NIHIL SINE DEO

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 măi cred să să găsască.ˮ
Victor Vlad Delamarina

Periodic editat de ASOCIAŢIA PÂNTRU VORBIREA BĂNĂŢANĂ
ISSN 2668-9480
ISSN-L 2668-9480
E-mail: office@vorbireabanatana.ro / limbabanatana@yahoo.ro
Tel: 0768113404
www.vorbireabanatana.ro
http://dictionar.vorbireabanatana.ro/
https://www.facebook.com/asociatiavorba / - Asociația pântru Vorbirea Bănățană
Punct de lucru: Timișoara, str. Nicolae Ilieșu, nr. 10, ap.1
Colectivul de redacție: Redactor-șef: Linția Vasile; Redactori: Colgia Florina-Ariana și
Boian Sergiu; Tehnoredactor: Ghimboașă Oana-Alexandra; Redactor-corector: Aurel
Bancu
Editura Mirton Timișoara

Șe-i dă nou pră la noi
Foaia noastră îi a voastră! O găsâț în Cimișoara, Logoj, Rășița șî Deta la trăficurile
dân tot colțu – unge să vind țăitunguri. Acolo găsâț șî ălie măi noi cărț dă scrieri bănățăne.
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.
Ca în tăt anu, la Bocșa să întâmplă dă să țânie Festivalu interjudețan, cu participare
internațională, dă creație șî interpretare a poezîiei în grai bănățan „Tata Oancea”. Anu ăsta s-o
țânut on-line, agică pră internet, în 14.11.2020.
Or dat bună zâua la Festival copii dân tot Banatu, dân Bocșa, Logoj, Giroc, Mașloc,
Caransebeș, Gherteniș, Alioș, Rășița, Sărcia-Serbia, Libling, Oțălu-Roșu, Fizeș, Berzovia.
Copiii or fost dă totă fala, ajiutaț dă părințî șî dă profesorii lor, care țân cu tot
dânaginsu ca limba noastră strămoșască să nu să piardă. Așa că, dă la preșcolari șî clasa
pregăcitoare, la copiii dă liceu, totă lumea o zâs câtă șeva mândru, dă juriu le-o împlut
străițâli dă premii.
Gratulăm copiii șî organizatorii, dar măi cu samă pră Dan Liuț, președincili
Festivalului șî ne nădăim că la anu or fi măi mulț copii, acuma că juriu ș-o luat mau șî îi pus
pră dat premii.
Dântră creatorii dă poezâie bănățană, premiu întâi o fost pântru Claudiu Românu. Alț
tri noi creatori dă poezâie bănățană – Andrei Brânaș dân Cimișoara, Dorel (Todor) Mărgan
dân localitacea Măru, Caraș-Severin șî Ion Benescu dân Logoj or plecat șî ei acas cu cât-un
premiu.
În număru ăsta dân foaie găsâț șî poezâili lor.
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CUM OR PETRECUT BĂNĂȚĂNII CRĂȘIUNU
Șî măi bună sara, pauri!
Șî măi bună sara, pauri! Lăsaț somnu p-altă dată
Fincă mânie îi Crășiunu, dzâua sfântă șî lăudată.
Noapcia asta s-o pietreșiț în cântări șî viesălie,
Ș-ajutaț pă tăț d-a rându șie trăiesc în sărășie.
Dumniedzău să vă gie vâlvă șî tărie-n munca voastră
Că doar voi vi-s fundamientu, în frumoasă țara noastră,
Pân vi-s voi, mă ! pră pișioare, nu-i „La noiˮ niși-o fălincă
Fânc-o dzâs șî împăratu „Că Năgiejgia-i în Opincă!ˮ
Oravița, 24 Decembrie, 1930, Tata Oancea
La Moșnița năince vreme
Nașcerea Domnului Iisus Cristos o fost

lumânări, prăstă care să puneau blușili dă

Marea Sărbătoare a creginței, a fiecărei căș, a

lampă lovice sau crepace ca să nu stângă

satului șî a Bisărișii. Fiecare casă s-o pregăcit

vântu lumânărili, ca să deie lumină până în

dân

dzăua Crășiunului.

vreme

pântru

Sărbătoarea

Nașcerii

Domnului. Or făcut țoale noi pântru copii,

După șe vineau acasă, prăgăciau șiuru cu

pântru ăi cineri șî pântru ăi bătrâni.

boambe dă grâu, dă cucurudz, nuși șî fân;

Or tăiat porșii dân vreme, ca la Crășiun

puneau în iel colacu lu Moș Crășiun. Omu

cârnațî să fie uscaț șî afumaț pântru a fi daț dă

lua șiuru șî muierea un hârb dă jăg șî

pomană la neamuri, veșini șî la pițărăi.

tămâneau marvili, oili, porșii, hoarili, aria cu

Copiii să pregăceau să meargă cu colinda.

notreț, grăgina, stălogu șî toce sobili.

