri așa că ne rugăm la Dumnezeu să le dea 
sănătace șî inspirație ăstor doi copii frumoș, Andrada și Alexandru, pântru a scrie șî ajiunge mari 
poeți ai literaturii dialectale bănățăne.  

Gratulăm șî șinstăm cum să cuvine pră poețî Dorina Șovre, Pătru Chira, Ioan Ghera, 
Elena Oancea Drăgan, Marinela Panțiru șî Florin Constantin Bogdea, care or măi câșcigat un an 
dă viață în vremea asta. Le zâșem multă sănătace și pucere ca să măi scrie, să măi vină la 
întâlnirili noaștre și să ne măi bucure cu d-ale frumoasă.   

 

 Periodic editat de ASOCIAŢIA PÂNTRU VORBIREA BĂNĂŢANĂ 
ISSN 2668-9480 

ISSN-L 2668-9480 
e-mail: limbabanatana@yahoo.ro 

Tel: 0768113404 
www.vorbireabanatana.ro 

http://dictionar.vorbireabanatana.ro/ 
  https://www.facebook.com/asociatiavorba/ - Asociația pântru Vorbirea Bănățană 

Punct de lucru: Timișoara, str. Nicolae Ilieșu, nr. 10, ap.1 
Colectivul de redacție: Redactor-șef: Vasile Linția; Redactori: Florina-Ariana Colgia și 
Sergiu Boian; Tehnoredactor: Daniela Areta Voștinar; Redactor-corector: Aurel –Matei 

Bancu, Claudiu Românu 
    Editura Eurostampa Timișoara 

 
 



3 
 

VIRGILIU ȘCHIOPESCU 
1922 - 1997 

 

 

 
S-o născut în 17 februarie 1922, în Turnu-Severin. Familia 

lui s-o mutat, în anu 1929 în Logoj. Aiși, Virgil Şchiopescu va 
urma şcoala primară şî lișeu.  

Facultacea o făcut-o la Bucureșci, aiși o gătat, în anul 
1945, Academia Comercială.  

Ca proaspăt absolvent o fost numit director al Bănșii 
Naţionale dân Făjet. În orașu castanilor s-o împriecinit cu George 
Gârda, dă la care – după propria mărturisîre – „o prins gustul 
păntru poedzâia în grai bănăţan”.   

În perioada 1949-1965 o activat în Logoj, având funcţii dă inspector şî dă director la 
Banca Naţională; totodată, întră anii 1957-1960 o fost lector la cursurilii profesionale pră ţară. În 
anul 1965 s-o stabilit la Cimişoara, unge o fost angajat în postu dă conferenţiar la Facultacea dă 
studii economișe a Universităţî dân capitala Banatului.  

În anul 1973 ş-o luat doctoratu în şciinţă economișe. S-o făcut cunoscut, în primu rând, 
prân scrieri literare șoage. O fost întră fondatorii Șenaclului „Ridendo” dân Cimişoara şî „Gura 
Satului” dă la Radio Cimişoara. În anul 1974, Gabriel Ţepelea l-o inclus în volumu „Ano, Ano, 
Logojano”, versuri în grai bănăţan, apărut la Editura Facla dân Cimişoara. O publicat un volum 
dă versuri în grai bănăţean: „D-ale şoage”, Editura Nagard, Milano, 1991.  

Creaţî în grai are şî în volumilii colective „Gura satului la Radio Cimişoara” (vol. I, II, 
III, 1993-1996), Editura Mirton, Cimişoara (împreună cu Marius Munteanu, Ionel Iacob-Bencei, 
Ioan Viorel Boldureanu, Petru Chira, Ion Olariu şî Ştefan Pătruţ). La „Gura Satului” o fost 
cunoscut sub numili dă Uica Vică.   

Un volum colectiv îi şî „Catrene bănăţene”, în care Şchiopescu are publicace epigrame, 
alături dă alcili sămnace dă M. Ar. Dan, N.D. Pârvu şî I. Martin.  

Opera lui umoristică să întrăjeşce cu volumilii: „Epigrame şî madrigaluri”, Editura 
Sedona, Cimişoara 1992, „Dueluri epigramatice”, Ed. Sedona, Cimişoara, 1993, „Versuri 
satirice”, Ed. Sedona, Cimişoara 1993, „Epigrame selecţionate la sfârşit de Mileniu”, Editura 
Mirton, 1993.  

O murit în luna mai 1997. Ca poet în grai bănăţan, Ştefan Pătruţ l-o inclus în „Antologia 
poeziei în grai bănăţean” (Ed. Dacia Europa Nova – Lugoj, 1999) şî în dicţionaru „Creatorii în 
grai bănăţean, condeierii plugari din Banat, personalităţi care scriu despre graiul bănăţean” (Ed. 
Dacia Europa Nova, Lugoj, 2003) șî dă Ioan Viorel Boldureanu în „Antologia literaturii 
dialectale bănăţene (poezie, proză, teatru) 1891-2011”.                

 
                                                                                                            Sergiu Boian 
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Baba Lenca şî bica  
 
Baba Lenca dî la Secaş, muierea lu Vică Motcă,  
Dă tri dzâle-i cătrănită că o dat dă mare potcă:  
Ea să plânje la tăt natu cum că vaca ei a mică  
Nu măi stă moment pră pașe că i s-o făcut dă bică. 
 
Șe măi stai acas, zăludo, dzâsă cătră sară Vică,  
Du-ce iut’ la primărie, ca să ne trimeat-o bică!  
Vedz, că Lenca şî cu Vică n-or ieşât dă mult prân sat  
Dă n-or fost aflat că bișii şî armijii s-or tăiat,  
 
Iar șe măi anţărţ făcut-or bica şî cu harmăsariu  
În Boldur, Visag şî Secaş fașe az veterinariu…  
El, cu neşce meduţânuri şî cu o siringă mică, 
Fașe șe fășea armigu şî ţâne şî loc dă bică. 
 
Pră moment o curs Lencuţa la primari să șeară bică  
Să îş stâmpere jiuninca, prăcum i-o porânșit Vică.  
După șe o ascultat-o, domn primari, om învăţat,  
I-o dzîs: Du-ce, Leanco-acasă, că mult n-ai dă aşceptat!  
 
Ţ-om trimece baş astară șe-i trăbe la vaca tea,  
Du-ce fără grij-acasă şî nu ce măi cănuna!  
S-o dus Lenca mulţămită, dar n-o măi lucrat nimica,  
Şî cu Vică laolaltă aşceptau să vină bica.  
 
Când colo, măi cătră sară, bace-n poartă un domn gras 
C-un biţiclu şî c-o taşcă şî cu ochilari pră nas.  
– Șe năcaz ce-adușe, maichii? dzâsă Lenca spăriată.  
– Domn primari m-o dat dă şcire că aveţ un bai c-o vacă.  
 
– Istina, da’ unge-i bica? dzâsă Leanca domnului 
– Bica nu măi vine, maico, am venit io-n locu lui!  
– Domnule, nu fașe glumă, lasă-n pașe vaca noastră,  
Că ce văd om dă ispravă şî… ghingesc c-ai şî nevastă! 
 
– Babo, lasă vorba multă, dzâsă domnu supărat,  
Că mie nu mi-i dă glumă! Unge-i vaca să ţ-o gat?! 
– Maichii, poace fi, ca bica tu zgogeşci să fași la fel, 
Numa io mi-s bistoş, dragă, că nu poţ să-i fași viţăl! 
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– Lasă, babo, vorba lungă şî nu-ţ fă grijă dăfel,  
Că io-i fac văcuţî tele o mândreaţă dă viţăl!  
– Domnule, fii om dă treabă, că io-ţ spun că vaca-i mare,  
Şî-ţ rămân pră drum copiii dacă fași vro înșercare!  
 
– Lasă, babo, vorba goală, că io am grijă dă mine,  
Nu mi-s io la prima vacă ş-ai să vedz c-o merje bine…  
Baba, când vădzu că domnu musai vre să fie bică, 
Să apleacă la ureche şî-ntrăbă: – Tu șe dzâși, Vică? 
 
-Șe să dzâc? Vro bolândzală o fi-n capu dumnealui, 
Ori să poace că lu domnu nu-i măi plașe doamna lui… 
Ş-apoi dacă n-avem bică, hai să îl lăsăm pră el,  
Marva-i tare şî el dzâșe că ne fașe şî viţăl.  
 
Atunși domnu-o ţâpat ţoala, la mâneși s-o sufulcat 
Şî cu taşca subsuară prăstă vacă s-o băgat.  
Baba Lenca iut’ să-ntoarsă, îş făcu o crușe mare 
Bătu doauă-tri mătănii şî dzâsă cu glasu tare:  
 
– Doamne, dă când m-ai făcut, aşa șeva n-am vădzut:  
Bică sus pră biţicletă, în nădraji şî cu sărvietă! 

