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Șe-i dă nou pră la noi
Găsâț în Cimișoara, Logoj, Rășița șî Deta, la trăficurile dân tot colțu – unge să vind
țăitunguri, foaia noastră Cununa șî cărț ale poețâlor Sergiu Boian, Ion Manzur șî Elena Oance
Drăgan. La librăria Esotera dân Cimișoara am măi trimis un rând dă cărț ale poețâlor Florina
Ariana Colgia, Sergiu Boian, Ion Manzur șî Claudiu Românu.
Pântru cărț șî foaie ne puceț căuta șî pră noi la telefonu redacției – 0768 113 404 ori la adresa
dă e-mail – limbabanatana@yahoo.ro.
Ne povăstuie poietu Sergiu Boian că școala unge îi iel profesor – Școala Gimnazială
Nr. 2 dân Logoj șî Inspectoratul Școlar Judeţan Cimiş, or țânut concursu judeţan „Parfum de
poezieˮ, ediţia a IV a – în 29 ianuarie 2021.
Concursu dă spus poezii s-o făcut sub grija doamnei profesoară dă limba română Ana
Maria Dan, în doauă părț: versuri dă Mihai Eminescu șî poezii în grai bănățan, zâsă dă copiii
dă școală primară șî gimnaziu.
Anu ăsta, dân cauza năcazului cu boala, concursu s-o țânut on-line. O fost făcută o
pagină dă Facebook pântru concursu, care să ceamă Concursul Județean de Recitare ,,Parfum
de Poezieˮ. Acolo o trăbuit pusă filmarea șî spusă poezâili. Or fost aproape 200 dă școlari dă
la toace școlili dân Logoj, dar șî dân alce locuri: Cimișoara, Făjet, Balinț, Belinț, Bethausen,
Coșcei, Dumbrăvița, Giroc, Livezile, Mașloc, Nădrag, Șipet, Tormac.
În data dă 29 ianuarie 2021 s-or dat premiili. Ăi dă or câșcigat să pot vegea pră pagina
dă Facebook a Școlii Gimnaziale Nr. 2 Logoj, gazda concursului.
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PRÂN BANAT DĂ SFÂNTU ION
La Bocedz, când să trag zvoanili, molidva dă dămult să lapădă în fântână șî prăstă
grăgină șî să stropeșce mâncarea dă dat la marvă. Pofârcili dă să puneau pră masă or fost
crofnili.
În Toager, sat cu bâtrâne rânduieli româneșci, o sărbătoare dă mare însămnătace o fost
Sfântu Ion, care s-o țânut în dzâua dă 7 ianuarie. În sara dă 6 ianuarie, în dzâua dă Bocedz s-o
țânut un bal la căminu dân sat. La miedzu nopțî toț pră care i-o cemat Ion s-or strâns în mijlocu
căminului șî or fost răgicaț în sus de ăilalț goșci. S-o cântat ,,Să trăiască mulț ani’’, după care
toț Ionii or mâncat șe or adus dă acasă: răchie, turtă, carne dă porc. După măi mult dă doauă
șeasuri, cam pră la ora doauă gimineața s-o cântat marșu șî așa o înșeput colindatu Ionilor șî ăl
Ioanelor dă cătră cinerii dân sat d-or fost la bal. Ăi grătulaț or trăbuit să-i îmbie pră colindători
cu mâncare șî băutură. Dacă s-o întâmplat ca vrun Ion să nu dășchidă usa, colindătorii i-or luat
poarta șî i-or lăsat-o într-un loc, cât măi dăparce dă casă. A doaua dzî, omu o trăbuit să plăcească
că să o capice năpoi. Pră lângă banii pră care i-o dat, o fost musai să cânce cânceșe șî să spună
rugășiuni.
Ăi măi potcaș dântră colindători or luat șî cârnațî dă pră coș, dacă gazda nu o fost cu
grijă. Asta o fost numa dă băjocură, cârnaț i s-or adus năpoi a doaua dzî.
Prof. dr. Raluca Narcisa Covaci
Școala Gimnazială Anghel Saligny Banloc
Școala Gimnazială Livezile

