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  Șe-i dă nou pră la noi  

La Bocșa, în satu lu Tata Oancea, la bibliotecă, doamna directoare Gabriela Șerban, o 

șinstât pră poetu Ion Ghera, la plinirea a 75 dă ani, organizând lansarea omagială a cărțî șî 

volumu „Suflet dă țăranˮ. Alături dă sărbătorit or fost prieceni lui șî alțî, care îl cunosc. După 

care tăț ș-or amincit șî dă poetu Zaharie Moisescu, prân lansarea unui volum dă poezâie în 

grai, tipărit dă cătră noi, laolaltă cu ortacu lui, domnu Ion Țugui dă la Bazoșu Vechi. 

Ioan Liuț, președincili Asociației Scriitorilor în Grai Bănățan, o țânut "Festivalul Tata 

Oancea", ajiuns la ăl 46-a an. Așa cum șcie tăt natu or vinit poețî în grai, da' măi cu samă 

copii, prăstă 130, care s-or întrecut în recitare. 

Dântră poeț, premiu ăl mare l-o căpătat Ioan Mazur, dân Logoj, pântru care îl grătulăm 

șî noi. 

Asociația „Acasă la Muraniˮ, o făcut "Festivalu Marius Munteanu", cu recitărili 

poețâlor invitaț șî ăle copiilor. S-or făcut cântări șî jiocuri tradiționale bănățăne. 

Primăria Comunei Mașloc, prân domnu primar Ionel Lupu, o dășchis Căminu Cultural 

dân satu Alioș, încălzât șî chicit ca dă părage, iară lumea o împlut sala, vinind să vadă șî să să 

bucure dă sărbare. Asta fâncă sâmbătă, 12 brumar 2022, aiși s-o țânut "Banatul tradițional". 

Or vint copii dă prăstă sace, dân Cimișoara șî Caransebeș, d-or recitat poiezâi. S-or adunat șî 

scriitori bănățăni, "Dân Bănat până-n Bănat"- așa ca-n poiezâia lu Adrian Gerhard. Pă lângă 

poezâie or fost jiocuri șî cântări bătrânie, așa cum să stă la o întâlnire dă oamini, care or țânut 

șî după masa dă prânz, unge or fost pofciț goșcii.  

Pucem numa să ne bucurăm că or înșeput să să facă măi mulce întâlniri în, șî pântru 

Banat, pră care le sprijonim șî-n anii dă vin. 

Grătulăm pr-ăi care-ș țân zâua dă nașcere în vremea asta: Niculina Ursulescu, Aurora 

Rotariu – Planjan, Trifu Șoșdean, Florina Ariana Colgia, Vasile Linția, urându-le sănătace șî 

ani mulț, ca să poată fașe mulce șî bunie pântru limba noastă strămoșască șî pântru Banat. 

Înșepând cu luna octombrie 2022, asociația noastră, laolaltă cu "Casa de Presă și 

Editura Libertatea din Pancevo", o împărțât șicitorilor bănățăni, dân Voivodina, prăstă 2400 

țăitunguri "Cununa", dă la număru 1 la 12 șî noi am trimes în județu nostru tăt 2400 dă ziare 

"Libertatea" tipărice dă cătră frațî dân Voivodina. 

Dășî-năince șicitorii care vor să cumpere foaia Cununa, pot să ne sune la tălifonu 

 +40768113404 (număr cu Whatsapp) or să facă comenz pră e-mail, la 

limbabanatana@yahoo.ro. Șine vră să șicească foaia Cununa, o găseșce, on-line, pă site-ul 

nostru www.vorbireabanatana.ro, la Secțiunea "Proiecte". 
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IOAN MUȚ 
1939-2004 

 
 

 

 

Născut, baș dă zâua poiezâiei, la 21.03.1939 în 

satu Cebza, dân județu Cimiș, Ioan Muț o fost acins dă 

inspirație tăman dă mic. Școala primară o făcut-o în sat. 

După șe părințî s-or mutat în comuna Cenad, învață la 

Școala generală dân Sânnicolau Mare. Întră anii 1953-

1957 vinie în Cimișoara, la Școala Medie nr.5. 

Cum moșu s-o scris la Colectiv, că altcum n-ar fi 

putut ajiunje domn mare, așa cum ș-or dorit baica șî 

moșu, în 1957 pleacă la Bucureșci. Gată în 1959 Școala 

Tehnică dă Activișci Culturali, unge profesor i-o fost 

regizoru Geo Saizescu, cunoscut în tătă țara noastă.  

Dă aiși are diploma dă "Tehnician în specialitatea de îndrumător cultural".   

Cu diploma asta în pozonari, să întoarșe la Simiclăuș, unge capătă sărvici, înșepând cu 

01.07.1959, ca îndrumător metodist la Casa dă Cultură Raională, unge rămâne până în anu 

1966. 

Să mută cu sărviciu la Tribunalu Raional dân Sânnicolau Mare pântru duoi ani șî măi 

pră urmă, alț zășe lucră ca șî contabil la IAS Sânnicolau Mare șî la Întreprinderea Comercială 

dă stat Mixtă ca șî lucrător gestionar.  

În vremea asta, fâncă tare o iubit teatăru, o făcut o trupă dă actori amatori, cu care o 

jiucat șî pântru care o regizat piesă. Or îmblat prân țară în turnee. Măi mult i-o plăcut 

comegia șî poace fi că șî comegia l-o prins măi bine în rolurili iei. Dacă în viața dă zî cu zî 

iera linișcit șî tăcut, când trăbuia să facă comegii iera ăl dântâni. O colaborat cu TVR 

Timișoara, unge o adus pră film poveșcili cu Pipăruș Pătru. 

În 1993, s-o înfințat Judecătoria în oraș, așa că ajiunjie Secretar șăf la Parchetu dă pă 

lângă Judecătoria Sânnicolau Mare, dă unge șî iasă la penzie în anu 1999.  

Numa la câciva zâle, după șe o împlinit 65 dă ani, la 24.03.2004 să suie la Dumnezău, 

în lăcrămili lu ăi dân familie șî aducând regret pântru tăț ăi care l-or șciut: bun, vesăl întră 

lume șî tare șod la givan. 

Dântră scriitori, ăi care l-or cunoscut, șî-l măi amincesc șî acuma, cum să strânjea 

laolaltă cu iei șî le povăstuia, dă rigeau până le săreau bumbii la chimeașă.  
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Dus dântră noi, mult prea iuce, o lăsat în urmă înregistrări la Radio Cimișoara, câciva 

schiță șî multă bucurie în gândurili lu ăi dă l-or cunoscut. 

O înșeput să așcearnă pră urcie poveșci, în vorbă bănățană, numa după șe o ieșât la 

penzie.  

Da' ăl măi binie i-or reușât schițâli șicice la radio, unge o putut să aducă prân glasu 

lui, babili dân sat șî cum s-or cântat șî cum or givănit, veșinii, muierili șî bărbațî, ăi dă 

dămult, întâlnirili întră oamini șî întâmplărili dân sat, baș așa cum or fost iei atunși când iel o 

fost copil șî măi târzâu când șcirili șî tilivizoriu or înșeput să fie măi căptace dăcât întâlnirili 

întră oamini.  

În timpu cât o trăit nu o tipărit, nicăuri, poveșcili scrisă cu atâta drag în vorba bătrână 

a lu baica. În tătă vremea ș-o dorit să nu să piardă vorbili noașce, da' viața nu i-o măi dat zâle 

ca să ghece dă zâs șî scris toce potchili pră care le-o avut prăgăcice în ches. 

Florina Ariana Colgia 

 

Virtutea militară 

    Vro șinși inșî îl ascultau pră moș Cochela cum o luat el Virtucea Militară în a doaua bătaie. 

- Mă, soldațîlor șî noi românii șî niemțî într-o vale șî nu pucem să-năintăm că neșce rușî, 

pringeau-ai-ar vodca, nu ne lasă să măi 'naintăm șî să prăluăm convoiu dân geal așa cum o 

fost orginu. Șe cregeț că fac io atunșea? 

