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FOAIE DĂ CULTURĂ BĂNĂȚANĂ

Sub lumina ha şierească, pă largu pământului, în bătaia vântului, fire
dulşie omenească, graiu blând şi cumpătat, ca în dulşele Bănat,
nu mai cred să să găsască.”
Victor Vlad Delamarina
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Șe-i dă nou pră la noi
Toamna să culeg roagilii după sămănătura dă dânăince. Bucacilii să duc în podrum șî în
pod, vinu să țâne în butoaie șî paorii să întâlnesc după un an dă lucru. După șe s-o tăiat porcu,
scriitorii în grai s-or adunat la Caransebeș, la un givan șî la recitat poezâie.
Toace așcea s-or petrecut fâncă gazda noastră, Florin Constantin Bogdea, ne-o cemat la
Cenaclu La Poșmândre cătră sfârșât dă noiembrie. Am fost bine primiț șî omeniț cum trăbă când
ieșci pră gostâie.
Iaca ne-am văzut cu scriitorii Adrian Gerhard, Cornel Drăgoescu, Ioan Văcariu, Camelia
Păian, Petru Gabriel, Cornelia Vlaicu - gazda dă la emisiunea „Oamini șî fapce”, dă la televiziunea
dân Caransebeș, Dan Ioan Liuț – președincili ASGB, Ioan Cojocariu – directoru Cășî dă Cultură
dân Caransebeș.
Ne-am bucurat să ne vigem, să ne adunăm șî să șicim poezâi. Ne nădăim să ne măi pucem
vigea șî la anu dă vinie.
Acuma, în luna lu decembrie, or apărut șî doauă volume cu versurili actorului Ioan Olariu
- Taica Pătru - așa cum îl șcim dă la Gura Satului, dă la Radio Cimișoara.
O măi fost ş-o sărbare dă totă fala, pră care am făcut-o la Universitacea dă Vest dân
Cimişoara, cu obişeiuri şî vorbire bănăţană, care ni-o bucurat tare mult.
Dorim la tăt natu Crășiun Ferișit! Anu dă vinie să ne aducă, la tăț, linișce, sănătace,
împliniri, înțălejere șî numa dă binie!
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Sân’ Vasâi
Șăgeam ge vorbă cu muma șî-m’ povesta ge cinereață. Șe mândru era odată, când toată
lumea păstra obișeiurile… Șî gin una-n alta, îm’ zâșe o taină. În gimineața ge Anu’ Nou era un
obișei numit “Sân’ Vasâi”. Când să sculau, să strânjeau toț’ gin casă într-o sobă. A măi batrână
muiere gin casă punea pă masă nouă blige întoarsă cu gura în vale șî sub ele era câce un lucrușor
care îi ajuta pă jiuni, da’ șî pă fece, să șcie cum o să le fie alesu’.
Zâșea muma că într-un an o căutat șî ea sub blid șî o găsât dohan. Ei, șî ge atunci o șciut
că bărbatu’ iei o să fie dohănaș. În alt an, o găsât bani șî să șcia că o să fie bogat. Rânja, să uita la
mine șî-m’ povesta că atunși când l-o cunoscut pă taica, el dohănea șî avea șî bani.
Tot buna zâșea că întotgeauna s-o cemut să nu nimerească sub blid vreun pepcin, că să
zâșea că o să aibă barbatu’ ghințî mari sau vreun tașiune, că o să fie negru șî urât.
Ge pomină îi muma șî ge șagă.

Anu’ trecut nu am scapat ge gura ei șî o trăbuit să aleg șî io un blid, primu’ an după mulț’
în care nu mai șcia nima’ ge obișeiu’ ăsta. Da’ cum io mi-s draga ei, o vrut să șcie șe fel ge bărbat
o să am. Șî șe cregiț’? Sub blidu’ pe care l-am ales io iera un congei. Ferișită muma pân’ la
Dumnezău, că o să am un bărbat geșcept, școlit, așa cum zâșe ea “să fie la fel ca cine”.
Fișiori șî fece, înșercaț’ obișeiu’ ăsta ge Anu’ Nou, să vegem ge să potriveșce o’ ba ursâtu’
vostru.
Crășiun ferișit șî un an nou binecuvântat!
Maria Magdalena Benghia
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POEZIA BĂNĂȚANĂ
actori fășeu tot, dă la țoale, la pictat șî răgicat
decoruri. Ba șî mobila o adușeau dă acasă,
dacă trăbuia. În sală frig, pră bină frig, numa
tălentu și cinereața actorilor i-o făcut să
meargă înăince. Șî sala, care tăt furt era plină.
L-o jiucat pră Spiridon dân O nopace
furtunoasă, Trufaldino dân Slugă la doi
stăpâni, Trăian dân Titanic vals, Ionel șî
Kadâr dân Take, Ianche șî Kadâr șî în câce
șî măi câce, dă numără cam 200 dă piesă
jiucace în totă viața.
Anu 1984 îl găsășce la penzie, după
40 dă ani dă teatăr, da nu să ogoaie șî merje
măi dăparce la Teatru Național Mihai
Eminescu dân Cimișoara, până vrâsta șî
sănătacea îi zâc că o fi fost dăstul.
Ar măi fi vrut să-l jioașe pră Cyrano
de Bergerac, da' la 72 dă ani n-o măi încheput
în rol.
Învățat pră bină, i-o fost tare lesnea să
prezince spectacole populare, să zâcă poezâie
șî să înșeapă în anii '90 o emisiune, pântru
paori șî iubitori dă grai, la Radio Cimișoara,
gimneața dă la oara 6.
Ca recitator în grai o înșeput în 1972
șî o tot făcut graiu bănățan cunoscut șî
ascultat, dă pră bină, la Muzeu satului la
Bucureșci, cât șî întră șiacovenii lui,
duminica în fața bisărișii după șe s-o gătat
slujba. Ăi măi bătrâni îș amincesc șî az câtă
vesălie adușeau poezâilii lu Taica Pătru
pântră oaminii locului.
Acuma poace ăi dă șicesc să întrabă
dă unge șî până unge Taica Pătru, dacă pră iel
îl ceamă Ioan. Iaca, dă la zâua în care l-o
acins "muza" versurilor în grai bănățan, zî
dân care nu i-o măi dat drumu până o închis
ochii dă pră lumea asta.

IOAN OLARIU

Șiacoveanu nost, Taica Pătru îi născut
în 18 iulie 1923 dân părințî Nicolae șî Mileva.
După școala elementară în Șiacova pleacă la
Cimișoara, la Școala dă Arce șî măi pră urmă
la Institutu dă Artă dân Bucureșci, pântru
actorie. O băgat dă samă dăvreme că poace
jiuca teatăr, așa că, după șe o lucrat oțără la
Tramvaie șî C.F.R. în Cimișoara, s-o gângit
că i-o fi măi bine ca actor. O gătat la
Bucureșci în 1949. Laolaltă cu alț actori, care
or gătat șî ei întră timp actoria la Cimișoara,
prân reînfințarea Conservatorului, șî sub
diriguirea unei grupe dă teatăr dân Cluj, o
înșeput să jioașe în 25 decembăr 1945 în
piesa Ion al Vădanei, dă N. Kirițescu.
Numa atunșea n-o fost ca șî acuma.
Nu aveau țoale dă teatăr, decoruri, ajiutoare,
pictor pântru molăraili dă pră bină. Cinerii

4

POEZIA BĂNĂȚANĂ
- IOAN OLARIU Ciacova-i mândra comună
unge ochii i-am dășchis,
m-am trăit copilăria
șî ăl cinerețî vis.