Viorel
Cristea

sau poezia
picturii

3

TATA OANCEA – UN OM PRE NĂINCE DĂ
VRIEMURI
Dacă a fi, ș-o fi, să givănim dăspră maistorii care-or fost năince vreme, nu am mai găta
cu givanu or cu scrisu!
D-aia io dzâc să probim a givăni dăspră ăi pră care-i cunoașcem măi bine, nu prântru
fală, ferescă Dumedzău, numa prântru ăi cineri, să afle șî iei șine or fost, care cum goge or trăit,
șe-or făcut la viața lor, bașca prântru noi, hăi ninș în cap, să nu-i zuităm!
Aiși, la noi la Bocșa, nu cried să să afle șineva carie să nu șcie, șine o fost... TATA
OANCEA. Pră numili lui dă la bucfari PETRU ENCOVETTI OANCE, s-o fost născut la
Văsiova baș „dă tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul” (29 lu gustar) în 1881 ș-o trăit 92 dă ani,
până la 04 lu undrea 1973. Baș așa cum spunie șî „’mnealui” Tata Oancea, o fost dă toace, da
șe n-o fost, că ce menuni dă șe șiceșci: o molărit (pictat), o sculptat, a scris poedzâi, o fost
paore, o lucrat cu dzâua, o fost păcurari, o scris la țăitung (bașca l-o șî făcut iel v-o 19 ani, agică
dă „Vasiova” vă dzâc io, oamini buni), boactăr, o fost și cu plivaisu-n mână pră la făbrică, da
ăl măi mult dzâșea c-o fost... „șerșetortˮ!
Nu iastă loc prăn Banatu ăsta marie în carie iel să nu fi fost, pră pișioare, cu coșia, cu
aizămbanu, o cu vr-un motor șeva. Pră unge o îmblat o cărat cu iel țăitungu lui ăl drag, dar mai
ales „spețial” prântru păorime, „Vasiova”, fie în straiță, fie în space, dă ăl măi mult cu janta lui
„dă culoare vișinie, cum nu cried că mai iestă în astă Românie”! Șî prântru că acu îi multă lumie
carie nu baș șcie dă țăitungu ăsta, iaca io vă dau dă șcire, că tot la noi, la Bocșa, un jiunie, pră
numili lui Florian Bosilcov, cu îngăduința directoarei Bibliotecii Județene „Paul Iorgovici” dân
Rășița, domnișoara Clara Constantin, o pus toată colecția (aia care s-o găsât mai bună) pră
interniet! Dacă bogicăiț după ia o găsâț la http://ziarulvasiova.blogspot.com/. Pră lângă țăitung,
mai căra cu iel șî „tolba” ha dă poveșci or a dă poedzâi, pră carie le spune fie prân târguri, fie
prân gări, or pră ulița satului, uniori baș pră „socacul ăl marie” dă la orașă la toț` ăi carie dăgeau
urechia la iel! Tot natu-l șcia șine-i, ba după pălărie, ba după jeantă, da hăl măi mult după
poedzâile lui carie ierau fie șoage, fie dă hălea carie „ustură”, or prântu șine goge să pucea,
șerea, dar măi alies... plăcea!
Să șcie că prântru paorii bănățeni, ăi bătrâni, orișâșe poedzâie în grai bănățan audzâtă
dă iei, avea un sângur numie... TATA OANCEA! Nu să șcia dă altșinieva, iel era ăl lor, ăl
paorilor, ălor grieu înșercaț, dădaț cu lucru, da după cum să șcie, dădaț șî cu scrisu or șicitu, că
paorii noșcii dân Bănat șciau șî o țâră dă carce.
Or fost rămas mulce poveșci faine dă la iel, da șî după iel: cu gâsca lui (noi dzâșem că
alt maistor dă scris, dân România, carie să scrie dăspră v-o gâscă, așa dă binie șî așa dă fain,
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nu să ezistă!), cu pluțâli dân fundoania grăginii, cu cărțâli pră carie le-o șicit, dar le-o șî avut,
cu altariu dă la biserica dân Văsiova, ba măi mult cu poedzâili șî scrisu lui!
Ca să să vadă că-i prețuit dă ăi lui, în Bocșa arie o uliță carie-i poartă numilie „strada
Tata Oancea”, o școală – Liceu teoretic „Tata Oancea” (carie arie în avlie o statuie a lui),
biblioteca ha dă la oraș – Biblioteca Orășenească „Tata Oancea”, da șî casa în carie o trăit mai
arie pră ia o placă comemorativă.
Nu șcim dacă îs mulce o puțânie, dar ăl mai fain lucru iestă că dă 44 dă ani îi fașiem un
festival dă poedzâie în grai bănățan, la Bocșa, carie strânje an dă an, suce dă copii or poeț care
să trugesc să facă audzât graiu bănățan, șî noi nu că ni-e lăudăm, da ni-e fălim că-i ăl măi marie,
ăl măi bătârn (bașca îi aviem laolaltă pră frațî dîn Sîrbia), dân țara asta (dă grai)!
Nu cried că să ezistă măi marie bucurie prântru minie, dăcât aia că mă lăsaț să vă spun
dăspră Tata Oancea șî mă cem că nu să închepe întrun țăitung tot șe-o făcut iel prântru Vasiova,
Banat, România, da măi mult prântru paori șî poedzâia în grai bănățan!
Oamini mari or scriat dăspră iel, copiii, jiunii șî ăi bătrâni îi șciu poedzâile, șî nu să cage
să nu apuc să vă dzâc că iestă un alt jiunie dân Bocșa, pră numili lui Horațiu Mircea Puscaș,
care o scos la iveală cipăriturile ălie bătrânie a lu Tata Oancea (cărțâli dă poedzâi „Primăvara”,
„Vara” șî „Toamna” șî să pregăceșce șî prântru „Iarna”), or să nu pomen dă asociația „Pră
urmele lui Tata Oancea” a lu alt văsiovean, Florin Babeț, carie arie șî casa memorială „Tata
Oancea”!
Șî dă haia io i-am spus așa, la scrisu ăsta ăl mieu, „TATA OANCEA – Un om pre năince
dă vriemuri” prântru că așa șî îi. Tot ș-o scris îi dă istină șî acum, după o sută șî șeva dă ani, șo rămâne tot așa, macăr măi o sută! Bașca anu ăsta să-mpliniesc 140 dă ani dă când o fost
rânduit ca Tata Oancea să vadă „lumina” în Banat șî să aducă...LUMINĂ la ăi mulț!
Așa că, haidareț oamini buni, cu mic cu marie, să vigem carie ni-s „maistorii ăi mari”
cu carie ni-e fălim, fieșcare sat, comună or oraș, să-i scoaciem la lumină prântu ăi cineri, să nui zuităm, da mai alies să arătăm că... TOT BANATU-I FRUNCEA!
Dan Ioan LIUȚ
cu voia lu Dumedzău șî ajutoriu colejilor, prășădincili
ASOCIAȚIEI SCRIITORILOR ÎN GRAI BĂNĂȚEAN
- Adz, 12 lu gerar, la tri dzâle dă la Boboceadză, anu 2021 -
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POEZIA BĂNĂȚANĂ
- Tata Oancea Priecienului drag Nică Beri
în limba păurească
Sărvus priecin d'omenie,

Ș-api baș dă aia, fracie,
Az la sfântu Nicolaie
Vin la cinie în orlacie

Fracie Nică Beri Iova,

Șî în sobă șî-n odaie,

Iacă-ț scriu o poiezie
În țăituncu „Vasiovaˮ.

Ca să rog pră Domnu Sfântu
Să îț gie viață lungă,

Ca să șcie lumea tuoată

Să-ț rogiască mult pământu

Cum am trăit noi dă binie

Șî să ai mulț bani în pungă.

Mă! tu-ai fost fieu la socuoată
Șî n'o scris nimie ca cinie.

Maica Priegistă Marie
Să-ț gie multă sănătacie,

Riacă lume-n tuată Iarna

Spor la mară șî moșâie

Cum ne dam cu săniuța

Șî la tot șie fași tu, fracie!

Dă șurliam tăman ca barna
Până-n colț la Șimp la Ruța.

Ș-acu măi la urmă, Nică,
Hai, dășchigie clietu, șpaisu

Da pră dâmpu hăl dă niauă

Șî dă-i fiest șî fără frică

Șie-l fășia-n drum Tata Nica

Cu răchia, cu mielșpaisu.

Ș-avie Rietcu o cățauă
Care mult i-am dus io frica.

Ca să-ț cânt una, măi fracie,
Să-nflorieșci tăman ca mierii

Api-atunși cât țâniea Vara,

La mulț ani cu sănătacie,

Hai, la iarbă cu bușanii

Dragă Nică Iova Beri.

Dă gimineață până sara

Pătru lu Mitru Rus;

Mă, ca iucie măi triec anii!

Vasiova, 6 Decembrie, 1941
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POEZIA BĂNĂȚANĂ
- Tata Oancea Frundză verge dă imală

Frundza viergie, vai ș-amar

Frundză verge dă imală

Frundză viergie, vai ș-amar

Șciu un birt într-o măhală

O vienit șî februar

Unge-i litra d-un căzan

Cu a lui tri săptămâni

Șî costă numa un ban

Șî cu tri dzâlie-n călcâni,

Ba' mnealui...birtașu

Slab, micuț ca șî un pui

Cunoscut în tot orașu

Az înșiepie, mânie nu-i

Ca om fain șî onorat

Viedz, șî d-asta mi-i năcaz

Vinge mult șî p-așceptat.

Căs sâlit să umblu triaz.

Șî măi dă șî pră bucace

N-arie, fincă-i scurt făcut

La hăi pauri dă pră sace

Dzâlie mulcie dă băut

Dă cu vasu, vin pră grâu

Nu pot bie răchiu șî șpir

Finc-ăi crâșma lângă... râu.

Tridzăși una dzâlie'n șir.

Șî pântru-asta nu dă darea

E, dar las’, c-am șpiculat

Când ia „vinuˮ cu căldarea

Nu rămân io nă-mbătat

D’aia’i vinge șî „curatˮ

Am să biau șî noapcia chiar

Bei oricât șî nu eșci beat.

Șî-l lunjiesc pă Februar.

Că cum să ce amețască

Măi o dată, pră cât e

Vinu, dân vița șerească

Am io pamăt e, he, he!

Ce curje pră Bega-n jios...

Numai iestă alt amar

Mă rog eu tare frumos.

N-am ...un lieu, în poznar.

