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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 

 

Mulțămim lu Dumnedzău că am petrecut în pașe Sărbătorili ș-am ajiuns cu binie în Nou 
An. În vremia asta or avut loc doauă festivaluri dă recitare, unge or vinit mulț copii dân tot Banatu. 
Școala Gimnazială nr. 30 dân Cimișoara s-o fălit cu  "Mândru mi-s că-s bănățan" șî la Școala 
Gimanzială nr.2 dân Logoj s-o țânut "Parfum dă poezie". 

Toată prețuirea noastră pântru dascălii dân așce doauă școli, pântru părinț șî măi cu samă 
pântru copii, care or vrut să înveță șî să spună poedzîi bănățăne.  

Domnu inginer Cornel Drăgoescu, poet în grai bănățan, ni-o trimes un dar, glosaru dân 
Vermeș - măi mare dragu. 

Îl gratulăm pră poetu Dimitrie Acea că o măi scris șî tipărit o carce de poedzîi, pântru ortași 
șî șicitorii bănățăni. 

Ne bucurăm că doamna Dorina Șovre o făcut iară mare fală vorbilor noașce dântotdăuna, 
alăturându-să lu ăilalț scriitorii în grai, după multă vreme la Gura Satului dă la Radio Cimișoara. 

Dumnedzău să-i astrângă șî să-i țână laolaltă pră toț ăi dă scriu bănățăneșce!  

În foaia asta găsâț tri noi creatori dă frumos: pictoru Daniel Susa dân Uzdâni, Angelica 
Herac cu o poedzâie dă pră Valea Almăjului șî cinăru Alexandru Murgoi, recitator șî creator dă 
poedzâie, care are numa 16 ani.  

Așceptăm ca, dân vreme în vreme, să măi "răsară" poeț șî scriitori în grai pră care să-i 
publicăm în foaia noastă. 
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ION  NIȚĂ  SECOȘAN 

(1900 - 1939) 

Poet în grai bănățan 

 

 

  
 
 
 
 Frundză verge leoșcean 
 Ceamă-l Niță Secoșan 
 Frundză verge dă cicoare 
 Născut în Toracul Mare... 

 

 
 Așa să-nfățoșadză poetu în grai bănățan Ion Niță Secoșan, născut la 16 septembrie 1900 la 
Toracu Mare. Școala primară (șasă clasă) ș-o făcut-o în satu lui. Dân cauza năcazurilor vinice cu 
Primu Război Mondial, nu poace merje la școală măi dăparce. Abea în anu 1926, la vrâsta dă 27 
dă ani, să înscrie la Liceu “Coriolan Brediceanu” dân Logoj, isprăvind cursu inferior în anul 1929. 
Încă dă pră atunși să fașe cunoscută creația lui literară. Ion Niță Secoșan apare laolaltă cu Victor 
Vlad Delamarina, Gheorghe Gârda, Tata Oancea etc, în antologia dă versuri în grai bănățan. Îi 
vorba dă “Ano, Ano, logojano”, dă Gabriel Țepelea care o apărut la Editura Facla dân Cimișoara. 
În vremea când iera elev la Logoj, tipăreșce la Editura “Cartea Românească” măi mulce lucrări, 
anume: DIVORȚUL, CAPRICIU COMEGIE, GHIȚĂ PĂCURARIU, ȚÂGANU LA TELEFON, 
ION ORDONANȚĂ, NU-I CUM SOCOCEȘCE OMU, ÎN SAT LA NOI șî CĂTANĂ. Măi tăce 
așcea erau pusă în șcenă, pră bină cum ar veni, dă amatorii dân Torac, dar șî în alce sace, dăloc 
după șe le-o scris, iară mulce dân iele șî în dzâlili noaștre în Festivalul “Dzâlili dă teatru” ale 
românilor dân Voivodina, iar foaia “Năgejgea” dân Vârșăț îi publică întră anii 1972-1973 piesâli 
dă teatru DIVORȚUL șî CAPRICIU COMEDIE, poezii d-ale șoage șî alcili. 
 Are publicace în timpu viețî poezâi lirice, noce dă drum șî versuri satirice cu pseudonimul 
Ginu Papălapce, comentarii șî scrisori dășchisă sub alce pseudonime, tăce, scrisă în dialect 
bănățan. 
 Amincim câceva dân așcea: “Ca nuca-n părece”, “Moș Andri la Mozi”, “Lumie pră dos”, 
“Baie dă soare”, “Așa-i zăconu’”, “Tăstămientu’ Lu’ Moș Gică”, “Moș Achi Fileru”, “Fără 
glumă”, “Nică Pleșu”, “Boancă la păcică”, “Pătru Plășintă la scalz”, “Șie să fie” și “Ionu lu’ 
Zdreanță”, publicace în foaia “Năgejgea”, în anii 1928 șî 1929. Poeziili publicace aișia or fost 
iscălice sub măi mulce pseudonime ca să nu se șcie șinie i-o luat în răspăr pră alțî care scriau șî iei 
tăt în foaia “Năgejgea”, prântră care șî consăceanu lui, Vichentie Avram-Folomoc. 
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 Publică în „Năgejgea” în 1932: ”În șiudă”, “Una d-a noașce”, “Năroc a vost” și” Mi-s 
bănățan”, iară în 1936 măi publică: “Nunta la Viena” șî “Visul”. Trăbă dzâs că-n anul 1929 scrie 
șî publică poezâia “Amurg”, în limba română literară. 
 În urma lu Ion Niță Secoșan or rămas foarce mulce scieri în manuscris. Alea cu tematică 
politică or fost distrusă în anul 1944, după cum ne spune copilul lui, Rancu Secoșan Dobromir. 
 Amincim aiși 10 piesă dă teatru care s-or păstrat : “Ioșca vinge iapa”, “Biletul”, “Truță 
răgrut”, “Făcăleț”, “Gălușca”, “Doi minșinoș” șî “Lumea dă adz” (scenete comișe), “Lucia” (piesă 
în 3 acce), “Boala bunișii” (piesă pântru copii într-un act), “Luță în Bucureșci” (monolog comic) 
șî o piesă tragi-comică: “Lumea mea.” 
 Or măi rămas șî câceva caiece în manuscris. Prântră ele să găsăsc două caiece dă poezâie 
satirică în grai bănățan, care are șî un glosar cu vorbe dă la Toracu Mare, pră care le găsâm măi în 
tăt Banatu, un caiet dă epigrame șî aforisme șî unu cu glume dân Banat, care înșepe cu versurile: 
 

“Dî la mine fabricace 
Dîn tăt locu adunace 
Șî iară tuturor dace.” 

 
 În poeziile lui dă băjiocoră, îi vorba dă oaminii dân sat. Așa că îl avem pră Boancă, om 
glumeț șî dăscurcăreț care fășia dă ris șî pră finențu (poliția financiară dă atunși), pră Susi, 
nemțoanea, care nu vorbeșce bine româneșce, țâganu care vorbeșce într-o limbă nășciută dă noi, 
dară binecunoscută dă poet, neamțu, măgiaru, sârbu, fiecare molărit așa cum îl vegea șî cunoșcea 
Ion Niță Secoșan, trăind cu ei în veșini, așa cum s-o trăit dă veacuri în Banat. Năravurili dăspră 
care o scris iel atunșia îs șî astădz în lumie, tot așa: 
 

“Șoage vremuri îs la noi 
   Nu să-nțăleg doi cu doi!“ 

 
 Ion Niță Secoșan treșe în lumea umbrilor la 7 agust 1939, la vrâsta dă 39 dă ani.  
 

preluat dân antologia “Poezie în grai bănățean” vol. 2, 
întocmită de Aurel Turcuș, Ionel Stoiț șî Vasile Barbu  

 

 

Boancă la Pătica 

 „Bun dă gură, om șuchiat 
 Glumie ca la Boancă?... 
 N-ai găsât cât ai umblat. 
 
 Șî d-ai vrut să-l păcălieșci 
 - Să viedz făcătură 
 Păcălitu iar tu ieșci! 
 

 Într-o dzî șie-i cădzuʼn gând: 
 Păticarului să-i facă 
 Poznă...șci colea „dă rândˮ. 
 
 Cât ai dzîșie unu-doi, 
 Boancă tunăʼn luntru, 
 Sʼuită-n dreapta...înapoi- 
 
 Caută-n sus, înlături... jios; 
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 Păticariuʼntriabă: 
 - „Ce poftești? Mă rog frumosˮ. 
 