Încă dân 1980 o înșeput să capice
premii pântru recitărilii în grai. Găsâm
prântră aminciri șî diploma lui dă atunși, dă
la Festivalu Tata Oancea.
Dacă a măi cunoscută poezâie a lui îi
Ciorompicu, în care baba Giula cășcigă o
mășână, recitată dă menună dă iel la radio,
lumea trăbă să șcie că are scrisă prăstă 1500
dă pagini dă versuri șî că anu ăsta i-or fost
tipărice doauă volume dântră iele.
Fâncă o înșeput la Radio Cimișoara
imediat în anii 1990, o dășchis o cale pântru
scriitorii în grai, dă or fost atunși șî ăi d-or
scris după, șî care, așa, or prins coraje să facă
șeva cu poezâili lor, țânuce acasă - care n-or
avut căptare până în 1990. Laolaltă cu domnii
ăilalț dă la Gura Satului or făcut ca poezâia și
graiu bănățan să nu să piardă șî să măi dăinuie
oțără șî pântru ăi dă or vint după ei.

Bănățan mi-s șî dă asta
scriu în graiu bătrânesc
că mi drag, să nu să piardă
barem cât măi viețuiesc.
Nu mi-s “geniu” d-al cu –pana,
că poiet, îi lucru mare,
io scriu șe îm fată mincea,
să-nțăleagă fiecare.
Bănățănii-m, ațân calea,
mă adastă că le plașe,
dă-i agevărat mă bucur,
cui nu-i plașe, n-am șe-i fașe!
Ce țuc, Ană

Şine mi-s?

Sări Trăiene, că s-auge
mișcogială în ocol!
Dar iel mut! Când dau să-l zgândăr,
nu-i Trăian, patu i gol!

Io, mi-s ION OLARIU, care
în viață am fost artist,
iar acum, la bătrâneață,
Am ajiuns..., penzionist.

Pră la pragu dă la ușă
cure-o dâră luminoasă,
S-o fi dus să beie apă
ș-o aprins lampa în casă.

Dî șe-m zâc io Taica Pătru,
când mă ciamă Ion Olariu?
Asta-i dântr-o întâmplare,
dă vină îi călindariu.

M-am suşit pră parce-alaltă
şî pră loc am adurmit.
Pră la opt, dă gimineață
ca năomu m-am trăzât!

Baș, dă Sfântu Pătru, vara,
am scris prima poezâie
șî d-aşia șî porecla:
“TAICA PĂTRU” pră veşie!
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- IOAN OLARIU Șe s-o petrecut, că şiasu
l-am fost tras, ca să mă scoale
Pră la patru, dă cu noapce,
şî io stau zâua în țoale!?

Mârțâșor ș-o epistolă
scrisă dă Trăian în stroafe:
-“Ce țuc Ană, tu nevastă,
az dă zâua muierească,
Să trăieșci, să fii în pașe,
rălilii să ce-ocolească.

Dă asară prăgăcisăm
olăţălu pântru pită.
Am tăiat ciurca bătrână
ș-acum trăbă opărită,

Mărtâșoru, la cheutoare
să țî-l prinz, nevastă bună
Şî în păr, să-ț puni o floare,
după lejea a străbună.

În ștălog vaca nu-i mulsă,
așcernutu nu-i schimbat,
La purșei nu-i fiert urlău,
la pui, să le fac pisat….

Grea îi truda muierească,
dă bărbaț îi prețuită.
Pântru cât trugeșci nevastă,
Îț țuc mâna bătuşită.”

Mă gângisăm az să piglui,
să moi țoalilii-n căldare,
Casa nu îi orângită,
când să fierb şî dă mâncare?

Taica Pătru la Gura Satului
Uită cum ce fură somnu
baș atunşia când ai treabă!
Toace m-or trecut prân mince
când mă îmbrăcam în grabă.

Io, după cum şciţ prea bine,
prăstă douăzăşi dă ani
am vorbit la radio pântru
trudnişii noştri ţărani.

Ies în cuină, rânduială,
pră foc zupă dă ciurcan,
Albitura pigluită,
țoalilii ferce-n căzan,

Am căutat, pră cât pucerea
minţii mele m-o ajiutat,
să ţân trază vorba noastră,
graiu dulşe dân Banat.

Pita coaptă, vaca mulsă
şî ștălogu primenit…??
Şine li-o făcut pră toace
mult o măi bogicăit!

M-am ghingit că ar fi bine
cu pucerea scrisului
să iau parce la cenaclu
numit „GURA SATULUI”.

Pră orman, în soba mare,
pusă-n oală, şinşi garoafe,

În glumă, cenaclu are
ş-un Partid, „GURĂ CĂSCATĂ”,
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POEZIA BĂNĂȚANĂ
- IOAN OLARIU unge-o fi loc pântru mine
şî Sofica, că s-arată

economist cu beşaică,
o da la bani tuturor

Darnic, dă şi-n posturi cheie
s-or băgat să fie iei.
Or fi buni, şine să-i şcie?
Da io zâc că toţ îs clei!

C-aduşe-n ţară valută
şi-ntr-o vreme, nu prea lungă,
leu nostru o s-ajiungă
tare, ca leu dân junglă.

Totuş le fac propagandă
s-aibe hasnă la votare
că îs oameni cumsăcage
cum un alt partid nu are.

La Învăţământ, Cultură
Îi Ştefan Pătruţ, purtarea
la elevi la punct o pune,
la dascăli, salarizarea...

Şine are Preşedince
ca şî Colă-a lu Tutubă?
Om, persoană lată-n space,
mare şî gros, ca o dubă

Şcoli noi, universităţuri
o să facă în tot satu,
fără să meargă la şcoală
diplomă dă lu tot natu!

Dă-aia dă la famfară
dă baţ în ia cu şiocanu.
Îi şî zâmbăreţ, la labdă
să înfoaie ca ciurcanu.

La Comerţ, Chira, că-ţ spune
produsu după miros,
cum îi darnic, o să-mpartă
lu şomeri un os dă ros.

La Interne, Ionel Iacob
că-ş bagă nasu în toace,
le-nvăndale... dă nişi dracu
nu poace să le dăznoage.

Nu ni-o jăcmăni-n duchene
vinituri dân altă parce
să ne vândă târţa-pârţa
foc dă scumpe, expirace...

Marius Muntenu faşe
praxă vecem, perge vreme
prân străinătăţ... îi vandră
ca Ministru dă Externe.

Io, agrarian, cu gura,
sfaturi mulce am tot dat,
dar cu coasa, plugu, sapa...
la mâni nu m-am beşâcat,

La Finanţă, uica Vică
Şchiopescu, că-i profesor

C-am dat într-una poveţă
prân vorbe dă lucru gurii,
pântru asta, să mă facă
Ministru Agriculturii!
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POEZIA BĂNĂȚANĂ
- IOAN OLARIU Vă dau chifle, cornorăţuri
dân fănină românească,
să nu ridă Europa
că mâncăm pită turşească!

Dar cum s-o sâmţât bărbat,
Dă mine s-o-nstrăinat
Ş-o plecat dân satu lui
Pră drumu nărocului.