Învățau colindzâlii șî ăi măi mari pregăceau

Colacu lu Moș Crășiun să mânca în dzăua

„Steauaˮ. Corișcii repetau sară dă sară pântru

dă Anu Nou șî boambili să dăgeau la hoare,

Crășiun. Dascălu cu copiii șî ăi cineri

la porși, la oi, iară fânu la marve tot în dzăua

pregăceau balu dă Crășiun care să țânea a doua

dă Anu Nou.
În dzăua dă Ajiun s-o țânut post șî nu s-o

dzî.
În Ajiunu Crășiunului muierili șerneau

mâncat nimic, până după răsăritu stelilor.

fănina dă turtă șî plămăgiau colașii.

Mâncarea dân sara dă Ajiun era anume făcută

La fiecare casă să fașea un colac mare

dân două feluri: păsulă slăită șî prăjală cu oloi

pântru Moș Crășiun șî să punea în vârvu lui o

care să mânca cu colac; după care să mâncau

nucă. După șe s-or copt colașii, să merjea la

lacșă dân olat fiert prăstă care să puneau

mormânț cu jăg aprins șî tămânie; să

sămânțăli dă ludaie uscace pră cuptori, pisace

tămâniau tăț mormânțî șî să apringeau
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în piuă, fierce, dulși. Asta era a măi dă preț

muierili șî copiii. Înăince dă miruit, să merjea

mâncare a cășî dân Ajiunu Crășiunului.

cu tasu la totă lumea. Erau tri înș: unu pântru

În gimineața dă Ajiun merjeau, puș dă

Bisărică (epitropu), unu pântru popa (crâsnicu)

popă, două grupe dă tri-șinși copii îmbrăcaț

șî unu pântru cor (coristu). După pregică, la

în sticări, dân casă în casă șî vestau Nașcerea

urmă, coru cânta O, șe veste minunată!,

Domnului cântând colinge: Steaua sus

colindă care să cântă după fiecare slujbă în

răsare, Tri păstori să întâlniră, O, șe veste

toce dzâlili până la Bocedz.

minunată! șî sunau dân clopoțălu primit dă la

După slujbă, oamenii merjeau acasă tare
bucuroș. Acasă să schimbau dă țoalili dă țânut

popa.
Fiecare grupă avea dă îmblat jiumătace dă

cu care or fost la Bisărică șî să pregăceau dă

sat. După șe gătau să dușeau la Bisărică, îș

prândz.

dăgeau sticările jios șî goleau străițâle cu șe

Gazda cășî răgea tormacu care să acrea cu

or adunat: mere, nuși, colași, cârnaț șî bani,

oțăt șî să mânca cu cârnaț, carne friptă or

iară popa le împărța la fiecare.

feartă. Înăince dă mâncare să ferbea răchie cu

Sara, după patru șiasuri, jiuni merjeau cu

zar șî piperi, care să bea cu lingura.

Steaua. Erau opt înș: înjeru, călugăru,

Dă Crășiun să mânca zupă dă găină ori dă

păstoru, soldatu, Irod șî ăi tri magi. Să

cocoș cu tăiețăi. După care să puneau sarmili,

merjea cu Steaua numa la oameni primitori

apăi crumpii fierț șî unș cu untură, carne dă

cre îi așceptau șî îi omeneau.

hoară rumenită în cuptori sau friptă cu ou,

În sara dă Ajiun să puneau mirozănili în

cârnaț fript sau fiert, coaste fripce ori fierce. Să

pom, iară sub pom țoalili noi șî păpușii

mâncau cu tormac sau cu piparcă cu vardză

cumpăraț pântru copii.

acrită. Să fășeau turce dă tot felu: suviacă cu

Așa să sfârșa dzăua dă Ajiun.

nucă, brândză, mac, chifle cu untură mare,

În gimineața dă Crășiun înșepeau să vină

pocorăis șî toartă.

pițărăii, câtă doi – o muiere șî un om sau

După mâncare, oamenii or băut vin, pră

numa doauă muieri, care cântau Domnului

când muierili spălau vasăli. După prândz să

Doamne șî zdrângăneau cu zvonelu.

oginea tot natu un șeas, două, după care ăi

Aveau străiț în care puneau șe primeau dă

bătrâni să băgau la marve șî ăi cineri merjeau

la fiecare casă: colași, cârnaț, mere, nuși,

la jioc. Jiocu țânea până sara târdzâu.
A doua dzî dă Crășiun, lumea merjea la

bani.
Totă casa, măi pâțân muierea care fășea

Bisărică. După prândz finii merjeau la nănaș

mâncare, merjea la Bisărică în țoale noi: copii,

cu colacu. În primu Crășiun după cununie îi

cineri, bătrâni. Bisărica era plină dă lume.