 Tăt zgâindu-să pră sus, 
 Boancă-ntruna caută: 
 - „Șie io caut – mă ciem că nu-sˮ. 
  
 - „Sierie ori șie-ai-vria șî-ț scotˮ, 
 Ișie Păticariu, 
 „În pătică iestă tot!ˮ 
 
 - „Hai fă binie, dacă poț, 
 Îșie Boanc-a nostru, 
 Dă-m-o grapă d-a cu colț...ˮ 
  Ion Niță Secoșan 

 

 

Fără glumă 

 - Fără glumă, măi veșinie, 
 Nu-i baș bine, 
 Tot napoi îi dăm ca racu, 
 Unge-ajungem, șcie dracu!... 
 
 Șî ce lasă că nu-i bine, 
 Dă-i rușânie, 
 Că ni-s neam dă viță mare 
 Cum nu-i altu pră sub soare!... 
 
 Tăt îi bine, casa-i casă, 
 Masa-i masă 
 Când ai șinie să-ți ia locu, 
 Ieșci bătut dă tot nărocu!... 
 
 Așcia dzâșie lui Ilie, 
 Păntălie, 
 În coliba dî la vie 
 Dau cu flașa dă răchie. 
 
 - Dzău, pierim ca șî dă șiumă, 

 Fără glumă, 
 Lumea ca năice vreme 
 Dă păcat nu să măi cieme. 
 
 - Bine, mă, nu poatʼ să fie 
 Dă Ilie 
 Dacă-i vremea păcătoasă 
 Șî muierea îi drăcoasă!... 
 
 - Binie dzâși nu-i treabă bună, 
 Fără glumă, 
 Io nu fac, niși tu, niși satu... 
 Vai dă noi șî... Dă-mpăratu. 
  Ion Niță Secoșan 
 

 

În târg 

 - Bună dzâua, dragă cuscrie, 
 Ș-e măi cauț pî la oraș? 
 - Mulțam dumitale cuscrie, 
 Uice-aduc un grăsunaș. 
 
 - Ia fă bine, măi Dumitre, 
 Ș-împrumută-m un sutar, 
 C-am făcut un târg dân vremie, 
 M-am luat doi boi la car. 
 
 - Cu tot dragu ț-aș da cuscrie, 
 Daʼ nu am la mine-un ban; 
 N-am un ban, să dai cu pușca, 
 N-am dă lulă, dă duan!... 
 
 - Ptu...! Daʼ dăm o sută cuscrie, 
 Ca să vedz șe boi frumoș 
 - N-am șî crege, n-am la mine 
 - Dar acas? 
 - Toț sănătoș...! 
  Ion Niță Secoșan 
 
 

 
 



7 
 

TRIFU ȘOȘDEAN 
 

 
 

Născut în 1940 la Uzdâni, Trifu 
Șoșdean o gătat școala la iel în sat, în limba 
română. Măi pră urmă o făcut Școala dă 
Meseriaș în limba sârbă. 

Întors dă la armată ș-o găsât servici la 
cooperativa agricolă. Îi bucuros că a măi faină 
combină o făcut-o cu mânili lui șî că-i tot așa 
dă bună ca ăle franțuzășci.  
 

 
 

Baș dacă mecanica șî meseria lui i-or 
plăcut măi binie, la 70 dă ani o înșeput să scrie 
viersuri în grai bănățan, dăspră viața satului, 
așa cum o șciut-o iel dân totdăuna în Uzdâni. 

 Are doauă volume tipătice, cu 
ajiutioriu lu S.L.A. Tibiscus: ,,Înăincea cășî 
miele” șî ,,O fost odată dar dă mult”. În a 
doaua carce poezâili îs trecuce toace, așa cum 
uica Trifu Șoșgean le-o scris dă mână, ,,ca o 
amincire dân zâlilie copilării miele, dar șî 
pântru pomenirea ălora carie dă mult nu măi 
arie șine să-i pomeniască. Iei or fost părințî, 
neamurili, veșinii apropiaț, cu carie am 
crescut. Așa oamini n-or avut norocu să 
cunoască mulț copii dân generația mia. Or 
plecat dămult, dar or lăsat urme adânși în 
amincirilie mielie”. 
 

 
 

Îngemnat dă muierea lui, Viorica, la 
73 dă ani o înșeput să pictază, măi întâi cu 
plăvaisu și măi pră urmă cu tempera. 
 

 
 

Pictază obișeiuri dă la sărbători șî din 
viața Uzdâniului, așa cum or fost iele măi 
dămult.  
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Îș aminceșce dă săriturili prăstă foc, 
dă boboloșî făcuț în Vinerea Mare, dă fântâna 
 

 
 
vingecătoare, dă colindă, dă pescuit, dă-i care 
să mascau șî dă șozănili dân sat. 

Pră fișcecare tablou șăd scrisă și 
câciva vorbe dăspră zăconiu pră care îl 
molăreșce. 
 

 
 

Asta i-o adus premiu, pântru proză 
scurtă, la Reșița. Baș dacă n-o avut a măi 
ușoară viață, Trifu Șoșgean fașe câtă o 
povastă dân tot șe trăieșce.  

Or că o treșe în versuri or că o pictază, 
îl găsâm în totă vreme binie, bucuros și pus 
pră potche. 

Nu-i mânios pră nime, șiceșce cărț, 
foi, șî găsășce pucerea să să bucure dă viață șî 
să-i vesălească pr-ăi cu care șăge la givan.  

 
 

Țânie mince cât dă bogat o fost 
Uzdâniu și az să uită cu jăle cum hambarili 
șăd goale, nu-s măi oamini să lucre pământu, 
care-i țânea altădată pră toț, șî copii cum 
pleacă la oraș. Baiu ăl măi mare îi că oaminii 
nu să măi adună, nu-ș măi fac vreme unu 
pântru altu șî pântru givan. 

Lumea să schimbă, să leagă măi mult 
dă tehnologie șî să dăpărtază dă suflet șî asta 
nu-i dă binie. Iel să măi dușe pră la veșini, pră 
la niamuri șî le dă șe șcie măi binie: voie bună. 
 

 
 

Să dușe pră Cimiș dă fașe molăre, pră 
care vinie acasă șî le punie pră pânză. Șî cum 
colorilii dân suflet îs măi calge dăcât ăle dă 
pră urcie tablourili ies măi bine dâcât molărili 
tipărice cu tehnologie. 
                           Florina Ariana Colgia 
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Fotografu 
 
O murit moș Pătru asară. 
Dumniezău să-l oginiască! 
Niamurilie-or vint toacie, 
Or vinit să-l prăgăciască. 
 
Ai dân casă s-or vorbit 
Să-i facă pomană marie, 
Să ceme pră "foto Soarie" 
Să vină să-i molărească. 
 
Mânie dzî, după amiadzăț 
S-o-împlut avlia-ntriagă 
Vin corișcii, vinie lumia, 
Pră moșu să îl pitreacă. 
 
Dar șî molăru-o ajiuns 
Frumos șî binie-mbrăcat 
O spus Dumniedzău să-l ierce, 
C-un aier dă diplomat. 
 
Vriau să mă vorbăsc cu gazda 
Șie vria să îi molăriesc, 
Dar să poace numa-afară, 
Că-nuntru nu răușăsc. 
 
Când or scos săcrinu-afară 
Toț la molărit s-or pus, 
Dară gazda s-o rugat  
Să facă o poză dă sus. 
 
- Vriau să vadă-n America 
Șî niepotu, dar șî văru, 
Că la noi o murit moșu 
Șî să n-așcepce nimica. 

 
Domnu moalăr să uită, 
S-o suit pră zâd c-o scară 
Șî dă sus o molărit, 
Baș cum gazda o dorit. 
 
Numa șie-o făcut tri poză, 
Popa-i la mijloc dă slujbă, 
Cântă cantorii șî coru 
Șî-ș plâng muierilie doru. 
 
Să nu fie tot în rând, 
Cagie molăru cu zâdu 
Șî lovieșce doauă babie 
Dă lie punie la pământ. 
 
Una-o amiețât ca moartă, 
Or pus-o pră scamnu-al lung, 
Alantă când s-o sculat 
Girept acasă o pliecat. 
 
Moalăru-o trecut ușor, 
Ș-o făcut un șioi în cap, 
Apăratu șî l-o spart 
Șî s-o belit la pișior. 
 