Şî Sofica s-aibe slujbă,
că dă mult ş-o pus în gând
să ajungă, pră nimica
Purtătoare dă cuvânt.

Nu măi sta pasără, du-ce
Prăstă apă, prăstă munce...
Dă-l găsăşci, să-i dai un sfat,
Să să-ntoarcă iar în sat.

Prăpun să luăm şî pr-alţii
ca să să măriască clica,
să avem şî noi „mit farări”
care n-or faşe nimica.

Îi făcut să fie om,
Să-nflorească ca un pom
Lângă soaţă, casă bună,
Işi pră vatra lui străbună.

Daţi-ne, dar, votu vostru
nouă, că ni-ş şpeţialişci,
că-ntr-un an sigur vă faşem
moşieri, capitălişci....

În Arminden

Cântă o păsară-n crâng

Ca lună a lu Arminden
dă frumoasă, înflorită...
alta nu-i în primăvară,
d-aia-i luna măi dorită,

Cânt o păsară-n crâng.
Inima dă dor m-o frâng.
Cântă în amiazu mare,
Cântă sara, pră răcoare...

Pomii-ş leagănă cununa
dă frunzar cinăr şî frajet
şî-ș arată şioroviaţa
cât buricu dă la jiejet,

Dă când puiu i-o zburat
Şî dă cuib s-o-ndăpărtat
Cântă noapcea, nu măi taşe,
Cântă şî nu are paşe.

Işi şî colo, pece roşâi
dă şireşă pârguice,
aşerace-s dă ochi galeş
dă copii, cu jând pângice

Pasără, nu măi cânta,
Că şî io am jălea mea.
Am crescut prunc, o mândreaţă,
Să-l am stâlp la bătrâneaţă...

Numa câta să să coacă,
ş-or sări gardu-n grăgină
să le guşce, când nu-i vege
să-i gijmuie c-o părăjână
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POEZIA BĂNĂȚANĂ
- IOAN OLARIU Vânăt-verge-i holda-n soare,
păsărilii călătoare
s-or întors în stol acasă
şî cloşesc pră la cuibare,

Să ce miri... în şura mare
care baş să rânduieşce
să pucem băga-n ia fânu,
că afară pâşcăveşce.

Bâzăie albina-n floare,
harnică astrânje miere...,
prăstă tot viaţa rige,
dă la soare-ş ia pucere,

O făcut loc într-o parce
şî pră jios o răsfirat
strat dă fân, ca şî strujacu,
cu un „dres” s-o îmbrăcat,

Pitpălacu îş păzăşce
cuibu picit ca cilimu
împupit cu sânziene
ş-amiroasă ca dafinu,

Ş-ăsta, o pleznit la foale
dă cât s-o îmburiţat,
şî acuma, pră butoară,
clisa-i iasă strat cu strat.

Câci-o babă toarşe-alene
dân fuioru prins în furcă
şî dă uli păzăşce puii
ai dă gâscă şî dă ciurcă,

Pr-o grindă, pusă pră căpre,
tot umbla, sărea, căgea...,
şî o şâruia sudoarea...,
d-apui ia nu să lăsa!

Pră ogoarilii-nverzâce,
paorii-nfrăţâţ cu glia
picură sudoarea frunţâi,
să le crească avuţâia,

„Şe faşi, Sofiii..., o ieşci ludă,
şe fraimon ce-o apucat?
Ce îmbracă, hai în casă,
că mă faşi dă mir în sat!”

Dăbălat, un nat măi znanăţ,
sparje linişce-nserării
cântând săltăreţ dân frunză,
bucuria primăverii.

Dar ia mâc, sare ca capra...,
şî d-odată o picat!
Ş-o scrâncit mâna a stângă!
Ghingii, s-o fi săturat!?

Gimnastica dă slăbire

I-o chicit-o felcer Maţi,
dup-o vreme i-o trecut.
Acum o-nşeput să facă
mişcări dă întrăţânut!

Ieri, spră sară, caut pă Sofi,
o strâg..., d-apui nu-m răspunge.
În veşini nu-i, dup-o vreme
am găsât-o şî şciţ unge?

M-am spăriat, crezând că baba
căzând ş-o vinit în fire,
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POEZIA BĂNĂȚANĂ
- IOAN OLARIU da' ia s-o lăbdat că faşe
„Gimnastică dă slăbire!”

Șî mă ia iel în primire.
Plângând, dracu dă şiurez,
că-s „polişportiv” şî trăbă
să-nşep cu iel să „boxez”!

Şî dă mine să-ngrijâsă.
Atât la cap m-o bătut,
să fac gimnastică d-aia...
pântru corp dă-ntrăţânut,

O primit mânuş dân ălia...
mari, cât pita, dă lovit
şî pră cap apărătoare
să-l fiară dă şiunăvit.

C-am suit în vârvu şurii
şî d-o grindă am legat
doauă pălimare groasă,
la cap am înodat

Vrea să-nveţă să ajiungă
campion d-olimpiadă,
d-aia mi-s cu ochiu vânăt
şî-m caut ghinţî în ogradă.

Rociţă dă căruşioare,
dă iele ca să mă ţân
şî să mă rigic în mânuri,
să fac şticuri... Mă..., şe chin!

Pântru asta, tot pră mine
nevasta m-o drăcuit,
ş-o zâs că nepotu Livi
pr-a meu soi s-o nimerit.

Am putut traje atunşia
când o ţâră m-am dădat,
că să rupsă pălimariu
şî dân slavă am picat

Ş-am păţât în aşce zâle...,
nimănui nu îi doresc,
dar m-am lecuit dă şporturi,
nu măi vreau să păcimesc.

Baş atunşi când ajiuisăm
să şăd cu capu în jios,
Măi câta să-m rup grumazu,
pântru asta mi-s mânios!

Aşcea toace-or fost păţâce
în zâua dă „Calanger dei”
d-or ţâne-o-n alt an, m-ascund io,
tumna-n cupa dă tulei!

Să mă iau dup-o zăludă
care-acum la bătrâneaţă
să ghingeşce să să-ntoarne
la forma dân cinereaţă.
Aflând nepotu că faşem
şî noi şport dă „performanţă”
o venit iuce la mine,
asudat, roşu la faţă,
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ILIE DRAGALINA

în grai, prân sace, așa că într-o zî s-o fost
pomenit cu iel în poartă, șerându-i să-i spună
câtă șeva, să vadă dă-i istină o nu. L-o cemat
măi pră urmă la Radio Cimișoara, unge s-o
întâlnit cu ăilalț scriitori dă la Gura Satului șî
l-o cunoscut, baș la prima gostâie, pră
Virgiliu Șchiopescu, care o fost vint dă la
Milano, cu o carce dă poiezâi în grai,
subsoară, pră care i-o dat-o șî lui.
Baș dacă o îmblat prân totă lumea, az
șăge în satu lui șî scrie. S-o întors la scris
poiezâie în grai odată cu Concursu Marius
Munteanu șî are ieșâce până acuma patru
cărț: Chizu Iosîm om de treabă, Chizu Iosîm
șî iapa Ruica, La givan cu cea Ilia, Dor dă
sat. O văzut oaminii locului, traiu lor, viața
satului natal șî o vrut să nu să piardă, așa că o
molărit-o în versuri în cărțâli lui. Fâncă o fost
acins dă poveșcili dân răzbel o scris, măi mult
ca alțî, dăspră iel.
Să prăgăceșce să măi facă o carce
Ustensile șî verțaicuri dân băbăluc, unge să
strângă tot șe măi găsășce prân sace, să facă
molăre și să scrie unge șî cum or fost folosâce
toce ălea dân casă, dân ștălog, dân șură, dân
șpais, podrum șî dân pod. O fost fălos că o
măi găsât o fântână cu cumpănă, pră care s-o
tragă prima în molăr. Anu ăsta o adus roage
d-ăle bune pântru Ilie Dragalia, fâncă să
poace lăbda cu a patra carce tipărită.