- Spune-ne, moș Cochelo! 

- Apăi până nu văd dețu cu răchie pră masă, nu vă spun, că mi s-o uscat gâcleanu! 

    Ăi patru s-or budulit prân pozonare șî i-or făcut voia lu moșu, care mintunaș l-o șî aruncat 

pră gâclean.  

- Ăhă, acuma da! Mă sui într-un prun șî cu cucăru mă uit să văd șe fac rușî. Șe cregeț c-or 

făcut rușî? Bată-i potca! Beau votcă. 

- Dă unge ai șciut că-i votcă?  

- Hă, hă! Dacă o bătut vântu dă cătră rușî cătră noi ș-am sâmțât putoarea aia. Că un neamț dă 

lângă mine o șî dzâs: das ist șnaps! Ai, maica voastră dă bețâși! Pâce acolo am ajiuns? Mă uit 

măi bine șî văd că tri rusneași îs treji, șî ășcia ne țâneau în loc cu ăle tri cățăle! 

- Apu șî v-o fost frică dă tri câni? 

- Mă, motântocule! N-ai făcut cătanie? La mitralieră le măi dzâșe șî cățăle. Apăi mă scobor 

dân prun șî mă prezânt la domn căpitan Caracoancea să-m dea pușca mitralieră, cu lunietă, ca 

să-i răpun io pră rușî. Iau pușca mitralieră cu lunietă, mă sui în prun șî mă leg dă prun. 

- Da dă șe-o trăbuit să ce lieji dă prun? 
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- Phă, audzî, dacă mă pușcă rușî, să nu pic d-acolo să-m rup vro mână or vrun pișior șî să mă 

trimită acasă în copârșău, șiunăvit! Așa vedzi, mă, dântâni îi țâui p-ăi tri cu cățălili șî țî-i găt 

mintun! 

    Un căpitan d-a lor, baș o loat votca dî la gură, când m-o vădzut în prun... Îngireaptă 

piștolu cătră mine să mă pușce! Ha, ha, ha, maica tea, stai… a mieu ieșci acuma, șî-ngirept 

pușca mitralieră, cu lunietă, cătră el șî trag girept în țava lui dă la piștol șî-i împlu ochii dă 

fedăre! Ha, ha, așa! Ăialalț rușî, când or vădzut că nu-i dă glumă cu Cochela, or măi tras dă 

doauă ori … dân votcă … șî-nșep să vină cătră minie! Au, vina maichii voastre dă bețâi, 

acuma să vă văd! Măă! Șî-ncep să trag mă frațâlor, șî trag, șî trag șî ășcia vin, gavăt mult, 

suce, mii, șe, măi. Șî trag șî trag, ș-ășcea iar vin cu miili, că n-am avut vremie să-i număr. Șî 

iară trag, șî iară trag… 

- Audz, moș Cochelo, da când ăi măi încărcat? 

- Șe! Ăi măi avut vremie să încarși? Ha, ha, ha! 

 

Bagajâli 

După șe m-am suit în tren la Cimișoara, să mă duc la Caransebeș la nepotu mieu, 

care-i cu sărvișiu acolo, îm pun străițâli pră polițâli dân compartiment șî mă pun să fac 

fruștucu.  

Am mâncat, nu-i vorba, năince d-a pleca d-acasă, crumpi cu gălușche, numa ășcia nu 

țân dă flămânzală, numa ce umflă la foale. 

Așa c-am scos dân straiță un comat dă la șunca dânăpoi dă la porc, pită, șiapă, 

părădaisă șî piparcă iuce. 

N-apuc să bag prima bucătură în gură, c-aud pră târnațu dân tren larmă. Mă bâzgoi să văd 

șe-i. Conducteriu ăla s-o împegicat dă nișce bagajă șî să șupe la minie mâniat: 

- Să-ț puni mintunaș băgajâli la locu lor, nu să le laș pră conc ca să să împegișe lumea 

dă iele. 

- Nu le pun, dzâc. 

- Agică cum nu le puni? 

- Nu le pun șî pașie! 

- Mă, omule, îț drăsăz procest verbal șî plăceșci pră loc șinși mii dă lei. 

- Poț să fași șe vrei, că nu le pun. 

Conducteriu nărăvos, îm fașe proțastu verbal să-i plăcesc pră loc ăle șinși mii dă lei. 

- Apui mă omule, ț-o fost greu să-ț puni băgajâli la loc șî să nu plăceșci ăi șinși mii dă 

lei? 

- Le-aș fi pus cu dragă inimă, numa, nu-s a mele! 

         

 

 

 



6 
 

ANA NICULINA URSULESCU 
 

 
Ana Niculina Ursulescu & Ioța Vinca 

 

 Parcă-i bine ca atunșia când creșci șî pleși în lume să nu-ț zăuiț graiu șî viața pră 

care le-ai trăit. Nu dă alta, da' poace fi că-ț dau pucere pră unge ce duși. Tăman așa s-o 

întâmplat șî cu muierea bună dân povasta dă az. S-o șpățârit prân totă lumea, da' iei tot vorba 

șî satu în care o dășchis ochii i-s măi draji. 

  Are șî pră șine să săminie. Mama, Mărioara Sîrbu, o scris bănățăneșce dân 

cinereață șî o învățat-o dragu dă cultură șî frumos. Uzdâniu, satu iei natal, i-o dășchis drumu 

cătră grai, jioc, recitare, bină șî teatăr. Așa o ajiuns să jioașe cu Ioța Vinca, ca actor amator, șî 

măi târzâu, când o trăbuit să jioașe șiniva rolu lu Părăschie pântru tilivizori, or cemat-o pră ia.  

 Îș aminceșce, cu drag, ca bine s-or înțăles în vremea aia toț, cât dă făloș or fost să 

jioașe laolaltă, măi cu samă că o fost bine primită în grupa dă actori a lu Ventilă Agraru, care 

o fost sprijonită dă uina Lenuța, muierea lui, care căpta căș, cilimuri, decor, fășea colași, turtă 

șî tăt șe trăbuia pântru filmări. 

 Asta i-o dășchis alt rol, în filmu Tinerețe frântă, făcut în 26 dă zâle, alăturea dă 

Dan Puric șî Adrian Titieni. Iei i-or învățat cum să jioașe, bănățănii noșci i-or învățat vorbili 

bănățăne.  

 Teatăru i-o arătat calea dă mers înăince, dă clăgit o viață pă ia. Pră urmă o vinit 

lucru la Radio, cu copiii, pântru care o șî înșeput să scrie cărț. În grai o scris măi puțân, fâncă 
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o trăit vremuri în care graiu o cam fost dat d-oparce. Da' graiu n-o șciut că nu-i baș slobod 

întră domni șî i-o curs dân peniță, pră urcie, așa că are scrisă poiezâi șî carcea Vine Moș 

Crăciun, unge spunie poveșcili dân sat.  

 Dă la radio o ajiuns la televiziune șî măi pră urmă, vreme dă patru ani o givănit  șî 

prezentat tăț poețî pră care i-o găsât. În 48 dă întâlniri o făcut emisiunea Un poet, o poezie.  

 Șî să întoarșe - o că n-o plecat nișicând - iară la teatăr, pră care nu-l poace zuita. 

Dacă-l jioacă măi rar în ultima vreme, fâncă nu să măi găsăsc săli pântru așa șeva, îl tradușe 

dân alce limbi șî scrie articole dăspră maistoru teatăr în revista Drama, dân Vârșăț.   

Șî dacă are mulce alce premii, în teatăr, proză, creație religioasă, satiră șî umor săcesc, 

iaca doauă i-s măi aproape dă inimă. Pemiu Sfântu Gheorghe dă la Drumuri de spice, care 

o leagă nu numa dă Uzdâni, da șî dă marili nume dân poiezâia românească. La Sremska 

Mitrovica o căpătat premiu Orologiul solar șî titlu dă Cetățean de onoare al orașului 

imperial Sirmium.  