Cu oțăt or friecat baba, 
Dar când binie s-o făcut, 
O-audzât cum cântă coru 
Șî pră popa l-o vădzut. 
 
- Nu mă îngropaț copii. 
O-nșieput să plângă baba 
Nu măi vriau aiși pră masă, 
Vriau să mă dușeț acasă. 
 
Dar acuma-m dă în gând 
Dă nu mă suiam pră zâd. 
N-am măi avut așa caz, 
Ca să-i fac la om năcaz. 
 
Dă câț ani io molăriesc 
La rău niși nu m-am ghingit, 
Puceam s-o omor pră baba 
Ș-asta nu m-o trăbuit. 
 Trifu Șoșdean 
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Boamba atomică 

 Iarna, în frig stau la givan 
 la lumină să-ncăldzăsc 
 or aprins un snop dă tori 
 șî cu flașa să șinstăsc. 
 
 Măi vorbăsc dă politică 
 la radio șie or audzât 
 șî dân vorbă dă la alțî 
 carie să țân dă șicit! 
 
 - Or făcut în Amierica  
 vapoară d-un rând dă loc, 
 limuzini or fabricat 
 pântru apă șî uscat 
 
 C-un avion nou montat 
 plieși gimineața prăstă ocean 
 șî ce-ntorși iară acasă 
 pân la vriemea dă culcat. 
 
 Dân iei, Ion, îi măi limbut 
 să prișiepe-n politică 
 s-o prins să povăstuiască 
 dăspră boamba atomică. 
 
 N-or învățat toț s-o facă, 
 dar îi scumpă, pipărată, 
 în dulari îi miliarge, 
 ș-o folosășci num-odată. 
 
 Unge pică boamba asta 
 tot arge șî tot omoarie, 
 niși un liemn șî niși o casă 
 nu rămân în pișioare. 
 
 Iestă carie ar cumpăra-o, 
 dar nu vriau ca să o vindă, 
 ca să vadă tătă lumia 
 șî cu iei să nu prindă. 
 
 Șăge Gogu și să râge 

 șî li-e vorbieșce săracu: 
 - Labigi-mo în avlie, 
 Să am șî io bani, cu sacu. 

Trifu Șoșdean 
 
 

Cât o fi dă marie iadu 

 Cât o fi dă marie iadu, 
 Să vorbiesc doauă bătrânie, 
 Să-nchiapă toț păcătoșî 
 Așa baș cum popa spunie. 
 
 S-o băgat o frică-n babie, 
 Vriau să fie spovigicie, 
 Că nu șciu după șie mor 
 În șie parcie li-o trimicie. 
 
 Dă mulț spun că-i mâncă iadu, 
 Smoala fiartă îi așciaptă, 
 Spuie bini baba Măria 
 Că trăbă să fi dășciaptă. 
 
 Acuma nu să măi șcie 
 Șie să fași șî să ghingieșci, 
 Cum să cie porț cu lumia 
 Ca să nu păcătuieșci. 
 
 Dar viedz, tu, Doamie acuma 
 Ai bătrâni șie or-aflat, 
 Că șică până la urmă 
 Că șî dragostia-i păcat. 
 
 - Popa ăsta îi c-am șod, 
 Ni-o spus că păntru-n șieput 
 Trebuie să spuni toacie, 
 Dăspră șinie, șie-ai făcut. 
 
 Drumu pân la Rai îi greu, 
 Sufierință șî iertarie, 
 Că la ușă-i jugiecata 
 Șî cie punie la-nșiercarie. 
 
 Dar să șci, Mărio șieva, 
 Popa-i om tare-nvățat, 
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 Iel ce ascultă, șî să roagă 
 Șî rămâi fără păcat. 
 
 Păntru păcat mic or marie 
 Fașie cât-o rugășiunie, 
 Câcie spuni toacie să iartă, 
 Șie nu spuni, păcat rămânie. 
 
 - Șie să spun, că niși nu șciu 
 Niși când nu m-am spovigit, 
 Păcacie mari n-am făcut, 
 Cu nimie nu m-am sfăgit. 
 
 Am fost bună cu o lumie 
 Șî pră mulț am mulțămit, 
 Nu am omorât pră nimie, 
 Cu toț binie am trăit. 
 
 Dă ungie șci tu, Săvieto, 
 O fi iadu o povastă? 
 N-aș vria să spun lu popa 
 Tot dă când am fost nievastă. 
 
 Popa spunie la-ntâmplarie, 
 D-aia stau șî mă ghingiesc, 
 Dacă cumva n-o fi iadu 
 Dă șie să mă spovigiesc. 
 
 Or fi șî-n iad d-ai sărași 
 Șî dă ungie atâța bani au, 
 Păntru smoală, păntru liemnie 
 Șî păntru plată la drași. 
  
 Mari-i sărășia-n lumie, 
 Firmie mari șî nu-măi pot, 
 Pân-ajiungiem noi în iad 
 O fi șî iadu bancrotat. 

Trifu Șoșdean 
 

 

Înaincea cășî mielie 

 Când iera vara sub sară 
 Pră liemnu dă lângă dudz, 

 Viniau moșî la givan 
 Șî aviai șie să audz, 
 
 Stăciam lângă firiastră-ascuns, 
 Așa dat măi la o parcie, 
 Să nu vadă că ascult, 
 C-ași să vorbia dă toacie. 
 
 Spuniau mulcie dăspră iei, 
 Dă războaie șî bichieri, 
 Întâmplări șî aminciri, 
 Să audz dă carie vriei. 
 
 Dar dân tăț, al măi bătrân, 
 O fost taica lu Bulic, 
 S-o pus să povăstuiască 
 Tăt dă când o fost iel mic. 
 
 Dă când am fost jiunălău 
 Tot lucru ieu l-am făcut, 
 Am păurit ca un zmău, 
 Dar acum m-am măi lăsat. 
 
 Io ș-acuma mierg la loc, 
 Aș pucia să dau cu plugu, 
 Dar acasă am dă lucru 
 Cu oamini fără năroc. 
 
 Io nu vriau ca să mă labd, 
 Dar am fost doctor în sat, 
 Păntru scrâncituri dă oasă, 
 Dar șî pântru dăscântat. 
 
 Vin cu mâinilie scrâncice, 
 Vin giochiaț să lie dăscânt 
 Șî când marva l-i biciagă 
 Iar vin la minie plângând. 
 
 Măi strâng prunie dân grăgină 
 Șî dugie dă prân amvlie 
 Ca să am păn – la mășână? 
 Dă un căzan dă răchie. 
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 Când avieț obdzăși dă ani 
 Șî nu vă doarie nimic, 
 Puceț frai să vă labdaț 
 Că vis ca Paviel Bulic! 

Trifu Șoșdean 
 

 

 Izmana 

 Poace așa o fost să fie, 
 La dzăua dă Sâmcilie, 
 S-o suit cicia Ioniță 
 În ambari cu-o cotăriță. 
 
 S-o suit după șioclodz, 
 Să facă maica dă prândz, 
 Că îi dzî dă sărbătoarie 
 Șî fașie bun dă mâncarie. 
 
 Îmbrăcat numa-n izmienie 
 Șî chimiașă păuriască, 
 Așa i-o plăcut să-l vadă 
 Câta să să fălcăniască. 
 
 Când o dat să să scoboară 
 Vântu-i acață izmana 
 În țâțâna dî la ușă 
 Șî cage pră lângă scară. 
 
 O cădzut cu capu-n jios 
 Șî dă zâd s-o lovit tarie, 
 Scara jios s-o înburdat 
 Dar o rămas spândzurat. 
 
 Strâgă Niță dar dăgiaba 
 Nu îi nime să-l scoboară 
 - Viniț să mă luaț d-aișia 
 Că îmi vinie amiețală! 
 
 Oaminii dî la givan 
 Aud țâpicie-n anvlie, 
 Când în-nuntru s-or băgat 
 Văd pră Niță acățat. 
 

 Cum criegieț să-l scoborâm? 
 Că-s izmienie dă fuior, 
 Șî dăgiaba nie uităm, 
 Că niși iel nu-i pria ușor 
 
 Taica dzâșie – ˮTăiem cracu 
 Binie dungie-i acățat 
 Ori îi tăiem brășinariu, 
 Să-l scoborâm dăzbrăcat!ˮ 
 
 - Tași taică șî nu măi spunie, 
 Să tăiaț cracu nu vriau, 
 Că-s izmienilie-alie bunie, 
 Macăr tot aiși să stau. 
  