dușeau lu nănaș un colac mare cât a lu Moș

Cantorii în strană șî corișcii în pod cântau

Crășiun, o lopăciță dă porc întragă afumată șî

totă vremea. Totă lumea merjea la miruit, tot

un cârnaț întrăg. După care în tot anu dușeau

câtă doi în rând, întâi oamenii, după care

pomană un colac șî un cârnaț ca la toată lumea.
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Muierile

merjeau

cu

pomană

la

Mama scoace-acu dân dobă

neamuri, iară copiii la veșini. Veșinii îi

O plășintă cu ludaie,

puneau dă „cloțăˮ șî stăceau pră șiur cât

Stau cu tata bun dă vorbă,

puceau măi mult ca să stea bine cloțâli pră

Că trăbă să fece–o oaie.

ouă. Gazdilii îi răsplăceau cu mirozănii șî
bani. Copiii să întorșeau iuce acasă că

Or venit copii la poartă

veneau șî neamurile cu pomană ca să gușce

Să ne ceme-n pițărăi.

dân cârnațî șî colașii lor. Sara, în sat, era

L-om străicuțâli dă toartă

jioc șî bal cu piesă, cu cântări (coru) șî

Șî zbierăm: venim șî noi!

câtodată șî călușăriu.
Pî la căș dân cotăriță

Cam atâta ne-am adus amince noi:
Linu lu Fâsu șî Nelu lu Șiupa.

Căpătăm mieră șî nuși
Șî ne măi dă câce-o babă

Sărbători ferișice la tot natu!

Coțche dă zahăr, că-s dulși.
Ne călcăm toț în pișioare,
Măi căgem șî pân imală.
Șî cât țâne drumu-ăl mare

În ajiun dă Crășiun

Îi tot num-o morșileală.

Dorina Șovre
Iacă-o venit Crășiunu
Pî la noi să zăbovească

Oțârică d-ar fi nins,

Șî o dat Domnu hăl bunu,

Ne-am fi dat pă luniecuș,

Sănătoș să ne găsască.

Iară dacă s-ar fi prins
Ne fășeam șî un ghețuș

Fașe mama pită-n țăst
Șî frământă la colași,

Străițâli ni-s încărcace

Vre după atâta post,

Șî ne-ntoarșem năzdrăvani,

Să-i împartă la sărași.

Să vegem câce-s bucace
Șî să numărăm la bani.

Dân ciganie fur cârnaț
Șî îl mânc cu colășei,

Buna-n poartă ne așceaptă,

Șăge soru-mea-n târnaț

Să venim că-i amânat:

Să plecăm în pițărăi.

- Haidaț, măi iuce-odată!
Potchilor, c-aț înghețat!
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POEZIA BĂNĂȚANĂ
IOȚA VINCA

Baș că o fost măi mare întră oameni,
prân șe o făcut pântru cultură, prân omenie
șî dăruire pântru aproapili, o fost șî o rămas
pân în zâua dă pră urmă cumsăcage.
În rolu lu Ventilă Agraru, dân care
ni-l

amincim

dântotdăuna,

o

vorbit,

duminica la amiazăț, cu mare lâmpezâme
dăspre viața satului bănățan în care o trăit.

(1937-2010)
Dă ieșci dăparce dă casă, fași orișe

Viața satului șî dăpopularea Banatului

să țâni în cinie, un colț, cât dă mic, dân ăle

Voivodinei o acinje în schița Recensă-

tele. Bănățănii dân Uzdâni ș-or cântat doru

mântu. Dăspră economie, reforma agrară

dă Banatu lor întrăg, într-o viață culturală

șî politica dân vremurili lui ne-or rămas

bogată. Scrieri, teatru, pictură, ziare șî

schițâli

câncișe. Au șî câncicu lor cu care să fălo-

apropie alejerili. Toace așcea le-o pachetat

șăsc unge sa duc: Uzdânințî-s oamini buni.

într-o faită dă băjiocură șî blizală, care or

După

culies,

Restituția,

Să

Nu pucem aminci numili dă Uzdâni

scos șî măi tare, în față, agevăru dân

fără numili lu Ioța Vinca. Născut în 1937 o

greutățâli pră care le aveau țăranii. Poace

făcut fală satului, Voivodinei șî Banatului.

dă aiși șî dragu oaminilor dă Ventilă

Ăl măi mare actor ăl românilor bănățăni

Agraru, care ș-o dobângit veșnișia tăman dă

dân Sârbia, în șapcezăși șî tri dă ani dă

pră pământ, dă la iel d-acasă.

viață o țânut făr dă pată graiu dân moș

Pucerea cu care s-o aplecat cătră viața

strămoș, obișieiurili dân băbăluc șî viața

culturală o dat tărie la mulț să meargă șî ei

stului bănățan, ca nime' altu. Da întâi ș-întâi

tot pră drumu ăsta. Ventilă șî ortașî lui,

trăbă să zâșem că o fost un scriitor în care

actori dân sat – Ana Niculina Ursulescu,

Dumnezău

har,

Iova Dalea, Irimia Șămanț - n-or jiucat

înțălepșiunie, cap limpege șî o pană

nișce roluri șî gata. Ei, șî măi mult el, or

ascuțâtă cu care o scris după cum or fost

fost izvor pântru unda dă cultură care să

vremurili.