Născut în Cerna, în 08.01.1946 , dân
părinț bănățăni, Toma șî Maria, fașe școală
în satu natal șî măi pră urmă liceu la Bocșa
Montană. Aiși are nărocu să-l cunoască pră
Tata Oancea, la care să dușe pră pișioare întro duminică. Tata Oancea îl primeșce cu
brațâli dășchisă șî cu pălăria - care să măi țâne
șî az - pră cap, șî îl pofceșce în cas-a bătrână,
care sămăna măi cu samă cu un muzeu, cu
toce tobocili bătrânie înuntru. Măi avea
câciva cărț, că restu le-o vindut, ca să poată
tipării Vasiova. Aiși, paorili dă pustă șiceșce
dân cărțâli ăle bătrâne șî rare a lu Tata
Oancea, givăneșce cu el, lăcrămază la
poveșcili dă răzbel auzâce șî să menună câce
șcie "Tata Vasâiovii". Pleacă, după câciva
șeasuri, cu sufletu plin dă bucurie.
O înșeput să scrie proză în grai, da' nu
o măi țânut foili scrisă, fâncă nu o crezut că o
să facă vrodată șeva cu iele. Prân 1975-1976,
Marius Munteanu, nu să șcie dă unge, o auzât
că cea Ilie recită binie poezâie
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- ILIE DRAGALINA Vis dă toamnă

Dă iera vro sărbătoare
Rugă, Pașci, Sântămărie,
Nu pucea lipsî fotbalu
Că așa o fost să fie.

Ca frundza-n zbor
Foșnind ușor în vânt,
Aș vrea să zbor
Pră sus prân nor
Dăparce dă pământ.

Mult năcaz cu sportu ăsta
Să sfăgiau gazde cu goșcii,
Alțî măi rânzoș la fire,
Să încăierau ca proșcii.

Șî prântră zări
Să-m fac călări
Dă stăle,
Să calc sfios
Pășând în jios
Cu grijă prântră iele.

Țân mince, îi mult d-atunșia
O fost mare bălămuc,
Or jiucat Cerna acasă
Cu echipa dân Uliuc.

Pră munț cu stânși
Prân văi adânși
Să trec,
Mereu plucind
Ca frundza-n vânt
Cu șoimii să mă-ntrec

Toce bune șî frumoasă
Da' o fost meciu cam greu,
Că l-o fost strâcat arbitru
C-o pegeapsă în careu!
Atunși țânce, frace Petre
S-o iscat o păruială,
Dă ghingea-i c-or vinit tătarii
Ca să facă rânduială.

Șî când pră plai
Să lasă strai
Dă ceață,
Io să scobor
Dă sus dân nor
Cu toamna reșe-n brață.

Uica Pascu, Doamne iartă-l,
Că îi mort dă multă vreme,
S-o șupit cătră arbitru
Șî i-o tras un pumn în cheme.

Nula, nula, la fotbal

Lu Candin nu-i fu amunca
S-o dăscălțat d-un păpuc,
Șî l-o țăluit în frunce
Pră portariu dân Uliuc.

Mulce-or fost pră lumea asta
Șî bagsamă or măi fi,
Numa cum o fost fotbalu
Niși că s-o măi pomini.

Pră Pătruț a lu moș Gugu
L-or civit cu bâtu-n cap,
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ILIE DRAGALINA -

Dă s-o dus d-a curișcapu
Șî d-a roata ca un țap.

Pomelnicu
Stau șî io ca moș Ion Creangă
Mă socot șî mă ghingesc,
Cum o trecut vremea asta
Nu pot să mă dășclinesc.

Lu moș Cișlăru săracu
I-or rupt bumbii la căput,
Dar până la urma, urmii
Șî pră popa l-or bătut.

Baș vorbeam alaltăsară
Cu moș Pătru lu Gutână,
Șăgeam amândoi la umbră
Supt nucu ăl dân grăgină.

Popa era mare drucăr
Om pita lu Dumnezău,
Numa vez, l-o pus năpustu
Să să baje-n tămbălău!

- Măi tu frace, măi tu Petre,
Iaca șe m-am tăt ghingit,
Câț dă pră socacu nostru
Or fost care or murit?

Îi plășea șî lui fotbalu
Nu era un om nătâng,
Gegea tare în beșâcă
Măi mult cu pișioru stâng.

Mii dor dă toț, mă cea Petre
Parc-ar fi părințî mei,
Aș da tot pră lumea asta
Numa să măi fiu cu iei.

Cînd apipia beșâca
Nu era portari s-o prindă,
Să dușea prăcum răcheta
Drept la panjăne supt grindă.

Iaca-i pomenesc acuma
Pră ăi dă-i măi țîn io mince,
Câț s-or primenit la groapă
Șî s-or dus la ăle sfince.

Iaca-șa o fost pățania
Dar până la urma urmii
Nula, nula, o fost scoru,
Da' am fost dă miru lumii.

Moș Căștel, baba Nedela,
Moș Cetina, Mărișcuța,
Sâmion, baba Lucreția,
Moș Naxân șî cu Vetuța.

Io am scăpat dă bătaie
C-am fujit în cimitir,
Nu șciu cum am sărit gardu
Stau ș-acuma, mă tăt mir.

Uica Nisa, mama Leana,
Ieronim cu baba Ana,
Tata Luță șî cu Mica,
Ion Bogdan șî cu Sofica

Dar am dzâs mulțamu-ț Doamne
C-am scăpat dă balamuc
Șî cernenț-or luat bătaie,
Șî ortașii dân Uliuc.

Geoarge șî cu Solomie
Moș Lină cu Părăschie,
Tata Toma cu Mărie,
Nicolae șî cu Ioana,
Uica Roca șî cu Ana
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- ILIE DRAGALINA Ion Săiman cu Solomie
Aorel șî cu Mărie,
Uica Iosâm dân veșini
Ș-a lu Ganu ăi bătrâni.

Șî-n dobă la cuptoriță,
O băgat oala cu sarme.
Tata Luță-ș luă duruțu
Șî ieșî până-n târnaț,
Să măi vadză cum îi vremea,
Da' le-o spus șî l-ăilalț:

Poace-oi fi zuitat pră vrunu
Că socacu nostru-i mare,
Dar pântru asta mă Petre
Iaca șier la tăț iertare.

-Măi copii, băgaț dă samă,
Iarna asta o fi grea,
Șe-am șicit io-n carcea asta
Om trăi șî om vegea.

Tăț s-or dus în altă lume
Lângă ăi care-or plecat,
Mă uscă doru mă Petre
Dor dă iei șî dor dă sat!