 În pielie să mă dăzbrăc 
 Criegieț că mie mi ușor? 
 Dacă mi așa ursâta 
 Îmbrăcat aș vria să mor. 
 
 Cu ștriangu, pră supt sară, 
 În ambari d-abia l-or tras 
 Șî i-or dăscățat izmana, 
 Dă s-o scoborât pră scară. 
 

- Tu ai șciut că-i sărbătoarie 
 Șî nu-i binie dă lucrat, 
 Că țî marie săptămâna, 
 D-aia s-o șî întâmplat! 
 
 - Îi ușor dî la givan 
 Să-mi spuni că îi sărbătoarie, 
 Dar am fi mâncat dă prândz 
 Oala mică în a marie! 
 
 Când o fi vr-o sărbătoarie 
 Nu pun mâna pră nimica, 
 Stau șî io cu voi pră scamn 
 Ori mă duc la adunarie. 
 
 Io plăcut în bolândzâie 
 Să să-nbrașie c-ai bătrâni 
 În izmienie șî-n chimiașă 
 Șî cu pălărie-ntoarsă. 

Trifu Șoșdean 
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Vremuri grele 
 
O vinit iar primăvara 
șî aiși, în satu’ meu, 
Unge doru năpăgeșce 
șî mă mașină cu greu, 
Fiindcă tot șe-o fost odată  
mereuț o-mbătrânit; 
Priveșci țarina șî holda 
șî le vez’ c-or pustânit. 
 
Bace arângu ăl mare  
la bisărica gin sat, 
Da’ nima nu-l măi ascultă, 
niși în samă nu-i băgat... 
Vinie marea sărbătoare 
însămnată-n călindari 
Șî părincilii să roagă 
sîngur-sîngur în altari. 
 
Ulița îi tot măi goală 
gintr-o parce până-n alta; 
Ne-mpăcăm acu’ cu gându’ 
că așa ni-i nouă soarta... 
Să trăim gin greu în greu, 
cât ni-i viața pă pământ... 
Năcăjâț’ gin vreme-n vreme 
ne-ndreptăm cătră mormânt. 
 
Vremurili-s tot măi grele, 
traiu’ nost’ îi tot măi rău, 
Fiindcă cu mulce păcace 
l-am mâniat pă Dumezău... 
Șăd pă prispa cășî mele 
șî-m fac câce-o-nchinășiune 
Șî c-un cuib ge rândunică 
mă îngân în rugășiune... . 
                                          Claudiu Românu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mândru mieu Banat 
 
Mândru mieu Banat, 
Mândru port șî mândru nat. 
Noi privim numa năince, 
Că Banatu-i tot în frunce. 
 
Dă-i vinii la noi acasă, 
Ce-om punie cu noi la masă. 
Șî ț-om da bucace-alesă, 
Că dân casă nu să iesă. 
Fără un plocon dă-l mare, 
Ca la zî dă sărbătoare. 
 
Bănățene nu zuita, 
Că nișiunge în țara ta. 
Nu-s oameni măi frumoși, 
Ca bănățănii miei făloș. 

Alexandru Florin Murgoi 
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Dacă vrei grai bănăţean 
 
Dacă vrei, copile bun  
Să-nveţ graiu nost străbun  
Ca pr-o istorie vie  
Ai s-audz cum cresc dân glie  
Holge, livedz şî grăgini  
Cum n-ai zăfla prân străini.  
Că Banatu-i fruncea ţării 
Ca-mpupirea Primăverii  
Ai s-audz dăn şăzători  
Snoave, poveşci, ghişitori,  
Cum s-ar scoace dân fântână  
Apă cu gust dă ţărână.  
Ai să vedz fece, fişiori  
Cu obrajî dă bujori,  
Pră chintuşă șî spăşele  
Spic dă grâu şî viorele,  
Şî pr-o doină legănată  
Poace c-ai să plânji o dată.  
Ai grăi cu ploi şî vânturi  
Vremuind prăstă pământuri  
Care aişi ne-or zăflat  
Şî tot aişi ne-or lăsat  
Şă durăm ţânut bogat  
Cum i-i numili: BANAT. 
    Elena Drăgan 
 

În grăgină la Florica 
La Florica - a mea veșină  
Aprodzaru-i în grăgină  
Că dă toce are-n straturi:  
Numa să le vedz ce saturi!  
     Morconi, chelărab (cam chel!)  
     Păştănac şî pătrunjăl,  
     Madzăre cu boambe verdz  

     Şî loză cu crăstăveţ,  
     Vrejuri învăndălăşice  
     Cu postăişi lace-turcice,  
     Crumpi şî şeapă, ai, şpenod,  
     Părădăis, piperşi pră rod,  
     Ludăi dă ciuşpais, dă turtă  
     Cu sămânţă pântru urdă,  
     Ţălăr, curechi şî răgişi - 
     Câce-toce vedz aişi. 
  
Dar dă dulşie şe-i aleje?  
Sufulcă-ce șî culeje.  
Mure, zmeuri, lubinită,  
Pepini, căpşuni, aluniţă,  
Struguri, mere șî căisâne  
Pere, prune şî gutâne… 
  
Vină-acum ori vină mâne.  
La cules dă vitamine! 
    Elena Drăgan 
 
 

Locu meu ge fala 

 Pă gealu Vidrii, la sălaș, 
 O fost locu meu ge fală; 
 Cu pat ge fân, păreț ge piatră, 
 Nu termopan șî niși centrală, 
 Ferieșci ge lemn șî focu-n vatră! 
 
 Acolo vara în tot anu 
 Merjeam la fân cu bunii mei; 
 Da adz sărașii nu măi sânt! 
 Fierbeam păsulă șî crumpei 
 Pă foc în oala ge pământ! 
 
 Șî îm iera măi mare dragu 
 Să umblu sângur pin pădure;
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 Cân foamea mă rupea la foale 
 Mă săturam cu fraji șî mure 
 Șî mă-ntorșeam imos pă țoale! 
 
 Acolo bunu m-o-nvățat 
 Să frig pă jăghi sara bureț, 
 Fălos c-or fost culeș ge mine; 
 Iuțari, pitoanșe, șiușuleț... 
 Șe mirosau așa ge bine! 
 Aș vre ca să măi pot o dată 
 Să fiu copil, să mă duc iară 
 La locu une m-o fost drag 
 Șî buna-n fiecare sară 
 Cu lapce să m-așcepce-n prag! 
 
 Să măi aud cum zbiară șerbii, 
 Să văd mistrețî pin soșet, 
 S-ascult cu drag cântat ge cuc... 
 Să mă zăuit ge internet, 
 Ge Instagram șî de Facebook! 
 
 Toace or fost ca-ntr-o povestă, 
 Ge parcă niși nu ar fi fost; 
 Bunișii mei s-or prăpăgit, 
 C-așa-i pă lume omu, gost. 
 Șî-n geal sălașu-i huituit! 
    Dorel Mărgan 
 

Cloța 

Baba Irma lu Năcreală 
Șî cu Nasta lu Izmene, 
În tot anu-or țânut gâșce 
Prântu carne, prântu pene. 

 
Un gânsac șî patru gâșce 
Asta îi plămada lor, 
Dar la vară, când cresc puii, 
Iar îs gâșcili șiopor. 

- Tu ieșci a măi nărocoasă, 
O dzâs Irma cătră Nasta, 
Ai avut năroc cu caru 
Șî anțărț șî-n vara asta. 

 
- Io le număr tătă sara, 
Stând pră scamnu dî la drum, 
Le schip să nu să gioache, 
Cred c-o fost gânsacu bun. 

 
- Dar a’ mele-s vai dă lume 
Ogârsâce șî beceje, 
Am vro patru căpiace, 
Doauă nu măi pot a merje. 

 
- Ieri o vint șî cuscra Giula, 
O dzâs că să le dăscânce, 
Să le geie-n bumbi cu sâta 
Ori prân șiur cu ape sfince. 

 
Numa-o dzâs că boala asta 
Dî la cloță vine ghes, 
Șî la reță șî la gâșce 
Șî la găini, mai ales. 

 
- Trăbă șciut a pune cloța, 
Nu să pune-n dzî cu soț, 
Niși în sărbători, niși sara, 
Că șică mor puii toț. 