(nedatată)

Cimișoara în luna ha măi scurtă dântră
planieturi, Moș Criemienie, săracu.
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POEZIA BĂNĂȚANĂ
- Tata Oancea Controla
Hă! hă! hă! ia să vă spun io, şie-am păţât cu aizâmbanu,
Cried c-acuma, prân septemvrie să-mplinieşcie tăman anu.
Baş veniam dân Cimişoara, şî eram la clasa tria
Şî-mi plăşia că mierjie fuga, mult măi iucie ca coşia.
La Vâicieg am stat o ţâră, fincă-i stație măi marie,
Aişi capieţi, viedz, cu banu, băutură şî mâncarie.
Şî d-aişi măi mierjie-o ştrică, să-ngireaptă cătră Dieta,
Spunie d-asta conductieriu când dă sămnu cu trumpieta.
Doi şăgârţ strâgau întruna: ,,Frişa chifli! iedăş alma!”
Dă-mi vinia, şcii, tarie-i ligea, să lie trag una cu palma.
Pântru chifle dă-l biestraga, n-am mai cheltuit creiţaru.
Fincă iest şî-n Văsiova, la-mnealui Marcu pitariu.
Dar m-am loat, să nu vă râgieţ, tăman doauă lubieniţă,
Lie vingia o unguroaică d-ălea cu sucna pistriţă.
Da pi dulşi, şcii, da pi cuoapcie, cu miedzu roşu ca macu,
Dă să mânşi, mă! ca viţălu, până-ţ pocnieşcie stomacu.
Ş-apoi las că-ţ îmbucam io fălie după fălie,
Nu-mi păsa că-mi curie apa dă pră crişcă pră bărbie.
Şî m-am săturat cum trăbă, ca o tobă d-ălie-umflacie,
Viedz, aşa cum mierjie vorba pântră paori dă pră sacie.
Plecând, api, aizâmbanu, io m-am pus pră trepcie-afară
Şî cântam aşa, la liece ,,Frundză viergie dă săcară...”
Când o dată-m strâgă-n spacie ,bacie-l, Doamnie, cu becheriu,
Şî cu turcu, cu păgânu, domnu ăla, conductieriu
Toţ s-aibe ţâdula-n mână! Fincă vine-acum controla!”.
Numa şcii, aşa dă tarie, dă să-m dau d-a rostogola.
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POEZIA BĂNĂȚANĂ
- Tata Oancea Ba măi spunia, bată-l cruşia! ,,Hai dă n-au ţâdula-n mână,
Işi la gara ha dă vinie, il cobor dă pră mărșână.
Şî plăciesc o gloabă marie sî capăt tri pumni în spacie,
C-aşa sună răglămanu pântru căilie fieracie.”
Io atunşi să-m dau pră scienjie șî dă spaimă șî dă frică
Fincă mă-nvăţasă-acasă zmău dă vieşinu Nică
Să nu scot dă fiel ţâdulă, să nu zvârlu banii-n taină,
Să-i mai dau cu mişculanţa, viedz, o ţâr mai cu şelaină.
A, hă , hă, dar cu minşiuna o mânşi prândzu, o mânşi şina,
Mierji cât mierji, şcii cum îi zâsa, sări pârleazu la vieşina.
Pân-odată ciacia Radu cie zăcupie cu crivacu
Ş-apie-atunşi, ţucă-cie taica, să viedzî mă! cum dai dă dracu.
Ş-apoi, viedz, tăman ca ăla eram io cu aizâmbanu
Că n-aveam ţâdulă scoasă, prăcum sună răglămanu.
Şî puciam să dau dă biedă , să plăciesc o gloabă marie
Şî să iau, şcii, pră d-a fiecia, ş-o bătaie în spinarie.
Trimiţând la draşi şî boalie pră vieşinu meu, pră Nică,
Iaca văd dă dânapoie-mi o uşâţă tarie mică.
Şî pră uşă, molăricie, dracu mincie, doauă nulie.
Hop! ghingiesc, aşi îi locu pântru hăi dă n-au ţâdulie.
Boc, boc, boc, păi bat la uşă, şî-mi iau pălăria-n mână .
Viedz, că şciu io omenie, măcar dacă-i pră mărşână.
Să nu dzâcă hăi dân luntru ,,Măi! Dar tu eşci dân pădurie,
Dă nu şcii să baţ la uşă, o eşci d-ai d-umblă să furie”.
Dar nu să răspungie nimie, io atunşi am criepat uşa,
Şî m-am băgat fuga-n luntru, mă ciemiam că-acuş acuşa
Vin şî mă zăpsăsc, măi fracie, viedz, că nu m-am scos ţîdulă,
Şî mă pun să plăciesc gloabă şî mă bat, mă, la răgulă.
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POEZIA BĂNĂȚANĂ
- Tata Oancea Era mândră odăiţa, dăşî nu prea mărişoară,
Ş-avea scamn rotund ca roata şî la mijloc cu butoară.
Şî puciam să-ncuni şî uşa ş-atunci, dacă-i încuniată,
Nu mă mai ciemiam dă nimie c-ar pucia ca să mă bată.
Cam după vro tri minucie, iacă, unu clienţănieşcie.
Vrie să vină înlăuntu, bacie-n uşă şî izbieşcie.
A! ghingiesc, îi controloru, poţ să baţ tu câtu-i anu,
Dar tot nu cie baji aişia, puocie-i spargie aizâmbanu.
,,Donnerweter şî făfluctăr”, num-aud că-şiepie acuşa
,,Konnen nicht die Thur aufmachen!”, strigă fiest, clienţănind uşa,
În zădar, îi dzîc io, api, aişi nu cie lasă taica.
Ca să viedz că n-am ţâdulă. Puoacie că-i rupie clienţaica.
A!, dar el inşiepie atunşia să mă drăcuie, mocanu,
Şî să gie cu pumnii-n uşă, dă să spargă aizimbanu.
Nu şciu cum strâga dă taifăl şî zgâmja prî la ţâţână,
Numa-n taină or fost tăcie, uşa-i uşă la mărşână!
Şî aşa, cu larmă, sfadă, io inluntru, el afară,
Io nu dzc nişi crâc, acuma, dar el strâgă şî tăt zbiară
Şî tăt hopincieşcie uşa dă să-i gia d-a rostogola,
Iată c-am scăpat în paşie, c-or triecut hăi cu controla.
Viedz, aşa, ţucă-vă taica, m-o miers mie pră mărşână.
Şî lu bietu hăl de-afară, şi-e ţânea nădrajii-n mână.
A! hă! hă! dar voi vă râgieţ, că ghingiţ că-i o făbulă,
Dar să-l ia dracu pă Nică, c-o dzîs să nu-mi scot ţâdulă.
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O șî lucrat tri ani în uzină la Cimișoara.

IONEL PEIA, LOGOJ

Întră 1971-1973 o făcut armata. După
armată o lucrat în Logoj, la Atelieru dă
întrețânere Drumuri șî Poduri Cimișoara
filiala Logoj. Din 1983 la „Bega Pam”
Moara Logoj, ca lacătuș, vreme dă 16 ani.
Cum Bega Pam o ajiuns în faliment,
oaminii or rămas fără sărvici. Așa că, după
șomaj, o lucrat ca paraclisier la bisărica
„Învierea Domnului” dân Logoj. Aiși o
putut să-l slujască cu inima curată pră

În vreme șe scriu rândurili așcea un

Dumnezău șî să fie măi aproape dă Iel prân

ochi rige, altu plânje. Pânje pântru că baș az

gânduri șî poiezâie religioasă. O măi fost

Ionel Peia o plecat dântră noi șî o luat cu iel

agent dă pază, până la penzionarea dân anu

o parce dân lumea noastă bănățană, care nu

2011, după 45 dă ani dă lucru.
După

să măi întoarșe nișiodată. O lăsat un scamn

penzionare

s-o

rugat

la

gol la adunărili noașce, o să ne lipsască

Dumnezău să nu-ș împartă penzia cu

bucuria, potchili lui șî recitărili dă poiezâi,

doctorii șî Dumezău lo ascultat, că nu i-o

zâsă pră dânafară.

dat boli șî suferință lungă.

