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  Șe-i dă nou pră la noi  

 

Șî în număru ăsta îi grătulăm pră scriitorii bănățăni care să măi făloșăsc cu un an dă 
întălepșiune în cununa viețî. Le zâșem sănătace, ani mulț, buni șî luminoș la tăț: Violeta Tipa, 
Ana Caia, Iluța Panciovan, Ioan Văcariu, Ioan Vodicean, Dimitrie Acea, Nicolae Gheju, 
Tiberiu Popovici.  

Abia așceptăm să vigem tipărită a măi noauă carce în grai bănățan a lu Adrian 
Gerhard Graszl, poetu șî ortacu nostu dă la Oțălu Roșu. Ne nădăim că v-o plașe la toț, fâncă-i 
măi bună ca șî ălea dânăince. 

În număru ăsta găsîț șî două poezî făcuce dă Cristina Cristiu, pră care o gratulăm 
pântru lucru mare ce-l fașe în adunarea dă obișeiuri șî întâmplări dân satu strămoșâlor iei. 

Le mulțămim pântru ajiutoriu dat în prezentarea, în ziaru Libertacea, a poețâlor în grai 
bănățan lu doamna Mariana Stratulat șî lu domnu Valentin Mic, dân Voivodina. Ne bucurăm 
să găsâm încă oamini care să țână aprinsă feșcila culturii noașce, făcând în totă săptămâna o 
Foaie care să-i țână aproape pră toț bănățănii. 

Așceptăm poveșcili, poiezâili, piesâli dă teatăr, întâmplărili, obișieiurili șî gândurili 
șicitorilor noșci, dă prân tot Banatu, pră e-mailu șî FB dân cartuș, o că la numirili dă telefon 
trecuce măi sus.  

Tot așa, vă puceț șî abona la foaia Cununa, care vă vinie acasă, girept dă la tipar, fără 
să trăbuiască să măi fașeț șeva. Dacă vreț să măi șciț șî șe-i dă nou prân lume, vă puceț dușe 
unge îs șî ălelalce țăitunguri ca să o târguiț, dân Cimișoara, Logoj, Reșița șî Deta.  
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ARCADIE CHIRȘBAUM 
(1941 – 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Venit pă lume în dzâua dă 27 a lui Cuptori dîn anul 1941, într-un sălaș dîn Briceni, 

județul Hotin, Arcadir Chirșbaum (Adi, așa cum l-or cunoscut tăț precenii șî apropiațî, care   
l-or prețuit) o avut o viață palpitantă cu dă toace. Profesor „cu tri specializări” (educație fizică 
șî sport) așa cum îi plășea să o spună în șagă, o avut o scurtă zăbovire la școala dîn Birchiș în 
primii ani după absolvirea facultății, după care ș-o dat tătă strădania la școala dîn Făget, până 
la pensionare. 

Aiși am avut bucuria să-l cunosc ca șî profesor întră anii 1965 – 1968. Nu numa ca 
profesor dă sport, da șî ca instructor la grupa dă dansuri populare a școlii. Cânta la acordeon 
șî ne îndruma șî la figurile pă care să chinuia să ni le dăsclinească doamna profesoară care 
trăbuia să ne instruiască, da', ea vinind dân Oltenia, nu baș izbângea. Așa că Adi o schimbat 
Alunelu cu Hațegana șî o ieșât bine. 

Pă plan familial o avut parce dă toace colorile curcubeului: 7. Aiși zâc șe-o zâs iel: 
„N-o duc prea bine, așa este/N-am sfârșit cu happy-end/C-am luat mereu neveste/Second 
hand!ˮ. Măi limpege ne spune în alt catren: „Sfârșitul lumii e călătoria/Cu-atâtea ipostaze ca 
să mori/Eu cred – pățit – că e căsătoria/Din care am scăpat de șapte ori.” 

În marea parte a scrierilor sale, temele or fost ăle doauă mari patimi care l-or mistuit: 
muierea șî răchia. Daʼ muierea șî răchia or făcut casă bună cu poezâia. S-o ocupat dă patru 
categorii literare dîn zona lirică: fabula, epigrama, poezâia clasică șî poezâia dialectală în grai 
bănățan. 

Volume dă fabule: Allegro ma non tropo – 1983, Redivivus sus scrofa – 1998, 
Sperietoarea – 2006, Fabule – 2011, Câteva istorioare la sfârșit cu o mirare – 2013. 

Poezia clasică o găsim în volumele: Ochi în oglindă – 2010, Ștanțe – 2012. 
Epigrame am izvogit în volumele: În Braille – 2006, Catrene – 2012, Curriculum 

Vitae – 2014, Foaie cu zâmbet – 2014. 
Poezia dialectală în grai bănățan îi strânsă în volumul Șoadă-i lumea la Făget – 2016. 



4 
 

Prezent în culegeri șî dicționare: Șt. Pătruț – Antologia La posmândre, Creatorii, 
Horia Țâru – Promovarea poeziei românești (ed. Mirton 2007), Antologie dă poezie în grai – 
Casa de Cultură Bocșa 2003, Aurel Turcuș – Poezie în grai bănățan vol. I. 

Colaborator al cenaclurilor Orizont – Timișoara, Flacăra – București, Tibiscus – 
Uzdin, Serbia, Orient Latin – Timișoara, Tăt Bănatu-i fruncea – Lugoj, Apostrof – 
Caransebeș, Ridendo – Timișoara, George Gârda – Făget. 

Membru al Uniunii Scriitorilor dân România, membru al Scriitorilor din Republica 
Moldova, membru al Uniunii Scriitorilor în Grai Bănățan, membru al Uniunii Epigramiștilor 
din România. 

Inclus în volumul V a lu Constantin Toni Dârțu, Personalități române și faptele lor 
1950 – 2000, dicționar sprijonit dă Academia Oamenilor de Știință din România – Iași, 
Editura Pan Europe 2003. 

Un agevărat colecționar dă premii șî diplome: Festivalul C-tin Tănase – Vaslui, Mărul 
de aur – Bistrița, Reghin, Timișoara, Bocșa, Chișinău (Republica Moldova), Uzdin (Serbia), 
unge volumul Sperietoarea o fost declarată Cartea Anului editorial 2006. 

O fost cam în toată vremea cu poezâie în grai bănățan la Radio Timișoara, Radio 
Reșița, Radio Arad, TV Europa Nova Lugoj, TVR Timișoara, TV Reșița, Chișinău, Uzdin, 
Novi Sad. 

S-o stâns dân viață în luna lu Mărțișor 2020. Până șî dă moarce râgea șî o lua în râs, 
ca în epitafurile scrisă în viață. 

                                                                                       Ioan Manzur 
 
 
PRE EPITAF 
  Tătă viața am fost pro-fund 
  Ș-acu merg la Gealu Popii 
  Ferișit că dau dă fund 
  Însă dau dă fundu gropii. 
 
EPITAF MIE 
  Când pleși ca umbra dă sub soare 
  Lași lumii blidu cu mâncare 
  Io las în urmă un surâs 
  Ș-o mare porție dă râs! 
 
Nu s-o zuitat niși dă dușmani. EPITAF DEDICAT DUȘMANILOR: 
 
  Dragi ne-amiși vă mulțămesc frumos 
  Că-mi vizitaț mormântu azi în turmă 
  Că io râzând, culcat cu fața-n jos 
  Primesc sărutu vostru dă pă urmă. 
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Poveste cu murături 
 
O muiere-avea drăguț 

Un veșin, cum să șî șcie 

Să iubeau cam pă ascuns 

Altcum, oameni gi-omenie 

 

Ea oțâră măritată, 

El oțâră însurat, 

S-ascungeau gi gura lumii 

Care zâșe că-i păcat. 

 

Da niși lumea nu-i măi bună, 

Că să dau d-aficea mari, 

Tătă lumea drăguțășce 

Șî pân tufe șî-n altari! 

 

Așa-i dascălu șî popa 

Șî muieri șî fata mare 

Care n-au drăguț, drăguță 

Vedz că n-au niși căutare. 

 

Înțăles el cu drăguța 

Ca ș-aldată, într-o sară, 

Șî așa cum îi zăconu 

Gardu trăbuia să-l sară. 