Scrie-aișea, pă la mijloc,
Că acuma-n prag dă iarnă,
Când înșepe vijolia
Șî neaua-nșepe să șearnă,

Iarnă la Cerna
Ninje prăstă Cotu mare
Dă ghingeșci că s-o spart perna,
Ninje prăstă Dudărie,
Ninje prăstă totă Cerna...

Dacă trag spră sace hulii,
Vulpi sau alce răpitoare,
Ăsta-i sămn că iarna-i aspră,
Ăsta-i sămn c-o fi jer mare.

Fluturi albi să pun pră casă
Viscoliț d-a vândălacu,
Șeriu-i jios d-un lat dă palmă,
Măi un pic șî-l sparji cu capu.

D-aia ies io furt afară
Șî mă uit în vârv dă nuc,
Ca să văd, n-o vint șionvica
Ori vrun huli d-ăl zăbăuc?

Traje țugu dî la Zdrânca,
Mână neaua foștomoc,
Nu-i dă stat acum-afară,
Numa-n cuină lângă foc.

Carcea asta-i cam bătrână,
Da' ea cuștule mulț bani,
Ăsta-i călindariu nostru
Ăla d-o sută dă ani.

Baba stă la cuptoriță,
Arge un poșor dă paie,
Ne-o pricit că-n sara asta
Fașe turtă cu ludaie.

Iaca ninje șî-n Băloanea,
Burău' s-o bosumflat,
Dacă-i dă așa la noapce
Mâne-i neauă mare-n sat!

Ba crumpi fripț într-o cipsâie,
Cu clisă, cârnaț, cu carne
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- ILIE DRAGALINA Franț Iosâm șî iapa Ruica

O-ncălțarăm iut' pră Ruica
Cât ai dzâșe țocum-poc,
Am loat-o dă căpăstru
Ș-am băgat-o-n ștal la loc.

Am plecat în sara aia
Cu coșia dă froșpan,
Pân-la gară-n Cimișoara
Șî d-acolo-n izămban.

Când să ies dân ștal afară,
Iaca șine-m fașe sămn?
Împăratu - baș Franț Iosâm Șăgea pră un clup dă lemn.

Totă noapcea taca-taca,
Scuturat dă izămban
Am topit tri sfârtăiuțuri
Șî o paclă dă duhan...

Na, mă duc, dădurăm mâna,
El mă ie pră după cap:
-Chizule, țâne urcia,
"Măi o lună dă urlap!"

Gimineața pră la șapce,
Iacăta-mă-n unitace,
Mintunaș veni Măiuru
Șî mă luă pră după space.

Cu pucere dă la mine
Stai acas dă Sărbători;
Mă ghingesc, în vremea asta,
Cam dă cășleji să ce-nsori.

Na, decerăm noi doi mâna.
-Iosâme, bine-ai vinit!
Iacă-i baș rându lu Ruica
Să o duși la potcovit!

Poace vin șî io la nuntă
Dă mă cemi șî-i vreme bună.
Dă nu, ne 'tâlnim aișea
Când ce-ntorși prăstă o lună.

Împăratu-i în controlă N-o sosât dî la hotel;
Ț-o pricit: nu pleși nișiunge
Pân' nu givăneșci cu el!

Numa măi am o rugare Iaca-ț scriu aiși, pr-o foaie:
"Când vini, adă-m neșce plecuri
Dă plășintă cu ludaie!"

Mă băgai s-o scot pră Ruica,
Am legat-o cu-o curea
Dă țâțâna dî la poartă
Șî m-am dat pră lângă ea.
Am scărpinat-o pră greabăn,
Am șiușiulit-o pră coamă
Șî când am strâgat Auf Ruica!
M-o șî pus lăpugu-n palmă.
Mintunaș vini covașiu,
Unu, Ion dân Petroman,
Cu verțaicuri: cleșce, cunie,
Cu potcoave șî șiocan.
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Dă Craciun la Săcusâji (2017)
Amalia Maria Stoica

Şî-i audz’ dân dăpărtare
„Slobod gazdă a colinda?”
Iar ţăranu’ le zîşea:
„Slobod, slobod! Intră-n arie,

În Ajiun dă Crăciun,
Moşu' Pătru Cordovan
S-o grăbit să gace lucru,
Cum îi plașe la ţăran.

Şî colindă-ne un pic,
Dă ne zîci măreaţa veste,
Noi cu bani şî cu nuci,
Frumos ce-om răsplăci!

O curăţat niaua dân arie,
Și-o hrănit iară la marve
Iară acu' să ogineşce,
Cu uiaga să șinstăşce.

Feciorii s-astrânjeau,
La fecili măi mari merjeau,
Pă la fiecare casă,
Naşcerea să o vestească!

Iară maica tăt pân cuină
Coșea în şpoiert foi,
Pântru doboş şî crempită
Ş-alce feluri dă plășinţi.

Iară noapcea să zîşea
Că Moş Crăciun înșet vinia,
S-aducă daruri la copii:
Ori joardă, ori jucării;

Iar pă lângă mai fașea,
În cuptorul ăl dă pită,
Un colac păntru Ajiun
Ş-alţî doi pântru Craciun.

Ori bomboane cu cacao,
Ori căciulă şî cu şal,
O v-o ţoală tricotată;
La fiecare cum pucea.

Şî pân' sobi, ea răsfira
Fân pă jos, pă podea
Pântru anu' care vine
Ca să fie bogâţâie.

La amiaz’ dă Crăciun,
Viniau goşcii-n soba mare,
Să șinstau cu o răchie
Şî cu multă ominie!

Bradu’ frumos împodobit,
Cu lumini şî globuleţe
Era pus în soba mare,
Baş ’năince la ochece.

Mâncau zupă dă găină,
Carne friptă în şpoiert,
Cu crumpi fripţ’ şî acritură
Ca la Săcusâji în cuină.

Sara vin colindătorii
Ca s-aducă vestea mare
Că s-o născut Pruncu’ Sfânt
La Bethleem în cetate.

După aia mâncau colac
Șe „Crăciun” el să nu
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Colindau şî givăneau,
Pe Hristos ei îl slăveau!

Or prins porcu gi slaină
Şî-l propciră în cuţât.

Goşcii pliecau acasă
Înaince dă-nnoptat,
Ca să nu să rătășească
Pă uliţăle dân sat.

Pântru iei o fost osândă,
După şe-or beut o noapce.
Da taşeau ca mâţa blândă
Care-ş bagă botu-n lapce.
A lu Ion muiere-i neagră.
Şî pă nări parc-o dat fum.
Gi tri ori o dus o veadră
Când în casă, când în drum.

La taiatu porşilor
Ioan Vodicean
Mai an ţărţ, până-n Crăşiun,
Pa când porşi-n sat să taie,
Chimu Penţ şî Ion Majiun
Durmeau beţ în birt la Naie.

Da’ să-ntoarsă ca veninu:
„Chime!, strigă ea în sâlă,
M-ai tăiat, tăia-ce-ar trinu,
Tumnaş scroafa gi prasâlă.

Pa la tri şî jiumatace
Când pomneau gi frig bulvanii,
S-or trezât în tramurace
Şî-n latrat gi câni, sărmanii.

Acu’ n-ai gicât, veşinie,
Să vini sara, vrei - nu vrei,
Să-l iei şî pă Ion cu cinie,
Să daţ ţâţă la purşei.

Calea li s-o parut greauă
Ş-or mers ca doi bebeluş,
Că gi fluşturii gi neauă
S-o prins şeva luniecuş.