Ălălalt ochi rige, pântru că s-o întâlnit

S-o însurat cu Maria (Olaru), născută în

cu Dumnezău, pră care l-o iubit așa dă mult

Jurești, comuna Bârna, cu care are doauă

șî lo slujât pră pământ cu totă pucerea

fece Alina șî Corina, amândouă profesoare.

sufletului, până la marea lor întâlnire.

Nepoata Teodora Maria are 20 dă ani.

Ionel Peia, născut la 20 noiembrie

Versuri o înșeput să scrie dă la 13 ani,

1950, în satu Dobrești, comuna Bara, județu

da i-or apărut câciva poiezâi numa în

Cimiș, o fost copilu paorilor Dumitru (Tie

armată în „Viața Militară” șî „Scutul

Becu) șî Ana. Copilăria o petrecut-o, cu

Patriei”. Întâlnirea cu Ștefan Pătruț, lo

sora lui Steluța, în satu natal; tot aiși o făcut

purtat în 1999 la Radio „Europa Nova” șî

șî școala primară. La noauă ani mama lui o

pră urmă la „Gura Satului” la Radio

pășât pră drumu pră care az o plecat șî el în

Cimișoara.

zbor. După șe o gătat clasa a opta o vinit la

O măi publicat în „Redeșteptarea”,

Cimișoara, unge o făcut tri ani dă Școală

„Învierea”, „Jurnal de Bara”, „Banatul”șî în

profesională la UMT, în meseria dă lăcătuș.

Buletinul Parohial al Parohiei „Adormirea
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- Ionel Peia Maicii Domnului” dân Logoj. O fost

înțăleagă dân gândurili șî viața unui paore

membru în Asociația Scriitorilor în Grai

bănățan minunea dă a trăi cu bucurie șî dă

Bănățan.

a-ț închina viața Ălui dă ț-o dat-o.

O îmblat șî la cenaclu „Anotimpuri”

Am scris toce așcea dân bucuria că

dân Logoj(președince-Ion Oprișor). Ne-am

ne-am cunoscut, dară numa az prântră

întâlnit tăt furt la festivaluri în Cimișoara

lăcrămi.

(Festivalul Condeierilor Plugari, „Lada cu

Drum bun Ionel Peia, cătră veșnica

Zestre”), Caransebeș (festivalul „Credință

grăgina a poiețâlor bănățăni dân Rai!

și Lumină” - la patru ediții), Făjet („Lada

Florina Ariana Colgia

cu Zestre”), Deva șî Oțălu Roșu.

Beţâcu'

Dân cărțâli șe or văzut lumina tiparului

Un beţâc dân Balta Lată

doauă îs în grai bănățan - La Căsuța

Şe nu faşi cu el nimic,

Părincească șî Uliță dă sat pustie și daouă

Dacă dă dă vo uiagă

cu poezâie religioasă - Alergând spre

O ajuns pîn' Cotu Mic.

Veșnicie șî Dor de Rai.
Așcea, dă le-am scris, le-am primit dă

Tot ţânându-să dă blocuri,

la uica Ionel în săptămâna asta. Ne-am

Cu moaca dăsfigurată,

givănit oțără șî dă Sfântu Ion. Ne-am

I-o vinit poftă să beie

gratulat șî ne-am luat rămas bun, la urmă,

Câta moare străcurată,

gângind la un an măi bun, în care să ne
vigem măi ghes. O rămas să ne măi givănim

Că l-o luat un fel dă greaţă,

după șe scriu șî să alejem amândoi poiezâili

Cum beu, aşa-n năşcire,

pră care să le punem la foaie... numa viața

Îmbinat romu cu votca

o făcut altcum.

Şî poace că-ş vine-n fire.

Șe am scris az îi tare pâțân pântru șe o
însămnat Ionel Peia pântru noi toț, pântru

Şî văzu nişce copii:

poiezâia bănățană șî pântru ăi dă ar trăbui

- Mă, dân' voi care măi are

să-l slujască pră Dumnezău. Noi dă l-am

Pân căduţa dă curechi

șciut îl plânjem, ăi dă nu l-or cunoscut, în

Să-m aduc-un șol dă moare?”

persoană, ne nădăim să-i cauce scrierili șî să
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- Ionel Peia - Lasă, uico, că-ţ aduc,

-Tiii!! Fi-ţ-ar mama te' al naibii!

Iarna poace ca să pleşe

Stai, aşceaptă-mă un pic,

Io-am crezut că tu eşci sfânt!...

După două săptămâni,

Mă duc sus ca să ieu cheia,

Tu eşci ăla-mpieliţat!

Că să poartă mult pre reşe

Zâsă unu măi voinic.

Zdronc cu oala dă pământ.

Cu copii şî cu bătrâni.

Până şe sughiţă uica

- Au, uicoo, da şe-ai făcutîî!

Anotimpuri, anotimpuri,

Dă vo şinşi sau şasă ori,

N-ai avut răbdare-un pic,

Tare draji m-aţ fost voi mie.

Iaca vine fişiorandru

Că spărsăş oala dă noapce

Dacă ghemu nu s-ar rupe,

C-o olcuţă d-a cu flori.

A lu fracili ăl mic!

V-aş cânta o veşnişie.

- Ţâne, uico, dacă-ţ plaşe,

Anotimpuri

Mândră-i, Doamne,

Poţ să bei olcuţa toată

Anotimpuri, anotimpuri

primăvara

Şî să ne măi laş în paşe,

Şe dân vremi îndepărtace

Mândră-i, Doamne, primăvara

Să ce duşi acas odată.

Cu lăuţ şî cu alămuri

În sacili româneşci,

Dă Vivaldi-aţ fost cântace,

Când cu flori şî cu vergeaţă

- Oh!! da faină-i moarea asta,

Toace le împodobeşci!

Am s-o beu, ducă-să-n bubă!

Anotimpuri, anotimpuri

Ş-o turnă pă beregată

Şe vă fugăriţ întruna

Ca pă mânica la şubă.

Dă ghingeşti că pierjeţ trenu Răspângind parfumu-n vânt,
Care treşe ca furtuna,

- Măi, fişior, da măi ai moare?

Pomii-ncerinaţ dă floare,
Ne faşi Doamne ca să cregem
Că îi Raiu pă pământ!

- Toată cada noi ţ-o dăm,

Anotimpuri, anotimpuri,

Că ne-o apucat o scârbă!!!

Staţ, măi zăboviţ un pic,

Doamne, reabdă-ne şî az,

Şî, oricum, o lăpădăm

Că mă uit şî văd că ghemu

Să pucem a măi privi

Să prefaşe tăt măi mic.

Zburdând mieii pă izlaz

Că la noi nime n-o mâncă,

Când răsăre soarili!

Ducă-să să-l ardă focu,

Aţ pucea să măi rămâneţ

C-o rămas căduța plină,

„La Poşmândre”, „La Givan” Să ne bucurăm ş-acuma

Dă când s-o-necat urşiocu.

Ori la „Gura Satului”,

Şî dă alce mulce ori

Fiecare câci-un an.

Auzând cum bace toaca
Dă sfincili sărbători.
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- Ionel Peia Că în postu ăsta mare

Pre puţâni măi şciu dă frace,

Poace ne-om împriecieni.

Arânji trag şî toaca bace.