 

După gard erau chicice 

Una p-alta nișce buce, 

Pusă-așa pântru păstrare... 

Să fi fost vo doauă suce. 

 

Le-o pus șăfu gi Ocol 

Să le ducă pă pădure 

La cules să facă planu 

Gi zmeură șî gi mure. 

 

Cum gimult or fost făcuce 

Șî cum le-o lăsat în ploaie, 

Șercurili-s rujinice, 

Doajili să cam înmoaie, 

 

Că s-o rupt sub el călpecu 

Ș-o trecut pân el ca glonțu, 

Măi rupând două călpeșe 

O rămas așa ca tontu. 

 

Cânili-nșepu să latre 

Șî cu soacra șe-l întreșe 

Că o zglemenit drăguțu 

L-o trecut sudoarea rășe. 

 

Acu, prins el cu bădane 

Șî cam strâmce șî cam nalce 

Nu măi poace niși să iasă 

Țăpenit, năpustu-l calșe. 

 

Dă gin coace șî pișioare 

Ca să iasă cu căzneală... 

Așa-i trăbă la bitangu 

Câce-o țâră cinuială. 

 

Șî s-auz atunși blăstăme 

Tăt șe io vinit la gură, 

Da nu poace zâșe tare 

Că-i pă post gi murătură. 

 

Zgrăbălat șî ogârsât 

I-o trecut gi drăguțală 
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Rupt la țoale, morșelit 

Șî la cap cu amețală. 

 

Năcăjât șî nățucat 

C-o pierdut drăguța dulșe 

S-o fost dus bietul bitang 

Girept acasă să să culșe. 

 

Șî vă spun io gin pățâce: 

Nu-s pă lume-atâcea șafuri 

Câț bitanji umblă pă noapce 

La muieri puș iei pă jafuri. 

 

Șî s-o dus el cătă casă 

Bloșcocind șeva gin gură, 

Că le-o dat șî la prieceni 

Cam așa învățătură. 

 

Cum aveți și voi muieri 

Poace au șî vun drăguț 

Trăbă ca să vă pricesc 

Contra lor să vă asmuț 

 

Cumpărat nișce bădanie 

Șî le puneț mereuț 

Baș pă drum gi-unge vine 

La muiere, vun drăguț. 

 

Șî acu vedz treaba bine 

Poace vi-s măi câșcigaț 

Că îț vine murătura 

Girept la cine-n târnaț. 

 

Șî baș io am fost cu geală 

Nu d-aficea dau gin gură 

Că așa am dat în boală, 

Șî drăguț șî murătură! 

 

Da' tăt nu mă las gi mândre 

Poț să mă fași murătură 

Ciar șî moarcea gi mă pringe 

Cu drăguța gură-n gură! 

 

Tăt muierea-i câșcigată 

Că i-o pus, să șciț șî voi 

Căstrăvețî la borcane 

Șî pă mine la butoi! 

 

 

Șe drăguță 
 
O tăhulă gi muiere 

Mare, groasă ca ș-o buce 

M-o fost prins cu glas dă miere 

Șî m-o zîs „Mă Ioane duce 

Tu în fras, nu fi buzdură 

Fiincă vreau să șăz cu mine 

Șî să-ț trag o țucătură, 

Să să-nfoaie maiu-n cine!” 

„Care mai? Șe țucătură? 

Tu pă mine? Ba pă dracu!” 

Șî zâcând așa gin gură 

Mă trăjeam năpoi ca racu 

Șî-m fășeam o sococeală: 

Dacă-i vorba pă țucace 

Asta îi cu amețală, 

O mă țucă, o mă bace! 

Șî-i zâșeam năince tare: 

„Șăz muiere, ce socoace, 
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Io mi-s mic, tu ieșci pre mare 

Altă faită! Nu să poace!” 

 

N-apucai să-m spun io gându 

Că m-o prins tăhula-n brață 

Vez, șcia cum vine rându... 

Io zberam șî-m vinea greață. 

Ca o marvă la tăiere 

La căsapu Giță Nelu,  

Daʼ gămanu gi muiere 

Iuce m-o făcut șî felu, 

Că m-o prins așa gi bine 

Nu șciu cum, pă gigisupt 

Fără grijă o rușâne 

M-o țucat până m-o rupt... 

........................................ 

Vez, așa pățâi rușânie 

C-am rămas gi-atunși cu frică 

Ș-acu mă gângesc că-i bine 

Să îm calt drăguță mică! 

 

 

La arat cu George a lu Uloi 
 
S-o-ntâmplat odată, într-o zî gi joi 

La veșini venit-o George lu Uloi 

Cum îi primăvară, ca șî altă dată, 

Ca să puni, grăgina trăbuie arată. 

 

Mare maistor George, are nișce cai 

Țapeni ca stăpânu, nu au niși un bai 

Numa că îi trăbă lui, la arătură 

La căpăstru, unu să-i țână gi gură. 

 

Io-n aretu ăsta, cum mi-s văduvoni 

Ele văduvoane, cu bărbaț coponi, 

Vez, în cazu ăsta, m-o cemat veșina 

Io să țân căpăstru să are grăgina 

 

În podrum mă duc io, beau un deț, o doi, 

Ca să pot lucra cu a lu Uloi. 

Țân io gi căpăstru, cum trăbă aiși, 

Calu dă cu capu, io pic pă urzâși. 

 

George-a meu cu geală, ordine dăgea: 

Hăis domnu profesor, domʼ profesor șea! 

Șăd în vremea asta, pă garduri propcice, 

Să râd gi să umflă, muieri sătănice, 

 

Cum îi mână ăsta George-a lu Uloi 

Șî pă domʼ profesor șî caii-amândoi, 

Că Uloi, a dracu, tăt așa zâșea: 

Hăis domnu profesor, domʼ profesor șea! 

 

- Tu, pă șine George, mâni cu zbiși șî hăț? 

- Apăi, domʼ profesor, io vă mân pă tăț! 

- Ț-ai găsât nănașu, Geoge, tu cu mine, 

Scot io șî oloiu hăla șe-i în cine. 

 

Poace vine vremea să îți iei mășână 

Șî treși gi la fân, la euro-benzână, 

Daʼ cu el nu mână niși doi cai potcaș 

Cum să mâne optzăși gi cai nărăvaș? 

 

Or îi fac lu George reciclare-urgent 

Să mânie măgarii ăi gin parlament! 

Șî pă limba noastră, s-avem baftalo; 

Domʼ profesor gata! Poț gispringe, ho! 
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Ș-am beut răchie, c-am golit tăt șpaisu, 

George duce-acasă, c-am gătat plivaisu! 

 

 

 

La iarbă verge 
 
Ne-am fost dus la iarbă verge 

Parică n-am ave ș-acasă, 

Da', când omu capu-ș pierge 

Dracu vedz că nu îl lasă. 

 

Lume multă, lume bună 

Șî cam tăț în pelea goală 

Suduieli, muzâși cu dube 

Să vegea, oameni cu școală. 

 

Șî șe fece, Doamne-ajiută! 

Gi vă mint, să fiu măgari, 

Că rușânea li-i țânută 

Numa în tri brășinari! 

 

Când îm beam, ca omu, berea 

Șî eram măi mulțămit, 

Guiță dʼodat muierea 

Că io am șî zglemenit 

 

O sărit în sus dʼun metăr 

Șî i-o tras un păfugat 

Păstă tufe, păstă oamini 

Dă gângeai că o turbat. 

 

Io mă țâp ș-o iau în brață 

Unu zbiară că-i viol 

Șî îm sar vo tri în space 

Șî-m dau pumni în capu gol. 

 

Până când să lămuriră 

Că-i muierea me, cu carce, 

Să-i lovească amețala 

Șî gi ea să aibă parce. 

 

Șî să șupe gin grămadă 

Unu c-un burfan gi viță 

Că puceai să-l baji în ladă 

Șî să-l vinz ca manguliță: 

 

- Mă țărane, șăz d-o parce 

Că aiși io am habar 

Am prișepere șî carce 

Mi-s doctor...veterinar! 

 

- Mă, ce fărtuie dʼaișa, 

Am zberat la el să tacă, 

Șî să nu mai pună mâna 

Că muierea me nu-i vacă! 