Iarna dân noi
Sergiu Boian
Nimic nu să auge, lumea-o aţâpit,
Soarilii dă mult parică o murit,
Să răstoarnă şeriu, fuljii îmblă goi,
Iarna bleococeşce cu iarna dân noi.

Când fu zâuă bine-afară
Or ajiuns şî iei acasă,
Inge-i aşcepta Marioară,
Vânătă gi mânioasă.

Ne apringe-o steauă calea cătr-apus,
Îngropaţ dă gânduri merjem cătră sus,
Satu nostru moare şî învie când,
Arănjilii nopţî răsună plângând.

Să nu-i treacă pa naince
Şî pa iei să-ş stângă focu,
Pân gragin-or mers naince
La Majiun, să taie porcu.

Cuvântarea sorțî picură poveţ,
Poșoare dă neauă ne bat la ocheţ,
Lumina dân noapce, moare nu să stânje,
Iarna întră gheţuri amare ne strânjea

Cum în grajgi n-o fost lumină
La iei în cap... nişi atât,
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Am murit şî iarna pomană ne pune,
Satu-i prăgăcit pântru-ngropăşiune,
Şî cum plânje şeriu, lacrima îngheaţă,
Iarna dân noi faşe o cruşe dă gheaţă!

Pita
Ioan Văcariu

Noapce afundă
Teodor Groza

Soarili frămîntă pita
Într-o copanie dă aor
Ş-o-mplinieşce pân-ajunjie
Rotundă în mâni dă paor.

Noapcea asta-i prea afundă
Pic dă lună, pic dă stălie,
Zboară numa ililieșii
Prântră gândurili mielie.

Vremea vremuieşce pita
Dă cînd toamna-n arătură
Șiernie cu o sâtă rară
Boamba ruptă dî la gură.

Scut îmi țânie umbra nopțî
Până givăniesc cu minie
Dăspră una, dăspră alta,
Dăspră și-o fost șî șie vinie.

Tot ea cu pucere mare
La timp boamba o-ncolţăşce
Şî cu grijă ca dă sfântă
La vreme colţî-nfrăţăşce.

Pră șieri norii să dăzmiardă
Ba la gial, ba fug la valie
Duș dă vântu care bace
Când a dor șî când a jalie.

Iarna, ca o zână bună,
Cu ochii frumoş dă steuă,
Încălzăşce-n pămînt pita
Cu căldură dî la neauă.

Ș-o fi oare-n capu nopțî,
Dă șie dor o fi cuprinsă
Da' să șpățuresc într-una
Priculiși cu lămpi aprinsă.

Primăvara-n urmă-ş poartă
Palma pă cilim dă grânie
Şî cu grijă le tot creşce
Az un pic, un pic şî mânie.

Greolușî-n iarba crudă
Cântă cum șciu iei măi dulșie
Până zorili să varsă,
Ș-atunși să duc să să culșie.

Vara-ş picură pucerea
Păstă spișie, ca o mamă
Şî le-nvaţă cum să treacă
D-a coașierii caldă vamă.

Noapcea asta-i prea afundă,
Io mis traz, somnu nu-m vinie,
Gândurili mă frământă,
Să mă vait nu am la șinie.

Dup-o vreme numa bună
Dă-mplinit şî dă hogină,
La moară ajunjie grâu
Să-l facă dă nea făină.
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Pă urmă-n lădoi aşceaptă
Rând la sâta a dân cindă,
La frământat pân-asudă,
Dân cuină, bătrâna grindă.

Somnu-m mereuț ce stângă,
N-ai treșe tu altă dată?
Da', dă mă gângesc măi bine,
Măi cuibărece în glie,
Țânie-m natu lîngă mine,
Șăz cât ț-o fi bine țâie.

D-acum creşce şî dospeşce
În cigaie unge-i locu
Care-o poartă la iubirea
Jărfelnică, a cu focu.

Ș-om șăgea așa un șeas,
Or o noapce, până-i lumea...
Șî cocorii tăț țî-i las,
Numa sfarma-n noi nălumea!

Dragostea asta-mplineşce
Calea dî la arătură
Pânʼ la crişca a dă pită
Caldă, unsă cu untură.

Trășe iarna…
Claudiu E. Românu

Şî povasta să prăntoarșe
Toamnă, bob şî colţ şî spic.
Fără truda omului
Aşcea toace nu-s nimic.

Fuljii ge nea mi-așcern calea,
Totu-i alb ca o lumină;
Ș-un opaiț furându-m’ jalea,
Arge-n doruri șî suspină.

Sfarmă-n noi nălumea
Florina Ariana Colgia

Trășe iarna la fereastră
Lăsând florilii ge gheață,
Șî cu ea, gin viața noastră,
Măi pășășce-un an în față.

Mândră iarnă așcernută
Cu ninsorili pră noi,
Tu cu chida ta șernută,
M-aprinz doru dă cocori.

Păstă sat colindătorii
Să adună rând pă rând,
Cântă-n pragu’ sărbătorii
Doru’ meu șe-l am în gând.

Care-ș duc arăpi în horă,
Prăstă geal șî prăstă câmp,
Viața-m li să fașe soră,
Când pră jene zboru-l sâmt.

Ninje-ntruna păstă sat,
Parcă ăi bătrâni, gin șeri,
La moară s-or apucat –
Mașină gin răspuceri…

O, tu, iarnă pritoșită,
Șe ce-ai îmburdat pră noi,
Cu chimiașa-ț buturită
Ne-acotropi pră supt ninsori.

Pâcla să așcerne-n valea
Care-n umbră o rămas…
Bunii mei nu găsăsc calea
Să să măi întoarcă-acas’.

Da' nu-i bai, lasă să ningă,
Jăgu zburdă roș în vatră,
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Fumu’ să înalță-n șeruri,
La ăi care or plecat…
Șî cu el măi mulce doruri
Să înalță răspicat.

Doriesc la toată lumia un cadou,
Să nie îmbrăţuşăm dă Anu Nou,
Să pucem mierjie la părinţ, la fraţ
Cu colacu, turtă şî cârnaţ.

Colași pregăciț pă masă,
Cozonacu’ în cuptori,
Nu măi îs la buna-acasă,
Cum erau ge mulce ori…

Lumia să nu să măi urască,
Viața normal să-ş trăiască,
La nunț să nie viesălim,
Vriau la conțert, teatăr şî film.

Mă ivesc iară la poartă
Șî mă uit cu dor în sat;
Baș ge-i dă afar’ cu zloată,
Tot s-auge-un colindat…

Anulie carie vini, ascultă-mă aşa,
La primăvară, în mai, îi dzâua mia,
Ce rog să fie o dzî frumoasă,
Să pot sta cu priecenii acasă.

Gin vale grăbesc să vie
Șleahtă mare ge copii,
Numa’ tu, copilărie,
Nu ce mă grăbeșci să vii.

La toată lumia doriesc sănătace,
Să nu măi fie sfadă, întră soră şî frace,
În anu şie vinie, numa să să iubiască,
La mulţ ani să trăiască!!!