Dă părinţ sau d-a lor prunşi,

Da' parcă m-ar fi măi bine

Prevestindu-ne-Nvierea

Dă şe scrie-n Sfânta Carce

Să nu ce-apropii dă mine.

La oraşă şî la sace.

Şî d-ale zăşe porunşi.

Uită-ce dî la distanţă,
Dacă am poftă dă viaţă

Bace toaca şî răsună,

Care oare ne-o fi plata

Treşi ca umbra pân livez

Sună arângu cu jale

Când trăim în duşmănie

Şî ce fă că nu mă vez.

Cam puţâni creşcini s-adună

Şî cu ăi dă stăm la masă,

Da' d-oi fi năpucinşios

Şî bisărişili-s goale.

Ciar şî mamă să ne fie?

Şî stau gâb cu capu-n jios,
Ori d-oi fi picat la pat

Doamne, omenirea şcie

Cu pucerea Ta şerească

Şî ca un pustnic mă zbat,

Că Fiul Tău prea iubit

Fă să nu fie orbiţ

Că nu-i nime-n preajma mea

Pântru-a lua păcatu' lumii

Dă păcace, şî-i îndreaptă

Un şol dă apă să-m dea,

Pă Golgota S-o jertfit.

Fii Tăi ăi rătăşiţ!

Şî stau trist şî năcăjât
Atunşi ie-mă năgreşât!

Mare-i, Doamne, a Ta milă

Şî în vremea dă pă urmă

Şî-m dă drumu' să mă duc,

Şî răbdarea care-o ai,

Când d-aişi plecăm în zbor

Cărăruia s-o apuc,

Că ne-ngădui a trăi

Să formăm toţ împreună

Înspre căile stelare

Şî dă toace să ne dai.

Doar o turmă ş-un Păstor!

La a Domnului cemare.
Ş-oi ajiunje năgreşât

Cum Îț răsplăcim noi Jărtfa?

Moarce, n-am nimic cu cine

La locu' şe-am prăgăcit.

Că nu ni-s barem în stare

Moarce n-am nimic cu cine,

Şî mă rog la Dumnezău

Să merjem la rugăşiune

Da' m-ai faşe-un mare bine

Să ierce sufletu' mieu,

Nişi în zî dă sărbătoare...

Cât pucem să ne-ocolim

Că şî io, fiind pămâncean,

Şî să nu ne întîlnim.

Mulce păcace măi am...

Nu lăsăm grija lumiască

Până la optzăşi dă ani

Şî poace L-oi îndura

Şî nişi nu măi luăm în samă

Să ne fim mereu duşmani.

Să mi le poată ierta

Cînd în zî dă sărbătoare

Când oi împlini optzăşi

Cum pă vameş l-o iertat

Jalnic arângu ne ceamă.

Atunşi ai pucea să treşi

În jenunchi când s-o rugat.

Şî dacă bine m-o fi
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Unge-i focu?

Șî veniră camioanie

„Acu,” dzâșie pompieru,

Alina Velimirovici

Cu sirenele pornice

Uitându-să cătră baba

Pră socacu dă la moară

Babele șăgeau în poartă

„Trăbă să plăceșci amendă

Unge șăge Ion Căzan

Șî priveau ca două sfince.

Că ne-ai deranjat dăjeaba!”

Doauă babe șăd afară
Șî să-mbie la givan.

„Unge arge? Unge-i focu?”
Întrăbară pompierii,

Fulgu
Vasile Lihăt

Una-i Floarea lu Scrijală

Babele săriră-ndată

Dân uzoni ca dă pămucă

Ră dă gură ca un drac,

Să le-arăce care-i locu.

S-o-nțolit ca șî o stea,

Dac-ar fi bârfa dă fală,
Ar fi prima pră socac.

Fulgu prins cu dor dă ducă,
Când colo, să vedz povastă,

Pră pământ să șadă-ar vrea.

Pitulaț după poiată,

Pră aripi dă vânt călare,

Aialaltă, Mărioara,

Ăia miși ai lu veșinu

Să uțulă dezmierdat

A lu Floșea-i dzâșie-n sat

Învățau să dăonească.

Șî îi dus dăparce-n zare,

Urâtă șî ră ca boala
N-o avut nișicând bărbat.

Până șie ajunjie-n sat.
„Au, mânca-v-ar buba

Dă copii îi urmărit,

neagră!”

Bucuroș cu toț îl ceamă

Șăd pră scamnu dă la poartă

Dzâșie Floarea lu Scrijală,

-Vremea sănii o vinit!

Șî să uită prăstă drum

Ș-apucă dă sub un șofru

Iarnă îi dă bunăsamă.

La veșinu în poiată

Dă lopată o dârjală.

Mândru tare și fălos,

D-unge parcă iesă fum.

Dă urările făcuce,
Jap în stânga, jap în dreapta,

N-o mai vrut să șadă jios,

Șî, știind că pră veșinu

Învârcea baba dârjala,

Numa câta să-i săruce.

L-or vădzut dă gimineață

Ăia miși fujeau ca drașii

Când d-obradz s-o alipit,

Legând calu la coșie

Fugăriț dă Mărioara.

O sâmțît că să înmoaie,

Să să ducă la piață.

Țoala-i albă s-o topit,
Șî fujiră roată-roată

S-or ghingit să chieme ele

Până or scăpat becherii,

Pompierii dă îndată

Baba Floarea, înfocată

Să nu-i ardă biata scroafă

O rămas cu pompierii.

Cu purșeii în poiată.
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Într-o lacrimă dă ploaie.

POEZIA BĂNĂȚANĂ
Nu plânje Octombăr, nu

Cea Joian șî hăis Mândriel!
Dorel Mărgan

plânje
Gheorghiță Brebenar

Nişi vaca nu o măi mulje,
Nu să măi suie în pod,

Scârțăie țâțâna porțî

După mâncare la hoare

Nu plânje Octombăr, nu plânje,

Că-i mâncată ge rujină,

Să piardă, vrun episod.

Când șci că trăbă să pleși,

Toace îs sorcice morțî,

Ce-așceptăm cu drag șî la anu,

Până-i lumea n-or să țână!

Şcie tăt şe să întâmplă,

Șî tot cu noi ce petreși.

Plugu șe-o fost tras ge boi,

Cum îi ceamă, tăt şe vrei,

Ge Joian șî ge Mândriel

Câţ ani au, dă-s însuraţ

Cu drag ce-așceptăm prân

(or fost mândri amândoi),

Măi bine ca neamu ei.

grăgină,

S-o băgat rujina-n iel!

Să-ț vigem frundzăle galbine,

Buruieni îs pân grăgină,

Care pră care iubeşce,

braune,

N-are șini să le măi taie,

Şine barbatu-ş înşală,

În mulce colori ge tot felu,

Bunu s-o dus la ogină,

Şe măi, că acuşa, poace

Venice, cu mândrile toamne.

Coasa-i rujinită-n ploaie!

Prişepe şî spanioală.

,,Cea Joian șî hăis Mândriel"!
Nu plânje Octombăr, nu plânje,

Parcă îl aud pă bunu...

Da asară, mă cruşii

Șî noi ni-s la fel ca șî cine,

Nu-s măi boii șî niși iel,

D-aşa formă dă menune,

Așa-i ni viața, cu bune șî răle,

S-or dus unu câce unu!

Când vădzui cum plânje baba,

Baș dacă, nu prea ne convine.

Toț nisăm dători c-o moarce,

Măi rău ca la-ngropăşiune.

Nime-n lume nu-i scucit...
Pe cine ce ninje cu brumă,
Pe noi, ne cotroape reuma,
Când omu ajunje-n Octombăr,

Doamne, cum s-or măi dus

Ţî rău, iar ce-ai becejât,

toace
Șî șe vremuri or vinit!