 

Cu mişculanţa  
 
Io cu precenu meu Doru şî cu Sandu lu Dudău,  
Ne-am givănit să ne dușem la rugă, la Chizătău.   
Cu Sandu ne-am scos țâdulă, cum stă omului frumos.  
Doru, tăt cu mişculanţa, o rămas în gară jios.  
 
S-o suit în tren şî Doru, el cu Mitru lu Imbroane,  
Când strâgat-o conducteru: „Tătă lumea în văgoane!”  
Noi, cu ochii tăt pră Doru, că ne fașe dă ocară,  
C-o vădzut întrăg poporu că n-o scos țâdulă-n gară.  
 
N-o pornit bine măşâna, şî cu plaiu la ureche,  
Iaca vine conducteru, cu controala la bilece!  
Când îl vege, îm şî dzâșe, cam cu frică, Sandu Pleşa: 
„Să-l vegem acu’ pră Doru pră unge-ş scoace chimeşa!” 
 
Noi am arătat ţâdula şî o dat-o şî Imbroane.  
Doru să fășea că doarme, pitulat dup-o nemţoane.  
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Da’ şî conducteru-i lotru, gângesc c-o cam mirosat,  
Şî pră Doru dă țâdulă la moment l-o întrăbat! 
 
„N-am țâdulă”, dzâsă Doru, tăt șușind dă pălărie,  
„Da’ gângesc că niși nu-i lipsă, că io-n tren mi-s în gostie!” 
„Șe gostie”, dzâsă şăfu, „noi nu dăm pomeni aișia!  
Ai vădzut tu tren în lume să ce care pră daficea?”  
 
Doru, cătră şăfu-atunșia o răspuns cu glasu tare:  
„Orișe-ai dzâșe, io aișia tăt mi-s gostu dumitale!”  
Că am vrut să plec la rugă pră pișoare, că nu-i greu. 
Iaca-s dzășe chilometări dân Logoj la Chizătău!”  
 
„Da’ şupitu-m-am aișia, după văru-meu Imbroane,  
Când la tăţ ne-ai dzâs în gară: Tătă lumea în văgoane!”  
Or ris tăţ dă betu Doru, c-o plăcit o gloabă mare!  
Dă umbli cu mişculanţa, nu poţ merje la primblare… 

 

Fotbalu 
 
Doi vieşini bolânz cu sportu, mă cam tăt băjocoreau. 
Fândcă nu şciu şe-i fotbalu, în tăt felu mă blămau! 
Într-o zi, cu Tică Popa, la fotbal ni-am dus înşiet... 
Jucau logojenii noştii, c-o echipă dân Făget. 
 
Tică-o scos două ţădule şî pră scamn ne-am aşădzat, 
Ca să stăm şî noi ca domnii, vedz că de-aia ne-am şpedzat! 
Lângă minie Ginu Zamă, unu gras şî tarie-n mîni, 
Să uită chioriş şi-m spusă: - "Da tu, mă, cu şinie ţâni? 
 
Io, cu frică dă bătaie, i-am răspuns lu Ginu - aşa: 
"Cu şinie să ţî baş Ginie? Cu-ăi dă ţâni şî dumneata!" 
Nu gătat-am binie vorba, şî-n arienă or intrat 
Ăia albi, ai noştii roşâi şî-unu-n negru îmbrăcat. 
 
Io gângii atunşi în minie: "Asta-n negru-i şefu lor! 
"Bag-sam ăsta-i dirighează, cum îi Stan la noi în cor!" 
Am aflat şî cum îi dzâşie, cân Ginu s-o supărat 
Şî când roşiu ca piparca, "huo, arbitru" o strâgat! 

 
La-nşieput, cum mierjie jocu, n-am prea înţăles uşor, 
Dar vegeam că tăţ ortaşii după-o loptă fug gie zor. 
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Şî marie mi-era mirarea, că după şie-o ajunjea, 
Jucătoru ge-o ajuns-o, dăgea cu pişioru-n ea! 
 
Io l-am întrăbat pă Tică, dă şie ei s-omor aşa, 
Dacă după şie prind lopta, iar dau cu pişioru-n ea?! 
Tică, vedz, ca ăl dă şcie, mi-o spus cum că, jocu lor, 
E să bagie lopta-n poartă, la ăilalţ, ş-atunşi îi gol! 
 
Şî când s-o-ndârjât vedz jocu, unu gras s-o supărat, 
Dân ştanilţ o ros sămânță şî în cap mi le-o scuipat! 
Unu, Pegi, lîngă Ginu, iera tarie inimos. 
Când ai noşci făşeau zmintă, suduia cam mânios! 
 
Altu, când trăgiau la poartă, dăgea şî iel dân pişior, 
Ca bolându! Gie nu credeţ, iaca pot să mă şî jior! 
Ion, un jucător d-al nostu, feşioru lu un căsap, 
S-o-nvârcit pă lângă loptă, până i-o cădzut în cap! 
 
Altu-o pus mâna pă loptă, da arbitru-o fluierat. 
M-am gângit atunşi: "Cu mâna nu îi slobod gie jucat!" 
Şî cînd logojănii noşci la ăilalţ gol or băgat, 
Ai gângit că-i dân tribună parcă fras or căpătat! 
 
Ginu să ţuca cu Pegi, Nichi s-arunca în vânt, 
Iară Lali pălăria ş-o ţâpat-o dă pămînt! 
Io crezând c-aşa să faşie, dă pă loc m-am răgicat 
Şî în stânga mea d-odată, o muiere am ţucat! 
 
N-am văzut că ie cu Hanzi, omu iei, ăl ge-i căsap, 
Şî mi să şupoare niamţu şi-mi ţâpă doi pumni în cap! 
Şî când s-o gătat fotbălu, am plecat acasă-nşiet, 
C-am primit şî io bătaie şî echipa dân Făget! 
 
Dar mă duc şî altădată, că jiocu l-am învăţat 
Şî ... m-aşiedz lângă-o muiere, care: n-o fi cu bărbat! 

 
 
La box  

 
Măi anţărţ am fost cu Sofi la şpaţir, în Bucureşci  
Şî dă ș-am păţât acolo, să râdz să ce prăpăgeşci.  
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Păstă drum dă Poşta Mare, gavăt mult şăgea la rând.  
Stau şî io, că vind melşpaisuri, m-am făcut socoata-n gând!  
 
Când ajung şî văd căsâriu, în fereasta dă inox,  
El îm dzâșe: „Mă, ortașe, asta-i casa pântru box!” 
Ca să nu mă fac dă blamă, io atunșia m-am şpezat, 
Cu Sofica şî cu Uica, tri ţâduli am cumpărat. 
 
Mâne dzî, numa cu Sofi, în sala de şport n-am dus, 
Uica n-o putut să vină, ş-o ţâdul-aveam în plus!  
Io, ca omu prost atunșia, scot ţâdula ş-o tocmesc,  
Da’ la șe-am păţât acolo, niși nu pot să mă ghingesc!  
 
C-or sărit ş-or dat în mine, ca-n şofeiu cu curechi.  
Unii mă trăjeau dă ţoale, iară alţî dă urechi!  
Unu m-o sărit în space, alţî patru bumbi m-or rupt,  
Ş-unu-o tras, până o rupt-o, mâneca dă la căput!  
 
Pră un miliţan Sofica iuce-atunșea l-o strâgat,  
Vedz, să nu i să prăpadă bunătace dă bărbat! 
Ca să scăp barem cu viaţă, io ţâdula am ţâpat,  
Ş-am fujit cu Sofi-n sală, bucuros că ne-am scăpat! 
 
Sala mare, d-o mândreţă, iar înuntru mult nărod.  
Şî-n mijlocu sălii noaşce, neşce domni sus pă un pod.  
Podu, cu un fel dă loitre, era tăt înconjiurat,  
Şî, bag sam’ să nu să-mburge, cu şpogot era legat!  
 
Domnii or sunat dân clopot, şî luminilii s-or stâns,  
Numa becu dă dasupra o măi rămâneat aprins!  
După șe s-o stâns lumina, or vinit atunșia doi,  
Dă un metăr fiecare, dăzbrăcaţ, aproape goi!  
 
Şî neşce mănuş luat-or, mari, dân care-ar fi putut 
Să îm fac-un ledăr mie, o mândreaţă dă căput!  
Întră ei sărit-o unu, șe-i girept, măi îmbrăcat,  
I-o-mbiat să-ş deie mâna, şî pră urm-o fluierat! 
  