Când am întrăbat dî șe scrie, șî măi cu samă dî șe bănățăneșce, răspunsu o vinit iuce: 

"trăbă să vorbesc așa cum am învățat dă la mama. Aiși limba literară o învățăm după șe 

merjem la școală".  

Cu Banatu în suflet crege că atâta vreme cât îs concursuri cu recitatori, iei pot orișâcând 

să să întoarcă în sace, unge să givănească cu-ăi bătrâni șî așa vorbili să nu să piardă.  

Ca orișe bănățan să gângeșce să măi facă șî altșeva ca să vadă tăț șe maistori o avut 

Banatu în totă zâua șî-n tot lucru, așa că o făcut șî emisiuni pântru păstrarea lucrului lor. Vrea 

să arece la tăț cum, în parcea asta dă lume, baș, s-o cusut cu fir dă aor.  

Florina Ariana Colgia 

 

Cârnațî 

 

Na, că am prăstat! 

M-or bătut ei la cap dzâle întrăji, dar n-or răușât dân dată, că șî io mi-s tare dă cap! 

Dar până la urmă, șie să spun? M-am sușit. M-am sușit pântru că m-am ghingit că poveșcile 

așcea (care nu-s numa poveșci că...) s-or întâmplat în copilăria mea șî trăbuie să le audă șî 

alțî. Șî cum nime nu măi stă prângă foc sara la șădzâtori, apu... dzâc: să mă dau târgului șî să 

le povestăsc șî pră limba mumii. 

Întâni trăbă să șciț că pră vremuri iarna o fost iarnă, cu neauă, cu sloieț la streșâni șî 

cu potmal făcut dă Moșu or la socac or în anvlie.  

Dă mâncare s-o șciut că să fașe: șeva cu lingura (dzama dă crumpi, vro vardză dulșe 

or madzăre cu ceacă, crumpi friț șî dă doauă ori pră săptămână (miercurea șî vinerea) păsulă. 
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Carne – duminica șî dacă ai avut năroc, poace jioia. Dacă nu, Mama ce mă măi bucura jioia 

cu o scovardză or nieșce pocărăi prân cioac’e. Păturată or plășintă – numa duminica! 

D-aia măi mare mirarea o fost când Muma mea Ana o întrăbat:  

- Să fiu fript câta cârnaț?   

- Îi sărbătoare? – l-o întărisat moment pră Moșu meu. 

Șî dăloc m-o șî luat la jioc. Aveam noi un jioc numa a nostru. Nie apucam dă subsori 

șî nie sușeam până ameţam şî strâgam, dân răspuceri, ca să schimbăm direcţia, unu „Polka!” 

șî alălalt: „Ianoş!” 

Când ne-or dat afară dân cuină, Moșu o scos dân ches doauă - tri nuși (că avea 

tătdăauna nuși prân cheasă) dă care nime nu şcia cum dă le-o găsât dă pră unge le ascungea 

Muma mea Ana, şî mi le încinsă: 

- Aşa m-o rănit pră mine mama mea: cu nuși şî cu urme, șî cu poame, șî cu smochine, 

șî cu cârnaț şî cu cartaboş! 

Asta o fost altă poviastă a lu Moșu meu. Îi plășea să-m spună poveșci în care ”al tare” 

o fost iel. Nu șciu cât agevăr era în iele, șciind-o pră Baba Floarea (mumă-sa) dă care să 

cemea, vrodată, șî Moș Ilia, săracu! 

 

Am cam gătat nușile. Moșu o măi scos dă prân cheasă nieșce boambe dă păsulă, un 

dărap dă „manilă”, nieșce cunie șî o troacă dă mășâni. 

- Cie fași cu mășânile, că nu aprindz tu niși șporeriu, niși cuptoriu? Le apringe Muma 

mea.  

Moșu pusă jiejitu la gură șî jâmbi a râge: 

- Asta îm trăbuie! Trăbuie pântru șeva anume! Dacă nu spuni la nime, ce iau cu mine 

când mă duc într-un loc! – Șî îm’ făcu cu ochiu’! - Brita îi în chesu alălalt! 

Ș-atunși numa cie audzârăm bombocind pră Muma mea, dă sub coș: 

- Mare mienună! Uită-ce tu la iel că anu ăsta nu o înșeput niși un cârnaț! Niși nu-m 

vinie să cred! – Șî pră urmă vorbi măi tare, ca să o audzâm șî noi, că ne mutarăm pră trepce, 

să fim măi aproape:  

- Vedz că să poace! Vedz că nu mori dacă nu mânși cârnaț numa îi laș la nepoată!  

Uită, prântru asta, cu marie drag, frig astădz, pântru toată lumea, vro doi cârnaț măi miși. Vrei 

să-i scobori?  

 - Vreau, cum să nu vreau, dar mă ţânie niepoata lângă ea să-i spun păţania lu tată-su! 

 - Lasă tu păţania lu tată-su pră altă dată. Acuma să iei cârnaţî de pră coş şî să mi-i dai. 

Omulie, vrei să mă prindă amiadzu fără prândz? 
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 - Audz, nu şci tu dî cie m-or cemat a lu Iepure la ei ? Or avea nujdă dă minie? să tot 

trăjiea în lături  Moșu meu șî nu baș cucedza să să uice la Muma.  

 - Măi! – să răstî la el Muma, tăman așa cum să răsta la minie când mă cema la șină șî 

io nu viniam. Tu audz șie spun io? Care a lu Iepure? Șie le trăbuie lu alu Iepure să ce duși tu 

la iei în vremea prândzului?! Ia adă tu cârnaţî! Moment!! 

Șie să facă săracu? S-o răgicat să ia cârnațî dă pră coș, cam la lece, dă fapt… S-o 

răgicat în jiejice, s-o încins câta, ba o șî sărit nieșce țăntimetări dî la pământ ca să ajiungă la 

cârnaț. Șî i-o ajiuns. Numa că nu or fost pră placu lu Muma. Să uită lung la ei, să uită lung la 

Moșu, să măi uită la cârnaț șî înciepu a să cânta baș ca la mort: 

”Iu, Doamne, cârnațî mei,  

Șe-o făcut Al Rău cu ei!  

C-ăsta nu-i lucru curat 

Cum cârnațî s-or scurtat! 

Or strâgonii or vinit, 

Șî atât s-or chinuit 

Până or scurtat cârnațî 

Baba Floarea șî fârtațî!” 

Muma o fost vecima roșie ca macu. Mânioasă foc șî pară. Dar aia că o băgat-o pră Baba 

Floarea în poviastă, aia îi pântru că la noi în casă oricum Baba Floarea o fost dă vină prântru 

toace lucrurilie năcurace. Pântru că i-o plăcut să ne strâșie duminișile șî Sărbătorile. Așa 

povesta Muma mea.  

- Să şcii că îs strâgoni în casă! Să vedz că bătrânitura aia nu s-o lăsat până nu m-o 

adus toţ strâgonii la mine sub coş! C-am vădzut cu ochii mei: cârnaţ or fost întrăji. Cu ochii 

mei le-am vădzut capeţî amândoi, legaţ aşa cum i-o legat căsapu când i-o făcut! Că m-am 

uitat ghes la coș. Că ce șciu șine ieșci! – s-o întors ea la Moșu. Șî dacă tu ai fost cumince, șie 

o putut să li să întâmple, maica mea, Doamne?!  

Or ieșît toț câț or fost în casă, care dă pră unge or fost pitulaț, s-or mirat șî ei cum s-o 

mirat Muma, ba lu Mama mea i s-o băgat șî o frică:  

- Iu, doamne, dar dacă o fi fost vrun lotru?!? 

Dar Muma o astâmpără: 

- Unge, lotru?!? O tu nu vedz că îs întrăji, numa scurtaț? 