 

În vremea asta copilu 

Să zghiombă la ea-n ureche 

Că-i gișcept, așa ca mine 

Șî-i scoasă tăman...o streche. 

 

Șî m-o zâs cam cu rușâne 

- Nu-i niși pungă șî niși mangă, 

Ș-o băgat șeva-n ureche... 

Tatooo...mama are goangă! 

 

- Țucă-l tata, nu ce ceme 

Io, copile am aflat 
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C-are goangă baș gin vremea 

Când cu ea m-am însurat. 

.......................................... 

Vedz, așa ne-am petrecut 

C-am rămas strâmb ca ș-o leucă 

Că io m-am ales cu goanga 

Șî cu nișce pumni în bencă. 

 

 

 

Doamne, sacă-l 
 
Io cu soacra mă am bine 

Cred că tare mă iubeșce, 

Că atunși când dă gi mine 

Tătă mi se uzvrățășce! 

 

Cum mi-s iuce io, gin fugă 

Am ieșât gin frizărie 

Șî am dat drept păstă soacră 

Să vez atunși poezâie... 

 

Ș-o țâpat mânili-n sus 

Cred c-o zâs șeva cu facă-l, 

Țulăind pă drum s-o dus 

C-o urare: Doamne sacă-l! 

 

O fost marț, tri șeasuri răle 

În care m-o fost pricit 

Numa-n vorbe dulși gin hăle 

Șe să spun la țulăit. 

 

Io m-am dus, cum o zâs soacra 

O țâră măi morșelit, 

Girept acasă la muiere, 

Ca să-i spun șe am pățât 

 

Șăz bărbace, ce ogoaie 

Șî nu fașe niși o criză 

Asta-i o strâgare dulșe, 

Cum să-i spun io, gi surpriză! 

 

Așa da, îmi vin în fire, 

Nu măi vreu să deie-n gută, 

Sacă-l Doamne-i prețuire 

Că-i surpriză, d-a plăcută. 

 

Nu-s tăți oaminii p-o formă, 

Niși nu-i lumea baș nebună, 

Că o dată o veșină 

M-o pus șî o vorbă bună. 

 

- Are omu casă marie, 

Șcii mătușo că rău nu-i 

- Să ce umplu mă nepoată 

Dracu, baș cât casa lui! 

 

Am beut gi-atunși răchie, 

Cam o buce ș-un acău, 

Să zăuit șe m-o zâs mie 

Șî mă rog la Dumnezău 

 

Să n-asculce el gi soacră 

Să-mi deie muieri șî bani, 

După aia să mă sășe, 

Da'...la vo sută gi ani! 
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Precinilor mei care scriu 
 
Io vi i-am adus în dar 

Ășci poeț cu vesălie 

La venire, plini gi har 

Șî la dus, plini gi răchie. 

 

 

Lu Gelu Câmpeanu 
care scrie pă cruși 
 
Gelu o s-ajungă-n Rai 

Fândcă-i scriitor în grai 

Șî, p-o glajă șî cingeie 

Scriitor gi copârșăie. 

 

 

Care-i măi gișcept 
 
După șe gătară treaba 

Or turbat, să iau gi piept, 

Să sfăgesc moșu cu baba 

Care-i gin ei măi gișcept? 

 

Șî s-or luat ei gin nimic 

Gin a Domnului lucrare, 

Cum că ea-i cu capu mic 

Șî la el câta-i măi mare 

 

Baba bleoscoceșce Moșu: 

Tu să șcii, ași-n voreț 

N-o cântat nișicând cocoșu 

Când o tras vo doi-tri deț. 

 

Șî nu ce umfla în penie 

C-ai un cap gi-i dai ocol 

Cam o zî, că-i cât o spene 

Da înluntr-i locu gol. 

 

Are, n-are cap muierea 

Ea îl mână pă bărbat 

Dumnezău i-o dat pucerea 

Că-i măi prost șî dărinat. 

 

Mâniat zâsă Lăiță: 

Tu ce râz, că-nloc gi cap 

Ai acolo o ludăiță 

Să n-o pierz când treși la trap. 

 

Io-am greșât când ce-am luat, 

Dumnezău să mi ce țână, 

Paric-am fost șî blăstămat, 

Ai cap mic, mince puțână... 

 

Șî n-ar fi nimic la mince 

D-ai ajiuns o babă sură, 

Ai pus ghince păstă ghince 

Șî o cleanță-n loc gi gură. 

 

-Moșule, tași șî m-ascultă 

Nu vorbi tu fără rost 

Că la mincea me, ha multă 

Dumnezău m-o dat un prost. 

 

Șe-i drept, ai capu mare 

Baș ca Păpu gin Bichigi 

Da, în cap țî să clotoare 

Creierii, că îs cam miși. 

 

Șî oricum vrei ca s-o dai 



11 
 

Io să șcii că nu greșăsc 

Ăla nu-i cap, îi ludai 

Baș gin hăla, ge-l porșiesc! 

 

Vez, așa îi rânduiala 

Șî așa ne-o-mperechiat 

Lovească-ce amețeala 

Io-am gângit șî tu-ai lucrat! 

......................................... 

Io, gi după gard, cumince 

Asculta-i șî cred ca voi 

C-or avut numa o mince, 

Laolată, amândoi. 

 

Măsaua gi mince 
 
Într-o zî gi toamnă rea 

Uice, Ion a meu venea 

Țânându-se gi-o măsa 

Șî plânjea șî să jălea, 

Cât gi tare-l cinuia. 

 

Adolfică-l sfătuia 

Cum să tragă la măsa 

Că o zî o lăsat dețu 

Șî mi țî l-o prins înghețu... 

Care i-o făcut butoară 

Gi stă omu ca să moară 

 

Gi durimi nu măi pucea 

La ghințari Ion să dușea 

Attila cleșce scocea 

Cu jenunțî mi-l propcea 

Cleșce-n gură îi băga 

Șî tăinos așa-i zâșea: 

 

- Mă, tu frace a meu, Ioane 

Șăz șî nu măi fă fasoane 

Că ț-o scot într-o clipoane 

Măi bine ca Ștokeroane... 

Ce-amurțală vrei să-ț fac 

Cu răchie, o cu ac? 

 

Vorba niși că o găta 

Șî măsaua i-o scocea 

Cu jiemece șî durimi 

C-o avut tri rădășini. 

Sococind așa la preț 

Lucru-ar fașe patru deț... 

 

Acu Ion, c-un ghince lipsă 

Are-n gură o eclipsă 

Șî n-ar fi nimic un ghince 

Da o fost măsea gi mince 

Șî cu asta gin păhar 

Lui i-o măi scăzut gin har... 

 

Cum, cu fiecare ghince 

Pierz șî căce-o țâră mince 

El la rădășini îi punie 

Zamă dulșe, gea gi prunie 

Tătă zâua să căzneșce 

Pân la loc măsaua-i creșce 

 

Da, cu tăt talentu lui 

Gi fala Făgetului, 

Mie m-o rămas un cui: 

Cum să uz șeva șe nu-i? 

 Arcadie Chirșbaum 
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SIMION GAȘPĂR 
 

  

Sima, așa cum îl șciu săcenii șî ortași 
lui, îi născut în 13 aprilie 1942 la Coștei. 
Școala primară o fașe acasă, clasa a III-a la 
Vârşăţ șî gată opt clasă tot în Coștei. 

Că-i blând, tăcut șî corect cu toț, asta 
o șciut-o orișîșinie dân școală. Așa o șî 
rămas până la vrâsta asta. O fost măi bun 
la arce șî oarili tehnișe. La dăsămn l-o 
ajiutat Dumnezău dă i-o avut ca profesori 
pră Alexandru Pascu şî Mihai Condali, 
care în vremea aia ierau vecim cunoscuț ca 
șî pictori. Mulțămită lor o îndrăjit dăsămnu 
șî măi târzâu ș-o șî publicat tablourili în 
"Libertatea"- care apare o dată pră 
săptămână şî în "Almanahul Libertăţii". 