După șe-o suflat în fluier, el sărit-o înăpoi,  
Fâncă ai ghingit că frasu i-o-apucat pră ăia goi! 
Fără nișun fel dă sfadă, fără să fi suduit,  
Înșeput-or să să bată, dă ghingeai c-or bolândzât! 



9 
 

Şî cât timp bolândzî ăia să băceau şî să-mburdau,  
Domnii jios, cu plaiu-n mână, pră ţâdule sococeau.  
După șe or tăbărit, ei în câce-un colţ şăgeau,  
Şî pră fiecare-n parce câce unii îl frecau,  
 
Iar ăi dă-i frecau pră space, cum să deie-i învăţau;  
Vedz, în loc să îi împeșe, măi tare-i îmbubiţau!  
Şî iar o-nșeput bătaia, până când m-am pomenit  
Că unu-o primit o palmă şî-n pogea s-o prăvălit.  
 
Ăla, ăl cu fluieriţa, nu şciu cât o numărat,  
Şî apoi o spus la lume că bătaia s-o gătat.  
Dî la box, mergând acasă, în mine am cujetat:  
Că şî io măi bat pă Sofi, da’numa dacă mi-s beat,  
 
Dar aşa, să fași bătaie fără nișun fel dă rost,  
Fără niși să nu ce sudui, trăbă musai să fii prost!  
Mâne dzî i-am spus lu Sofi, când mâncam cu ea la prândz: 
„Or fi paorii pre ocoş, da’ şî domnii îs bolândzˮ. 
 
 

Poganii 
 
Ieri în birtu dă la poştă, să-ngemănau la un păhar  
Un finanţ, vo trii buhaltări, doi fişcali ş-un păcicar,  
Şî dân vorbă-n vorbă, unu o zâs după şe-o beut,  
Că Logoju nu mai are oameni mari, ca în trecut! 
 
D-ăi pogani ca Brediceanu, Taica Vidu, Trăian Vuia, 
Victor Vlad şî Grozăvescu s-or dus tăţ şî...aleluia! 
Un fişcal o zâs atunşea, dup-o duşcă dă răchie,  
Că Logoju-o dat şî astăz oameni mari şî d-omenie!  
 
Feşioru lu Hazi Barbu, dă-i negru ca un ţâgan, 
Al dă-i maistor la cântare, la lăută şî pian.  
Ale lui cântări frumoase şinstesc viaţa românească 
Că să cântă şî în Franţa, şî în ţara a nemţească.  
„Şciu şî io, o zâs finanţu, un om tare învăţat, 
 
Că Ioan Curea, dascăl mare tăt d-aişea-i răgicat. 
Ăsta o făcut un cucăr dân uiagă şî dân fer 
Dă să vege, pântră stele, şî se faşe Pătru-n şer. 
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Un buhaltăr săre iuce şî zâşie cu glasu tare,  
Că Logoju, şî-n Milano, are az un om dă-l mare.  
Costi, fişioru-ăl măi mare, a lu ledăru Drăgan. 
Ăsta, spun ăi dă şciu bine, cum c-ar fi ăl măi pogan! 
 
Are şî făbrişi şî casă, ş-o-nvăţat şî limbi, şî şcoli, 
Dă-i domn mare la Milano, şî-i domn şî-ntră spanioli!  
Numa, spun ăi dă văzut-or, că feşioru lu Drăgan, 
O rămas tăt om d-a nostru, tăt român şî bănăţan! 
 
Măi la urmă, păcicariu, om glumeţ şî dărinat, 
Zâsă cătr-ăilalţ şasă: „Să spun io şe am aflat!  
Îi un logojan d-a’ nostu, om dă frunce-n Cimişoara,  
Iestă mare păstă doftori şî-l cunoaşce tătă ţara!  
 
Ăsta, mă, iestă copilu lu canonicu Brânzeu,  
Taie la becegi cu bripta şî coasă la ei dân greu.  
Şî dă v-un beceag îi moare, el îi suşe una-două,  
Şî în space-l butureşce cu o meduţână nouă.  
 
După şe îl butureşce, doftoru îi ie dă nas  
Şî cu mortu măi givăne încă un furtari dă şeas!”  
La-nşeput, tăț ăia şasă tare s-or mai menunat,  
Până când sări finanţu şî zâsă mâniat:  
 
„Io nu cred! Şî pân-acolo, doftorii nişicând n-ajiung.  
D-ar fi istina isprava, s-ar fi scris şî la ţăitung.”  
Şî bulhaltării or spus-o, tăt pă rând, ca la raport,  
Că nu-i om în lumea asta să givană cu ăl mort! 
 
Păcicariu, blestămatu, zis-atunşea: „Da’ dă unge,  
El cu mortu givăneşce, numa mortu... nu răspunge!”  
După păcăleala asta, măi şpezat-or neşce bani,  
Să măi beie în şinstirea logojănilor pogani! 

 
    Tunie dracu-n ei 

 
Că mi-s în frunce la brigadă șî am în muncă rezultat, 
La Bucureşci la o serbare am fost, mă rog, șî io chiemat! 
Ţăduli am scos pră clasa-ntâi șî cu şnelţugu am plecat 
Șî cînd m-am scoborât în gară, dă şe-am vădzut m-am minunat! 
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Că s-o schimbat tot Bucureşciu! Suce dă blocuri d-o mândreaţă! 
Minuni dă parcuri, uliţi mândre șî tot oraşu-n cinereaţă! 
Dar sara, când ne-am şpăţirit, pă neşce uliţ am vădzut, 
Cum să vă spun...neşte şodzănii, șe mie nu m-or baş plăcut! 
 
Văzut-am un feşior cu barbă șî creastă dă cocoş în cap, 
Că nu şciam (cum era sară,) că fi-o om or fi-o ţap! 
Șî la nădragi cînd m-am uitat, nu sămănau nişcum cu-a mei, 
Că erau tăţ bătuţ în cuie șî n-aveau pic dă bumb pră ei! 
 
Cu aşa nădragi io m-am gângit că şnaidării nu măi fac bani, 
Că ăştia ţoalele-ş comandă la şpengleri or la ţâmărmani! 
Șî ogârsâtu cu nădragii, o lulă mare-n gură-avea, 
Ocheţ dă-i negri șî-o şcătulă, ce numa-m alte limbi cânta! 
 
Dă braţu lui o mozomaină, vopsâtă toată ca un mac, 
Cu unghii mari, fără sprânşene șî îmbrăcată într-un sac! 
Io m-am gângit că-s de la ţircus, dă-i dă ce fac să râz pră lei 
Șî să nimăr șî io acolo, plecat-am iuce după ei! 
 
Dar când colo, să bagă, frace, ăla cu barbă șî nădrag, 
La ristorantu ăl mai mare, cu bunătăţ în auslag! 
Șî tăt cu ei, or măi vinit încă vr-o şasă cu maşina 
Șî-n loc de "servus" ei șî-or zis, tot "hello boy" șî "ciau bambina"! 
 
Când îi priveam prân auslag şî prân lumina aia roz, 
Ghingeam că la Logoj mă aflu, la ştrec, la casa dă nărodz! 
Şî când o înşeput muzica să le cam dzâcă dă jiucat, 
Gângeai că tăț malagambiştii, pare că fras or căpătat! 
 
Şî ăia cu nădragi şî barbă şî ălea îmbrăcace-n sac, 
Tăţ trămurau ca prinşi dă friguri şî tăţ dăgeau pogan dân cap! 
M-am lămurit când o cătană, m-o spus că beceşugu lor, 
Ar fi un fel de dans d-ăl iuce, șe i să spune "rocandrol!" 
 
Io păntru câce-am învăţat şî şe mândreţuri am vădzut, 
Le mulţămesc la tăţ ortaşii, că mie tare m-o plăcut! 
Dar pântru prăpăgiţî ăia, io nu pot altşeva a spune, 
Dăcât cum spune bănăţanu: Păi, tunie dracu-n ei să tunie!" 
 
     Virgiliu Șchiopescu 
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TEODOR GROZA DELACODRU 
 
Teodor Groza Delacodru, s-o 

născut în țara codrenilor, dân 
Voivodina, în satu Mesici. Baș dacă 
viața l-o purtat pră la școli înalce, 
astăz trăieșce în satu lui șî pră lângă 
lucru dă paore îș fașe vreme șî dă 
scris: satiră șî umor, poezâi dă jăle, 
proză scurtă, satirică. Le scrie în 
doauă limbi româneșci: a literară șî 
graiu mumii. Graiu bănățan i mult 
măi aproape dă inimă, da măi șcie șî 
alce limbi: sârbă, croată șî italiană.  