Șî, dă fapt așa or fost: întrăji, numa scurț. 

 

Numa Moșu mă trăsă pră mine la o lăture:  
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- Tot îi bine până nu probeșce cârnațî șî nu i să pringe vro mășână în ghinț! Șî numa 

șie am ghingit că am scăpat! Șci troaca dă mășâni pră care ai vădzut-o? Șci că ț-am spus că 

am în ches șî o brită? Apu, le-am folosât, că nu le țân în ches dă flori dă cuc! Numa tu vedz 

dă șiere la prândz să-ț gea cârnaț dî la capeț. Spunie că nu mânși până nu îț dă baș d-acolo. Șî 

vedz să nu ce vadă careva că scoț mășâna dân cârnaț. Ai grijă. C-am tăiat capătu, am mâncat 

dân cârnaț șî iar am prins capătu la loc cu mășâna. Apu, șier șî io să-m gea un capăt dă cârnaț, 

că măi mult nu-m dă babâ-ta niși să mă încing. Șî cu al patrulea, o fi șie-o vrea Dumnedzău!  

 

 

 

Cum să fași să scăpi dă dor  

se dedică lu Ionel Stoiț 

 

N-am scris până-acuma-n grai 

cum dă mică învăţai 

să vorbesc ca la Uzdâni.  

M-am vindut la capi străini  

să mă publișie-n bucvare.  

Şî vădzui: nu-i lucru mare! 

Şî niși dă fală nu-i prea 

Aşa că... mă întorc la vorba mea...  

Am şî dă dragu cui:  

dă dragu Stoiţului,  

a poveşcilor șie scrie 

ca să facă bucurie  

la ortași şî la veșini,  

la săceni tot măi puţâni,  

la toţ pră care i-o lăsat  

dân Torac când o plecat  

să capce viaţă măi bună.  

Nu i-o prea păsat dă mumă 

când s-o dus, c-o fost fișior... 

Dar, bătrânind, l-o prins un dor... 

La-nșeput, ca la noi toţ,  

i-o strâns dân inim-un colţ.    

Dar s-o amăjit că treșie... 

N-o trecut. Nu vrea să pleșie.  

”Ăsta-i doru’!” – ş-o dat sama.  

Şî d-atunșia ca la mama,  

ca la Torac, scrie-ntr-una:  

o poiezâie, măi una, 

o poviastă ori o snoavă -  

vorbe dulși, fără otravă. 

 

În grai simplu dă la ţară  

la „băltoacă”-i dzâșie „bară”,  

„strada”-n Torac îi „uliţă”,  

„fetişcana” îi „feciţă”... 

ş-uită-aşa umple poscrisu... 

 

Dar rămâne doar cu visu...   

În sat or murit bătrânii. 

Îl cam latră-acuma cânii 

când colindă-n lung şî-n lat  

străzâle șie le-o zuitat. 

Ş-ar vrea inima la loc ... 

Poace – d-o avea năroc- 

ş-o lăsa în vrun ambari  

doru, agăţat dă pari... 
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Asta fu un lucru bun! 

 

Se dedică lui  Vasile Barbu - BARONU,  

în cinstea inaugurării Muzeului literaturii 

române în grai bănăţean  

 

N-ar fi fost Uzdâniu șie-i 

dă n-ar fi vinit Bencei, 

poet șie critică-n grai 

șie crege el că-i cu bai. 

Cu mâna pră suflet spun: 

asta fu un lucru bun.  

 

În sat l-o adus Baronu 

(c-aşa-ş fașie-n străini - omu). 

Şî, cum fașie festivaluri,  

serbări, miesă ş-alce baluri,  

toţ îl captă, toţ ar vrea 

cu el binie să să gea, 

macăr că şî iel sminceşce. 

Na, nu-i bai, că-i omineşce! 

 

Şî...să nu-m zăuit givanu... 

Șie vruşăi? Să-l labd, icleanu! 

Un Baron avem în sat.  

Dî șie n-ar fi dă lăbdat?! 

N-am vrut să vorbesc dă baluri... 

Vruşăi să vă spun că-n faluri 

uzdânenţî să vorbeasc,  

să sfătuie, să sfăgesc - 

c-aşa o lăsat Dumnedzău 

să broceşci în graiu teu. 

 

Şî vruşăi, dă fapt, să spun 

șie socot io lucru bun: 

macăr că nis toţ rumâni 

fac rămaş că şciu puţâni,  

rari prișiep cum să vorbea  

în vremea lu baba mea. 

 

E, ş-atunși, șie-i gece-n cap  

lu Baronu, dântr-o dat? 

"Uniune" să ne facă, 

şădzători, ca să ne placă, 

festivaluri câce vrei 

şî să-l ceme pră Bencei. 

 

E, aiși când am ajiuns 

n-o măi fost nimic d-ascuns, 

planuri or buit în lumie 

şî numa șie-aud că spunie 

Baronu, fără sfială,    

(om, cu care ni-s dă fală):  

 

- Oamini buni, șiuliţ la mine!   

Tot șie dî la bușium vine 

şî dă șie Baronu şcie - 

d-acuma şî pră vecie 

o rămâne testament: 

oamini, scrieri şî talent! 

Pră toţ Baronu vă pune-n 

Muzeu limbii străbune!!! 
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POEZIA BĂNĂȚANĂ 
 

 

Ce-o pățăsc io cu veșina 

 

Bună sara, dragii mei, 

Io-s Săveta din Coșcei. 

Cum să spun, ăsta-i un sat 

Câta cam nedezvoltat, 

Numa că io m-am trugit 

Ca să mă dezvolt rapid 

 

Și-acuma m-am emancipat, 

Așa că profesiunea 

Mi-s „doamnă dă bulevar”. 

Să plec din satu natal, 

Că-n idei și-n tot ce-aveam 

Tare ne diferențiam. 

Io șî cu aia - veșina 

Voi o știți pe Gheolina, 

Aia a lu Pătru Mandu 

Care colindă tot satu. 

Ea are pretențiuni că idealizează, 

Da tot ne dezinformează, 

Da-ia-odată să vă spun 

I-am dat cu capu dă prun, 

Ne-am sfăgit păntr-un cocoș, 

Să nu spun șî păntr-un moș. 

Zâce că nu să cuvine 

Să stea cocoșu la mine 

Șî că găina cu oauă 

Trăbă s-o-mpărțâm în daouă, 

 

 

Că cocoșu, spun, săracu, 

Numa că n-o dat dă dracu, 

Săre gardu, iși, colea, 

La min, la veșina mea. 

Fașe oauă, fașe pui 

Șî iar îi a nimănui. 

Ba la mine, ba la ea 

Vrea găina, ori nu vrea. 

Șie să-mpartă o viață-ntreagă 

Un gard ș-un cocoș dă treabă, 

D-aia io m-am hotărât 

Să plec la oraș rapid 

Io acuma recunosc 

C-am planificat pă dos 

Ș-am greșât procentual 

Da la noi, asta-i normal, 

 

Cu inflațî și reflacțî 

Prestigiu șî indicațî. 

Acu duc doru dă sat, 

Dă ou șî cocoș lăsat 

Șî dă cuibu dân grăgină 

Șî dă biata mea veșină; 

Ba nu-i „biata”, s-o ia dracu, 

C-acu are cocoșî...patru. 

 

Aurora Rotariu Planjanin 
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POEZIA BĂNĂȚANĂ
 

Toamnă pă Murani 

 

Toamna-m cage pă Murani 

Lunecând dulșe la vale, 

Fărburi adunace-n ani, 

Să astrâng șî cânt-a jale. 

  

Larmă fașe o păsară 

Șî în damf dă pită coaptă 

Zâua să întoarșe-n sară. 

Dân fântână să adapă 

  

Cumpăna sprijoană-n șeri, 

Doru ăl dă sat mi-l plânje, 

Că-i bitang pră nicăieri,  

Numa lapta l-ar măi stânje. 