Un an măi bun
Ileana Musta(Măran)
O triecut un an dă pandemie,
Sî io iar amincesc în poezie,
Pră virusu Covid-19,
Aşceptam odatā să plieşie.
Ai stat prea mult în gostâie,
Ai săraşit Lumia-n prostâie,
Ce şinstâm şî cu un cadou,
Numa să nu măi intri în Anu Nou.
Moş Crăşiunie, încă cried în cinie,
Ce abace şî până la minie,
Adă-m sănătace şî bucurie,
Şî viața trăită năince dă pandemie!
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Iernile miele
Dorel Mărgan
Nieaua-i ge jumătace mietăr
Șî bunu creap-un liemn dă fag
Iar buna-mplece la un sfietăr…
Cât măi m-o fost iarna ge drag!
Stăceam în cuină toț ge vorbă,
Jieru punea flori pă fireșci
Șî liemnile trosniau în sobă…
Copilărie… ungie ieșci?!
Când să băga bunu în casă
Umplea ge neauă pă pongiele,
Să așădza cu noi la masă
Șî nie uitam păstă potriele.
M-amiestăcam șî ieu în vorbă,
În mână cu un colț ge pită,
Buna băga un liemn în sobă
Șî-m încinjea crumpei pă plită.
Punea pră iei o țâră sare,
Nu măi pucea ge dragu mieu…
Nu m-am gângit c-o să cresc mare
Ș-acuș să fiu bunic șî ieu!
Nani-nani
Dorina Șovre

Criegeam c-o să rămân tot mic
Șî vriemea o să ste pă loc,
Că n-aveam grijă dă nimic
În cuina bunii lângă foc.

Îi noapce, nu pot să dorm
Stau cu ochii-nchiș supt lună
Șî prântru că nu am somn
Mă ghingesc la Buna-Bună

Șî cum să fi avut vro grijă
Cân adurmiam cu pita-n mână,
Pă un strujac moale ge ghijă
Șî sub pricoița a ge lână!

Cum mă lua când eram mică
Sara-n brață șî-m cânta
Dormi cumince, fără frică,
Că Buna ce-o legăna!
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Lună, lună luminoasă,
Fă dân radză o cunună
Prântru fata me frumoasă
Nani-nani, noapce bună!
Soare bun, tu, soare blând!
Ce scoboare pă un nor
Pân-la puiu meu în gând
Ca să-i fie somn-ușor.
Vis urât, du-ce prân sat,
Lipsă nu avem dă cine
Că fata mi s-o culcat
Nani-nani până mânie.
Șî tu, vântule, nu bace,
Du-ce luna s-o ocoli
Prăstă ălelalce sace,
Fata tu să nu m-o scoli
………………………
Ș-am crescut cu nani-nani
Lâng-o inimă dă zână
Șî așa-m trecură anii
Legănaț dă Buna-Bună.
Înjerii în șeri să duc
Făr să-m spună somn ușor,
Luna stă picită-n nuc
Șî io plâng dă doru lor…
Șine doarme-n Caru-ăl
Mare
Legănat dă Buna-Bună,
Șine-i puiu ei supt soare,
Nani cui îi cânt-acuma?

Pomu dă Crăşiun
Pătru Chira

Câmpu-i alb ca o poniavă
Şe-i ţăsută-n flori dă gheață,
Satu-n norii dă buragă
Stă ascuns dă gimineață.
Ninje-ntruna, vântu zburdă
Prântră crenjili dă nuc,
Şâru zâlilor îmburdă
Păstă anii şie să duc.
Ninje-n cruşi-a câta oară?
Păstă capu mieu ăl nins,
Câce lăcrămi vor să-m şearnă
Doru şie la piept l-am strâns?
Bat colindătorii-n poartă:
- Primiți staua? - O primesc!
Gândurili mă prăpoartă
Şî în capu meu buiesc.
Ca năluşili, da valma,
Păstă cap şî păstă umeri,
Anii-ș bat prân vreme palma
Şî-n zădari înserşi să-i numeri.
Unu vinie, altu pleacă,
Viețî împlecind cunună
Şî pă lunga lor poceacă
Şâru vremii să adună.
,,O, ce veste minunată!"
Pițărăii-n casă-m cântă
În odaia luminată
D-o lumină albă, sfântă.
În crispomu plin dă chipuri
Ard făclii, lumini dă şeară,
Tăt la fel ca-n alce timpuri
Șe s-or dus în vis să moară.
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Moş Crașiun p-un cal dă spumă,
Cu clăbăţu tras pă frunce,
Vine-n sat în şlapi dă gumă,
Coborând dân vârf dă munce.
Sacu-i plin, plină-i coşia,
Moşu-i ca arjintu viu,
Vrea s-aducă bucuria
L-aşei şie n-o prea şciu.
Mila Domnului recheamă
Rătășițî în pustiu,
Valul urii îl dăstramă,
Dând iubirii cuget viu.
Pântru fiecare neauă
Şie-o căzut în păru meu,
Pântru fiecare stauă
În culori dă curcubeu,
Pântru mila Ta suavă,
Doamne, îti aduc prinos
În cântări şî vers dă slavă
Az când s-o născut Hristos!
Bună sara la Ajiun
Bună sara la Ajiun
Am venit să colindăm
Pântru dzăua dă Crășiun
Mulce daruri să vă dăm;
Mere, pere, struguri, nuși
Adunace dă la paori,
Vorbe mândre, vorbe dulși
În CUNUNA a dă lauri.
La mulț ani cu sănătace
Să vă dea Domnu dă toace!
Vă urează pițărăii dă la Vorba
Bănățană
Sărbători ferișice!

DRUMURI BĂNĂȚĂNE VĂZUCE ȘÎ NĂVĂZUCE
Logodna
Da' așa cum am zâs șî la înșeput, după

Așa cum i să șăge unui an dă căptări, dă

toace așcea vine șî o bucurie. Măi cu samă

drumuri, dă măsurători șî dă întâmplări, la

când prântră speologi să găsăsc șî fece.

urmă trăbă musai să să întâmple șî o

Tăt atunși, măi dămult, tăman în Sala

încununare.

Lilieșilor s-o împlinit o logodnă, lângă

Am îmblat cu speologii prân foalilii

sângura coloană rămasă în pișioare: Tibia șî

pământului, am sâmțât șe or sâmțât șî ei:

Peroneu.

foamea, frigu, imala, bucuria la întâlnirea cu

mărețâia sălilor dân foalili pământului o vrut

"misie", da' șî împlinirea după o treabă bine

să o săgească șî în oamini, da' noi nu totdăuna

făcută.

vigem asta.