 
 

 

Toce scrierili le țâne acasă, în cufăru dă armată a lu moșu lui și le arată lu toț ăi dă îi trec 
pragu, căptând poezâia bună șî dulșeața ei. 

O gătat Școala normală dă învățători la Vârșăț, măi pră urmă Facultacea dă Biologie la 
București șî o specializare la Milano. Patentu dobângit în vremea aia l-o vândut cătră italieni. O 
măi făcut magistratura la Zagreb șî doauă doctorace, unu la Belgrad, în biologie moleculară, șî 
ălălalt, la București la Filologie, în daco-romanistică. 

O ieșât la penzie în 2013, ca profesor la Vârșăț, unge o fost șî director adjunct. Măi dă 
dânăince, da măi cu samă dă atunși, adună vorbe bănățăne pântru un glosar, îmblă să înțăleagă 
tăt șe-i dân bătrâni, să le zâcă șî la ăi cineri dă unge li să traje poșiumpu. 

Crege că s-o născut biolog, fâncă i drag dă tăt șe-i viu, câmpu, marvili, peșcii, 
sălbăcișiunili, da nu-i plac penili dă prân hârburi, șî tot șe-i ferecat, gângind că tot șe-i îngrăgit 
cumva nu poace să trăiască slobod șî fălos. 

Ca profesor șcie că o ajiuns la inima copiilor, fâncă o fost prântră sângurii dascăli dă la 
care ăi miși nu or lipsât dă la școală. I-o prăgăcit pântru recitări la măi mulce concursuri și pântru 
actorie - baș el trăgând cu ochiu șî cu inima cătră bină șî teatăr. N-o făcut dansuri populare cu 
copiii, fâncă șăfii ăi mari or tăt probit să aducă îndrumători care n-or țânut la jiocurili bătrânie, ca 
Dunărica, Cârligu-bărbăcesc, moșăsc. O vrut ca ei să înveață cum or jiucat moșî șî strămoșî lor. 
În totă vremea copiii prăgăciț dă iel or căpătat premii pântru recitare. 

A măi noauă carce îi volumu dă poezâie Silabe îngândurate. Măi are Versuri pentru 
Terra, Cărări incandescente șî alce șapce volume. O scris în măi mulce antologii șî cărți cu câtă 
duoi autori. Are o carce dă catrene șî epigrame, cu care o pășât în Uniunea epigramiștilor dân 
România. Șî în Antologia epigramiștilor i s-or tipărit epigrame. Pră lângă proza scurtă, satirică, 
măi scrie șî proză ziaristică – în care să apleacă măi cu samă cătră crușili șî monumencili dân 
parcea codrenilor. Scrie șî dăspră oamini mari dân Banatu Voivodinii. Toce așcea le publică 
Foaia codrenilor, țânută dă Bisărica ortodoxă română dân Mesici. 
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Pr-unge o îmblat, la festivaluri șî concursuri, o căpătat măi gata numa premiu I, pântru 
poezâili lui. Dân 1977 șî până az o jentuit cufăru lu moșu, nu numa cu scriei, da' șî cu premii.  

Când o căpătat - în sămn dă 'naltă prețuire - donații în cărț, țoale preoțășci, ba șî o troiță, 
iel le-o dat măi dăparce la școală șî la bisărică, acolo unge l-i locu.  

Dacă îl șivișășci oțără cam șine crege iel că îi, îț răspunge tare fain: "poet, traducător, 
ecologist, ziarist, critic literar, istoric, apicultor, vânător, președincili șî ăl dă o făcut Societatea 
Literar Artistică "Poesis" dân Mesici, membru șî vicepreședince la SLA Tibiscus, membru în 
cenaclu literar vârșățan." 

În vremea asta să prăgăceșce să scoată o istorie a satului, cu givanurili, viața, vesălia șî 
tablourili lui, dân vremurili ăle bune în Mesici, toce scrisă în versuri. 

I jăle numa că ăi măi cineri să zăuită mereuț graiu șî dă viața satului bănățan, în care 
oaminii erau harniși, cu răspect față dă lume șî familie, îș șinstau poșiumpu șî săreau totdăuna în 
ajiutoriu orișâcui.  

Așa că, dă câce ori poace, să astrânje cu ăi lui la givan, la o răchie, la o poezâie șî la 
vesălie. Pântru Teodor Groza Delacodru nu iestă graniță, căldura dân suflet o topeșce asămenia 
cu mierea dă aor pră care o stoarșe dă la stupii lui. Acasă să găsăște în totă vremea la Mesici, dar 
și dă câce ori vine în România, unge s-așază tot cu-a lui, la un givan, … la o răchie, …la vesălie 
șî la o viață dă cicnă, visată șî trăită măi dă mult dă cătră toț bănățănii. Iaca iel ne poace zâșe ăl 
măi binie, că nu numa școala îl croieșce pră om ca să fie om, numa măi mult șie-i în inima lui. Ăi 
dă-l cunosc pră Teodor șciu că inima-i bace în versuri pântru Bănatu ăl mare șî pântru zăcoanili 
lui.  

 
        Florina Ariana Colgia 

 
 

   Idilă 
 

În cipsâie telenița sfoarăie dă bunătace, 
Pră cilim la Maica Floarea s-or astrâns florili toace, 
Râșnița să zbace-ntruna șî dân grâu stoarșe fănina, 
Costa, ostănit la masă,-n patru părț frânjie lipina. 
Tăbărit, un pom pră coastă s-o propcit cu creanga-n glie, 
Doi ciurcani s-or luat la sfadă șî fac larmă prân avlie, 
Un nărod dă cânie latră dî la paie-n sudă goală 
C-o cădzut la pat ʼta Pătru șî ori-că nu să măi scoală. 
Stogu, plastu șî jârada stau cuminț tumna-n fundoanie, 
Sublili-s plinie dă apă șî prân pod un mâț mârloanie, 
Boii rumăgă-n tășiere cu gându la câmp afară, 
Nișiun zbiș nă măi pocnieșce, nișiun car nu să măi cară... 
Pră ogaș apa strălușie, bag-sama la noapce-ngheață, 
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O fi Soaca năcăjâtă dă s-o-nvăluit în sață. 
Dântr-un iagod zbear-o zaică, mă mir cum n-o doare ciocu, 
Duminică-n drumu mare buliganii iar scot jiocu. 
S-o măi rupt poaci-că o șândră dă nie ploaie-n pod pă grindă, 
Dă pirotă s-oginieșce pușca-n cuniu dî la cindă 
Jordăliu-ăl în vreme l-o rupt vijolia-n doauă, 
Ca un pirăș prântră stăle s-oginieșce luna noauă. 
Ustănind, urechea babii o rușât ca cărmăjâna, 
După nuc stă d-astă toamnă pitulată șî prăjâna 
Marva dzas șî șușnieșce rumâgând în somn alenie 
Prăst-ogaș Baba Băloanie punʼ-un pecic...la izmenie. 

 
 

 
Flori dă cei 

 

Flori dă cei îț cad în chica 
Galbină d-atâta soare 
Pănă-ț ogineșci cătarea 
Întră gânduri, la răcoare. 
 
Plânji-un dor după o tufă 
Dă goglin cu flori ca ia 
Ce-o perdut d-un vac dă vrieme 
Șî ce caută, pogănia... 
 
Tu, cu flori dă cei în chică, 
Mai frumoasă ca o dzână, 
Țâni sub jienie-atâta mixă 
Șî o lume-ntragă-n mână. 
 
Ochii tăi d-atâta vânăt, 
Chica tă d-atâta floare, 
M-or frânt inima, ș-acuma 
Când mă-npunjie, când mă doare... 
 
Vino să ce țân în brață 
Vriemia mie dă mult trecută 
Să fi ișia, lângă minie 
Când viața mă zăuită. 

 

Cu dor 
 
O-nflorit pră coastă foiomfiuʼ 
Vânăt ca un șeri dă primăvară; 
Iar m-o prins nu șciu a câcea oară 
Dor dă boi șî scrârțăit dă cară. 
 
Gândurili fruncea îm dăspică 
Vin, să duc...Oʼ șinie le măi șcie 
Nu măi pot să le țân pept d-o vreme 
Șî m-or luniecat dă pră arcie. 
 
Pre puțânie Pașci am dus cu Moșu 
Tata o pășât în Lumea Noauă, 
Io ar trăbui, cum să cuvinie, 
O formă să țân d-amândoauă 
 
Daʼ nu pot. Mi-s pre legat cu doru 
Dă șie o fost șî n-are să măi fie. 
O putrădzât șî poarta dântră vremuri 
Ș-o crescut bujiacu pră avlie... 
 