  

Sună gealu, sună valea, 

Dă trâmur duios dân coardă, 

Moșî ș-or trugit călarea 

Ș-acum așceaptă-n poartă. 

  

Treșe toamna dă Murani 

Ș-altă iarnă ne-acotroape, 

Sap-izvor armiji pogani, 

Primăveri ... să să adape. 

 

Florina Ariana Colgia 

 

 

 

Sămne dă toamnă 

Iaca o trecut șî vara 

Po șî dă-i trecută șei, 

O gătat bagsam mandatu 

Ș-o plecat în treaba ei. 

 

Vedz tu, să măi schimbă vremea 

Poace că o fi măi bine, 

Am scăpat dă năbușală 

Dă călduri șî focărime. 

               

Am rămas gazdă cu toamna 

Mâzgălită dă rujină, 

Uită s-o măi rășit vremea, 

Poace fi șî ploi să vină. 

               

Prăstă dzâuă suflă țugu 

Bruma căge până-n zori, 

Trec pră sus țâpînd dăparce 

Șâruri negre dă cocori. 

            

Norii grei să duc ca plumbu 

Parc-ar fi poșori dă smoală, 

Soarili doar prântră jene 

Ne priveșce cu sfială. 

              

Să ascunge-apoi în bură 

Tot măi șcers ca o oglindă, 

Iar pră cîmpu fără viață 

Frundzâlii în stol colindă. 

              

Vântu bântuie aiurea 

Prau cu gozoce îmbină, 

Freamătă prân văi răchita 

Cu podoaba dă rujină. 

              

Toamna o vinit pră plaiuri 

Îmbrăcată-n țoale groasă, 

Să îi țână dă scuceală 

Când îi vremea friguroasă. 

              

Pân-atunși pră câmp, pră vale, 

Pră izlaz șî prăstă sace 

Treșe țantoșă șî lasă, 

Ierburi, flori șî frundză moarce 

 

                   Ilie Dragalina 
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Trășe iarna 
Fuljii ge nea mi-așcern calea, 

Totu-i alb ca o lumină, 

Ș-un opaiț, furându-m’ jalea, 

Arge-n doruri șî suspină. 

 

Trășe iarna la fereastră 

Lăsând florilii ge gheață, 

Șî cu ea, gin viața noastră, 

Măi pășășce-un an în față. 

 

Păstă sat colindătorii 

Să adună rând pă rând, 

Cântă-n pragu’ sărbătorii 

Doru’ meu șe-l am în gând. 

 

Ninje-ntruna păstă sat, 

Parcă ăi bătrâni, gin șeri, 

La moară s-or apucat – 

Máșină gin răspuceri. 

 

Pâcla să așcerne-n valea 

Care-n umbră o rămas… 

Bunii mei nu găsăsc calea 

Să să măi întoarcă-acas’. 

 

Fumu’ să răsfiră-n șeruri, 

La ăi care or plecat… 

Șî cu el măi mulce doruri 

Să înalță răspicat. 

 

Colași pregăciț pă masă, 

Cozonacu’ în cuptori, 

Nu măi îs la buna-acasă, 

Cum erau ge mulce ori. 

 

Mă ivesc iară la poartă 

Șî mă uit cu dor în sat; 

Baș ge-i dă afar’ cu zloată, 

Tot s-auge-un colindat. 

 

Gin vale grăbesc să vie 

Șleahtă mare ge copii, 

Numa’ tu, copilărie, 

Nu ce măi grăbeșci să vii. 

 

Claudiu E. Românu 

 

 

 

Găitanii ăi albi 

 

Găitanii albi să-nchină – 

Foștomoașe-s pră grăgină, 

Givănesc bălțâli-n șoapce 

Ajiunsă dă dor dă moarce. 

 

Bântuie dân zori în sară 

Fumu sur dă prăstă sace; 

Săniili-n omături ară, 

Dorurili-s înghețace. 

 

         Violeta Tipa 

Bănățeni făloși 

 

C-așai în Banat să șcie 

Vin goșci pă omenie 

Șî vin fraț șî vin surori 

Pă la noi dă sărbători. 

 

Țâne Doamne tot Banatu 

Dă la un capăt la altu 

Bănățene nu zuita 

Că Banatu-i fala ta. 

 

Asta-i ruga bănățană 

Toată lumea-o bagă-n samă 

Două dzâle șî tri nopț 

Djioacă moș, djioacă nepoțî. 

 

Torogoțâli ce-mbie 

La djioc șî la vesălie 

Nu zuita frace Ioane 



15 
 

Că la rugă nu să doarme. 

 

Trec coșii, mășâni bogace 

Dă la noi șî alce sace 

Trec în sus șî trec în jios 

Numa bănățăni făloș. 

 

Voi fece șî voi fișiori 

Țâneți mândre sărbători 

Tră să le purtaț cu fală 

C-așai vița bănățană. 

 

 Ion Gheorghe Seculi 

 

Glumă 

Am tot așciptat asară,  

Moș Crășiun să să coboară, 

În cuptoriul ăl dă plieu, 

Că io nu am ,,șemineuˮ 

Dă pră casă, Moș burtos, 

Să lunișie pră coș în jios! 

Mă gângiesc că n-o închipat,  

Că nu mi-s baș dă lăpădat! 

M-am tot uitat în obor, 

O trimieci un ajiutor! 

Nimi-n lumi n-o vinit, 

Așa că m-am ogoit! 

Sî cum toacie li-am gătat! 

M-am pus numa câta-n pat! 

Cried că iut am adurmit,  

La minie baș nu o vint!...  

 

              Camelia Danciu 

Rar, dă doauă ori pă dzî 

Cum aveam lipsă dă bani, 

M-am dus la oraș cu vaca 

A bătrână, făr-un corn 

Ca să o dau la ORACA. 

 

Am plecat cu noapcea-n cap 

Dân Susan cu ea pă jios 

S-ajiung dăvreme-n oraș 

Cum m-o pricit Tie-ăl Gros, 

Dă-i căsap la abatori: 

„Șe țî-i suta, șe țî-i mia – 

Mișc-o țâră dân urechi 

Ș-o dai la calitacea-ntâia! 

Asta pot să-ț rândui treaba 

Dar s-ajiunji până la șapce: 

Dai șe trăbe, unge trăbe 

C-altfel, Petre, nu să poace!ˮ 

Brândza dă oaie, răchia 

Să șciț c-or făcut menuni 

Mă bace-Ăl dă Sus dă vă mint 

Că n-am căpătat bani buni. 

 

Așa că m-am măi vorbit 

Cu Tie-ăl Gros ca la doauă 

Să-l omenesc în piaț 

La berăria a noauă. 

 

Cum mă bâzgonam pă Dâlmă 

După țâțâni pântru poartă 

Prî la tandări șî tărăbe 

Dă șine dau? Dă Ion Boată, 

O țâră călămășât – 

Primu bărbat a lu Lina 

Veșina dă păstă drum, 

Îm pusă p-umere mâna 

Șî dzâsă: Mă frace Petre, 

Poț șî tu să dai o bere 

Că rămășăi fără bani 

Șî dă marț fără muiere, 

Că o fost slabă dă mince, 

Prostâtă dă finu Ches, 

M-o lăsat! Șî pântru șe?!? 

Șică mă-mbătam cam ghes!... 

Să nu credz că mi-i ușor – 

Îi tare greu, habar n-ai... 

- Mă Ioanie, spunie girept 

Cât dă ghes ce îmbătai? 
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- Dacă tot ieșci curios, 

Uice-ț spun, dzâsă Ion Boată, 

Rar dă doauă ori pă dzî, 

Da-n toată sara o dată... 

 

              Petru Andraș 

 

Umbra bunișii mele 

Oceșâtă – luna ruptă 

Scarmănă în gând, străină. 

Mă pomen târdzâu în noapce 

Așceptând Buna să vină... 

 

Bace-n poartă: șoc! Șoc! 