La parcea tehnică profesor i-o fost 
Aurel Mioc, totăduna harnic șî năogoit, șe 
i-o dășchis șî măi mult dragu dă mecanică. 
O gătat Școala medie de Tehnică dă la 
Apatin, pântru parcea dă mășâni agricole. 
În 1962 să întoarșe, în satu lui, unge lucră 
ca mecanic. 

Încă dân anu 1972 o înșeput să meargă 
la "Festivalu dă satiră şî umor", țânut an dă 
an, la Torac. Umoru l-o șî răgicat dân 
năcazuri d-a lungu viețî. În 1998 o fost 

prezent la concursu lu “SLA Tibiscus” şî 
“Făgeţeana”.  

La Festivalu dă creație în grai bănățan 
„George Gârda - Todor Crețu - Toșa”, dă 
la Făjet capătă premiu I; la Festivalu 
internațional dă poezie în grai bănățan 
„Tata Oancea” țânut la Bocșa are premiu 
special. 

La Torac în anu 2000, la concursu 
făcut dă Cenaclu dă creație în grai bănățan 
„Folomoc”, unge s-or țânut „O sută de ani 
dă la nașcerea lu Ion Niță Secoșan șî 
Vichentie Avram” - poeț în grai bănățan: 
„premiu pântru limbaj”. 

Înșepând cu anu 2000 s-o fost dus la 
măi toce întâlnirili dă satiră șî umor, baș 
dacă o fost cemat la Torac, Uzdâni or 
Vârșăț. 

   Premii o tot strâns, așa că la Iudin, 
în anu 2001, la Festivalu „George Gârda - 
Todor Crețu - Toșa” o căpătat premiu ăl 
triilea; la „Tata Oancea” - Bocșa: premiu 
II; în anu 2002, pântru 10 ani dă viață a lu 
Radio Reșița, îi grătulat cu „Diploma de 
onoare”. Tăman acolo unge o înșeput 
prima oară, la Festivalu dă satiră șî umor, 
dân Torac, în anu 2005 îi dau locu II. 

Fâncă o intrat în penzie dă boală nu 
s-o măi dus așa dă ghes pră la festivaluri șî 
concursuri. Scrie numa în grai bănățan 
versuri satirice șî dă umor, întâmplări dân 
istorie șî dân satu lui, fără să zăuice să-ș 
pună pră urcie șî gândurili, tot în versuri. 

Încă să bucură de șe-i frumos, dă 
viața satului bănățan dă măi dă mult, pră 
care-l are în suflet, dă păorimea dă atunși 
șî îș astâmpără sângurătacea cu pictură șî 
poeiezâie – care i-s așa dă draji. Asta când 
nu are altșeva dă lucru, ca șî zâlili trecuce 
când o fost să vadă dă albinie. Daca îl 
căptaț, îl găsțî alăturea dă copii șî nepoț, 
agică trăieşce liniştit cu familia în Vârşăţ. 

Parcă ieșâtă dân molăr, șăge pictată 
dă Simion Gașpăr, faita dă casă bănățană, 
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altădată mare șî făloasă, care parcă-i 
așceaptă pr-ăi plecaț să vină șî să ridă 
cătră sat, cum fășeau măi năince bănățănii 
dân orișe poartă. 

                          Florina Ariana Colgia 

(Mulțămiri domnului Marin Gașpăr pântru 
vorbili trimeasă) 

 
 

Duplicatu lu Iosum 
 
Cum sara s-o lăsat, 
Ni-am pus în pat; ni-am culcat. 
Dar Vieta nu aţâpieşcie 
Dă cu mâna, mă bruşăşcie. 
- Iosumie, să-ţ pun o întrăbarie 
Cie însamnă aia "clonarie"? 
- Stai puţân, ca să gângiesc 
Cum să-nciep să-ţ povistăsc! 
Vinie aşa: Să faci copii o sută, 
Fără ca să-i crieşci în burtă. 
Îi facie un aparat 
Un fiel dă şapilograf. 
Şî să-ţ spun, cam aşa vinie, 
Poţ să ci fași tu, pră cinie. 
Când dă bumb ai aşâdzat, 
Fași duplicat, cu duplicat! 
Ţăncănieşcie, şî îi fată 
Cât clipieşci, faci-o armată! 
Ş-aşa samănă dă tarie 
Ca lumănarie cu lumănarie. 
Dar, să şci că n-ar fi rău 
Să am duplicatu mieu! 
Atunci, pră unu îl trimit la oraş, 
Altu, la vinie, la Ogaş. 
Şî alălalt la săpat, 
Iar eu la biert, în sat. 
Vieta să răgică-n coacie: 
- E, aşa, dzău, nu să măi poacie! 
Tu ci împluş dă duplicacie 
Şî Vieta tot sângură să zbacie. 
În casă-i lucru făr sfârşât 
Dă gimineaţa, pân la asfânţât. 
Am să năpustăsc casa şî satu 
Dacă nu-m faci şi mie vro patru. 
Una, să facă dă mâncarie 
Ca să-m ia grija a marie. 
A doaua, rânduială să facă, 

A tria la marvă să gie apă. 
Pra-patra o pun la şpionat 
Să şciu dă işci la Măria-n sat. 
- Dar, Vieto, cinie credz că vă   îmbracă, 
Vrei să-mi laş casa săracă? 
Că îţi trăbă o avierie 
Să-mbrăși astăz o muierie. 
Nu-i în stare niș-împăratu 
Ca să vă ţână pră patru. 
Li uşor lu ai dân Africa 
Pră-mbrăcat nu dau nimica. 
Dân frundză îş fac chiţălie 
Şî riestu îs tot în pielie. 
Vieto, ia şî ci gângieşcie 
Dacă-i cum Iosum vorbieşcie! 
- Mâna dă pră mâini să văd c-ai luat, 
 
 
Mâinie ai să plieci l-arat, 
Nu-ţ mai puni tu pră uriechie pălăria, 
Mânăţ duplicatu la Măria! 
 

 
Cucuveicie cântă-n sat 
 

Dragă Ionielie şî cu Nasta 
Şî nipoţî miei frumoş 
Când primiţî scrisoaria asta 
Să vă aflie sănătoşi. 
 
Mă iertaţi d-aşa scrisoarie 
C-o litără strâmbă, alta şută 
Ochii-s slabi, mâna mă doarie 
Nici ochieţî nu m-ajută. 
 
N-aţ trămăs scrisoarie 
Dă când Floaria o murit 
Să şciţ inima mă doarie 
Şî mi-s trist şî năcăjât. 
 
Şciu că-i Canada dăparcie 
Aş fi doamnie bucuros 
Dă m-aţi scria măcar o carcie 
Să aflu dă vis sănătoş. 
 
Vieşci d-acasă cie să scriu? 
Că avieria-i năpustâtă 
Vântu bacie a pustâu 
Şî viaţa mi-i amărâtă! 
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Şupa marie o cădzut 
Cu o parcie dân casă 
Pră zâduri iarb-o criscut 
Şî ambariu-n jios să lasă. 
 
Cu copil, nipot şî strănipot 
Io stau, suspin a jalie 
Să lucru nu mâi pot 
Şî număru disparie. 

 
Vieăci dân sat atâta şciu 
Că vrâsnici mă lasă 
Io cum viedz încă mi-s viu 
Dar nu măi pot să ies dîn casă. 

 

Cucuveicie cântă-n sat 
Şî inima-m apasă 
Acu una o cântat 
Şî la noi pră casă. 

 
 
Portu nostru româniesc 
 

Marie zarvă, lumie multă 
Dân Ioropa, Azia, Africa 
La expoziţie s-adunară 
În Waşington, la Amirica. 
 
Toacie naţiile dân lumie 
Mamă doamnie, mult popor 
În coloană triăc s-arăcie 
Fiecare portu lor. 
 
Mierg, în straie sultănieşci 
Împodobicie cu mătasă 
Falnic triec prângă tribină 
În şalvari fiece frumoasă. 
 
Alcilii purtând chimono 
Cu o mie dă culori 
În năgiejgia c-o să fie 
Al măi frumos portu lor. 
 
Dar să viedz marie minunie 
Triec ficiori cu capu ras 
Pră mâni înşâracie burmie 
Ş-o virigă marie-n nas. 