Îi ca frundza, când o arge
bruma!

- Şe-ai păţât, dă şe ce vaiţ,
Mă duc ca să cem, Sălvarea?
- Nu! Lisandro o murit!

La telenovelă
Sergiu Boian

- Şine poace fi şî ăsta,

Nu plânje Octombăr, nu plânje,

Baba me d-o vreme-ncoaşi

Paore dân satu nostru?!

Ce așceptăm cu drag șî la anu,

Să făcu tare năroadă,

- Nu, îi dân tălevizor…

Plin ge nuși, ge gutâne, scorușă,

Sara-i la tălevizori

Nu ce măi rige ca prostu!

Să pucem apringe căzanu!

Telenovela s-o vadă.
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- Lasă babo, că nu-i mort,

Ge tot și-o fost cu bucurie...

După o vreme ge gângit,

Nu măi plânje, dă-l în zmău!

Mi-i dor ge-a me’ copilărie,

Iar vinie doru’ năstăvit,

- Ai, dă mine, ăce-l pun

Mi-i dor ge buna, să mă-mbie

S-apucă ge bogicăit

Baş acu în copârşău!

Să gust iară gin veșnișie.

Șî iar mi-i dor, șî-s ostănit...

- Nu îi mort, îţ măi spuşăi

Mi-i dor ge neauă șî ge buș,

Mi-i dor ge iarna a străbună,

Îl pun aşa dă ocară,

Ge saină șî ge cărăuș...

Să mă ogin în pat, sub dună,

Că ş-o gătat rolu-n film

Mi-i dor ge oaie șî mieluș

Să vină buna șî să-m’ spună

Şî tră să îl de afară!

Cu lână geasă ge albuș.

În miezu’ nopțî’: „Noapce
bună!”

- Tăt nu cred, orşe ai spune,

Mi-i dor ge cal, da’ șî ge vacă,

Ăce, Lisandro îi mort,

Ge apa gin bunari șe sacă,

Dă mâne tri săptămâni,

Să mă măi spele buna-n troacă;

Numa ţoale negre port!

Mi-i dor ge măr cu promoroacă. Am audzât dă prân sat

Gulumuz fără răspuns
Mărioara Sîrbu-Uzdân
Că toţ domnii s-or schimbat

- Babo, prişepe odată

Mi-i dor ge lapcilii ăl fiert,

Dar, pră dracu! C-al măi mare

Că-n romane, în poveşci

Ge meră coapce pă șpoiert,

Stă tot ţapăn pră pișioare.

Să prefac, că or murit

Să fiu iertat șî io să iert,

Or schimbat vro tri „căţăi”

Şî nu trăbe să-i jăleşci!

Mi-i dor ge toace, vă spun

Șică ăşcia-or fost măi răi!

drept.

Or lătrat la toţ d-a rându,

- Bine, orataşe, să fie…

Ca să le măi schimbe gîndu.

Cu gându ăsta mă-mpac,

Parcă ge doru’ ăsta mor

Numa atunşia să-m spuni,

Șî coașe-n minie ca-n cuptor;

Intr-o dzî îm fu mirare

Cu copârşău şe fac ?!

Mă-ntorc în sat plin ge fior

Că-i tot satu în pișioară:

Șî mă cupringe iar un dor.

S-o zvonit că au să vină

Dor ge iarnă

Un domn vorbire să ţână.
Șî cum să lasă în sat sara,

Am aşceptat și-am aşceptat.

Mi-i dor ge neaua mășinată,

Parcă porneșce bunu moara

Când, pră uşă s-o băgat

Prîn sîta geasă străcurată;

Șî mașină cu drag săcara,

O bălă , ca vicodolu,

Mi-i dor ge iarna ge-altădată,

Să ningă păstă toată țara.

Tot chicindu-ş pră ia ţolu

Claudiu Românu

Ge leru’ cald cu pita coaptă.

Şî c-o unghie roşie –foc
Lungă, ca peniţa-n toc,
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O râşchiat prân arcii.

D-aia ni-or crompoţât ţara!

Iuuu, Doamne! Dar șe-o măi fi?!

C-or tăiat şî or fişcat

Cu căptătura mânioasă

Până în foteliu-or stat.

O trâncit șe-o fost pră masă

Că dă gură or fost buni

Şî arcie, şî plivaisă

Dă n-ai şciut unge să-i puni!

Că le-o vijgălat - şî-s falsă.
Ş-o dzîs: mâne, dacă vine,

... Şî i-am pus- unge i-am pus:

Adușe ea d-ale bune.

Unii , la Hag or ajiuns

Ş-o adus. Dar n-ascuţâce.

Piştolaţ dă sărbătoare

Şî le-o lăsat păcuice.

Ghingeşci că nu-s la-nchisoare!

Până o ţânut şedinţa

Or rămas tot cu cravată.

Le-o astrucat cu cotrinţa

Noi - tot la pita uscată,

Șî s-o uitat prântră jiene

Strânş cât să poace-n curăle.

Să vadă dar vrunu jieme;

Să treșem măi uşor prân grele.

Să le-arunșe...cum să spun?
Cum... arunși nuși la Ajiun.

În zădar îi tot șe-am spus:

Noi ne-am dat cu cotu-n coastă

Gulumuz – fără răspuns!

Şî ne-am zgâiat pră sub masă
Ca să vigem măi uşor

Primăvară noauă

Pr-ai dă să calcă pră picșior.

Florina Ariana Colgia

Doamne, câtă-obrăznișie:

Sâmt un dor flămând dă primăvară în noi,

Să-nghesuie la arcie!

La mine cuibărit în suflet șî la cine-n gând,

La arcia asta bună

Oceș suflarea iernii șe așeră să vină înăpoi,

Bătută toată-n măşână

Să-m lapăd dă pră suflet jieru șî să-nșep să cânt.

Pus ştambilu dî la stat
Şî cu mâna subscriat.

Șî slavă să aduc la mugurii dân creangă

Când am dat noi să șicim

Șe-n cine îmboboșesc, bolânz, la primăveri

Ne-o vinit să ameţâm:

Cununi dă flori, năince, viața să ne-așcearnă

Tot făgăduieli bătrâne

Noi să pășâm d-a lecea pră zâlili dă ieri.

Șie nu le-mplineşce nime.
Iaca vedz care-i scofala!

18

POEZIA BĂNĂȚANĂ
Șî lumea să-ș dășchidă-n lărgământ aripa,

Slăvind limb strămoșască

Tu să mă porț cu cine, ca pr-o icoană-n ches,

Șî dreptacea, șî cregința,

Să sorb dân jeana tea iubită clipa,

Ginta noastră românească

Să mă acinji cu buza, cum fași cu spicu frajed,

Va cunoașce biruința...

dă cules.
Caransebeș, Cimișoara,
Să mă împleceșci în câmpu jentuit dă roauă,

Făjet, Bocșa șî Uzdâni,

Păreche pântru soartă peșetluiț să fim,

Gin Lugoj șî tătă țara,

Îmbrățușaț să-nșepem o primăvară noauă,

Frațâlor, să fim români!

Ca Dumenzău dân șeri să șcie cât iubim.
Păstraț graiu românesc,
Șî lângă cine, or tăman în poala tea să șăd,

Graiu nostru drag șî sfânt,

Baș dă ni-s două inimi, în una ne-alduim,

Pintru care az trăiesc,

În stropi doriț dă primăvară, pră cine să ce văd,

Pintru care nu măi sunt;

Ca palmă-n-traltă palmă, amunca s-amurjim.
Pintru șei șe ne urmează
Confrațâlor mei gi condei

Cu condeiu să slujască

Gelu Câmpeanu

Dragostea le fie trează

Az îi iară sărbătoare

Pintru limba românească!