Ca un vânt tăcut dă sară, 

Îm mut ochii în alt loc – 

Păstă niegura d-afară. 

 

Toamna reșe, dărinată, 

Cu o noapce plină-n stăle, 

Pă un stei șădzând la poartă 

Parică-i umbra Bunii mele. 

 

N-o aud, că nu mă ceamă, 

Nu-i văd ochii ăi frăbinț, 

Doar un câncec – bag dă samă 

Cage-n dor dân șeri cu sfinț. 

 

Șoc! Șoc! Măi bace-o dată 

Șî mă uit să văd măi binie, 

Poace toamna-i mâniată 

Ș-o trimes vântu la minie. 

 

Niș nu șciu șe s-o-ntâmplat, 

Toace s-or oprit în loc, 

Șăd cu fruncea pă ochece, 

Sufletu mi-i numa foc. 

 

Lapcili în raină nu-i, 

În cârșiag – un strop dân râu, 

Dântr-o pită – nu șciu, Doamnie, 

O-ncolțât un bob dă grâu... 

 

În poiană la izvor 

Unge pașî-m țăs în soartă 

Șăd toț caii-mpegecaț 

Cu o lacrămă sărată. 

 

S-o dus Buna după ei 

Mereuț – fără zor mare – 

Cu un zbiși strălușitor 

Ca o rază dî la soare 

 

S-o dus baș în noapcea asta 

Șî să pierge-n gându meu 

Aplecată-n altă lume 

Unge-oi zăbovi șî ieu... 

 

 Adrian Gerhard 
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COMORI DĂ VORBĂ BĂNĂȚANĂ 
 

 Hâceșu (Hitiașul) îi satu bunișilor mei, locu în care, ca șî copil, am vădzut pântru 

prima dată obișeiurili dân bătrâni. Aiși am făcut ochii mari la Crășiun, în fața mărului (pomu 

dă Crășiun) țăsut dân paie șî plin dă nuși șî miere; aiși am învățat jiocu d-a menga șî alce 

jiocuri copilăreșci; aiși am vădzut neviestili jiucând salba dă bani la jioc șî atâcea alce 

minunățîi care m-or intrat în suflet pântru totdăuna. M-or format ca suflet șî drum dă mers în 

viață.  

 Am țânut legătura cu Hâceșu. Acolo era muma dulșe - bunica mea, o muiere blândă șî 

bună. Ea ne fășea, mie șî lu soru-mea, ăle măi bune mâncăruri, mie-m plășea ăl măi mult 

păturata, dar șî alcili... Muma dulșe iera o enciclopedie dă cântări șî balage, poveșci tare 

frumoasă, care m-apringeau imaginația. Dî la ea șî dă la alțî dân sat, am strâns, întră anii 

1969-1970 mulce „producții artistice”, cântări dă dor șî jale, cântări satirice, balade, 

descâncișe, bocete, poveșci etc. Toace așcea la un loc îs în monografia folclorică a satului 

Hâceș. Găsâț aiși câceva cântări lirice luace dân lucrare.     

                                                                                                               profesor Lucia Popa 

 

 

Nana, chică galbănă 

 

Cum nu-i doru marie cânie, 

Prăstă mulcie gialuri vinie 

Șî nu vinie cum să vinie,  

Că vine girept la mine 

Șî să bagă-n sân la pielie, 

Mă cupringi-un dor ș-o jălie! 

Refren: 

Nană, chică galbănă, 

Doru tău mă liagănă, 

Șî mă liagană frumos, 

Să nu cad dân brață jios. 

Au, măi nană, țucu-ț gura, 

Sara când răsărie luna. 

 

 

Frundză viergie, frundzuliţă 

 

Frundză viergie, frundzuliţă, 

Am avut o mândruliţă 

Ş-am lăsat-o să măi criască, 

Mincie-n cap să dobângiască.  

Dar dă când o am lăsat, 

O criescut, s-o măritat 

Şî dă minie s-o zoitat. 

Şî nu m-ar fi cu bănat,  

Dacă s-ar fi măritat  

Dî la noi al trilea sat. 

Dar mândra s-o măritat 

Dî la noi a trilea casă 

Şî mi-i inimioara arsă. 

Ies afară şî o văd, 

Tun în casă, ş-o aud, 
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Frigurili-atunși mă prind. 

Grielie-s doamnie frigurili, 

Dar măi grielie-s dragostili,  

Că dă friguri dzași în pat,  

Dar dă drag umbli turbat.  

Dă friguri boleşci şî-ţ trieșie, 

Numa dragu cie topieşcie, 

Dă friguri cie izbăvieşci, 

Numa dă drag pân trăieşcii. 

 

 

Du-cie dor ungi cie mân 

 

Du-cie, dor, ungi cie mân, 

La bagia la căpătâni 

Şî spunie-i că mânie vin. 

Şî dă cie-o-ntrăba șe fac,  

Spunie-i că eu dă dor dzac.  

Du-cie, dor, pră niegru nor 

La al meu bagie, băgişor, 

Spunie-i girept şî-ncietiniel 

Câcie sufăr pântru el.  

Spunie-i că m-am măritat 

Şî dă doru-i n-am scăpat. 

Şî dă cie-o-ntrăba cu șinie, 

Spunie-i c-un băiat ca cinie. 

 

Maică, dușmanili mielie 

 

Maică, duşmanili mielie, 

D-ar ave ele pucierie, 

Cumă inima lie șierie, 

M-ar scoacie afară-n drum,  

M-ar argie, m-ar fașie scrum. 

Maică, cu scrumu dân minie 

Să-şi ungă sprînșenili, 

Să fie ca a mielie.        

Ungă-lie cu macăr șe, 

Tot c-a mielie n-or fi ielie. 

C-a miele maica le-o uns 

Cu pană dă coarbă nieagră, 

Ca să fiu la lumie dragă, 

Cu pană dă coarbă viergie 

Să fiu dragă cui mă viegie. 

Şî la miși şî la măi mari  

Şî la fișiori dă şumari. 

Şî la miși şî la micuţ, 

La fișiori dă piersăcuţ. 

 

Cât îi lumea pră sub soarie 

 

Cât îi lumea pră sub soarie, 

Nu mi-i drag o sărutare, 

Ai, numai când răsare luna, 

C-atunșia-i măi dulșe gura. 

Ai, şî nu-i dulșe cum să fie 

Ci-i ca strugurel dân vie. 

Ai, şî nu-i dulșe cum să șerie, 

Ci-i ca fagurel dă mierie.  

Ai, aşa lumea mă vorbieşcie 

Că sunt lotru dă nieviestie. 

Ai, dă nieviestie sunt tâlhari, 

Lotru sunt dă fiecie mari. 

Ai, că ș-asară am furat  

Nievasta d-ângă bărbat 

Şî la noapcie voi fura  
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Fata d-ângă maică-sa. . 

 

Anică, Anică jienielie talie 

 

Anică, Anică jienielie talie 

Mult sunt făcucie pră calie, 

Când lie pleși şî le răgiși, 

Parc-ai vrea să mă mănânși. 

Când le sui şî le scobori, 

Parc-ai vrea să mă omori.  

Dar dă murit eu nu oi muri, 

Ci numai, numai voi chinui. 

Sărută-mă, puişor,  

Că dă nu mă săruţ mor.  

Sărută-mă, puiculiţă,  

Că mi-i dor d-a ta guriţă. 

D-al tău dor şî d-al tău drag, 

Chiar şî minciea mi-am stricat. 

D-al tău dor, d-a ta iubirie, 

Mă fași chiar să-mi pierd din firie. 

Ochişorii şî guriţa 

Mă fac chiar să-mi pierd şî minciea.  

Dar cie rog, nu mă lăsa  

Să mă prăpăgisc aşa.  

Dacă vrei să mă săruţ 

Ca să nu mă mai zăuiţ, 

Sărută-mă, puiuţ drag,  

Că dă nu mă săruţ, dzac. 