Am auzât dă cântări în peșceră, poveșci

Doauă luni măi târzâu după logodna dân

la flăcărili focului, da' niși barem o dată, nime

peșceră, noaua familie o pășât cu bucurie, tot

nu s-o văitat. Niși atunși, când măi dămult

în sala aia, pântru concertu dân toamnă,

toce mațâli, luminili, șcătuli dă distribuție,

alăturea dă ăilalț 30-40 dă precini, că dă atâța

instrumencili artișcilor or trăbuit cărace în

oamini îi musai ca să fași o cântare, acolo sus

space, până sus, la măi bine dă 100 metări
niși

atunși

unimea

când i-o făcut șî trimes laolaltă. Poace

Dumnezău pră pământ, tăbăreala la urmă dă

nivel,

dân

Dumnezău cununiei dântră oamini, atunși

părețî dă lut, menunarea pântru lucru lu

dă

pucerea

stalagticilor șî stalagmicilor o vrut să o dea

ortașii prân adânc, scoboritu șî suitu pră

diferență

Crică

în foalilii munțâlor.

când

În ăst an am pășât cu paș dă speolog, am

instrumencilii dă măsură pântru schița

gustat oțără dân viața lor șî după șe am izăflat,

peșcerii or fost așa dă imăloasă, că măi gata

nu ne rămâne dăcât să le purtăm răspect șî să

nu să puceau folosî.

le mulțămim că ne-or loat alăturea dă iei, pân

Totdăuna, speologii or căptat șî o găsât a

tăt locu.

măi bună cale dă mers înăince. Câtodată șî

Florina Ariana Colgia

sîngura, care nu i-o scucit dă trudă, dă nopț
nădurmice, dă dăruire dân timpu lor pântru
ăilalț.
23

DRUMURI BĂNĂȚĂNE VĂZUCE ȘÎ NĂVĂZUCE
Orșova veche
Mergând înăince pră Dunăre găsâm vechiu castru roman Dierna (Colonia Zermensis), dă
la care să măi țân șî astăz căramiz scrisă, hârburi șî medalii. Astăz, orașu, dă la porta cunoscucilor
Căzane, poartă numili dă Orșova, șî să găsășce acolo unge să împleceșce Cerna cu Dunărea.

În istorie o gâsâm însămnată dă măi binie dă 18 secole, frământată șî trecută prân lupce,
măi cu sama în secolili XVII-XVIII, când turșii să băceu cu austrieșii. Orașu ăl bătrân șî comorilii
lui dân băbăluc să găsăsc sub apilii lacului Porțâlii dă Fier I. Întră 1965 șî 1975 oaminii ș-or
strămutat vatra la 3-4 kilometări cătră nord, în Orșova a noauă, răgicată la gura Cernei, pră pământu
sacilor Jupalnic, Coramnic șî Tufari. La temelia cășî, fișcecare familie, o îngropat capu șî sânjili
câtă unui cocoș, șciut ca simbol ăl soarilui, pântru ca noauă casă să fie trainică șî poșiumpu să
dăinuie prăstă veacuri aiși.

24

Suind pră drumu șe șărpuieșce prân pădure, gostu locului, ajiunje la Mănăstârea Sfânta Ana, dă
pră Gealu Moșului.

Gazetaru Pamfil Șeicaru o clăgit astă mănăstâre dă maiși întră anii 1936-1939. Dân obor să vege
până dăparce, prăstă golfu Cerna, care îi lung dă 5 kilometări, lat dă 2 șî adânc dă 23 metări.
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Soarili îmbrățușă blând apa, îmbiind pescari pră maluri șî sportivi să-i probească apili, ca
să câșcije marea întreșere. Tot dă aiși să vege socacu trăndăfirilor șî prăstă apă șantieru naval, portu
șî gara.

Pră ape lunică în lece șlepuri șî măi nou bărși d-ăle mândre, jentuice dă lume.

Unge șî unge, limbi dă pesăc amincesc dă insula Ada Kaleh, pomenită șî dă învățatu
Herodot, dân băbăluc, ca lungă dă 200 dă stadii.
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Ăi dă or scoborit în adâncuri or văzut baș așa cum or fost drumurili și canalili prân care suiau
vapoarili, în susu apii, trasă dă locomotive.

Ne dăspărțâm dă Orșova, da' ne nădăim că ne-om întoarșe în fișcecare anotimp, ca să-i
ascultăm poveșcilii șî poace să bem o cafă d-a neagră, alăturea dă nișce baclavale d-ăle dulși,
îngheţată şî bragă, așa cum numa turșii dă pră Ada Kaleh șciau să facă.
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Conacu Vaillart dân Vălcani
Kisasszony, nu s-o măi întors acasă. După
gorgonirea ei, în conac or intrat lotrii șî or luat
până șî a dân urmă cărămidă, căptând aoru
grofului.

Az Vălcaniu îș are hotariu la granița cu
Sârbia. Măi dă mult, șe o fost dâncolo dă ogașu
dăspărțâtor o țânut tot dă Vălcani, care o pierdut
pământu șî gara lui mare șî frumoasă, prân care
treșeau izămbanilii dân Europa.
Îl găsâm în acce dă la 1256, dară lumea
zâșe că o fost măi dânăince, mult măi înăince ca
vașili să pască în voie pră pășunilii grasă ăle
Banatului, păzâce numa dă câni. Dă aiși și numili
Valea Canis.
După harta lu Mercy, prân 1723-1725,
Vălcaniu țânea dă Cenad șî dă poșiumpu Csanad.
În 1647 satu șî domeniu îs dace lu Ioan Horvath
Kissevisc șî dân 1717 îl găsâm baș pră Împăratu
ca proprietar. După lipirea Banatului la Ungaria,
îl cumpără contele Batthyanyai, care-l vinge cătră
baronu Simeon Sina. Să vinge la măi mulț
proprietari, pră rând, până ajiunje la grofu
Vaillart.
Om avut, cu cap limpige, grofu ș-o
înmulțât averea șî o țânut în casă, pă lângă mobile
șî tablouri scumpe, un seif cu aor, dă unge i s-o șî
tras soarta dă după 1945. Grofu o avut tri copii,
un fișior șî doauă fece. O răgicat bisărica catolică
dă pră domeniu, s-o grijât dă lac, dă locurili dă
vânătoare șî dă câmpurili rogitoare. Conacu o avut
tăt roată un parc, cu pomi d-ăi nășciuț pră la noi
șî o spăie, cu felurice pene, care dă care măi
mândre. Oaminii dân sat or lucrat la grof șî or
povăstuit toce ășce menuni la strănepoț, dă unge
le-am izăflat șî noi astăz, alăturea dă mulce alcilii.

Pră urmă or tăiat pomii șî i-or pus pră foc.
Ochețî dă la spăie i-or loat șî pră ăia, or astupat cu
pământ lacu șî insula lui dân mijloc, ca să
construiască lumea a "dreaptă șî egală pântru tăț".
Dân mărețâia lui dă dămult, dă 16783
jugăre, Vălcaniu rige, azî, ogârsât. Măi îs o mână
dă oamini care măi șciu șe o fost șî alțî, tăt pâțâni,
care să luptă să nu piară satu cu tot. În rest, niși
urmă dă conac, dă valori șî dă străulușire pră
vrungiva, numa în poveșcilii lu ăi bătrâni.

Năince dă a fi sâlită să pleșe dân casă fata
grofului vinea călare în sat șî împărța bănuț
copiilor astrânș la fântână, parcă în așceptarea ei.
O întâmpinau șî o petreșeau cu "chokollom
kisasszony!", pră muierea înaltă subțâre,
îmbrăcată în alb, care avea un șal chicit, dă măi
mare mândreața, prăstă pălăria largă șî călărea ca
o regină.

Cum ar fi fost Vălcaniu șî tot Banatu, dacă
ș-ar fi țânut conașilii, paorii, învățațî șî az ar fi
fost băi termale pră tot cuprinsu lui, unge să să
adune străinii, să să zviduie localnișii, să pucem
astrânje șî noi cât-un crăițar dă aor pântru paorii
noșci? Nu șcim, nu măi avem conașili…

Dacă tăț ăi cășî să oginesc sub altariu dân
bisărica zâgită dă iei, fata îmbrăcată în alb, cu
pelerina scurtă pră umeri îș află ogina pră nicăuri.

Florina Ariana Colgia
28