 

Noapce afundă 
 
Noapcea asta-i prea afundă 
Pic dă lună, pic dă stălie 
Zboară numa ililieșii 
Prântră gândurili mielie. 
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Scut îmi țânie umbra nopțî 
Până givăniesc cu minie 
Dăspră una, dăspră alta, 
Dăspră și-o fost șî șie vinie. 
 
Pră șieri norii să dăzmiardă 
Unii-n gial șî unii-n valie 
Duș dă vântu care bace 
Când a dor șî când a jalie. 
 
Șî-o fi oare-n capu nopțî 
Dă șie dor o fi cuprinsă 
Dă să șpățuresc într-una 
Priculiși cu lămpi aprinsă? 
 
Greolușî-n iarba crudă 
Cântă cum șciu iei măi dulșie 
Până zorili să varsă 
Ș-atunși să duc să să culșie. 
 
Noapcea asta-i prea afundă 
Io mi-s treaz, somnu nu-mi vinie, 
Gândurili mă frământă... 
Să mă vait nu am la șinie. 
 
 
 
Bace vântu prântră muguri 
 
O plecat frigu șî niaua 
Cât banu-i frundza dă cei, 
Dor m-o fost dă rânduniaua 
Și-o vinit la cuibu iei. 
 
Șiorăbierăli mărieță 
În gesâș cuibu ș-or pus, 
Parca-s rupturi dă clăbieță 
Întoarsă cu gura-n sus. 
 
Și că o ajiuns șî cucu 
Audzâi dă prân veșini, 
Graori-or năpăgit nucu... 
Grieu li-o fost prântră străini 
 
Bace vântu prântră muguri 
Dă carpini șî dă goruni, 

În livedz, ca nieșce struguri, 
Stau chiț florili dă pruni. 
 
Bace toaca ciocnitoarea 
Că oaminii s-or domnit 
În păr cântă sușitoarea, 
Pașcili cât n-or vinit 
 
Vierdzâli, or dat șî ielie 
Șî măcrișu tot așa... 
Șie-aș mânca vro tri cinierie 
Șî tot nu m-aș sătura. 
 
Numa șinie să li-e facă? 
Maica Floarea m-o crișit 
Că să dușie-n șieri în clacă..., 
Dar napoi n-o măi vinit. 
 
Ș-uice-așa îi primăvară, 
Mă uit cum încinieresc 
Câmpu, codrii dân Pogară, 
Numa io...îmbătrâniesc. 
 
 
 
Cuibu părăsât 
 
Trec pră lângă casa-n care 
Întâni ochii am dășchis 
Acolo m-o rămas doru 
Prântru că io nu măi mi-s. 
 
La poartă îi pus locotu  
Io m-am dus în lumea largă 
Iarba-i pân-la șulocat... 
A mei dă mult or plecat. 
 
În lumea unge nu iestă 
Dor, niși doinie, niși dureri 
Șî nimie nu poartă grijă 
Și-o fi mânie, și-o fost ieri. 
 
Sâmt cum suflietu mă doare 
Șî mă ia un greomânt, 
Dă mă uit cu ochii-n lacrimi 
Când la șieri, când la pământ. 
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La fereastră 
 
Scapără dă jier afară, 
Latră cânili dân lanț, 
Frigu nu să dă în lături, 
Vântu nu să țânie cranț, 
 
Scârțăie la drum băgrinu 
Șî ogașu s-o oprit, 
Firu apii d-osteneală 
Lâng-o piatr-o adurmit... 
 
Trieși-un corb șî bombănieșce 
Crică șieva nu-i pră plac, 
Șî bribețî pră supt strieșâni 
S-or sfăgit, acuma tac. 
 
Rădzâmat dă stâlpu porțî 
Șăge moșu în duruț 
Șî cu gându dus dăparce 
Doonieșce mereuț. 
 
 
 
Luna 
 
O ieșât luna cât roata 
Dântr-un nor mânat de vânt 
Ș-o-nșeput să luminiedză 
Șî pră șer șî pră pământ. 
 
Dar la mulț nu le plăcusă 
Dă șe luna s-o ivit, 
S-or uita la ea cu șiudă 
Ș-or luat-o la suduit. 
 
Măi întâi ibovnișii-ășcia 
Or fost ăi măi amăriț 
Că să vege când săr gardu 
Dî la mândre – tăbăriț. 
 
Ș-atunș câce șî măi câce 
Vorbe-sat or să să spună... 
Iaca șe le poace fașe 
O băzocură dă lună! 
 

Șî bețî o suduiră 
Bătând cu pișioarili, 
Or credzut c-o trecut noapcea 
Șî c-o ieșât soarili. 
 
Mândrili dân cas-ascunsă 
Or privit-o cu năcaz, 
Dă tri ori or blăstămat-o 
Ș-or schipit-o în obraz. 
 
 
 
Măi Ioane 
 
Să nu mă credz prost măi Ioane 
Că am suduit asară 
Pră toț îmbuibațî care 
Îș bat joc dă biata țară, 
 
Ș-apui fură dărânațî 
Tot șie o stășit poporu... 
Dă năcaz șî dă duriere 
Măi do-am spart televizoru! 
 
Unge iș strămoșu nostru 
Să vedz niamu șin-țî-l poartă 
Că-ț vinie să-i plânji dă milă 
Câtu-i dă bătut dă soartă, 
 
Că nu-i dzî dată dân șieruri 
Să n-audz dă rău, nu binie, 
Cum să frâng lăstarii noștri 
Dă oftică șî rușânie. 
 
Uni-s duș în lumea largă 
Să-ș cîșciji-o bucătură 
Că la noi în țară-i jalie, 
Pria mulț îs d-ai șie ni-e fură. 
 
Să nu mă credz prost măi Ioane 
Dă vr-o dat-așa îmi vinie 
Să sudui, să-m vărs amaru... 
Că nu mai pot țânie-n minie. 
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Șinie boală să bie vasu 
 
-Dă când ai gătat cu friptu 
Frigura ce șcie treaz 
Nu țî rușânie dă nime 
Parcă n-ai pic dă obraz. 
 
O iar țî s-o fi pus bâva, 
Că io alta nu văd șie-i, 
Păn-la Pașci, dă miru lumnii, 
Toace vasăli să bei? 
 
Tunie boala-n cini-să tunie, 
Apui, să șci că ce las, 
Mă duc unge văd cu ochii, 
C-ai băut vecem un vas! 
 
-Ho, miere, tacăț flianca, 
Măi merieu că n-ai turbat, 
Io-am băut numa răchia, 
Dar dă vas nu m-am liegat...?! 
 
 

Amurțâre 
 

La Dosâce, prântră tufe 
Stă oglisa înflorită 
La Fațâlă – ca arjintu 
Lușiesc mâți dă răchită 
Apa, pră după băuță, 
Să jioacă d-a pitulișa... 
S-o frânt – dumniedzău să-l ierce – 
Moș Trăian a lu Corișa. 
Codru-o-ncărunțât dă chige 
Șî dă jier trâmura șoaca, 
Șocnitorili, dă foame,  
S-or vorbit să bată toaca, 
Dân culcușu ei șiuleșce 
Veverița spăriată... 
 

 
 
La ăi morț trajie izvoru 
O năschecheră dă fată. 
 
 

Vicodolu 
 

Codru o muțât d-odată 
Frunza tașie parcă-i moartă 
Norii gata stau să-ș viersă 
Toată șiuda care-o poartă, 
 
Prăstă satu dântră gialuri 
Pitulat pră văi tăcuce 
Drumurili să nu-l ducă 
Oaminii să nu-l zăuice... 
 
Spăriat, la șieri cu ochii 
Câmpu șierie îndurare 
Să nu-i zmulgă bucătura 
Întuniericu dân zare. 
 
S-o aprins pră șieri o dungă 
Șî s-o rupt un nor dă spume 
Or scăpat stropii dă ploaie 
Ș-or fujit pră altă lume. 
 
  Teodor Groza Delacodru 
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Soba mea dî la Chișoda 
 
Soba mea dî la Chișoda 
Unge dorm, visăsz șî scriu, 
Iară vremea-ș bace doba 
Mi-iestă leagăn șî sicriu. 
Doar țânțarii mi-s tovarăș 
Șî un hârț tare nărod, 
Grelu care-mi cântă iarăș 
Sus pă grinda dî la pod. 
Iarna-i frig, vara-i răcoarie, 
Toamna-s brume pă păreț 
Gânduri dor șî vremea doare, 
Sângur în sângurătăț. 
Numa gându mi ce-adușie 
Lângă minie tăt mereu, 
Suflet blând șî înjer dulșie,  
Fir dăsprins dân curcubeu. 
Poezia mea ce ceamă 
Dă pră unge vândruieșci 
Ori cu pacimă și ceamă, 
Ori dân astrele șiereșci. 
Însă tu ieșci prea dăparce, 
Geaba, să ce-ntorși, aș vrea 
Șî ce-adun atunși dân carce 
Unge ieșci numa a mea. 
 