Or rămas în urma lui scrieri

țâne șî astăz vie în Uzdâni. L-or împlecit

băjiucurosă în proză, poiezâie șî gânduri

cu viața lor. O lume care nu să măi găsășce

dăspră viață, la care domnii dă pă la oraș le

nișiunge pră pământ.

o

săgit dă

toace

-

zâc aforisme.
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POEZIA BĂNĂȚANĂ
- IOȚA VINCA
Șî cum omu sfânțășce locu, Ioța

viața noastră, atâta dă clar șî dă adânc, cu o

Vinca o sfânțât mulce locuri șî clipe dân

înălțare a mințî lor până la Dumnezău.

viața noastă: "Momentul umoristic", unge,

Pântru ăi dă vor să-ș amincescă dă

la înșeput, o scris vorbili cu Todor Crețu –

marili Ioța Vinca, o că vor să-l cunoască

Toșa, iară pră urmă sângur.

acuma pântru prima dată, pot să capce pră

În "Evantai distractiv", dă unge

internet la adresâli:

i-o făcut să să blizască pră toț cu scrieri

https://www.youtube.com/watch?v=eLnzW
10BWMs
https://www.youtube.com/watch?v=jQiVmt
Vi_aU
https://www.youtube.com/watch?v=k4SLu

care dă care măi noi șî măi bunie.
O

jiucat

roluri

în

emisiunea

"Teatru la microfon", pântru piesâli dă

Q5K15E

teatru radiofonic.

https://www.youtube.com/watch?v=Oe6a1

Vreme dă zăși dă ani o sfânțât

W1FjJk

"Zilele de teatru ale românilor din
Voivodina",

unge

dâmpreună

https://www.youtube.com/watch?v=nf72Uo

cu

FLJGk

uzdâniențî lui or suit pră bină an dă an.

https://www.youtube.com/watch?v=Mbqhs
pE-D0w
Florina Ariana Colgia

Teatru: Omu dân casa pustânie, îl
legăm tot dă numili paorelui Ioța Vinca.
Trăirili agevărce ale satului bănățan
or ajiuns, prân Ioța Vinca, să rămână pântru

La târg

totdăuna pră bandă la Radio-Televizia Novi

Miercurea îi târg la noi

Sad, în emisiunea Magazin TV. Mulțămită

Șî găsășci la târg dă toace

lor, noi pucem astăz să le vigem pră

Dî la ou – până la boi.

internet șî să ne amincim...

Vin săcenii cu duiumu

Abia după șe s-o prăpăgit, în 2010,

Șî dân alce sace vin

ăi dă i-or șicit scrierili șî s-or uitat măi în dă

Unii vin cu noapcea-n cap

aproape la șe o lăsat în urmă, or văzut cât

Nu să scoală toț o-formă

dă mare o fost. Noi astăz pucem numa să ne

Alțî vin măi amânat.

întrăbăm

Vind purșeii în lăgiță

cum

dân

mijlocu

țăranilor

bănățăni s-or putut răgica oamini cu așa o

Șî vițăii-n pricoliță.

dăruire pântru cultură, care să arăce graiu șî
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POEZIA BĂNĂȚANĂ
- IOȚA VINCA Numa lumea pră pișioară

Dă zgândără șî oala.

Unii zbiară, alțî behăie ușor,

Strâgă, givăneșce, zbiară.

- Io-aș fi vrut d-a dă să suie

Fiecare fac reclamă-n limba lor.

- Ioane, așceaptă, merg șî io –

Doica mea – asta-i baș d-aia,

Toț întrabă – toț pilari,

strâgă una pră bărbat

Îi ca putăru la miez

Ăi măi mulț – fără crițari.

- Afle-l boala, iel s-o dus,

Fierbe iuce la ludaia.

Pră mine nu m-o așceptat!

Parlamentu lu Ventilă

- Mniața bună! Dzâșe unu,

- Să nu fie d-a bătrână,

Iaca, noi veșinătacea

Hai la târg să măi vigem

Că m-ai măi vindut odată

Ne-am făcut un parlament

- Șe să merg că n-am crițari!

Dă m-o fiert o săptămână!

Ca să ne-aducă progres

- Haida să măi căscăm gura,

- Asta nu-i ! pră postaica ei mă

Șî cât măi mult interes.

Poace vine ș-al cu băutura.

jior....dă nu fierbe măi ușor.
După șe-am gătat la marvă,

Roba toată, dăzgolită

Măi încolo cătră capăt

Ne-am astrâns cu toț la givan

Stă pră tezgă șî așceaptă

Jâvini albe șî pistriță

Șî fiecare cu gura

Ca să fie întrăbată,

Stau legace dă pișioară

Ș-o depus candidatura.

Pipăită, cântărită.

Câtă două-n cotărâță.

După tezghe-s vânzătorii,

Dacă-i liber, liber fie.

Lumea tătă pră mijloc,

Unu c-un gânsac subsoară

Am tras câce-o-nghițătură

Unii-n sus șî alțî-n jos

Vrea să-l vindă dă plămadă

Muierili protestară,

Trec „cumpărătoriiˮ.