 
- Ar fi bine ăl d-o pune 
Să fie treaz, nu băut. 
Nu să be când puni o cloță, 
Asta iar trăbă șciut, 

 
Că vin puii cu difece, 
Dar dacă baș vrei să bei, 
Bei să nu ce vadză cloța, 
Nu stai cear năincea ei! 

 
Șî o măi spus cuscra Giula –  
M-o spus-o dă mulce ori: 
- Cuscră, nu măi pune cloță, 
Cumpără-ț încuibători!
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Ăsta-ț scoace pui cum trăbă, 
Sănătoș dân cale-afară, 
Nu beceji, nu ogârsăle, 
Șî ai în voreț o hoară. 

 
Numa vedz, ș-aișea-i buba, 
Mulce pot să să ivească: 
Dă să strâcă-ncuibătoriu, 
Nu măi poace să cloșească. 

 
Șî mor puii în ghioașe 
Cât ai dzâse țocum-poc, 
Măi-tu, cuscră, io cu așcea 
Nu mă-ncumet să mă jioc! 
 
- Ori dacă să gată ștromu 
Șî curent prân droduri nu-i, 
Să opreșce-ncuibătoriu, 
Nu măi scoace nișiun pui! 

 
Lasă cloța să cloșească, 
Cum o dzâs Nușca lu Țântă: 
„Cloța-o fost dă cându-i lumea 
Șî la sat îi a măi sfântă!” 
   Ilie Dragalina 

 

  Pastel rural 

Luna s-o aninat pă coama dă pă casă în 
  gostie 
Șî să șpățâreșce-n taină păstă loitre la coșie 
Făloasă-ș priveșce chipu în brăzdariu dă la 
  plug 
Ș-apăi mereuț s-ascunge dup-un colț dă  
  boiandrug... 
 
La fundoane-un cânie negru pângeșce ca un  

  becheri, 
Greulușî-ș trimet cântarea cătră stălili dân 
șeri 
Șî să măi opresc ș-ascultă pitulaț în bătătură 
Cât dă greu răsuflă caii, dup-atâta arătură... 
 
Sus în soba dă la poartă, după șe or tăbărit, 
Moșu Ion șî baba Veta să înrec la hârconit... 
 
C-așa-ș trecură viața, zî dă zî șî an dă an, 
Târăind pân lutu galbăn crușea aspră dă 
   țăran... 
    Ioan Manzur 

 

 Îi primăvară 

 
 Îi primăvară, mamă, 
 La noi pă lângă casă 
 Iar cântă ghioșeii 
 Dân zvoane dă mătasă. 
 
 Îi primăvară, mamă, 
 În arie șî-n grăgină 
 Ș-apringe iorgovanu 
 Șiorchinii dă lumină. 
 
 Îi primăvară, mamă, 
 Pământu-ș pune salbă 
 Șî râge cătă soare 
 Cu hohoce dă iarbă. 
 
 Îi primăvară, mamă, 
 O sâmt în piept că-m vine 
 Cu-alaiu ei dă înjieri 
 Șî doru meu dă cine.
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 Îi primăvară, mamă  
 La șeruri ea mă mână 
 Să vin dăgrab la cine 
 Cu sărutări dă mână. 
 
 Îi primăvară, mamă, 
 Pornesc p-a ei cărare 
 Dân dragostea dă cine 
 Picită-n lumânare. 
   Ioan Văcariu 

 

 Armigu cu șecănău 

  
Dă când mi-s paore, mulț cai am dobângit 
Murani șî Lipițani, dă tăț am părângit, 
Da la Rășița-n târg anțărț șe am pățât, 
Iacătă mi-s aișea șî-s pus pă povestât... 
 
...M-am dus cu Pătru-poncu, pilar dă cai 
vestit, 
Să-m cumpăr cal, că-i vremea bună dă 
ogorit. 
Niși bine n-am trecut căletca dă la armițaș, 
C-am șî pus ochii p-un cal muran, țâfraș, 
 
Să înfoia în coadă, că tăt îl țăsălau stăpânii 
Șî necheza focos cât îl țîneau plomânii... 
 
- Pă ăsta trăʼ să-l cumpăr, numa pă ăsta-l 
vreau, 
Io cred c-o să mă șlogui dacă nu pot să-l  
     iau!... 
 
- Ogoaie-ce, nepoace, ăsta la plug nu-l puni 
Că-i cal pântru fiacăr, ășcia dă la plug nu-s 
     buni... 

- Șe șcii tu, uico Petre, crez că io n-am 
    scorbași, 
Dă-i dai vo tri pă space, mintun la plug îl 
    baji... 
 
- Bine, mă nepoace, dacă n-asculț, mă duc, 
După șe fașeț târgu, v-așcept la arvăluc... 
Așa că-l luai pă Fodor – așa cema armigu -  
Ș-am vrut să-l învălesc, ca să nu-l prindă  
    frigu... 
 
...Când dau procovița pă space să i-o pun, 
M-o dat cu coada una...dă m-o țâpat în 
    drum... 
- Las că ce pune tata cu capu la păreț, 
Legat lângă bițicli până noi bem doi deț... 
 
Dân doi s-or făcut patru, c-am tras șî o 
cântare, 
Pân să făcu așa... cam cătă însărare. 
...Când s-o văzut că-i sângur șî nu-i dăm  
    importanță, 
O tras un nechezat d-ai zâs că-i ambulanță!... 
  
O rupt rastelu cu tăt cu biciclece, 
Ș-o băgat capu-n birt pântr-un ochece... 
Tare ne-am spăriat șî greu l-am pășiuit, 
Daʼ am văzut atunșea cât îi dă chilăvit... 
 
Gata cu-armigu meu, plăcit cu banii gheață, 
Că-i flendura pișioru-ăl drept dân față... 
 
...N-aveam ce fașe, ș-atunși ca să mă scap, 
La un fărtai dă preț l-am dat la un căsap... 
 
...Așa pățâi atunșea cu-armigu meu frumos, 
Pierdut-am banii șî n-am tras v-un folos!...
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MORALA 
Când o fi la alejeri, drajii mei, aflaț: 
Ăi care nechează tare, să șciț că-s giochiaț, 
Dacă nu-i periaț tăt timpu, o să vă meargă 
rău, 
Că ășcia-s, tăț, armiji cu... șecănău!... 
   Ioan Manzur 

 

 Dorința mamei 

   
 Dup-amiaz, mai cătă sară 
 Am ajuns purtat d-un gând 
 La căsuța părincească, 
 Raiu, leagănu meu sfânt. 
 
 O caut cu mult drag pă mama, 
 Cu-al ei glas dulșie, domol, 
 Șî în cindă șî în cuină, 
 Ori pân tainiță-n ocol. 
 
 O măi caut șî în grăgină, 
 În târnaț ș-în soba mare. 
 Nu-i, da trăb-acum să vină 
 Că-i strâns soarili-a-nsărare. 
 
 S-o fi dus să givănească 
 Cu înjerii dă pân stele 
 Cum să facă să-m păzască 
 Șî-n vis drumurili mele. 
 
 Sau ce pomeni că trugită 
 O fi ațâpit p-o dungă 
 Pântră stele răsâpită 
 P-o stea d-a cu coadă lungă. 
 
 Nu-i! Ba îi! că-i sâmt privirea, 
 Poace-un pic mai lăcrămată, 
 Ochii ei sfânțând iubirea 
 Dă mine-al dă altă dată. 

 
 Cu-a iei grijă să cresc mare, 
 S-ajung om dă omenie 
 Așăzat acasʼ cu stare 
 Șî cregință, ea mă-mbie. 
 
 S-o-mpăcat cu soarta dată 
 Cum o sușie mersu roțî, 
 Da ar vrea barem odată 
 Să îș vadă strănepoțî. 
 