 
Alţî-n aor îmbrăcaţ 
Dă la cap pân la pişioarie 
Îş arată bogăţâia 
Carie străluşie la soarie. 
 
Dar iacă dân Carpaţ fiece frumoasă 
Cu portu lor cie-l au în dor 
Cipcă, borduri, culori aliesă 
Lucracie dă mâna lor. 
 
Ficiori frumoş ca bradzî-nalţ 
Români ca înjerii-mbrăcaţ 
Vin dân alu Trăian Columnă 
Vin coborând dă prân Carpaţ. 
 
S-arăcie lumii portu lor 
Cum altu pră sub soarie nu-i 
Ţăsută-n iel îi fir cu fir 
Istoria românului. 
 
S-ombrăcat doamna Ruzvelt 
În portu-al măi frumos alies: 
În şiupag cu brâu şî fotă 
Baş în portu româniesc. 
 
 
Lotrii 
 

Lu tata Niţă a lu Laie 
Al cu casa pră Ogaş 
I-o vinit copilu Nicolae 
Cu nora dî la oraş. 
 
Să vadă pră mama, pră tata 
Vedz aşa, i-o prins un dor. 
Şî dacă nu-s cu lucru gata 
Să li măi gie şî ajutor. 
 
Lucru mult trăbă la sat 
Pe la holdă, prân grăgină 
Dar şî la oraş când pliacă 
Totdăuna-i traista plină. 
 
Dăi cu griebla, dăi cu sapa 
Dzâua-ntriagă or lucrat 
Şî cum apucară sara 
Să grăbiră la culcat. 
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Dăodată nora sărie 
S-audzî o zdumpănială 
Şî plică tarie grăbită 
Să vadă dă-i şieva afară. 
Dar săraca când să-ntoarsă: 
„Sări, omulie, iucie dân pat 
Lotrii-s la noi în casă 
M-or lovit, gura m-or spart!” 

 
Adurmit işî afară 
Că doar iel i-aişi bărbat 
Dar să-ntoarsă ca şî nora 
Plin dă sânjie, nasu spart. 
 
 

Dân soba dă sub ambari 
Auge larmă multă, Laie 
Şî dăloc pliacă l-ai ciniri 
S-or fi luat proşcii la bătaie. 
 
Dar şî iel agiuns la iei 
Tot dă ăla rău o dat 
Dân ochi îi ieşî scânciei, 
Plin dă sânjie, nasu spart. 

 
Înşipu să strâjie tarie 
„O vis bolândz şî chiulaţ 
Şinie-al naibii lăsă griebla 
Rădzâmată în târnaţ.

 
 
 
 

 
 
 

A măi bătrână casă dân Coștei-pictor Simion Gașpăr  
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"Tăt Bănatu-i fruncea" la șeas dă sărbătoare 
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"Tăt Bănatu-i fruncea" la șeas dă sărbătoare 
Apărută ca o foaie trimestrială a Uniunii scriitorilor în grai bănățan, "Tăt Banatu-i fruncea" o 

împlinit anu ăsta, în 1 august, 22 dă ani. Părincili iei, ca șî la mulce alcili șe țân dă Banat șî vorba 
noastă, o fost Ștefan Pătruț, care o șî cemat pră toț scriitorii într-o tabără la Făjet, pântru tipărirea 
ziarului. Ăi prezenț îș amincesc șî acuma cum or îndoit primu număr ieșât dă sub tipar, cum dămfuia a 
nou șî a cerneală încă năuscată și ca bine le-o picat acinjerea urciei cu scrierili lor. Pântru că fișcecare 
dân ăi dă acolo l-o țânut în mâni, l-o dăzmierdat și admirat ca o mărturie a trecutului, nădăindu-să într-
un viitor bun pântru graiu nostu strămoșăsc.  

Până atunși tăt natu scria acasă poveșcili, șozănili șî poiezâili lui. Atunși, la intrarea în Nou 
Mileniu, s-or strâns nu numa laolaltă pântru graiu vorbit, dară l-or măi șî lăsat ălor dă or vint după iei, 
în formă tipărită. Cum am pucea spune az, or scris atunși o foaie dă istorie. Și nu una orșâcare, numa a 
măi luminoasă, asămini fecei ăle măi mândre dân fieșce sat.  

"Dân suflet pântru graiu bănățan" o scris câciva vorbe șî chinezu dă atunși Jr. Dorel Covaci. Cu 
graiu bănățan în suflet or vint șî scriitorii Ștefan Pătruț, Dorina Șovre, Ionel Stoiț, Vasile Barbu, Teodor 
Groza Delacodru, Tibi George Petrovici, Ionel Iacob Bencei, Ioan Vodicean, Adrian Gerhard Graszl, 
Ioan Jorz, Sorin Olariu, Petru Fara Răcolț, Petru Andraș, Iosif Cireșan Loga, Tiberiu Popovici, Arcadie 
Chirșbaum, Gelu Câmpeanu, Lică Lăzărescu, Aurel Păuncu, Radu Georgescu șî măi cinerii Sergiu 
Boian șî Cătălin Suba.  

Or vrut ca foaia să adune scrieri în grai, muzâcă, dansuri, câncișe șî zăcoanie d-ăle bătrânie. Ar 
fi vrut să nu zăuice niși iei, niși ăi dă prân sace șî niși ăi dă pră la oraș șine ni-s, șine am fost șî dă unge 
ne trajem. Ar fi vrut ca vorbili bănățăne să ajiungă la domnii ăi mari care să le prindă în bucfarili lor șî 
să rămână prăstă veacuri l-ăi dă o să vină. Ar măi fi vrut ca prân vorba tipărită toț să șcie ca binie șî 
mândru o fost la noi în Banat, când românii, nemțî, ungurii, sârbii, cehii, slovașii, bugarii, țâganii șî tăț 
ăilalț trăiau în pașe, omenie șî bună înțălejere. Ar fi vrut ... ca binili să țână pântru tătdăuna, barem aiși 
la noi șî întră noi. 

Baș în anu ăla, or poace că o fi fost cumva sococit măi dă sus, în 31 august să împlineau 130 dă 
ani dă la nașcerea ălui dântâi scriitor în grai bănățan Victor Vlad Delamarina. N-or fost lăsaț d-oparce 
niși George Gârda, ca să țână mince tăț că "Tot paore-i măi bine", pântru șinsta căruia o scris profesoru 
Ion Căliman o jiumătace dă coală șî niși regretatu scriitor Todor Crețu Toșa pră care l-o șinstât, în scris, 
Ioan Gh. Oltean, în jiumătacea ăilaltă dă coală.    

Dă la pagina tri, până la a dân urmă șăd poezâili șî epigramili scriitorilor bănățăni, înșârace una 
după alta, ca șî cășâli satului bănățan în zî dă sărbătoare. Toce străluc sub acinjerea dă aor a soarilui dă 
vară, toce-ș storc mustu lor dă frumos șî dulșeață, coală după coală. Toce-s mărturie pântru vremea șe 
vinie cum că o fost cultură, bucurie șî viață dă poveastă mulce zăși dă ani, tăman aiși, în Banat. 

Că or fost toț pântu unu șî unu pântru tăț ne măi spune șî chenaru în care îs trecuț ăi      d-or 
ajiutat să să țână adunarea scriitorilor în grai: Constantin Șovre, nălipsât da la toce adunărili scriitorilor, 
Aurel Păuncu, Ioan Gh.Olariu, atunși directoru centrului Augusta, profesoru Ion Căliman, chinezu dă 
atunși ăl Logojului-dl.ing. Marius Martinescu, Ernest Petrovici, Alfred Hamm, Etelca Groza, Ioan 
Moga, Sorin Cârstoiu. Lor li să adaogă oamini cu bani care or sprijonit șî iei întâlnirea.  

Țân în mână primu număr dân ziaru "Tăt Banatu-i fruncea". Are foi gălbănice dă vreme șî pline 
dă tovara numilor dă paori șî domni scriitori care or trugit șî slujât Banatu cu pana lor fermecată, scriind 
poveșci dân altă lume pântru noi, ăi dă vinim după ei. Aș vrea să pucem dușe măi dăparce șe-or înșeput 
iei. Dară nu pot să nu mă întrăb...câț măi pot să ne înțăleagă ... cu sufletu?  
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POEZIA BĂNĂȚANĂ 
 
Ajiutori 
 

Miergând odata pră un gial, 

Un moşneag cu zbişiu-n mână 

Tot dăgea într-un măgari, 

Să-l scoată dîntr-o ţâţână. 