Îi cu moț șî-i însămnat

Dar le-am spus: Tășeț dân gură!

Unii întrabă: „cum îi ouˮ?

Șî vestât la scos în sat!

Alțî: „cum îi pășcănatu?ˮ

Prântră ciurși, dzâșe una cătră

-Asta nu-i propagandă,

Cum îi varza, șeapa, aiu,

unu:

îi băutură!

Cât îi litra dă păsulă?

-Nu-ț cumperi o ciurcă noauă?

Șî am drept la-nghițâtură.

- Patrudzăși șî șinși îi șoala

-Nu! M-ar scoace ochii a veche

Dacă-i liber, liber fie!

Doamne baceo-așa-i dă

Șî dac-aș avea măi una

- Hai să formăm parlamentu,

scumpă!

Mi i-ar scoace în păreche!

Dzâsă daica Simioana...

-Îi, că-i da bobolocată,

Șî la capăt îs purșeii,

Când o fierbi, sare-n figeu

Căprili, vițăii, mieii.
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POEZIA BĂNĂȚANĂ
- IOȚA VINCA Ea îi câta liberală

Șeru vorba, baba lui:

Parlamentu nu-i format

Dă mulț ani – văduvoane

- Tune-o mie în cin’să tune

Dân sparce, că o înghețat

- Iaca, io mi-s candidat,

Ce propuni șî tu la lume

Șî noi nu ne-am adunat.

Măcar numa c-un mandat.

Ce făgădui la șetățan?

Când aflu, vă dau comunicat,

Am trecut-o la votare,

Șe program ai?

Că dacă-i liber – liber să fie!

Oamenii or aprobat-o,

- Cruțifix, dzâșe moș Pau

Muierili or replicat-o,

Cu un accent ca la Apus,

Șicma cuscrei

Eu am constat:

Eu vă duc în Europa;

Un cuscru,

Dacă-i liber – liber fie!

Dă nu mă votaț pră mine,

Vădzu la o cuscră a lui

V-aț dus!

Un model dă șicmă noauă.

Siminica șî Gheorghina

Maistor Ghiță,

Șî cum îi pasionat

Doauă veșine dă nou

Sânguru dântră veșini

Dă folclor ș-artizanat

După șe s-or pudărit

Șe-o rămas soțialist,

Șicma cuscrei l-o-ncântat!

Or venit să ne ivască,

S-o sculat,

Ar vrea șî ele – partid.

S-o propus,

O vădzut-o astă toamnă

-Noi ni-s cinere, dzâsă una

Șî s-o rețânut!

Pră când vântu o aburat...

Dă nișce ani măritace

Slăbișiunia vântului suflă,

Dar pucem fi democrace?

- Aah, căscă moș Solomon,

Dar dân drepturi,

- Haidaț oameni că însară,

Ne măi luaț,

Să votăm,

Dar mulțămită vântului,

Ori cieva ne măi daț?

Candidațî îi avem

C-o suflat la gându lui,

- Tovarășîlor domni

Șe să măi șî așceptăm?

Cuscru, așa cam pasionat,

Staț câta, dzâșăi:

-Stai câta, moș Solomoane,

Dă cuscra, rămasă-ngândurat.

Până parlamentu nu-l formăm,

Dar la troacă șin’ să fie?

Niși nu luăm, dar niși nu dăm,

- Ne trăbă o comisie!

Trecură dzâlie, săptămâni,

După aia – măi vigem!

Na, abia or aprobat

Triecură șî câciva luni,

Rădicalu’ dă moș Pau

Comisia s-o format

Dar lui dân gând nu-i mai ieșa

Le-ar lua în opoziție

Troșile s-or ștambilat –

Șicma vădzută la cuscra....

Dacă nu câșcigă iel

Ș-am votat.

Mai vădzu iel pră manechinie

Să gângeșce la – coaliție.

Rezultatul nu să șcie,

La duchianuri, prân vitrine...
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Ș-ungie ... nu-i dă nasu lui.

POEZIA BĂNĂȚANĂ
- IOȚA VINCA Altă șicmă, dă duzină,

Problema-i modelu:

Măcar că-i măi complicat,

Dar nu dă calitacie bună.

Să ghingi cuscru, fidelu

Șî tăt dându-i îndrumări

La cuscra-i... lucru dă mână.

Să dzâcă, cum l-ai vădzut

Cum mierg ochii-n sus șî-n

Șî parcă pră manechinie

Când să poartă dădăsupt!

jios,

Niși nu stă așa dă binie...

Dar cum gându dușie omu,

Când pră față, când pră dos,

I-o plăcut așa dă mult

Dân dorință la-ndrăznială,

Când iei unu, când laș doi

Când i-o arătat-o vântu'

Pliecă șî cuscru la cuscra

Când îi strânji pră amândoi,

Ș-o vădzut-o așa dă fuljier

Șicma dă model s-o șiară.

După jejit cum să dai,

Cum să dzâșie la expres.