 N-o fost dat să-ș dăplinească 
 Ș-astă ultimă dorință 
 Că s-o dus să hoginească 
 În iubire șî cregință. 
   Ioan Văcariu 
 
 

 Baba cu tuleu 

 
 Lapăd anii dă pă umăr, 
 Că nu șciu cum să-i măi număr, 
 Vro șinzăși, poace măi binie, 
 Îs cam mulț, dar nu-i rușâne. 
 Bine-i, Doamne, șî așa, 
 Că ugesc a-i număra. 
 Nu măi șciu, să dau cu tunu, 
 O fi fost prân șinzăʼș-unu, 
 șinzăʼș-doi, ori șinzăʼș-tri. 
 Io, copil prântră copii, 
 Ieu ticașii șî bereta 
 Să n-audă baba Veta, 
 Că-i năcaz șî îi craval, 
 Fug ca umbra la folbal. 
 Pă arienă, ăi măi mari 
 Jiucau ca pă pălimari. 
 Cepi, Sima, văru Țali, 
 Pă extremuri, ceacea Pali,



19 
 

POEZIA BĂNĂȚANĂ 
 

 

 
 Beși ca Bulzu șî Bobric, 
 Lali și cu Loica-al mic, 
 Gichili șî cu Păuța, 
 Lae a lu baba Uța, 
 Sigăranu, întră bare 
 Ș-alțî care măi dă care. 
 Io, măi mic, lovit dă soartă,
 Vițecapoș după poartă, 
 Să nu buie lopta-n baltă. 
 Șî sărind cu multă poftă 
 Ca un grel după o loptă, 
 Am ajuns șî io portari, 
 După ani, la ăia mari. 
 Cum ieram dă fel fricos, 
 Trâmuram în poartă gros. 
 Când trăjea Țali la poartă, 
 Vai dă gâșcili dân baltă! 
 Zbura lopta ca șî brandu 
 Când trăjea Petrică Bandu 
 Păstă drum, păstă gropanie, 
 În grăgină la Șocoanie, 
 Iar când să-nfoia Giovani 
 S-or pălit toți căptălanii. 
 Tăman când scăpai dă greu, 
 Iaca baba c-un tuleu. 
 Șî-o-nșeput dân drum a-m spunie: 
 - Tunie rău-n cini să tunie! 
 Să ce mișci mintun acasă! 
 Țâi dă lucru niși că-ț pasă! 
 Io îmi iau d-odată șfung, 
 Săr la loptă, n-o ajiung, 
 Lopta sarie bechereșce 
 Șî-n zăbroane să opreșce. 
 Strâgă văru Țali: - „Gool!ˮ 
 Io, în poartă, mototol. 
 Plin pă țoalie dă imală, 
 Mă răgic în bunduzală, 
 Văd pă baba cu-n tuleu... 

 Zbang! cu iel în capu mieu. 
 - Oi-do-minie! Dzâșie baba –  
 Văd că bleucocesc dăgeaba 
 Eu mă fer ș-o ieu la fugă, 
 Baba-nșearcă să m-ajiungă. 
 Iar io fug ca spiridușu 
 Și-mi caut în ștălog culcușu 
 Să m-ascund prântre vițăle. 
 Pun șî paie pă nogee. 
 Dară vaca a bătrână 
 Mă călcă pă chiși șî mână. 
 Săr în sus cu tătă graba. 
 Iacă o ajuns șî baba 
 Șî mă ia la periar, 
 Ba în lung șî ba în lat. 
 Iar tri dzâle, ca forpal, 
 M-o lăsat să mânc ... folbal. 
 Baba-i dusă, moșu-i dus, 
 Io mă uit cătră apus, 
 Soarili apunie-n sânjie... 
 Plâng șî io, șî vremea plânjie. 
    Petru Chira 
 
 

La ghințar 

 Cum măsaua a dă mice 
 O-nșeput să mă cam doară 
 Șî-n cânescu dânăince 
 Am o zdravănă butoară, 
 Mă căznieșce nopț d-a rându, 
 Că nu pot durmi un șeas, 
 Șî-mi întunecă șî gându, 
 Dă ghingesc că dau în fras! 
 Pun pă ele miduțânuri 
 Șî bomboanță pântru cap, 
 Da-n zadari, să pun șî cipsă, 
 Dă durime nu măi scap. 
 M-o-nvățat șî moș Tărhună,
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 Șie în sat iestă birtaș, 
 Să pun dzamă d-a dă prună, 
 Șî-mi amurce mintunaș. 
 Măi ales pă aia spartă 
 Să pun zâlnic cu măsura, 
 Doar răchie dublu fiartă, 
 Clotorindu-mi binie gura. 
 Am făcut șe-o dzâs veșinu,  
 Dar cum gura nu-i un sac, 
 Mi s-o scurs tăt meduțânu 
 Bunduzându-mă-n stomac. 
 Șî urmându-i antidotu 
 Dă o vremie, fără veastă, 
 Amorțîi la cap cu totu, 
 Dar măsaua, niși poveastă! 
 Înspre dzâuă, bat ca oaia 
 La ghințar, să-mi de rățăptu, 
 Tăt lovind cu stângu-n dreptu. 
 După-un șeas și tri furtare, 
 Am ajiuns șî io la rând, 
 Amorțât dă așteptare 
 Șî urlând ca un bolând. 
 După șe-m dășchisă gura 
 O înșeput să să cănune: 
 - Cu șe-ț speli, nene, dantura? 
 - Păi cu... Colghet două-prune! 
 - Sâmt, îmi dzâsă măsălaru, 
 Că miroși ca alambicu 
 Cască-ți bine măxilaru, 
 Că ț-o scot ca și popicu! 
 - Domnu doctor, nu să poace, 
 C-aș ugi c-o mare hibă, 
 Dacă lumea mă socoace 
 Gura satului a șcirbă?! 
 - Lasă, c-o să-ț pun o placă 
 Păst-o lună-n loc dă ghinț, 
 Șî la lumie o să-i placă 
 Mult măi mult atunși când minț! 
 Căpiat ca o găină, 

 Parcă-mi vinie să mă-mpușc 
 Când îi spun l-a mea Mărie: 
 - Dă-mi proteza ... să ce mușc! 
    Petru Chira 

 

Babilii  

 Baș în astă primăvară 
 Mă pusăi la givan iară, 
 Baș cu fracilii al mic 
 Șe săracu-i dus un pic... 
 
 Șî cum luna mărțâșor 
 O vinit prăstă popor, 
 L-am întrăbat dă o trabă 
 Dacă ș-o ales vro babă. 
 
 - Auz, frace, tu mă vedz 
 Șe fișior mi-s, cum să credz, 
 C-aș pucea aleje-o babă 
 Măi bine vezâț dă treabă! 
 
 - Da zăconiu, așa spune, 
 Că babilii ar fi bune, 
 Că îț merje bine-n casă 
 Dă aleji una frumoasă. 
 
 - Babă frumoasă, mă frace 
 Nu pre iestă, ce socoace 
 Cum nu îi copil cumince, 
 Asta tră să iei amince! 
 
 - Io tăt ghingesc oi ave 
 Ales șî tu baba te, 
 Da țî frică, mă îndur 
 Că aș pucea să ț-o fur. 
 
 D-api n-o să-ț fac năcadz 
 Că m-am ales baba adz!
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 - N-am niși-o frică băiece, 
 N-aleg babe, îmi plac fece 
 
 Șî nu mi-s așa ca cine 
 Să umblu cu-ale bătrâne 
 Ș-api să îm spui îndată  
 Că-s curios cum arată? 
 
 Nu dă alta, da ca neam 
 Să văd șe cumnată am! 
 - Frace mă fași dă ocară 
 Ai și văzut-o afară ...! 
 
 Îi frumoasă, atâta soare 
 O să-m meargă bine oare ... 
 - Asta-i soarta nu măi șciu 
 Șe năroc ai, da subscriu. 
 
 Dacă are pensie bună, 
 Capătă mulț bani pă lună 
 Mii dă euroi șî casă 
 Atunși poace fi frumoasă! 
 
 Numaʼ mă zuitai, bag samă, 
 Să ce întrăb cum o cheamă 
 - Cum s-o ceme tră să șcie 
 Baba me îi Șinși Martie! 
 
 Doamne da șe nume șod, 
 Oi fi și io măi nărod, 
 Da Șinși Martie să o ceme 
 N-auzâi dă multă vreme ... 
  
 Dân America-n Rângeșci 
 Nume așa nu măi găsășci 
 Că n-o ceamă Mărioara, 
 Florica, Veta, Anișoara! 
 

 - Frace înțăleje-odată, 
 Că nu-i nume îi o dată, 
 Când îț poț aleje baba, 
 Ai înțăles cum stă traba, 
 
 Dân întâi până în nouă, 
 Poț aleje babă nouă 
 Șî dă-i frumoasă tăman, 
 Îț merje bine un an! 
 