Șî aiși s-adună lume,
Or venit cu mic cu mare,

Fraț poeț, scrieț tăt natu

Oameni faini șî gi renume.

Graiu întră noi îi puncea
Șe uneșce tăt Bănatu

Grăitori în dulșe grai,

Care-o fost șî fi-va fruncea!

Tăț poeț gin „uniuneˮ,
Gi pă strămoșăscu plai,
Or venit să spună glume.

Drumurile
Pavel Bălan – Uzdân

Oameni ocoș, talentaț,

Tăcie drumurilie duc ungiva,

Az îș dau mână cu mână,

Numa unu nu șciu unge.

Petreșem ca întră fraț,
Slăvind patria română,
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Pă colo, până colo

Cu plugu-n coșie șî sapa-n spacie

Înaince șî napoi

La locu dă pră Păranjină,

Dă aișia până aiși-

Să nu-i prindă zorilie acasă,

Numa, Domnul le-o măi șci!

Fluierând iei or pliecat.

Tăcie vin șî să măi duc

Dar nu năince dă tăce

Pr-unge-am fost sau nu apuc.

Una dă dudă pră grumadz or dat
Șî ștale cu marvă or rănit

Dân bisărică la școală,

Că așa s-or pominit.

Pân la mâmdra în frodoc
Șî d aișia pân la biert

Cu pita caldă-n straiță,

Unge dracu n-are loc.

Un buș dă brândză, șiapă, răchie,
Toace-s uge, morșielice

D-alie gurii bucace

Șî dă vriemuri prăurice.

Pră doauă dzâlie să le fie.

Dă acasă pân la loc,
Pân la jiocu dân comună

Dă gimineață până noapcea

Șî da-ișia prăstă drum,

Cu boii iei or lucrat,

Unge popa ce cunună.

Ca urmașî lor să nu șcie
Șie însamnă aia sărășie.

Toace-s șciuce, nășciuce,
Vădzuce șî năvădzuce.

Cu funie izmienilie dă fuior li-or liegat,
Ca să astrângă avierie,

Șî ce duc șî ce aduc

Pră carie pră nădrăptacie

Numa unu nu șciu unge,

Cândva ai roșâi li li-or luat.

Poace atunși că o să șciu,
Poace atunși când n-o să fiu.

Dar iei, sărașii, totu or iertat,
Că așa i-or îngemnat bătrânii lor –

Să nu nie zuităm

Să lucrie pământu cu mândrie,

Pavel Bălan – Uzdân

Că numa iel îi pră vecie.

Nișiodată să nu-i zuităm
Pră carie prântru noi s-or sculat
Cu noapcia-n cap,
Atunși când cocoșu-n arie o cântat.
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groasă dă precenie. Să lasa unu în sama lu altu
când au dă însămnat în 24 dă șeasuri câtă o
peșceră. Aiși nu-i ca afară, unge tăt omu-i
pântru iel, aiși dacă iestă mânie pântru cinie
șăge șî în pucerea ălui dă lângă cinie. Agică îș
lasă viața în mâna ortașilor. Dă aia trăbă să ce
încrez în ăi cu care ieșci. Șî aiși șî afară.
Dacă așăzăm șe-am aflat la un loc, în
Banat - placa dă calcar înșepe lângă Reșița șî
țânie până dâncolo dă Dunăre. Îs șciuce,
însămnace șî văzuce dă om măi mult dă 1000
dă peșceri. Cu toace așcea speologii bănățăni
cred că șî nepoțî noșci or măi pucea căpta șî
găsî peșceri, măi adânși, măi larji șî măi mândre
dăcât șe ne pot arăta ei acuma: Avenu dân
Poiana Gropii (236 m adânșime), Avenu dă sub
Culmea Neagră (9 gropanie, unu după altu),
Avenu Roșu (gropanu ăl mare ca un fedăr șî
a-pic), etc.
Fișcecare aven - peșceră care să dușe în
jos, unge ce baji prântr-un puț- are poveasta lui,
șî pomenie sâmțurili în speolog, fișcecare adușe
mulțămirea dă la capătu căptării.
Șivișându-l pră Mihai Bochiș șăd șî mă
întrăb oare Dumnezău când o fi zâgit omu dân
lut, n-o măi fi lăsat pră ungiva oțără pământ să
plămăgească într-o zî oamini noi? Să nu fi lăsat
pământu ăsta în Avenu Roșu, unge părețu care
pare dân piatră îi dă argilă, tot așa șî pogeaua?
Să fi lăsat oare plămada asta în mijlocu
pământului, tăman în foalili munțâlor noșci,
unge șcie iel că o măi croit în băbăluc oamini
agevăraț, care or crezut în Iel? Poace c-o fii așa!
Nu dă alta, da speologii noșcii or găsât șî ăle
măi bătrânie oasă dân Europa în drumurili lor
„verticaleˮ. Da’ asta îi o altă poveastă... lăsată
pântru numirilii dă vin.

Speologie șî Banat
Dacă Dumnezău să gângeșce să
clăgescă câtă șeva, omu niși cu ăle măi
pucernișe mășâni nu să răgică la mărirea zâgirii
Lui. Dă nu mă cregeț, îl las pră Mihai Bochiș
să ne povăstuie.
Având ca pacimă speologia o găsât
prima lui peșceră la 16 ani. Șî dă atunși tot
captă, răntună, îș dă drumu pră pălămari, suie șî
măsoară pră sub munț.
Pacima asta l-o scoborit în catedrale dă
piatră, săpace dă Dumnezău până la suce dă
metări în foalili pământului. Arhitectu dă la
suprafață să menună șî acuma dă șe o putut fașe
Arhitectu lumii noașce, dă fișcecare dată când
vege hăuri dă piatră măi 'nalce dă 30 metări,
după care să trăbuiască să treacă târâș. Când dă
să să răgișe în pișioare tavanu îi ceșât șî trăbă
să să picească pântru a ajiunje măi dăparce. Pră
urmă treșe locuri cu păreț rotunz, care străluc,
spălaț dă pucerea apii șî dă îmbrățușarea
vremii. Mintun după, găsășce firanguri dă
piatră, mari cât dășchigerea dă pră dălături.
Nicăuri nu măi găsășci laolaltă șî mare
șî mic șî bogat șî sărac șî atâcea forme, modele
șî chipuri ca în peșcerili dân mijlocu
pământului.
Dacă ăl dă le-o făcut o lucrat sângur,
omu nu poace străbace atâta piatră numa cu
ortașii lui. Tăț în căptare dă șeva. Dă șe anume,
ne zâșe Mihai: pacimă, așceptare, sălbacic,
năcunoscut, sâmțâre, ortășie, natură, suit,
socoată, echilibru șî... măi mare, măi mult, măi
frumos, măi uimitor, măi aproape dă sufletu
ălui dă captă.
Speologia îi ca un triunghi, unge la
coturi găsăsci precinii, omu sângur șî peșcera.
Nișiodată d-a bășca. Peșcera sângură așceaptă
să fie găsătă, luminată șî prăarătată. Oamini îs
legaț întră iei nu numa cu pălămare, da șî cu fire

Mihai Bochiș & Florina Ariana Colgia
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Dă la păstrăvărie, pră un drum pră care
pot șî penzionarii șî ăi măi miși să-l facă, ajiunji
d'a lecea în 40-45 minuce la Ochiu Beiului.
Dăspră lacu Ochiu Beiului profesoru dă
geografie ar spunie că îi o pucernică
„emergență carstica cu o cuveta în forma de
crater avand diametrul mare de 20 m șî o
adâncime de 2 m”. În givanu cu minie zâșe că
apa dân gropan verge-vânătă lasă să să vdă cu
mare limpezâme fundu bolovănos dă piatră. Dă
dădânjios îș iau șfung cătră ăi dă or rămas uimiț
dă mândreața care s-o dășchis năince lor, fire
subțâri dă apă șe răgică pesăcu șî bulbuși dă aer.
Rezervația naturală Beușnița fințază dă
la 1943 pră cuprinsu a 100 ha, făcuce dân
căldarea Beușnița cu pădurili dă ocrocire
dânprejur, pădurili dă la Beiu Săc șî roată, toace
văili lor. Aiși apili Beușnițî îs „ape
crescătoare”, dân care să nașce tufu calcaros.