Cum laș ochiu, cum îi iai.

Dar dac-o vigia măi ghies,

Șî tăt vorbind, tăt acolind,

Prinsă un pic teoretic,

Cum s-o împăca cu gându'?!

Șî punând vina pră vânt,

Dar în dzâua aniversării

Îș dăscărcă sufliețălu

Să dovigi că-șî practic.

Că șî gându-i ca șî vântu':

Șierând dă la cuscră modelu.

Șuieră șî viscolieșcie,

Gândzălată la mândrie

Cuscru nostru, al fidel

Vântu stă – gându s-oprieșce.

C-arie modele frumoasă

I-o adus nevestii-n dar

Iară gându cuscrului

Dă mânuța iei lucracie

Șî pră cuscra ca model.

S-o oprit la cuscra lui.

Cu migală... migăloasă.
Vedz cum altădată vântu,

Dântr-odat găsî salvaria:

-Tu ai vădzut, cuscrie, modelu Intensificând suflatu,

Eterna dzî – aniversaria!

Dzâsă cuscra a isteață,

Fașie cât-o-ncurcătură,

Când ș-ai dă pră urmă

Șie-i merg ochii tăt pră față

Răspingând artizanatu...

mușchetari

- Dar am unu șî măi frumos

Fac daruri la soțâi.

Îi un pic măi complicat

Și-ar fi să să alăturie șî iel

Că mierg ochii

Șî ca soț șî ca fidel?

Doi pră față, doi pră dos.

La nievastă – trainic

-Să-l văd cuscră,

Să rămână dă păstrat.

Dzâsă cuscru

Un model, ca ș-a lu cuscra –

Dacă dzâși că-i măi frumos

Dă mână, artizanat.

Pr-al cu ochii dă pră dos
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POEZIA BĂNĂȚANĂ
- IONEL STOIȚ O debutat în 1969, în Lumina torăceană.
Dă atunși tot scrie șî recită pră unge să
dușe. Scrierili i-or apărut în ziare șî reviste
dân Sârbia, România, până în Republica
Moldova. Are o cotăriță dă premii, luace
înșepând dân anu 1971 până acuma. Dacă
Îl șcim dă la emisiunea Zâmbiți vă

le așăzăm unili lângă alcili, împlem doauă

rog! dă la radio Novi Sad. Îi cunoașcem

coli dă urcie d-ale mari. Nu șciu dacă

poveșcili, șî ni-s făloș să-l sococim pântră

doauă suce șinșizăși dă premii șî diplome

oaminii draji dân sufletu nostru. Dăspră

încap baș într-o cotăriță. Poace într-o

Ionel Stoiț ar fi mulce dă zâs șî tare mulce

coșie, dacă îi să cântărim șî ăle doauă

dă șciut.

premii luace pântru poiezâia paradoxistică:

Născut la 5 iulie 1952 la Begheiți, az

Premiu Danubius dă la Ulm șî Premiu

Torac, în Voivodina Sârbia dân tătă țăran-

Universâtățî dân Arizona. Nu mulț șciu, da

Dămian Stoiț șî mamă șnăidăriță - Mărie,

Ionel Stoiț o căpătat premii pântru vesurili

născută Voin, fașe școala primară în limba

dă muzâcă ușoară compusă dă nepotu lui,

română, la el în sat.

dirijoru Dinicu Voin dân Becicherecu

Măi pră urmă gată Școala Tehnică

Mare,

capitala

Banatului

sârbesc.

superioară în 1973 la Zrenianin. Asta lo

Înregistrărili să găsăsc în fonoteca Postului

ajiutat să-ș găsască sărvici la Conferința

dă radio Novi Sad.

Provincială

a

Uniununii

Șivișându-l dă una dă alta, am aflat că

Socialiste a

are șî premii pântru jurnalism.

poporului muncitor dân Voivodina, unge
l-or

făcut

colaborator

politic

Omenia, umoru fin șî sclipirea mințî l-or

dă

chicit în față orișîunge s-o fost dus.

specialitace în politica agrară, potejarea
minoritățâlor

În 1992 îi apare prima carce dă

naționale dân provincia Voivodina. Pră

poiezâi șoage, în gai bănățan la editura

urmă treșe la Institutu Provincial pântru

Tibiscus dân Uzdâni, în fruncea căreia să

statistică șî după aia la Centru regional dă

găsa pră atunși Vasile Barbu, cu care o

calculatoare PTT Novi Sad dă unge să

legat o strânsă colaborare, până în zâlili

penzionază în anu 2017.

noașce.

mediului

ambiant

șî

a
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POEZIA BĂNĂȚANĂ
- IONEL STOIȚ În anu 2019 am țânut în mână a măi

suflet șî cu bună ștudăreală, pântru că zâc

noauă carce a lui, apărută tot la editura

agevărata valoare șî dulșeață a graiului

Tibiscus, premiată acuma șî la Festivalu dă

nostru

proză Liviu Rebreanu dân Bistrița.

bănățanului dă orișîunge.

bănățan.