 - Șciu, că nu-s cu capu-n nori 
 D-am crezut, că ce însori... 
 Când m-ai povestât cu baba, 
 Da m-am bucurat dăgeaba! 
    Sergiu Boian 
 

 După ghiocei 

 Dântr-o marjine dă luncă, 
 Dă după un geal împădurit, 
 Râge soarile ca și o pruncă 
 Bucuros că toace-or înverdzât. 
 
 În șpoiertul al dân cuină 
 Liemne verdz borborosăsc 
 Șî-n vălăile d-afară 
 Munț dă gheață să topesc. 
 
 Spânzurat în colț la cindă 
 Un sloiece să bâzgoaie 
 La cuibu gol aflat în grindă 
 Leagăn păntru rânduniși, o-droaie. 
 
 În duruț, cu nasu roșu 
 Lângă foc stă să pripeșce 
 Ca și bâza, Tata moșu 
 Și astâmpăr nu-ș găsășce 
 
 *** 
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 Șchipând în sân, făcându-ș crușie 
 Cu clăbățu pră o urechie 
 Spră săivan au să dușe 
 La oili-i șie n-au păreche. 
 
 Dus îi să le spună iară 
 La câni dar și la mielușăi 
 Că pr-afar miroasă-a primăvară. 
 Ș-acuș pleca-vor după ghiocei. 
 Tiberiu Popovici 

 

Nepotu șî socoata 

 Pă un scaun șăge Măicuța, 

 Lângă șpoiert oceșâtă, 
 Să încălge la spinare 
 Șî lucră cu spori la șiptă, 
 
 La o masă stă nepotu 
 Șî tot șearcă să șecească, 
 Trăbă să măi șî socoată, 
 Daʼ cu ochii-i pă fereastă. 
  
 Pă drum, gavăt dă copii, 
 Zbeară, să bat șî să jioacă 
 El îi pegepsât să-nveță 
 Să ste-n casă – șe să facă?! 
 
 Moșu, nișicum, nu-l slăbeșce 
 Pă becheru-ăl dărinat, 
 Nu cumva ca nepoțălu 
 Să ugească nășcolat. 
  
 Îi tot cu ochii pă el 
 Șî-l întrabă câce toace, 
 Fincă șcie-o vorbă moșu, 

 Când ai carce, ai șî parce! 
 
 Șî-l întrabă, șî îl sușe: 
 - Cât fac doi cu tri, nepoace? 
 - Cât să fie, tata moșu? 
 Poaci-că să fie șapce! 
  
 - Șapce jorz îț dau pă piele! 
 Cât fac noauă șî cu patru? 
 - Daʼ măi lasă-mă, fii bun, 
 Nu vez că mă doare capu?! 
 
 - Tași șî spune-m acuʼ, iuce, 
 Cât doi ori opt? Șe zâși? 
 - Păi io cri-că fac un număr... 
 Cât porț ʼmeta la opinși! 
 
 Dacă ieșci așa dășcept 
 Șî cunoșci răspunsu bine, 
 Moșule, da șe mă-ntrăbi, 
 Una-doauă, tot pă mine? 
 
 Bat-o mama ei dă școală, 
 Că-m vine să îi dau foc! 
 Că nu mă laș să răsuflu 
 Șî nișiun pic să mă jioc! 
 
 Să bagă șî Buna-n vorbă: 
 - Șe ce tot zbeară un drac? 
 Ie-l, moșule, măi cu buna! 
 Poace o fi greu dă cap?! 
 
 - Tu să tași, îi zâșe moșu 
 Șî să stai la locu teu! 
 Că dacă nu-nvață carce, 
 Îl bat, dă îl ie un zmău!
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 - Ia ascult-aiși, nepoace: 
 Hai să-nșepem a scăgea! 
 Cât fac șapce fără șinși? 
 - Nu șciu! Cât vrei dumeta! 
 
 - Stăi șî ce gângeșce bine! 
 Tri boboanță-ț dau dăjieaba 
 Șî mânși una. Cât rămâne? 
 - Nimic... că le-mpărt cu baba! 
 
 - Dacă ai șinși suce-n pungă 
 Șî ieșci tri dători la noi, 
 Cât rămâne? - Tot șinși suce! 
 Șe, mi-s prost să-i dau năpoi? 
 
 - Doamne, apără șî feri! 
 Zâșe moșu: - Șe să fac? 
 Că dă doaua șeasuri potca 
 M-o buzemenit la cap! 
  
 - Șe-ai să fași, nepoace,-n lume 
 Fără nișiun strop dă carce? 
 Crez că poț răzbi pân viață? 
 Așa șeva nu să poace! 
 
 Daʼ nepotu i-o răcează: 
 - Pun rămaș pă tri boboanță 
 Că așa prost aș ajiunjie 
 Șî ministru la finanță! 
 
 - Nu eșci prost tu cum ce fași, 
 Țușe-l moșu, ai drăptace! 
 Mulț or ajiuns oamini mari 
 Șî fără să aibă carce! 
 
 Șî niși n-o măi stat pă gânduri, 
 O-ncins-o nepotu-ăl mic. 

 Până s-o fașe ministru, 
 Să să măi jioase un pic! 
    Dorina Șovre 
 

 

 Căigană cu lale 

Măi an ţărţ am căpătat 
Arpăjic dă sămănat 
Şe-o-avut în vârv crescut 
Nişce frunză ţuguiace, 
Pântru fiecare-n parce. 
Ai mei or ghingit că-i ai, 
Lângă rozmarin l-or pus, 
Dară cum şciu dă la praz, 
Or ghingit că trăbă tuns. 
Şî cu foarfica dă vinie, 
Asta şcie ori şî şine, 
L-or tuns dă la jiumătace, 
Că măi tare nu să poace, 
Când îl pui dar la rogit. 
Un bonchet or dobângit, 
Dă frunză d-ale verzoane, 
Şe să faşi cu ele, Doamne? 
O căigană... s-or ghingit, 
Şasă uouă-or prăgăcit. 
Or văzut când or tăiat, 
Aiu în frunză bogat, 
Că-i oţără măi alcum 
Dăcât ăla dân podrum. 
În ciganie l-or tăiat, 
Cu oauă l-or mestăcat 
Şî căigana or mâncat. 
Când or mestăcat-o aşa 
Or sâmţât că-i alşeva, 
N-are gustu baş dă ai, 
Daʼ când altu verge n-ai 
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O fost bun ş-al căpătat, 
În căigană l-or ţâpat. 
Dar când io l-am căpătat, 
Nu baş am ascultat 
Şe faită m-o cam fost dat, 
Dup-aia m-am vegerat. 
Am vinit şî io pră sară 
Şî m-or întrăbat vez, iară, 
Şe faită dă ai o fi, 
Poace io i-oi lămuri. 
Că îi oţără măi moale, 
Nu să sâmce în mâncare. 
Io pră loc am ţepenit, 
Iuce i-am şî dăscălit, 
C-or mâncat fără să vrea 
Lalili, nu alşeva. 
Baş în anu ăla dară, 
Lalili n-or înflorit, 
Dară, dă atunşi ʼnăince, 
Flori mândre or dobângit. 
Nu vă spun să le tăiaţ, 
Flori mândre ca să aveţ, 
Dar vă spun, nu le mâncaţ, 
Şăd măi bine în târnaţ. 

Colgia Florina Ariana 

 
Noi 
 

Bine amine-m aduc, 
Cum dzâșea buna dămult: 
„Haida, iut că-i amânat 
Șî rostu’ nu l-am gătat 
Trăbă vașili-adăpace, 
Porși șî oară, săturace! 

Vine prândzu’, oala-i plină 
Dar nu-i șine să măi vină 
Numai noi ugirăm, lă-lă 
Noi șî Breza noastră-a bălă“. 
Angelica-Telica Herac, CJCPCT C-S 

 
 

Boala șcie și-o să fie 
 

Audzî șie boarăie vântu 
Parcă n-ar fi dzî dă vară... 
Boala-l șcie șie măi poace 
Să aducă păn-astară 

 
Poace-o piatră blăstămată, 
Vicodol, vr-o vijulie 
Șî sudoarea și-am vărsato 
S-o baje-n pământ dă vie. 
 
Ardă-l focu anu ăsta 
C-o fost plin dă răotace 
N-am avut dă iel vr-o asnă, 
Măi rău niși că să măi poace. 
 
Sășită, scumpiri, boli crunce 
Toace ni-or lovit odată 
Șî când stai puțân pră gânduri 
Să trăieșci măi ai socoată? 
 