  Petru Chira 
 
 

Mi-i dor 
 
Mi-i dor dă anii zburători, 
Mi-i dor dă ploaia fără nori, 
 
Mi-i dor dă șeriu dân odaie, 
Mi-i dor dă norii fără ploaie, 

 
Mi-i dor dă poarcă șî dă chil 
Șî să măi fiu o zî copil, 
 
Să mă încaier cu Niuța, 
Să călăresc galop pră Nuța, 
 
Mi-i dor dă plugu strâns în mâini 
Șî dă grăgina cu căisâni, 
 
Mi-i dor dă zâlili alesă, 
Mi-i dor dă Glodu cu șireșă; 
 
Mi-i dor dă sărili cu miei 
Șî d-un Argiș cu ghioșei, 
 
Mi-i dor dă bine șî dă rău, 
Mi-i dor dă buna lui Trăncău, 
 
Mi-i dor să fug pră Pescărie, 
Mi-i dor dă cai și dă coșie, 
 
Mi-i dor dă poacinii ușori 
Șî să mă jioc d-a pocnitori... 
 
La vacă să mă bag cu troaca 
Șî să măi bat o dată toaca, 
 
Mi-i dor dă iepurii dă viță 
Șî dă golâmbii dân sobiță. 
 
Mi-i dor să-mi oblojăsc cucuniu 
Șî dă Grăvilă a lu Puiu; 

 
Mi-i dor dă șe n-o să măi fie, 
Mi-i dor d-a me copilărie... 
  Ion Ghera 
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Muzicanți 
 
Aț cântat la jioc, în sat, 
La bocedzuri șî la nunț.. 
Șî pișioru-al încălțat 
Șî pișioru la dăsculț 
Băceau prăcum lauta lină, 
Clenetu ș-acordionu, 
Broanca șî cu saxofonu 
Șă-ntreșeau dă sus, pră bină 
Fără greș țânând isonu. 
 
Când să legăna sorocu, 
Jioc-dă-doi ori călușeri 
S-apringea în inimi focu... 
Doamne...parcă o fost ieri! 
 
Aț cântat pră vesălie 
Nu pră bani! Ș-acum vă dzâc: 
Amincirea să vă fie 
Precum galbinii-n fișâc! 
 
  Elena Oancea Drăgan 
 
 
 

Buna bună n-o murit 
 
Buna bună n-o murit, 
Numa s-o dus până-n rai, 
Ca să facă pântru sfinţ 
Câce-o turtă dă mălai. 
 
Şî plăşintă cu ludaie, 
Colaşi, turce şî scrijăle, 
 

 
Suşitură d-a cu mac 
Şî vo doauă pogăşele. 
 
Un cineri dă cotoroaje, 
Zupă, carnie pohoită 
Şî pită-n ţăst cât roata, 
Băşca, păsulă mleşită. 
 
Să le facă în ciganie 
Păpăruţă şî cârnaţ. 
Şî pă înjeri să-i sfăgească 
Dacă-s răi şî dăzbârnaţ. 
 
Înjerii, dacă-s cuminţ, 
Buna le spunie poveşci, 
Cu Ilene Cosânzănie 
Şî fişiori împărăcieşci. 
 
Da să îi ferească sfântu, 
Să să piciască-n v-un nor, 
Că dacă-i găsăsce buna, 
O fi vai dă pielea lor! 
 
Înjeri buni şî Doamne-Doamne! 
Slobozâţ acas pă buna, 
Doru ei să măi îm treacă 
Şî să nu măi plâng întruna. 
 
Sfince Petre, fă un binie! 
Poarta şerului dăşcunie, 
Ca să poată buna dragă 
Să măi vin-un pic la minie. 
 

Dorina Șovre 
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La târg 
 
Să vegeţ şe măi menune 
S-o-ntâmplat la târg măi ieri, 
O venit uichiţu Ion, 
Cu un cal şî vr-o şinşi meri. 
 
- Bună zâua, uico Ioane, 
Şe măi vinz, meta p-aişea, 
O vinz calu, o vinz merii, 
O ce-nvârţ cu baba Prişea? 
 
- Ba vind calu, mă nepoace, 
Că merii îi duc acasă, 
Să-i săgesc pă Măgulişe, 
În grăgina a dă coasă. 
 
Să îm fac-oţâr dă zamă, 
D-aia dă ce amece, 
Care dacă bei măi multă, 
Stai cu nasu în omece. 
 
- Bine, uico, şî cât şeri, 
Pă prostanu ăst dă cal? 
Că după câce văd eu... 
Pare bun ca animal! 
 
- Mă, acesta îi cal dă rasă, 
Ăl măi tare în ogor, 
Şine-l cumpără pă ăsta, 
Nu-i măi trăbuie trăctor! 
 
- Bine uico, stai oţâră, 
Mi să pare că nu vege, 
Ia dă-i drumu numa câta, 
Ca să pască iarbă verge. 
 

Cum îi dăce uica drumu, 
O luă ca vijălia, 
Şî îş dăce-n primu prun, 
Dă să scutură şî glia. 
 
- Bine, uico, păi metale, 
Vrei să vinz un cal beceag, 
O nu vez, nu vege bine, 
Dă-i măi bine un toiag! 
 
- Bine, bine, mă nepoace, 
Nu o fi un cal frumos, 
Da are şî el un dar, 
Chiar că-i orb, îi curajos. 
 
O nu vez cum dăce-n prun, 
Cu viteză şî curaj, 
Ăsta-i cal dă rasă, frace, 
C-o plecat făr-demaraj! 
 
       Florin Bogdea 

 
 

Nu zuitaţi... 
 
Motto: Şine crege-n Dumnedzău 
Nu şcie să facă rău! 
 
I 
Şine s-o ruga dă mic 
N-o fi un om dă nimic, 
Eu dă mică m-am rugat 
Ş-Ăl dă Sus m-o ajiutat! 
 
II 
Oaminilor, masa plină 
Radză sfântă-i dă lumină, 
Nu luaţi dân şe-i pă ea 
’Năince d-a vă-nchina!
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III 
Nu zuitaţi, la pită coaptă, 
Să îi faşeţi cruşe dreaptă 
Şî să spuneţi, oamini buni, 
Rugăşiunea dân străbuni! 
 
IV 
Înăince dă culcare 
Rugaţî-vă cu glas tare, 
Iar d-acasă când plecaţi, 
Nu zuitaţi să vă-nchinaţi! 
 
V 
Nu sminciţi cu vorbe răle 
Să trajeţi păcace grele, 
Lu-al dă gura-i ca o coasă 
Nu i-o fi viaţa frumoasă! 
 

Marinela Panțiru 

 
 
La bisărica bătrână 
 
La bisărica bătrână, 
Mă dușeam cu a mea bună. 
La icoană nie închinam, 
Șî dân sufliet nie rugam. 
 
Nie rugam dă sănătace, 
Că în riest aviem dă toace. 
Pră Dumnezâu să-l iubim, 
Slavă Lui să-i dăruim. 
 
Buna îmi ziâșea așa, 
"Laudă-L toată viața ta". 
Să nie rugăm dă copii, 
Până când noi vom muri. 
 
Bunica mea a bătrână, 
Mă dușea dă mic dă mână. 

La bisărica dân sat, 
Nie rugam neînșetat.  
 

Alexandru Florin Murgoi  
 
 

Doamne, cum o trecut vremia 
 
Doamnie, cum o trecut vremia păstă sat 
Nu-i măi nimic gin cie o fost odat' 
Az ulițăle-s măi mult goale, 
Nu-s măi cineri la șăzătoare, 
Că gin sat iei or plecat 
Prân alce locuri s-or înstrăinat, 
Ș-or ugit în sat bătrânii, 
Or ugit ei șî cu cânii. 
 
Nu să măi augie coasa 
Șie tăia breazda gie fân, 
Nu o măi ascucie cucea 
Că az bunu-i prea bătrân. 
Nu-i măi nime la sălaș, 
Nici lumină ge lămpaș, 
Nici miros ge pită coaptă, 
Nu-s nici ghijă, nu-i strunjac, 
Nu-s măi vice în ocol, 
Numa bătrâni șie șăd în poartă 
Ș-așceaptă cu ochii-nlăcrimaț ge dor. 
 