Ne

arată

sufletu

Are în bibliotecă vro șinspreșe cărț

Io am cunoscut asta dă micucel, la

scrisă dă el. Măi are tradușeri dân limba

înșeputu anilor 1960, când o muiere măi în

română în alce limbi șî atâcea grătulări

vrâstă, șe lucra la noi în păorit, Uina

pântru zâșerili dă șozănii, că nu le măi

Vioara Ocolișan Bibu, șcia pră dân afară

țânie socoata. El îi așa cum zâșe bănățanu -

poezâili

șinie-i bun la una îi bun la toace.

George Gârda șî Tata Oancea.

lu

Victor

Vlad Delamarina,

Da măi mult dăcât toace așcea, Ionel

Așa am prins io drag dă graiu bănățan

Stoiț îi șî rămânie omu agevărat, care

șî m-am pominit că nu măi pot trăi făr dă

ajiută șî pră ăi dă nu-i cunoașce, fără să să

iel. Șe măi, o crescut ca parce dân sufletu

gângească la răsplată o barem să spună

meu, până astăz șî pântru totdăuna!

cuiva. Care țâne binili făcut, ferecat, în

Eram numa oțără dă copil, la școala

suflet și îl arată numa 'năincea lu

generală dân Torac, când înschimbat în

Dumnezău.

costum popular bănățan, suiam pră bină să

Până atunși, binili făcut îl șciu io, dă

zâc poiezâi pră limba noastră: A măi

scriu șî toț ăilalț pră care ne-o ajiutat fără

șoadă, Țucă-l moșu, La Teatăr, Sneltugu șî

să șadă pră gânduri.

alcili. Toce învățace dă la Uina Vioara.

După șe o apărut primu număr dân

În satu meu, pă la taifasuri glăsuiam

foaia noastă, Ionel Stoiț ne-o trimes o

poiezâie în grai bănățan. Nu numa io, măi

carce dă ne-o purtat, în felu lui domnesc șî

mulț. Da, la săceni le plășea măi binie cum

vesăl, tăman în lumea

zâșeam io poiezâili, așa ca or căutat prân

bănățană

dă

altădată:

lăzâli lor dă lemn, roasă dă vremea șe o

ʺ Buna zâua la tăt natu,

trecut prăstă noi șî or scos la lumină cărț,

Cu carcea asta vreau să grătulăz pră ăi

pră care mi le dăgeau să le șicesc. Alțî mi
le-or dat dă tot șî așa m-am făcut bibliotecă

care scriu la ziar.
Tare m-am bucurat când am primit

dă cărț în grai bănățan. La înșeputu anilor

ziaru. M-o plăcut șî măi mult când l-am

1970, când am vinit să văd șe măi fac

dășchis șî șicit. Poiezâili îs aleasă cu mult

neamurili mele dân Lenauhaim, lângă
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POEZIA BĂNĂȚANĂ
- IONEL STOIȚ Jâmbolia, m-am cumpărat bilet pântru țugu
care

mă

dușea

acas la

Zrenianin

Pră Ionel Stoiț îl găsâț șî on-line:

-

https://www.youtube.com/results?search_q

Becicherecu Mare dân Banatu sârbesc șî m-

uery=lumea+lui+ionel+stoit

am băgat oțără în ducheanu dă cărț, dân

https://libertatea.rs/ionel-stoit-din-novi-sad-

Jâmbolia, cum fășeam totdăuna.

viata-ca-un-veritabil-spectacol/

Am căutat prântră cărț șî dântr-o dată,

http://www.rtv.rs/ro/pretraga-vesti

mânili mi să încing după o carce - Ano,

Mulțămim cu plecășiune Ionel Stoiț

Ano, Logojano (n.r. Ed. Facla Timisoara

pântru șe ai făcut șî fași pântru Banat șî

1974), o antologie în grai bănățan. Dă șine

oamini lui! (Florina Ariana Colgia)

cregeț? Baș dă Gabriel Țepelea!
Tare m-am bucurat, ca un copil la

Torăşenii mei

bomboasă!

Toraşenii mei frumoş

Am cumpărat măi mulce cărț dân așcea

Torăşenii mei făloş

șî am plecat cătră gară. Așceptând țugu,

Vă ţuc fruncea

m-am așăzat pă un scamn lung în fața gării

Vă ţuc mincea

să șicesc până trăbă să mă sui șî să plec
acas. Am șicit poiezâi, măi la urmă prefața

Mi dor tare d-un `otar

șî

D-un givan la un păhar

m-am băgat în gară când am sococit că

ar fi vremia. Numa șe să vez, țugu meu, o

Dă un spic, d-un cucurudz

plecat dă mult. Așa că, io, o trăbuit să fac

Dă omidzâlii dân dudz

cale

întoarsă

cătră

neamurili

dân

Mi dor dă lătrat dă câni

Lenauhaim.