Moşu mic, cu pălărie 

Dă a naibii şie iera, 

Nu împinjea dă coşie 

Şî măi rău îl zbişiuia. 

Un voinic cu straiţa-n space 

Şie treşea întâmplător, 

Dzâsă că dă şie îl bace 

Şi nu îi dă ajiutori? 

 

Pusă umăru-n coşie 

Şî o mână pră jenunchie, 

Măi strâgă la măgari tare 

Şî împinsă, cum el şcie. 

Moşu-atunşia dzâsă iar, 

- Tu să şci, dragă voinişe, 

Că dă prân ţâţâna asta, 

N-aş fi scos-o c-un măgar! 

 

  Nicolae Gheju 

 

În lumiea dă acuma 
 

S-o dus o lume veche, 

S-o dus ca aizambanu 

Nimic nu are az pareche 

În lume, Dumniezău îi banu! 

 

 

 

Dân bisarişi goale şi dân şcoli 

Nu mai vine prasta noi lumina, 

Nu-s mai dacine la sace, dar îs boli 

In fruncea ţării acolo îi vina. 

 

S-o dus cu lumea aia rugăşiunea 

Cregința, iubirea, omenia, postu; 

Doamnie sufletu-l învie fă menunea 

În lumea asta noauă, şie nu-ş află rostu! 

               Tiberiu Popovici 

 
La cules dă cucurudz 
 

Dă vo tri nopţ şî giumace, 

Cage brumă pă răzoare. 

Poamili să coc pă crendgi, 

Agemenice dă soare. 

 

Neamurili şî veşinii 

Să adună-n ortăşie, 

Împrumută cotăriţă 

Loitre mari pun la coşie. 

 

Pă la holge larmă mare, 

Râsăce şî vorbă multă; 

Doda Lena cânt-o doină 

Şî ăilalţ tac ş-o ascultă… 

 

Să-ntrec care măi dă care, 

Ca să gace măi dăvrememie, 

Să nu-nşiapă vriemie ră – 

Dă care orişini să ciemie. 

 

  Ana Caia 

i
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POEZIA BĂNĂȚANĂ
Vara, ca o găzdăriţă  
 

Găzdăriţă prăstă sat 

Vara iar s-o aşădzat; 

Spic cu spic să givăneşce 

Cum aoru-n ţarină creşce. 

 

Zburdă vântu prân avlie 

Cemând ploaia pră gostâie 

Pământu să-l cumincească, 

Ţarina să o sfinţască. 

 

Păsări, flori şî voie bună 

Stau dzâlii dă az cunună; 

Creşce pita în cuptori 

Ca dragostea-n sărbători. 

 

  Violeta Tipa 

 

Nici în sat, nici la oraș 
 

Gimineață dă gimineață, 

La trifoi am mâniecat 

Calu-al rigi ieu l-am liegat 

Lângă iel l-am pus pr-al alb. 

Zbiară tarie taica moșu, 

Că nu-i bun cum l-am liegat, 

Că să-npiegică al rigi 

Șî că cagie ș-ălălalt. 

Coasa nu am pus-o binie, 

Cu tăișu trăbă-n jos, 

C-așa-i aia dân bătrîni 

Miergi la loc, cât măi frumos. 

 

La trifoi când am ajiuns 

Caii îi liegai dă nuc, 

Dă lucru nie apucarăm, 

Dar caii să-nfierbântară. 

Io nu șciu, cie fac acum 

Că nu-i ăla, taica-l bun 

Cu carie-s caii învățaț 

Numa mi-s io alălalt, 

Frâniez jios șî zdrânchienița 

- Ia-o zmău dă coșie! 

Asta-i grieu nu-i pântru minie, 

Dân minie paorie nu fie! 

Trag cu coasa-n lung șî-n lat, 

Dar coasa s-o-mpiegicat 

Ori că io m-am tăbărât, 

Că n-am măi lucrat nici când 

Lucruri griele ca șî așcea. 

Am miers sara tot cu viasta 

Prân sat, prî la ortașii miei 

Dar spusără, la-nceput 

Tot așa pățâră șî iei 

Numa io m-am tot gângit: 

Dăcât așa chinuit 

Măi binie oi sta linișcit 

La o școală marie, înaltă, 

Măcar că să ciere carce. 

Pră aia am șî pliecat 

La oraș ăi miei m-or dat. 

Să-nvăț carcie să fiu om 

Șî în viață să fiu domn. 

Tot asta s-o întâmplat 

Numa-m parie rău dă sat. 

Orașu tot oraș rămânie,
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Numa-i satu fără minie. 

Când m-apucă vr-un tovar 

- Taci măi, nu-ț măi fă coșmar, 

Domn ai vrut tu ca să fii, 

Nu să cie cari în coșii, 

Să cie prețuie cu toț 

Dî la mic șî pîn la moș. 

Șî tot asta-i frumos, dzău, 

Numa mie-m parie rău. 

Că mult mai ușor aș fi trăit 

La sat io, daca-ț fi ugit. 

 

Mulțămesc lu Dumniezău, 

Că poacie așa a vrut iel 

Tot natu cum îi rânduit 

În viață așa va fi sorcit. 

Unii-n sat, unii-n oraș, 

Alțî intră iele-s traș. 

Așa șî io tot furt roată 

Vai ș-amar dă a mia soartă. 

 

  Iluța Panciovan 

 

Criza 
 

Uica Pătru lu Smântână, 

Măi bine d-o săptămână, 

Rău la nervi îi atăcat 

Că nu are concentrat 

Porșii ca să îi rănească, 

Persa lui să-nebunească 

Dî șie șăge tot în pat. 

- „Când îi omu tulburat 

Ăla ăl dân cănțălare 

Să dușie la bolovanie, 

La băi șî l-aer curat, 

Tu nu mă laș niși în pat!” 

- Dzâșie Pătru năcăjât 

- „Audz Pietre, n-ai prostât 

Să-ț iei șî tu bolovanie, 

Că-ț creapă marva dă foamie. 

Nu cie fă dă vai ș-amar, 

Aer curat ai p-otar 

Haida șî cie scoal-odat, 

Că acușa iau o boată 

Șî ț-oi da io bolovanie, 

Șie tu credz îță trăbă carnie?” 

Uica Pătru în izmenie 

Să scoală pân sobă, jiemie, 

Suduie șî păoritu 

Făbrica șî concientratu 

Șî porșii când i-o-nvățat 

Ca să mânșie concientrat, 

Suduie criza șî natura 

Strigă Piersa: „Să-ț țâni gura, 

Șie-m atâta bleoceșci, 

Să cie duși să urluieșci 

Șî să dai la porși pisat, 

Da’ să-i iei un pic la sfat 

Șî porșii trăbă să-nțăleagă 

Că-i criză în lumea-ntragă!” 

 

  Ionel Stoiț 

 

Moșu Ion șî baba Floare 
 
Moșu Ion șî baba Floare 
În dzâle dă sărbătoare 
Să sfăgesc d-o vreme-ncoașe  
Moșu Ion șe să îmbreșe.
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Cum era măi șloampăt bine,  
Nu să-ngrijășce ca mine,  
La dzâle măi însămnace, 
Să aibe țoale curace. 
 
Ș-uice-așa duminica, 
Când îi să înșeapă Slujba,  
Șî arângu să porneșce 
La moșu Ion larmă vuieșce. 
 
,,Mă, tu om năprișeput,  
Pi ieri sară șe-ai făcut?  
Țoalilii țî-s mozgăice 
Șî nu m-ai spus dânăince! 
 
Șloampăt tăt ai fost și lasă, 
Șî când ai ieșît dân casă  
Tu niși cum nu ce-ai uitat 
Cum ce vege lumea-n sat!” 
 
,,Tu muiere, spune bine,  
Șe-au țoalilii dă pă mine?  
Tu măi vrei acuma, spune, 
Să fiu ca fișioru jiune? 
 