Doamnie, cum vremia o trecut 
Az satu-i tot măi linișcit 
Ge parcă ar fi pustânit. 
Tot măi multă-i buruiana 
Pă mormince în progage, 
Ăi bătrâni abia s-apleacă 
Să să-nchinie, să să roage. 
Dăjghinat stă az șireșu 
Îmbătrânit șî fără vlagă  
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Nu-i veșinu, nu-i nepotu, 
N-are șinie să-l culeagă. 
Ge scăldat nu măi îi vorbă 
Să măi vez pă careva, 
Păstă tot îs mărăcini, 
N-are șine îi tăia. 
Că-i cineri s-or dus geparcie, 
Doar ge sărbători măi vin. 
 
Șî uice așa o trecut vremia 
Păstă oameni, păstă sat, 
Cu drag îmi aduc amincie 
Șie frumos era odat'. 
 
  Andrada Keszeg 
 
 

În voriețu-al dân beton 
 
În voriețu-al dân beton 
n-afli-un fir dă iarbă,-un pom 
nu-i un strat dă fainie flori  
îi pustâni dă ce-nfiori. 
 
Nu-i o znoabă dă fișior 
să măi sară-ntr-un pișior 
niși marve, găini, cocoș 
num-un amărât dă moș. 
 
În târnaț stând pr-un scămniel 
cucăind ca vai dă el 
cu un ochi întrădășchis 
o fi moș! or o fi vis?! 
 
Dă când baba i s-o dus 
sângur stă, retras, ascuns 
că-n voriețu-al betonat 

îi rămas înstrăinat 
 
Să-ș plângă nărocu lui 
pră fața pământului. 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Dă-i așa ori nu-i așa 
șini-mă poace încontra? 
 
  Dimitrie Acea 

 
 
Baba şî nepoata 
 
Baş an ţărţ la baba Ana 
O vinit a ei nepoată, 
Şe o fost dă neşce ani 
Prân Italia plecată. 
 
Şî cum fu poarta dăschisă 
O şî intrat în voreţ, 
Da până s-o ţuşe baba, 
O muşcă căţălu creţ. 
 
- Mărş potaie, blestemată! 
Asta-i culmea, scot pistolu 
Că n-am venit din Milano 
Ca să îmi muşte picioru! 
 
- Aşa-i nepoată, ai grijă  
Şî dă moşu ăla chel, 
Şe vre să baje-n voreţ, 
Să nu-l muşche şî pră el! 
 
- Nu-ţ fă griji, că-i italianu! 
- Îl primesc cu bucurie, 
Văd că ce-ai ghingit nepoată
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Să-m aduşi un moş şî mie ... 
 
Nu dă alta, da pr-aşia 
Mi-s sângură şî bătrână 
Şî cred, că m-ar pringe bine 
Câta dă urât să-m ţână! 
 
Şe dzâc, săracu Ion, 
Şe-o fost bărbatu meu,  
O arătat măi frumos 
Ca asta şî-n copârşău ...! 
 
Da să m-ajuce la marve,  
O fi bun şî el bag samă,  
Tu nu mă audz, nepoată 
Să mi-l peţăşci! Cum îl ceamă? 
 
Da nepoata şe să spună,  
Zberă tare: - Ajutor! 
Că bolându dă căţăl,  
Iar o muşcă dă pişior. 
Auuu, a naibii de potaie! 
Iar m-o muşcat fără vină! 
Amore, gata plecăm 
Înapoi, urcă-n maşină! 
 
- Stai nepoată, un’să pleşi 
Aşa dă iuce ca banu, 
Că tră să-mi faşi cunoşcinţă  
Cu moşu, cu itălianu! 
 
- Ce cunoştinţă tot vrei, 
C-ăsta-i om la casa lui, 
S-o însurat dă doi ani 
Şî vezi, pune-ţi pofta-n cui! 
 
- Las, nepoată n-are bai 

O ave şî el vreo proastă 
Dă stă cu mine tri dzâle 
Rămâne în ţara noastă! 
 
Că dă-i fac, neşce plăşintă 
Şî îl duc în sat la jioc, 
Îl şî vedz, că-ncinăreşce 
Ş-i creşce păru la loc! 
 
Da spune tu cum îl ceamă, 
Şe tot taşi? - El îi Giovani 
Şî să ştii, e şoţul meu 
Cu maşină şi cu banii! 
 
C-aşa-i în Italia moda, 
Între soţ şi-ntre soţie 
Patruzeci, cincizeci de ani 
Diferenţa ca să fie! 
 
- Dă-i aşa, mă tu, nepoată 
Merg cu voi neapărat, 
La aşa o diferenţă ...  
Vreu să-m caut şî io bărbat! 
 
  Sergiu Boian 
 

Lularea 
 
Bace-o Doamne dă lulare 
Șî pră-l do zgogit răchia, 
Dă l-aș șci i-aș zmulje păru 
Șî l-aș bace cu cămgia 
 
Și-o găsât așa plășere 
În dzama asta dă prune, 
Că-i venin șî îi otravă 
Șî ce fașe dă menune. 
 
Dacă lăcomeșci ca omu 
Or dă bei un pic măi multă
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N-ai meceală în pișioare 
Niși capu nu prea ce-ascultă. 
 
Cădz în șanț, Doamne fereșce,  
Or îți dai da berbeleacu, 
Ajiunji morșălit acasă 
Cu muierea-ai dat dă dracu! 
 
Să vedz atunși frace Petre 
Blăstăme șe nu-s prea bune 
Că îți vine să iei câmpii 
Șî să fuji în altă lume. 
Iaca șe-am pățât asară 
Când am pus să fac răchie, 
Baș atunși s-o spart lularea 
Șe m-o dat-o ceaica Tie. 
 
Am vădzut cum cure apa 
Dă la țavă prăstă tot, 
Niși n-o fost pornit căzanu 
Ca să fiarbă cu borhot. 
 
După asta - pașe bună - 
N-am putut fașe răchie 
Mă lăsai dă toce alea 
Dar șe mă fac cu cea Tie? 
 
Poace mă sfăgeșce omu 
Că n-avui grijă dă cadă, 
Poace-or-nșepe tămbălău 
Șî ni-om apuca la sfadă. 
 
Dar îm vinii gându-ăl bun 
Mă limpezâi una două, 
Cât îi mânie fug la "Ocico" 
Șî cumpăr lulare nouă. 
 
Să gat dă făcut răchia; 
Să mă-npac șî cu cea Tie, 
Să-i dau omului lularea 
Să mă scăp dă dătorie! 
  Ilie Dragalina 
 

 
Vara 
 
Soare, bucurie mare 
Dar ni-i greu la fiecare 
Unii lucră, alțî șăd 
Io aș vre să nu măi văd 
Satu’ gol, -n obor prăpăd 
Spinii tot or năpăgit 
Șini s-apucă dă cosât?! 
 
Cât cauț numa fân vedz 
Păn’ la brâu îi prân livedz 
Coliba abia să vege 
Tot îi bun c-acu’ îi verge 
Un verge frumos dă vară 
Cum să nu îț placă-afară?! 
Să prândz ori să vrei să șini 
În miros fain dă băgrini 
Îmi lipsășce viața-n sat 
Vara iar m-o așceptat! 
 
 Angelica-Telica Herac 
 
 
 
Bitangă-n noapce 
 
Umblu bitangă-n noapce 
Pă sub limpașu lunii 
Când cu foșnit dă frundză 
Stau la givan gorunii. 
 
Sâmt cum pân cluș mă-nțapă 
Fușcecături dă vânt 
Cum plânje salca-n apă 
Cu pleata la pământ. 
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Rujina dă culoare 
Apelor dân șiroaie 
Când toamna să prăvale 
Cu ochii mari dă ploaie. 
 
Mă sâmt beceag dă toamna 
Șe mi se scurje-n vine 
Bitangă mi-s ca toamna 
Șe cure păstă mine. 
 
  Ioan Manzur 
 
 
Câce vorbe îs pă lume 
 
Câce vorbe îs pă lume, 
La orașă, ori la sat, 
Așa dulși, nu-s pă nișiune, 
Cum îs vorbile-n Banat! 
 
Locuri mândre-n lume-s mulce... 
Dar măi mândru șî măi sfânt, 
Ca-n Banatu meu ge munce, 
Nișiun loc nu-i pă pământ! 
 
Câce fece-s încălțace 
Șî poartă pă ele țoale, 
Nu-s frumoasă ca la sace, 
În opinși, șiupag șî poale! 
 
Nu-s fișiori în nișiun loc, 
Poț să cauț pân ce omori, 
Cum îs pă la noi, la jioc, 
Fișiorii, în sărbători! 
............................................. 
Poartă-mi, Doamne, ai mei paș, 
Cât îi vrea Tu ge geparce, 

Dar cân mor să nu mă laș, 
Ca să mor în altă parce! 
 