Șlaieru dă mireasă or căgerili dă
apă dă la Beușnița

Șî cum muncili îi dă cându-i lumea pră
pământu nost, tăman dân 1981 un profesor, cu
copiii dî la școală or bătut călarea cătră
Beușnița, venind prân Cheili Nerei dă la Șopotu
Nou. Atunși s-or dus cu trenu șî cu autobuzu.
Astăz îi mă lesnea dă ajiuns. Ce sui în mășână
la Cimișoara, o dă unge vrei tu șî țâni drumu
cătră Oravița. Măi pră urmă ce duși cătră Potoc
- Podu Bei - căbana dân pădurea Valea Beiului,
cu păstrăvăria dă lângă ea. În 1981 păstrăvăria
să răgica. Az poț să târgui păstrăv girept dân
bazinie.
Tăt în zâlili noașce să nu va zuitaț să
plăciț intrarea, ca să măi poată grijî șiniva dă
loc. Șî măi mult dăcât atâta nu lăpădaț pră jios
gunoiu în urma voastră.

Suind cam 25 minuce ajiunjem la
Șlaieru dă mireasă, agică la a măi dă jios căgere
dă apă. Apa buie în jios pră părețu, cam girept,
dă tuf, pântru 12-15 metări. Pră dă lături
mușchiu dă un verge crud strălușe în soare,
încărcat dă lăcrămili dân ochii miresî. Tăt
pucerea lăcrămilor ei o căscat dădânjios coturi
văndăluice, în care să sparje apa înspumată.
Dacă aiși să opresc goșcii șî penzionarii,
noi vă îngemnăm să suiț măi sus, cătră a doaua
căgere dă apă, nu așa dă lungă, da mândru
crescută pră lături. Dacă ce șupeșci cătră șeri,
prân pădure găsășci șî a tria căgere dă apă, măi
sălbacică șî măi pucernică ca ălelalce doauă.
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Măi cu samă dacă o ploiat binie în timpu ăsta.

Conașe șî castele bănățăne

Căgerea dă apă dășchige sufletu șî
vegerea ălui măi molcom orășan. Dă pră pragu
crescut dân tuf, apa lunică în firanguri dă
nățărai prântră perinili dă vergeață, pră o piatră,
dă pră una, dă travertin negrit.
Muzâca cu care ce dăzmiardă îi ca o
vrajă șe parcă nu îț măi dă drumu să pleși. Sâmț
că ai ajiuns în mijlocu a șeva măi mare ca cine,
măi pucernic șî dă năoprit. În mijlocu naturii.
Profesoru meu dă geogafie ar măi zâșe
„dezlanțuite”. Am auzât parcă șî cuvântu
„simfonie” în givanu nostu. Poace tot bunu meu
profesor ghid să-l fi zâs …
Șî cum l-am lăsat să nu-m spună baș totă
poveasta în grai, îl fac să să prindă că ne măi
zâșe șî alce poveșci dă la noi dă acas. Poace baș
poveasta locului dăspră Bei șî mândra fată
bănățană dă care i-o fost drag.
Tăt în zâua aia ne întoarșem la
Cimișoara, învioraț dă aeru dă pădure șî făloș
că am fost o zî cu totă familia, cu moș șî nepoț
într-un loc așă dă mândru, nu dăparce dă noi.
Molărili îs tăt dă la gostâia dân 1981.
Nicolae Grimacovschi & Florina Ariana
Colgia
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Dacă tot ne-am pornit prân Banatu istoric,
pașî ne duc, baș șî fără să vrem, prân „cășâli”
nobililor dă altădată.
Intrând, acolo unge să poace, prân iele, nu
pucem să nu ne gângim la oaminii locului, cum
să strânjeau sara, or baș la vreme dă amiazăț în
sobili mari, chicice care dă care măi binie,
givănind dăspră cultură, poiezâie șî artă,
fișcecare aducând câtă șeva dân educația lui în
givan.
Parcă vigem cât-un bal or dacă ajiunjem
prân vrun cot parcă sâmțâm damf dă parfum
muieresc franțuzăsc, care givănieșce mereuț cu
câtă o precină, care fișior îi măi mândru șî măi
bogat … pântru viitoru ei.
Lângă cuptori șăd patru oamini, cu lule în
colțu gurii, care givăn dăspră politică șî viitoru
țării, cu țăitungurili întră mânili larg dășchisă.
La bucătărie să prăgăgesc pofârcili pântru
șina stăpânilor, da șî pântru a lor, servitorilorpaori școliț pântru asta. Stăpânii împart bucacili
cu ei.
În grajgiuri rincează caii dă rasă șî vașili
rumegă, cu dulșeață, iarba grasă dă pră
câmpurili grofului.
Șî câmpurili or fost mulce. Dă pră ferestrili
larji să văd pădurili șî la ăi măi bogaț, lacurili.
Dă la alce ferestri să văd munțî șî holgili
încărcace dă bucace. Toț au un „domeniu”
încins care-i ajiută să țână castelu șî viața așa
cum îi. Cihnită.
Poace că am văzut toce așcea molărice întrun tablou or baș asta o fi fost în conașili așcea.
N-aș pucea să zâc sigur. Da' șciu că numa la
noi în județu Cimiș, dacă vreț să vă șpățâriț la
sfârșât dă săptămână aveț dă îmblat măi binie
dă jiumătace dă an ca să le vigeț pră toce.
Șî dacă vis doriț dă givan, după atâta șăzut
prân sobi, măi în tot locu găsâț oamini dân sat
care să vă povăstuie măi mulce dă conacu or
castelu dân satu lor.
Florina Ariana Colgia

Conacu familiei Mocioni dă la Foeni

Conacu s-o răgicat în 1750 dă familia Mocioni dân ramura dă Foeni.
În anul școlar 1865-1866, familia o țânut 36 dă bursieri la Universitățâli dân
Budapesta șî Viena, la Academia de Arte Frumoase dân Roma, la academiili dă drept
dân Oradea șî Debrecen, șî la liceilii dân Banat. Prântră bursieri or fost Victor Babeș șî
Coriolan Brediceanu.
În anul 1943 să stânjie dân viață ultimu urmaș al familiei Mocioni dân linia dă
Foeni șî în 1948 regimu comunist o naționalizat conacu, șî l-or folosât ca baie comunală
șî obodă. După 1989 țâne dă Primăria Foeni. Acuma, conacu îi într-o stare bună șî să
poace vegea.
(Sursa: site-ul prinbanat.ro)
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