Șe bai au, batăle-ar vina,  
Că mereu tăt calț prișina, 
Iar mă puni să mă dăzbrec 
Treșe Slujba până plec!” 

 
Ș-uice-așa cu pasu creț 
Pănă iesă dân voreț 
Baba Floare îl prăgăceșce 
Că îl vege domn părince! 
 
Dup-o viață împreună,  
Șî un trai cu voie bună,  
Nu să năcăjăsc ei doară  
Dup-așa o trebușoară. 
 
Moșu Ion șî baba lui  
Îs în fala satului 
Șî așa lumea îi șcie 

Că îs oameni d-omenie! 
 

Zarva mică treșe ușor 
Moș Ion iasă dân ocol 
Duminica, la sărbători mari, 
Ca să meargă cătă Altari. 
 
Baba Floare șî ea merje 
În urma lui să să roaje 
Că numa-n bisărică poace 
Șî dă la Domnu vin toace! 

 

  Cristina Cristiu 

 

 

Ruga dă la Înălțare 
 
Uica Lae-i om șucleat  
La muzâcă-i păcimaș 
Cu tăt natu-i bun ortac 
Șî nu șcie dă vrăjmaș. 
 
În tăt anu dă Ispas 
Lae-al nost îi mândru tare  
Cinării care-or rămas, 
În sat fac mare sărbătoare. 
 
Goșci mândri dân alce sace  
Îs cemaț dă consăceni 
Cu-a lor țoale înflorace,  
Să le fie comesăni. 
 
Doar o dată-i hramu-n sat  
Șî trăbă mare pregăceală  
Să s-audă-n lung șî-n lat  
Că oamenii îs dă fală. 
 
Pântru asta consilierii 
Cu vreme umblă-n orișe casă 
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S-adune dân vreme leii,  
Muzâca s-o arvunească. 
 
Muierili dânăince 
S-apucă să pregăcească  
Zupă, sarme șî plășince  
Nu le lipsăsc dă pă masă. 
 
Iar în dzâua așceptată,  
Lumea îi mândru-mbrecată 
După șe Slujba să gată, 
Pă goșcii lor îi așceaptă. 
 
 
Măi târzâu, după Veșernie,  
Mudzâcanțî vin pră bină  
Popa iasă la vegere 
C-o mândră fată dă mână 
 
 
Ș-amândoi șiocu pornesc  
Ș-uice-așa să-nșepe ruga  
Ășcialalț cum îi zăresc  
Înșep să joașe, tăt fuga...  

 
Uica Lae-ș ie un scamn  
Îi bătrân șî nu măi poace  
Da în fiecare an, 
Lângă bină el să traje. 
 
 
Scoace dân cap pălăria  
Șî o dă la muzicant 
Ba măi scoace șî sâmbria 
Dacă-i cântă șeva fain! 
 
Lumea joacă, să petreșe 
Până după miezu nopțî 
Niși nu șcii cum șeasu treșe  
Șî îs osteniț cu tățî. 

 
Atunși banda marșu dzâșe  
Sămn că ruga s-o gătat. 
Nu-i mimic, lumea nu plânje,  
Fiindcă mult o măi jucat! 
 
 
Uica Lae-ș ie scămnuțu  
Mândru că i-o fost cântat 
Cântarea lui a măi dragă: 
,,Fost-am, lele, jiune-n sat!” 
 
Iar la anu uica Lae 
Ș-o propus măi dânăince 
Sâmbrie să deie măi mare  
La muzicantu d-o să cânce! 

 

  Cristina Cristiu 

 

Ca un mânz 
 
Mi-s un zburdalnic dă la țară 
Mi-s un zburdalnic dă la sat. 
Dân zorii dzâlei până-n sară 
Alerg, un mânz nă-mpegiecat. 
  
Căpăstru-n stare n-o fost nime 
Să-m pună-n cap cu vicleșug 
Niși ca pr-alț cai n-o fost orișine 
A mă-nhăma să trag în plug. 
  
Pr-un câmp cât nu-l cupringe ochii 
Păscut-am iarba care am vrut 
Spinarea mea... vrăjâtă parcă 
Acins dă zbiși n-o cunoscut. 
  
Niși șaua nu m-o pus-o nime 
Călări să-m stea, n-o cucedzat 
Crac dă-ndrăzneț dântră toț jiunii 
Șe-or călărit armijii-n sat. 
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Unii-or probit să mă-njienunche 
Cu câce-un jiep dă cucurudz, 
Cu palma-ncinsă să-m dea țucor 
Năprișepând c-or fost zăludz. 
  
Cum zbor spră șieruri rândunele 
Io m-avântam cu coama-n vânt 
Tot așa slobod ca șî ele 
Potcoava-m răscolea pământ. 
  
Șî-n urmă scăpărară stălie 
Scâncei săreau în urma mea 
Lovind în piatră ca amnariu 
Copita-m foc dân ea scocea. 
  
Dac-aș fi prins la vr-o coșie 
Bai mare-ar fi prântu-ai dân ea 
M-aș înălța ca Sfântu Ilie 
Șî-n năcuprins... i-aș răsfira. 
 

 Dimitrie Acea 

 

Șeas târziu 
 
Când vântu să propceșce în streșână dă 
pleu 
Șî ploaia să sloboage păstă grumazu meu, 
Văd stropii dă arjint șe scaldă-n parc 
căstanii 
Șî proțăpit în boală sâmt cum m-aspească 
anii... 
 
I-atât amar dă toamnă șe cure păstă mine, 
Pă trepce dă castele scăldace în ruine 
Îi multă verpeleală șe nu o pot pricepe 
Șî visă șe să gată năince d-a înșepe 
 
Cărarea mi-i oprită, daʼ umbra me fugară 
Măi urmăreșce-n taină un pui dă căprioară, 

Stau zălezât dă vreme cu ochii-n 
șolocaturi, 
Că poace-o să ce-nduri, vegerea să m-o 
saturi 
 
Cărarea mi-i oprită, daʼ gându tăt mă 
poartă, 
Stau încârnit dă vreme   șî vremea nu mă 
iartă... 
 
 Ioan Manzur 
 
 
Stele-n dar 
 
Mă-mbrăc în burdic dă stăle, 
Capt amunca prântră iele, 
Dân cărdof scot câtă una, 
I-o trimet în dar la buna, 
 
Călarea ca să-i aprindă, 
Steaua ei să nu să stângă, 
Să m-așcepce tot în prag, 
Să mă-nvăluie în drag. 
 
Și cu damf dă pită coaptă 
Să mă-mbie măi odată. 
Dă pă credenț să-m dea 
O gutână ... gălbenea. 
 
Șe o-astrâns-o dân grăgină, 
Așceptând nepoț să-i vină, 
Prângă vatră, la cuptori 
Cum fășeam d-atâcea ori. 
 
În poveșci ne-învăluia, 
Cât-o stea ne scoborea, 
Ne-o dăgea la fișcecare  
Dă-mplinit când o fi mare. 
 
 

Florina Ariana Colgia 
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DRUMURI BĂNĂȚĂNE VĂZUCE ȘÎ NĂVĂZUCE 
Cheili Nerei 

 

Sopotu Nou – ogașu Breșnic (2,2km).  Ogașu Breșnic - Poiana lu Trifu (3,2 km). Poiana 
lu Trifu - Poiana lu Vogiun (4km). Poiana lu Vogiun - cantonu silvic Damian (6,5km). 
Cantonu Damian - Podu Beiului (4km). Podul Beiului - Sasca Română (2,5km). Așa arată 
drumu care să fașe pântru a vigea Cheili Nerei, ăle măi faine șî sălbacișe dân Munțî 
Banatului. 

 

                  
 

Bunu meu profesor dă geografie îș aminceșce cum le-o străbătut în 1981. Grupa lor dă 
atunși să cema Terra 81. El șî copii dă școală or îmblat ani la rându prân ășce părț 
menunândusă dă mândreața lor. Șî acuma gângeșce că îs tăt așa șî iaca ne poartă șî pră noi pr-
aiși.  