Să m-aduși la mine-n sat, 
Une-am copilărit ieu, 
Une-i tata îngropat, 
Buna șî cu bunu meu! 
 
La marjine ge pădure, 
Greierii ca să îmi cânce, 
Șî s-aud Bistra cum cure, 
La vale...gin vârf ge munce! 
 
  Dorel Mărgan 
 
 

Năcazu’ 
 
Numa’ staț’ șî m-ascultaț’ 
Să vegeț’ năcaz, nu alta, 
Că ieri măi după-amiază 
O murit veșina Marta. 
 
Îi a măi grasă muiere 
Ge la noi, gin satu nostru, 
Mânca carne ca năroada, 
Nişi măcar nu ţânea postu’. 
 
Mă dusăi cum să cuvine, 
Pântr-un şeas şî jiumătace 
La priveghi la unța Marta 
Să măi jioc şî io o carce. 
 
Intru-nuntru, în obor, 
Şî îi văd lângă o roabă 
Pă Petrică șî pă Luca – 
O plânjeau pă biata babă: 
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- Mă Petrică, mă, tu, Luco, 
Șe plânjiț’? i-am întrăbat, 
Că do’ nu vi-s neam ge-aproape, 
Vi-s… un neam îngepărtat. 
 
Șî nu ge-asta, da’ să șciț’ 
Că do nu-i vr’o zî amară, 
Unța Marta era babă 
Să şcia că tră’ să moară. 
 
- Da mă, nano, zâsă Luca, 
Noi nu plânjim după ea, 
Că n-o sufeream geloc, 
Fiinc-o fost o babă rea, 

 
Plânjim că îi foarce gre’, 
Ș-ăsta baș că-i lucru rău, 
Că ni-s puș noi, amândoi, 
Să cărăm la copârșău! 
 
  Claudiu E. Românu 
 
 
Bunicu șî nepotu 
 
Stau pră scamn, năincea cășî, 
Stau la umbra a dă nuc 
Șî mă uit cum trec copiii, 
Toț câtnă școală să duc. 
 
Duc în spacie nieșce sași, 
Cu caiece șî cărț scumpe, 
Dar nu li-e pria frundzăresc 
Că pria iuce-nbătrânesc. 
 
Dă acasă pân la școală, 
Dăstul păntru-n copil mic, 

Zâlnic cară așa tovară, 
Dar să nu șcie nimic. 
 
- Mă uit la cini, pleși la școală, 
Bună dzăua nu mai dat. 
Poace asta, niși acuma, 
La școală n-aț învățat. 
 
Noi am șciut dân cap socoata 
Șî să șicim tot am șciut. 
Șî acum măi șciu poiezia 
Și-am învățat-o dă mult. 
 
Niepoace, pră vremia mia, 
Aveam o straiță dă lână, 
În ia griflu șî tăblița 
Șî mălai pântru ujînă. 
 
Mă ghingesc când îi fi mare, 
Că ieu pân atunși mă duc, 
Tu să-ț păzășci toată șcința 
În tălifon șî Feisbuc. 
 
  Trifu Șoșdean 
 
 
Îi primăvară 

 
Răsărit firu dă iarbă 
L-or nins florili-n livadă, 
Răsfirace crenji în soare 
Lasă rod nou să să vadă. 
 
Raza soarelui, călduță, 
Scaldă păsări învrăjbice. 
Gongărimea mărunțâcă 
Scrie drumuri încâlșice. 
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Căutând dulșili pă lume, 
Zumzăie albina-n floare, 
Fluturi coloraț ș-arată 
Țoalili dă sărbătoare. 
 
Turturelile-ș răsfiră 
Cântarea dă bucurie 
Șî ca sămn dă primăvară 
Mieii iar zburdă-n câmpie. 
 
Păstă tot vergeața-i multă, 
Înnoire-i la tot pasu, 
Păsări vin dân țări străine 
Dă-ș probează la noi glasu. 
 
Orișie sâmbure dă viață 
A minune-ș pierge somnu. 
Primăvara ni s-arată 
Așa cum o vrut-o Domnu. 
 
Oamenii, a primăvară, 
Ș-or pus în cădrof cojocu 
Ulița-i plină dă larmă, 
Dă copii șie-ș trăiesc jocu. 
 
Lucru o sfințât grăgina 
Șî holgile sămănace, 
Pă țăranu nostu, Doamne, 
Țâne-l șî-i dă sănătace! 
 
Păntru toace să cuvine, 
Miși șî mari, bine să șcim 
În pioasă rugășiune 
Domnului să-i mulțumim. 
 
  Ioan Văcariu 

 
 
 

 
Măru oltonit 
 
Măru oltonit dân sat 
Ploi șî vânt l-or legănat, 
Dragostea dân rădășină 
Scaldă merili-n lumină 
 
Flori dă măr cădzând în zbor 
Dau iubire tuturor; 
Dășchid ochii muguri noi 
Șe să-mprospătadză-n flori... 
 
Când să coc merili-n creangă, 
Iubirea dă șeri ne leagă. 
                               
                                     Violeta Tipa 

 
Gimneață cu roauă 
 
Dragu meu, drag, ieș în avlie 
Să vez ca mândră-i lumina, 
Cum soarili îmbrățușă bucurie, 
În roauă-i scăldată grăgina. 
 
Un panjăne îș țasă dricala, 
Cu fir dă mătasă șî roauă, 
În cotăriță visază băceala, 
Zâua s-arată d-a bună șî noauă. 
 
Pene-n cotrânță, vecim, să vege 
Urzala dân ghemili fermecace, 
Trăim o viață șe nime n-o crege, 
În Raiu, dân sat, făr dă păcace. 
 
Dragu meu în brață mă țâne, 
Cu clipita asta să ne însămnăm, 
Truda dă az șî aia dă mânie 
La Ăl Bun dân șeri s-o închinăm. 
 
  Florina Ariana Colgia 
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Bisărica dân Mehala 

 

Altă poveastă, legată tot dă gostâia Regilui Ferdinand în Cimișoara, îi adușe ca actori pră 

Regina Maria șî pră chinezu dă atunși dân oraș, Lucian Georgevici, da șî pră măhălențî noșci. 

În 1925 s-o înșeput zâgirea bisărișii ortodoxă dân cartieru Mehala. Românii dân Mehala 

or tot probit să-ș facă o bisărică în parcea lor dă oraș, încă dân 1910, numa înșeperea războiului -

Primu Război, o tot împins înșeperea lucrului, an după an. Așa că abia în luna lu noiembrie dân 

anu 1925, măhălențî îș văd visu cu ochii. Încă dân 1924, primăria o dat 3000 metări dă pământ 

pântru răgicarea bisăriși. Bănățănii bogaț or strâns bani pântru bisărică. Dântră ășcia amincim pră 

dr. Samuil Şagovici, șî pră duoi dân ăi măi bătrâni măhălenț în vremea aia, Moise Doboşan (fost 

chinez în Mehala când nu era încă legată dă Cimișoara) şî Dimitrie Bărnuţiu. 

 Dășchigerea lucrului, șî săparea ogașălor pântru fundație o astrâns preoțâmea locului, 

oamini dă samă dân Cimișoara, da s-o bucurat șî dă gostâia regilor României, Ferdinand șî 

Maria. Oamenii dân Mehala, s-or fost vinit șî iei să-i vadă pră regi, așa că să tăt împinjeau să 

ajiungă cât măi aproape dă așa goșci, măi cu samă că regili o scris șî iscălit un pergament 

îngropat sub bisărică.  

În toată cecăruiala șî larma asta, regina Maria era măi gata să fie trâncită în ogașu dă 

fundație. Chinezu dă atunși, Lucian Georgevici o probit să facă rânduială șî o urezat dân toace 

pucerili: „Oameni buni! Nu vă înghesuiți ca marvele! Că era să îmburdați pe Maiestățile lor în 

șanț!… mama mă-sii de treabă!”. Măi pră urmă o slobozât un șâr dă sudălmi, ca la Mehala. 

Pântru câciva clipice regii or rușât dân cap până în pișioare, da măi pră urmă or înșeput șî 

iei să să ridă. Cu iei șî chinezu nost. 

Povasta asta, șî a dân număru dă dânăince ne spun cum iera Regili Ferdinand, care o dată 

o zâs: „Pentru că sunt rege oamenii cred că pe mine nu mă impresionează nimic. Ciudat este că 

nimănui nu îi trece prin minte că sunt și eu om, ca oricare altul.” 

 
                                                                                                  Prof. Daniel Dorin Carabeț 
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