Unge drac ci-ai dus viață 
Care-ai fost cu ani în urmă? 
Bată-i Dumniedzău pră ăia 
Și-or făcut dân noi o turmă. 
 
Vrieme ră, ardăce focu 
Nu măi pot scăpa dă cinie 
Ci-ai fi mâniat pră vr-unii 
Dar șie boală ai cu minie?  

Teodor Groza Delacodru 
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Drumuri bănățăne văzuce șî năvăzuce 

Lăsăm năpoia noastă Orșova și pornim cătră Herculane or Terme di Hercules, așa cum        
i-or zâs romani lu împăratu Trăian, când s-or zviduit în apili termale dă aiși. Munțî Cerni țân Băili 
Herculane ca într-un inel dă logodnă, baș în mijlocu lor. Vremea samănă cu a dân vest șî sud–vest 
dă Mediterana. Agică numa binie pântru sănătacea oaminilor. Când s-o mișcogit pământu o făcut 
greabănu Cerni, lung cam dă 70 kilometări șî afund dă 900 metări. Cum ar zâșe bunu meu profesor: 
"faliile tectonice stau la baza izvoarelor termominerale, fala stațiunii", dân care Izvoare Calde, 
Hercule, Traian, Diana, Neptun, Domogled, Pecinișca îs calge. 

 

Nu pucem zâșe cum s-or fi dăzmierdat romanii pră vremurili ălea, dar astăz șcim sigur că 
le-or căptat pucerili vreme dă 170 dă ani. Aiși s-or găsât bani, statui, tăbliță, care ne zâc fără tăgadă 
că or fost răgicace dă Trăian, bocezace Terme di Hercules după pucerea cu care or întors oaminii 
la sănătace. În 1808 locu îș schimbă numili dân Băile Mehadiei (dă la ad mediam - agică la mijloc 
întră doauă garnizoane romane) în Băile Herculane. 
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În 1718, după șe-or sămnat pașea dă la Passarovitz înșepe istoria modernă pântru locu ăsta. 
La 1847 statuia dă bronz a lu Hercule, făcută dă artișcii dân Viena, Romelmayer șî Grantz, să uită 
dă sus la ăi care vin aiși. 
 După 1880, măi bine dă zășe ani, aiși vine pră gostâie împărăceasa Elisabeta, frumoasă șî 
iubită, Sissi, care scrie așa dă mândru dăspră Baili Herculane. 

Oamini cunoscuț, scriitori, oamini învățaț or vinit în așce locuri, nu numa pântru izvoare, 
da șî pântru cât îi dă mândru p-aiși: Dinicu Golescu, Nicolae Bălcescu, Vasile Alecsandri, George 
Coșbuc, Ioan Slavici, Nicolae Iorga, Lucian Blaga, Mihail Sadoveanu șî alțî. 

 

                                          
 

În 1932, o parce a munțâlor Domogled o fost făcută rezervație. Iaca îi a măi bătrână dă la 
noi dân țară. 

 
 

Dân 1970 înșepe să să răgișe parcea balneară noauă, în Parcul Vicol. Gara C.F.R. Băile 

Herculane îi dân 1871, răgicată în stil maur, sămănând cu pavilioanili dă vânătoare, cu lămpașă 

care ce menună lumea, având a măi mândră vază dă majolică pă terasă. Dacă ce șpățări prân 

Herculane poț să vez baia Apollo (1800), baia Diana (1810), baia Neptun (1883 - 1886), hotelu 

Cerna (răgicat pântru grănișeri, dân 1936), hotelu Decebal (1861), hotelu Traian (1869), Podu 

Acoperit (1866), Terasa Colonadelor, Cazinou (copiat după ăla dă la Karlovy Vary). Șe vigem în 

mijlocu băilor s-o răgicat întră 1860 - 1869. Tot dă aiși, dacă șcim încotro să ne uităm, vigem 

Crușea Albă, unge pucem să ne suim pră pișioare, pornind dân spacili hotelului Cerna.  
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Șî cum bunu nost profesor șcie macăr o poveastă pântru fiecare loc, ne spunie că într-o zî, 
un jiunie o vrut să-i arece la mândra lui, cu păr dă aor, că-i măi tare dăcât muncili șî s-o suit până 
sus. Ajiuns acolo, cuprins dă mândreața șe o vigea prăstă tot, o pășât în gol șî s-o răgicat pântru 
totdăuna la șer. Dă atunși, crușea șăge acolo ca un loc dă dășchigere prăstă munce șî văilii care-i 
șăd roată.  

 

 
 

Măi mult ca o profețâie, ne zâșe pră drumu dă întoarșere profesoru nost dă geografie, șinie 
vine o data în ășce locuri, captă să vină o data șî măi odată șî dă câce ori poace. Nu pucem dăcât 
să cregem că ne spune girept. 

 

 

Ne nădăim că băili să să întoarcă la șe or fost în 
băbăluc șî așa cum Cazinou o fost răgicat după ăl 
dă la Karlovy Vary, tot după cum or făcut ăi           
d-acolo să fașem șî noi ca să-i dăm o casă lu 
Hercule, pântru ca să-ș poată revărsa iară pucerili 
zviduitoare asupra noastă. 
 
 
Nicolae Grimacovschi &Florina Ariana Colgia 
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Gostâia Regilui Ferdinand în Banat 

Dân băbăluc, pământu bănățan o 
primit nu numa oaminii simpli, da șî regi care 
or avut un cuvânt dă spus în istoria șî mersu 
lumii. Or vint în Banat, d-a lungu vremii 
împăraț romani - Traian, Hadrian șî 
Caracalla, măi mulț regi dân Ungaria, iară 
regili Carol Robert de Anjou s-o fost mutat în 
Cimișoara întră 1316 și 1325. Măi târzâu, or 
vint împărăceasa austriacă Maria Terezia șî 
copilu iei, împăratu Iosif al II-lea. Mulț ani o 
domnit Franz Iosef I și tare ghes o vint la 
Cimișoara șî în Banat. Măi trăbă să spunem 
că în 7 martie 1866, domnu Unirii, Alexandru 
Ioan Cuza, o șăzut la Cimișoara a dă pră urmă 
noapce pră pământu nostu românesc.  

Cum la 1 Decembrie 1918, trimișî dân 
Banat la Marea Adunare dă la Alba Iulia îs 
pântru unirea cu România, regili dă la 
Bucureșci îi șî regili nost. Așa că în anii dă or 
vinit regii României vin dă măi mulce ori în 
Cimișoara. Prima gostâie o fost întră 1-3 mai 
1923. Dă atunși am găsât o poveastă, care 
zâșe mulce dăspră cum iera regili Ferdinand 
șî dăspră creșcerea lui a măi bună. 

Bucuros dă așa goșci, prefectu 
județului Timiș-Torontal, doctoru Iuliu 
Coste, fașe la prefectură, acolo unge az să 
găsășce Palatu Baroc dân Cimișoara, un bal 
dă totă mândreața, unge îs cemaț ăi măi mari 
domni șî învățaț. Muzâca, unge prim-lăptaș îi 
Karcsi Constantinovici, cântă binie, numa 
cântări d-ăle domneșci. Măi cătră miezu 
nopțî, Regili le-o urat sănătace bună dă la 
domni șî i-o rugat să șadă cât le-o plășea. Ușa 
dă cătră soba regală să închige, iară muzâca 

nu să opreșce, numa-i bucură pr-ăi dă la 
masă. 

 

După o vreme prefectu vege ușa dă la 
soba regilui dășchisă șî ca să nu-l năcăjască 
larma o închige iuce. Afară să ivesc zorili, 
muzâca zâșe un vals șî ușa să dășchige 
sângură. Prefectu fașe doi paș cătră ușă, da 
ușa să închige sângură. Ăi dă la masă să 
spărie și poveșcili cu străgoni înșep să 
bântuie pră la masă. Dân Domu catolic, dă 
lângă palat, să aud zvoanili șî pântru a tria 
oară să dășchige ușa. Muzâca tașe, prefectu 
să șupeșce să închidă ușa, dar dân sobă să 
auge glasu Regilui: „Lăsați-o așa. Eu am 
deschis ușa, căci și mie îmi place muzica 
frumoasă.” Regili nu o vrut să-i năcăjască   
pr-ăi dă la masă, dacă ar fi fost șî el acolo.  

     Prof. Daniel Dorin Carabeț 
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