Dacă la ălelalce drumuri vă zâșeam că puceț merje cu bunișii șî nepoțî, acuma merjeț cu 
copiii măi mărișori, șî-i lăsaț pră vrâsniși acasă, dacă nu-s vigani. 

 

                                       
 

Iaca pornim. Însuflețât, profesoru meu înșepe să ne povăstuie baș dă la primii paș:" La 
Șopotu Nou, cu o altitudine de 200 m, întâlnind în cale impunătoarea masă de calcare 
mezozoice, Reșița - Moldova Nouă reprezentând benzi cretacice și jurasice orientate NS, își 
schimbă brusc direcția, cotind cu 90 de grade spre NV și, ajunsă parcă la o nouă tinerețe, 
Nera (Neargăn) își șăltuiește cu vigoare, pe o lungime de peste 22 de km, un defileu îngust." 
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Baș dacă reliefu nu-i dân ăle măi înalce, acinje numa 400-600 m, Nera o săpat un drum 
care nu-i tăman ușor, ba unge ș-unge îi numa pântru ăi dă li drag să facă așa șeva. Drumu-i 
aspru, măreț șî sălbacic. Înălțâmili dă calcar cufundace cu pișioru în oglinda dă apă curată, să 
îngustază d-odată într-o poceacă îngustă, pră care maistoru Neargăn o șioplit-o în piatră. 
Alceori nu măi găsășci niși o poceacă șî atunși, lipit dă stâncă, mereuț, capț un loc unge să 
puni pișioru pântru pașu care vinie. Asta numa dacă nu vrei să caz în apili uneori învolburace, 
când șî când așa dă linișcice - dă ce spărie - fâncă au numa limpezâmea unui râu dă munce, 
nu șî vigoarea lui.  

 

             
 

Am trecut prân chei, prân fîneață, pră punț dă-le dă să clacină. Am vorbit cu oaminii 
locului, ne-o fost cald șî răcoare, una după alta, da' o vint șî vremea să lăsăm în urmă stânșili 
dă calcar șî să ne apropiem dă Sasca Română, unge ne scoborim la pișioru pogețului, șe să 
clacină în bătaia vântului, ca frunzâli toamna, pântru o binemeritată scaldă în Nera. Pesăcu 
fin ne bucură tălpili șî apa ne zviduie după atâta îmblat.  

Trajem cu ochiu pră malu ălălalt unge să auge givan. Treșem șî noi să vigem șe-i. Iaca,    
ni-s dă la oraș șî le-am afla pră toce. După șe lăsăm sălașu pră parcea gireaptă, după numa 
câțâva metări dăm dă Casa Verge, unge arhitecta Ileana Mavrodin țâne nișce oare dă zâgit cu 
cob, or cum i-am spune noi, în limba noastă, imală. Intrăm, ne arată casa, cum fașe imala, ne 
zâșe câce toace. Da asta-i poveasta dân număru dă vinie. 
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Ne întoarșem cătă pensiune, făloș șî noi, ca șî copiii dân 1981, dă așa drum fain, care   
ne-o ostănit, ca măi dămult, pră moșî noșci sapa.  

 

 
 

Mă uit la molărili copiilor care or făcut tăt drumu ăsta ca șî noi. N-or avut niși barem 
boconși în pișioare-niși vorbă dă țoale dăle dân duchianu dă munce- da' s-o bucurat la tot 
pașu, la tăt cotu, după orișe piatră trecută, la ieșârea dân apă șî dă mândreața care li să 
dășchigea înăincea ochilor. Poace că în viață, îi dăstul numa să vrei, ca să împlineșci câtă 
șeva. Poace îi dăstul numa să vez zâgirea lu Dumnezău șî să ce gângeșci șî tu să fași câtă 
șeva, să dai câtă șeva. Or poace nu, poace îi măi bine numa să așcepț. Da atunși capeț numa 
șe-ț lasă alțî. 

Parcă înșepem măi alcum săptămâna dă lucru după gostâia pră chei. Am auzât că s-o măi 
dășchis un drum nou, tot prân Munțî Banatului. Abia apuc să merjem șî acolo, ca să vă pot 
povăstui.  

                                            Nicolae Grimacovschi & Florina Ariana Colgia 
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Mănăstârea Săraca 
 

 

Sursă text: Mănăstiri din Banat, Ion B.Mureșianu, Editura Mitropoliei Banatului, 1976 

Nu să cunoașce cât dă bătrână îi mănăstârea șe să găsășce pră drumu care să 

dășchige la sud dă Gătaia, da' întră anii 1270-1271 era vecim cunoscută și probea cu toce 

pucerili să nu să lasă bisărișii catolișe, care s-o nătoțât  pră mănăstârili dă la Cenad, 

Caransebeș, Orșova șî dân totă parcea asta dă lume. La înșeput dă secol XV călugării 

franciscani zâșeau în prioru lor că, mănăstârea îi plină dă "schismatici", care-i îmbolgesc șî 

pră alțî să rămâna așa cum or fost. 

Pictura găsâtă dădânjios dă aia dă acuma (Jugecata dă apoi) zâșe locașu nu-i măi 

bătrân dă secolili XVI-XVII. Ăi dă or săpat, în 1973, or văzut că bisărica dă az îi a dântâi 

zâgire aiși șî că nu-i măi dânăince dă secolu XV. Da' toce săpăturili făcuce nu pot să zâcă 

prea mulce, fâncă bucfarili or ars în vremea turșilor. Întră 1552-1716, tot în vremea lor, satu 

Șmlacu Mic s-o cemat Mănăstâre șî bisărica Zemliug.  

La anu 1448 ajunje să fie dată dă Iancu dă Hunedoara lu despotu sârb Gheorghe 

Brancovici, care poartă dă grijă bisărișii. În 1753, la Vârsăț, zugravu Nicolae Neșcov fașe o 

copie a molărului despoțâlor, găsât pră păreț, unge să văd în țoalili lor dă dămult. Tot dă aiși 

aflăm că hramu iei o fost "Adormirea PreaSfâncei Născătoare de Dumnezeu". După aia 

găsâm că ar fi fost "Intrarea în bisărică a Maiși Domnului". 
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Întră 1771 șî 1775 să fașe un inventar șî așa măi aflăm că iera țapănă, cu temelie dân 

piatră, cu boltă dân cărămidă, chiliili, trapeza, șpaisurili șî fântâna îs dân cărămidă. Înuntru 

zâdului să măi găsau crama dă vin șî a dă răchie, dân lemn, sub acoperiș, laolaltă cu un 

hambar, o șură pântru grâu, o șură pântru ovăz șî o cotarcă pântru cucuruz. Afară dă zâd o 

măi avut un grajgi, un șopron cotropit cu lemn șî o fântână, pământ dă lucrat, izlaz, pădure, 

vie șî pruni, încinsă șî la lunjime șî la lățâme pră un mers dă tri fârtaie dă șeas. Tot dă atunși 

am aflat că la mănăstâre șăgeau tri călugări și că nișcând nu or fost măi mulț dă opt, români șî 

sârbi, dân care tăț șciau să scrie șî să șicească baș dacă n-or fost înstruiț în școli. Îs câtă unii 

care zâc că în mănăstâre, prân secolu XVIII, în a măi mare sobă a iei șă fășea școală, în care 

să învăța șî pictura. Dascăl iera Ieromonahu Parhonie dân Șiacova, învățat în gramatică,  

care-i instruia pră copiii dă paori viniț în număr mare la școală.  

În 1778 mănăstârea să închige șî îi alăturată lu aia dân Mesici (az în Voivodina, 

Sârbia) cu icoane, cărț și tăt șe o fost dă valoare. Bisărica mănăstârii ajiunje la parohia Butin. 

Statu, care așa o ajiuns proprietar pră tot șe o avut mănăstârea, o scoace la licitație în anu 

1782 șî îi cumpărată dă funcționaru Ioan Ostoici dân Cimișoara. Lăsată să să dărâme, dă 

urmașî familiei Ostoici, mănăstârea capătă numili dă Săraca. După 160 dă ani, în 1934 

mănăstârea dă pustă, cu formă dă crușe greacă, îi cumpărată dă episcopia Caransebeșului, 

hramu iei fiind dășînăince "Schimbarea la față". 

Florina Ariana Colgia 

 

 

  

 