 

Frundză viergie după baltă  

Frundză viergie după baltă, 

Binie-am trăit ieu odată; 

S-o sucit frundza pră tău  

Ş-o triecut binili mieu. 

Binili mieu dân fiecie 

Nu-i giac să-l poată scrie, 

Chiar d-ar fi șeriu hârcie 

Şî luna cănţălărie, 

Sfântu soarie gieșiel,  

Să tot scrie mărunţăl.  

Pân ieram la maica fată, 

Ieram mândră şî lăudată, 

Mă-mbrăcam la sărbători 

Şî mă-mpodobiam cu flori, 

La grumadz punieam mărjielie, 

Pră cap bani, la mâni inielie, 

Şî ţân mincie maica mie,  

Cât dă dragă mă avie, 

Niși nu-m da dă lucru grieu, 

Trăiam dulșe, cum vream ieu.  

Niși n-am tors, niși n-am pus pândză, 

Am şădzut ş-am dzâs dân frundză. 

Pân eram la maica mia, 

Ieram pui dă rândunia 

Şî zburam dân cracă-n cracă, 

N-avea nimie șe să-mi facă.  

Ori lucram, ori nu lucram, 

Tot draga maichii ieram. 

Dă când mi-s la maica lui, 

Nu-s niși pasărie, niși pui, 

Niși nu trăbui nimănui.  

 

 

Folclor cules dă doamna profesor Lucia 

Popa dân satu Hitiaș, județu Cimiș 
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AUREL CĂPRARIU 

 

 

Toamna-ș scaldă colorili prăstă gealurili șî 

valea unge să găsășce satu Murani. Parcă trasă, 

năvăzut, dă câncișe vrăjâce, mă duc să aud o laută. 

O laută care cântă câncișe dân băbăluc, auzâce dă 

l-ăi bătrâni dân sat, care plânje o doină or care-ș 

lasă coarda dusă-n zbor dă cântări bisărișeșci, 

astrânsă sub penița lu Anton Pann ... dă dămult.  

            Gazda mea, cu mâni trugice dă lucru, mă 

fașe să sâmt c-am ajiuns acasă. Are cap limpege, 

vege lumea bine, o lucrat tătă viața șî mă întrabă dî 

șe am vinit tăman la iel, că n-are școli dă muzâcă. 

N-are, da' cântă așa cum l-o învățat satu, dân suflet 

șî fără să șeară bani. Cântă dă la Dumnezău. Ășcea 

oamini rari, măi cu samă astăz. 

- Când aț auzât pântru prima dată lauta în sat? 

- Dă mic copil am văzut vioara la noi în casă, dă 

Anu Nou.  

 

Muzâcanțî veneau la noi acasă șî ne grătulau. După șe plecau înșepeam să cânt cu 

vocea. Anu ălălalt iară i-am auzât. Dup-aia am înșeput să le șer la părinț laută. 

- Cum d-aț ajiuns să cântați la laută? Dă unge aveaț prima laută?  

- Fracili meu măi mare văzând cât dă tare șer laută m-o făcut una dân doi tulei măi 

groș. O scârțăit șeva, așa că m-am jiucat cu ea, aveam șasă-opt ani, nu măi mult.   

M-am dus în clasa a șinșea la școală la Pișchia șî tata o plăcit un profesor dă muzâcă 

să mă învețe, fără ca io să șciu. Aveam oara dă cor șî profesoru s-o băgat pă ușă cu doauă 

lăuț. Io m-am gângit șe bine ar fi să fie una a mea. La sfârșâtu oarei profesoru m-o cemat    

să-m spună că una îi a mea. Parcă l-am prins pă Dumnezău dă pișior. Tătă săptămâna numa la 

laută m-am gângit. După o săptămână m-o învățat "O ruginit frunza dân vii" șî un câncec dă 

leagăn "Sulico". Am cântat prima oară la Bencecu de Jos șî pă urmă la Murani. 

În vacanța aia dă vară tata o vorbit cu muzicanțî dân Murani și io merjeam în toată 

sara la oare, după șe lăutașu venea dă la câmp. Am cântat după ureche. Am învățat Pavele, 

Pavele care iera o cântare simplă. Am prins iuce câciva câncișe. Sara, după șe mă-ntorșeam șî 

venea tata acasă, trăbuia să-i cânt șe-am învățat în zâua aia. Iel cânta cu vocea alce câncișe șî 

io trăbuia să i le cânt dân laută. Îm amincesc un câncec cântat dă iel, să cema Ghirozana. 

Mă dușeam după muzicanțî dân sat pă unge cântau iei, numa să-i aud. Șî acuma îm 

amincesc binie cum suna muzâca lor.  

În clasa a șapcea am mers la școală la Cimișoara, unge aveam un profesor dă muzică 

tare sever. Atunși am învățat nocili muzicale. Dă la Casa Pionierilor recrutau copii, veneau în 

școli, Gheorghe Galetin șî Ciprian Cipu. Am intrat în orchestra Palatului. Eram mulț, vro 40 

dă copii. Io cântam tot măi mult după ureche. Am șî mers în tabere cu orchestra, prân Banat. 

CÂNTA LAUTA ÎN BANAT ... 
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La Liceu Agricol n-am măi cântat, până în anu tri, când am participat la un spectacol 

cu școala. În anu doi dă liceu am mers vro doauă, tri luni la Clubu CFR.  

Întors în sat am înșeput să cânt acasă. Am măi cântat la întâlnirea cu fii satului, la 

Murani în anu 1992-1993.  

- Ca șî copil vă aminciț jiocu dă duminică, dân sat?  

- Când ieram mic, duminica dup-amiaz în sat iera jioc. S-o păstrat până în anii 1966-

1967. Balurili tradiționale încă s-or măi țânut șî dup-aia, dă Crășiun, Anu Nou, Bobocează șî 

Sfântu Ion. Niși acuma nu șciu cum aveam atât pucere să țânem șasă baluri în doauă 

săptămâni. Țâneau până gimineața șî feșiorii măi rămâneau, după șe pleca tătă lumea, dă măi 

șî cântau vocal. 

- Cum iera Banatu în vremea aia? 

- Sărbătorili ierau pline dă viață, să cânta, venea muzâca, să jiuca, iera neauă, treșeam 

dă la uni la ăilalț pră călări, pră paie șî tulei. Satu iera tare viu. M-ar plășea să-l măi văd șî 

acuma tot așa. Până s-or țânut șî nunțâli în șatră, un fel dă cort făcut dân ponievi, deși 

rudimentar, tot iera viu. Supa, carnea, turta, tot iera făcut în casă. Cu o săptămână-năince 

înșepeau prăgăcirili. Să strânjeau neamuri, precini șî veșini să ajiuce pântru nuntă. Să adunau, 

beau, mâncau, povestau. Șî în săptămâna dă după nuntă iera la fel, trăbuiau să strâșe șatra. 

Atunși nunțâli țâneau tri zâle. Oamenii, așa obosâț dă lucru câmpului, ierau bucuroș să fie 

laolaltă, să vorbească, să să ajiuce.   

- Măi repetaț la vioară? În sat măi î-s oamini cu care să măi cântaț câncișe bătrânie?  

- Da, măi cânt. Dacă nu am dă lucru în gospodărie. În fiecare duminică gimineața cânt 

cu lauta mea. Am niște cărț religioase, pă noce. Cânt Tatăl Nostru, Heruvicu șî alce cantări. 

Trăbă să am starea, să nu am treburi care mă ceamă p-afară. Îm pare rău că nu să măi cântă 

așa cum iera odată, cu măi mulț. 

- Vă măi ceamă oaminii să le cântați? 

- Nu, am fost la o sângură nuntă. 

- Cregeți că măi pucem întoarșe viața în sacili bănățăne? 

- Văd lumea cum îi. Când familia o fost unită, părințî, bunișii șî copiii, o fost altășeva. 

Acuma-s toț răsfiraț. Da' să trăim cu gându ca nu ne-om zuita tradițiile, obișeiurilie, cultura. 

- Să măi țân tradițiile șî obișeiurile în sat?  

- Noi am avut multiculturalism. Să cânta șî să dansa atunși pântru toace etniili, la 

toace sărbătorili. Aș vrea să văd iar obișeiurile înflorind la Murani.  

Las în urmă Muraniu, așa cum l-am găsât. Așa ca toce sacili bănățăne, plin dă comori, 

la care ne uităm da', nu le vigem. Pră obraz îm lunică lăcrămi țăsuce dân cântărili fermecace 

cu care m-am dăzmierdat. Mi-s încărcată dă bogățîia unui loc pră care numa în poveșcili 

moșâlor mei l-am măi aflat. Da, mi-s șî io avută, până măi iestă oamini ca bănățănii-ăi 

bătrâni. Am cu șine givăni pr-o vorbă. 

Oare sacili așcea d-acuma când s-or chici după măsura inimilor noașce, crescuce în 

bunătace șî agevăr? Or măi pucea-o fașe? 

Florina Ariana Colgia 
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Cotoroaje 

(Piftie de porc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materii prime:  

Oasă dă porc sărace şî afumace, cap dă porc, soric, pișioare dă porc, carne slabă dă porc, apă 

șî ai.  

 

 

Mod de preparare:  

Să lasă la dăsărat câceva șeasuri capu, oasâli dă porc, pișioarili sau alce dărăbe dă 

carne care or fost sărace şî afumace. 

Să pun la fiert în apă reșe (apa să acopere carnea cu 7-8 cm), sarea să pune aproape dă sfârşât.  

Pântru ca să nu tulbure zama dă cotoroaje să fierb la înșeput la foc mic, fară să 

clococească, cu fegeu dat o țără la o parce. Să fierb 4-5 șeasuri până când carnea să dăspringe 

dă pră oasă şî zama dă cotoroaje ajunje la nivelu iei. Să ia untura dă dasupra şî să încearcă 

supa dacă să înceagă. Să iau cotoroajili dă pră foc, să prăgăcesc bligili cu aiu tăiat mărunt, 

carnea să scoace şî se pune în iele. Zama străcurată să pune prăstă carne, să lasă la ricit. 

                                                                                                           

Ing. profesor Nina Pisat 
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210 DĂ LA ÎNȘEPEREA CURSURILOR 

LA PREPARANDIA DÂN ARAD 
În toamna asa să împlinesc 210 ani dă la înșeperea cursurilor la nou-înfințata 

"Preparandie dân Arad", serbare jubiliară, dă tare mare însămnătace în istoria culturii șî 

învățământului bănățan, dară, la care, după modesta noastă părere nu i să acordă valoarea pă 

care o merită.  

După șe s-o găsât în Protocolu Circularelor bisărișeșci, dân Imperiu Habsburgic, 

"multinațional și multiconfesional", românii șî sârbii ierau socociț ca ăi dân urmă, la jugecată 

șî învățătură. Baș dacă, după vorba lu Iosif Ioanovici Șacabent, episcop ăl Eparhiei 

Vârșățului, în anu 1803, în Districtu Cimișoari ierau "413 școli naționalnice dă Lege 

Pravoslavnică - drept credincioasă", lipsa învățătorilor buni să sâmța tare mult.  

În anu 1810, dân porunca lu împăratu Austriei, Francisc al-II-lea, la Viena s-o făcut 

"Verhovniceasca Inspectorie a școalelor norodului slaveno-sârbesc șî românesc", în fruncea 

căria, ca director, o fost numit Uroș Nestorovici. Sub condușerea șî dân ordinu lui s-or 

înfințat "Școlile preparandiceșci pentru pregătirea învățătorilor de Legea Greco-Orientală 

Neunită: păntru sârbi la - Sent Andreia, păntru greci - la Budapesta, iară păntru români - la 

Aradu bătrân". 

Primu director păntru Preparandia dân Arad o fost Dimitrie Țichindeal. 

Pântru buna funcționare a Preparandiilor or șerut ajiutori dă la Bisărica Pravoslovnică, 

ca să-i sprijoană cu bani. Tăt atunși s-or sococit șî cum să-i adunie, așa că or făcut "Fondu 

păntru plata șî penzia directorilor" administrat dă "Slăvita Deputație". Bani s-or strâns dân șe 

or vrut să dea oaminii dă bună voie în bisăriși șî aiși or făcut un tas anume pântru fondu 

școlilor, care să purta prân bisăriși, duminica șî în sărbători. Tăt dân documencili găsâce 

aflăm că în anu 1812, în Protopopiatu Râtișor, Protopresbiteratu Vârșățului, 93 dă oamini măi 

cu stare or dat dântr-o dată 18 florini șî 30 crițari, pântru "țânerea directorilor școalelor 

naționalnice". 

În circulara cu număru 11 dân anu 1812, Petru Ioanovici Vidak, episcopu Eparhiei 

Vărșățului cătră protopresbiteri, scrie: "A Lor Sființită Cesaro-Crăiască șî Apostolicească 

Mărire, Prea Milostivul Împăratul nostru, luând așa mare sarcină care se atârnă de împărăția 

lui și părintește purtând așa mare grijă către luminarea norodului, mai ales a pruncilor, care 

de lipsă iastă – mai mare creștere să aibă, bine au voit, prin mijlocirea Intimatului de la Înalt 

Slăvitul Crăescul Păzitoriul de Loc Sfatul cel Unguresc, sub 20 octombrie curgătoriul an, 

număru 20854, aicea trimisului, milostiv a porunci, ca la fericita începere a Școlilor celor 

Preparandice, către luminarea și deșteptarea tinerimei noastre cei Pravoslavnice, a treia zi a 

lunei lui noemvrie curgătoriul an, în Bisericile noastre, obicinuita chemarea Sfântului Duh să 

se ție și, pentru buna norocire A Lor Sfânțitei Măriri, ca unul Mai Marelui Râvnitori și 

pricinuitori al aceștii mari luminări, rugăciunea către Dumnezeu, după Pravila Sfântei 

Bisericii noastre să se facă". Agică, dân porunca dă la împăratu, căpătată dă episcop, prân 

Consiliu Locotenențial Unguresc, înțălejem că în data dă 3 noiembrie 1812, la înșeputu ferișit 

ăl cursurilor la Școlile Preparandice, în toce bisărișili pravoslovnișe să să țână chemarea 
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Duhului Sfânt șî rugășiunili pântru buna noroșire a împăratului, ca râvnitor șî pricinuitor al 

acestei mari luminări.  

Tot în circulară, episcopu șere protopresbiterilor să le zâcă la credincioș cât îi dă 

musai să dea bani pântru Fondu Școlilor, fișcecare după cum poace, să scrie circulara în 

Protocolu Circularelor, iară "dăspră împlinirea acestor obligații să trimită episcopului 

datornica înștiințare".  

Circulara o fost scrisă în Reședința Episcopească dân Vârșăț, în data dă 21 octombrie 

1812. 

 Nu n-i cunoscut dacă șî în anii d-or vint, zâua dă 3 noiembrie s-o marcat ca șî zî dă 

înșepere a cursurilor la Preparandia dân Arad, dară cregem că trăbă, macăr, să ne amincim dă 

importanța acestei zile, care o dus pă urmă la înfințarea Institututului Pedagogic-Teologic, 

dân 1878, unge ș-or înșeput prăgăcirea viitori dascăli șî preoț, dă limbă română. 

  Ăle păstă 1000 dă circulare dân toce 6 volume, scrisă înșepând dân anu 1783 până în 

1865 îs manuscrise în limba română, scrisă cu lităre chirilice ale limbii slavone vechi.  

Gheorghe Novac, Paleograf dân Vârșeț 

 

      Clădirea Preparandiei dă la Arad, după reabilitare 

 

Sursa foto: Istoric - SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD (seminararad.org) 

http://www.seminararad.org/istoric