Şî dă larma dân vieşini

M-or așăzat la masă, m-or omenit cum

Dă cântatu dă cocoş

să cuvinie șî ne-am încins la un givan

D-un cârnaţ, d-un cărtăboş

bănățan, cu nemurili mele, a lu Uica Todor
Ursu - Gusata șî veșinii lor, din Casa lu

Mi dor d-un cântat dă greier

Lenau.

După măşâna dă treier

A doaua zî am ajiuns șî io acas, fălos,

Dup-o toacă ş-o colindă

cu cărțâli lu Țepelea în straiță.

Şî după un dunţ dân cindă

Vă zâc la toț sănătace multă șî să
auzâm dă bine dân tăt Banatu.
Ionel Stoiț, Novi Sadʺ
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POEZIA BĂNĂȚANĂ
- IONEL STOIȚ Torăşenii mei frumoş

Modă şoadă l’America

Daia trăbă-n buzunar

Torăşenii mei rândzoş

Iacă am primit o carce

Să poarte o ţavă lungă

Când vă fură la cântari

Dî la Stacili Unice

Pân-la rezervoar s-ajungă.

Vă mâncaţ, dar în zădari

Dî la Ventilă şî Părăschie

Acuma eu nu ştiu cum

Că-s duş acolo pă gostie.

Merg limuzinili pă drum

Şî ploiaţ şî arş dă soare

Sî-n carce Ventilă-m scrie

Dacă s-or fi răchiat

Mila voastră nime n-are

C-acolo nu beau răchie

Şî le-o lua v-un sughiţat

Vă purtaţ tovaru-n space

Că o bagă-n limuzină

Să vezi atunci veselie

Suduind că nu-i dreptace

Să ardă în loc de benzină.

Pă drumuri ce-o să măi fie

Aşa-i moda l-America,

Autorili când să-mbată

Vă sâmpt prau şî imala

Da pă mine m-o luat frica.

Cu şoferi laolaltă.

Şî vă cânt în taină fala

Când vine Ventilă-năpoi

Şoadă moda l-America,

Vorba mea râmâne mută

Ş-aduce moda şî la noi

Da pă mine m-o luat frica.

Greu vost nime n-ascultă

Răchie-n autori să băgăm
Noi atunșea șe măi bem?

Tata Niţă cu motoru

Torăşenii mei frumoş

În faţa la restaurancie

Tata Niţă dân Bănat

Cu suflet bun şî inimoş

O să se pună căzanie

Un motor ş-o cumpărat

Aş vini dân nou în prag

Ca să toarnie-n limuzină

Şî az să suie să-l mâne

Răchie-n loc de benzină

Nu prea şcie la ,,brzineˮ

Aşa că n-o măi fi hanu

Maistoru l-o lămurit

Vestitului Moldovanu

Pân' tractoru l-o pornit

Ci o să fie căzanu

Dar numa șie cu tractoru o

Ori pumpa lu Moldovanu.

plecat

Numa noi ai dân dăparce

Să vezi atunci trai şî viaţă

Strâgă Niţă: ,,Maistore, tu

Doru-i duşem pân-la moarce

Când ce scoli dă gimineaţă

ce-ai zuitat

Puni ţava la rezervoar

Să-m arăţ cum să opreşce

Şî cu gându iar vinim

Şî nu-ţ măi trăbă păhar

Şî satu Niţă-l ocoleşce

În aminciri ne întâlnim

Dăloc tot îi măi frumos

Şî când p-acasă iară treșie

Nis toţ veseli şî făloş

N-o măi fi şofer nervos.

,,Dăşchigeţ poarta!" - el

Torăşenii mei frumoş

E acuma-i problem mare

grăieşcie

La ăi dă merg pă pișioare,

Şî iar satu-l ocoleşcie

Că ei nu au rezervoar

Şî când p-acasă iară treșie

Şî m-aş închina cu drag

Să-mbuc dân pita d-acas
N-o sâmţâţ ai şe-aţ rămas
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Lumea abea o apucat
POEZIA BĂNĂȚANĂ
Or găsât o pălărie

- IONEL STOIȚ -

Scrisără nieşce ţâdule

Poarta dăşchisă zăreşcie

După cum m-o spus veşinu

Le-or întors le-or mestecat

Girept în paie o croieşcie

Să făcusă dămult planu

Ş-unu mâna ş-o băgat

Şî când în paie s-o băgat

Ca să facă drumuri noi,

E da când o scos țâdula

Ieşî pă capătu alălalt.

Să nu umblăm pân năroi.

Să vă spun, o urlat sala.

Îl găsâră ghem, colac

E acuma planu-i bun

Dă unge o apărut

Toţ veșini crușe-ş fac

C-alat nu şciu şie să spun

Drumu şie nu-i prevădzut,

Plânje fata lui, Mărie

Numa când fu la-mpărţârie

Uliţa dă lângă dâlmă

Să dăscântă Părăschie:

O ieşât lumea dân fire,

Or crezut că-i numa glumă

,,Auuu! Niţ'a-meu, bărbatu

Că n-or şciut unge să-nşeapă.

Mă dar când or audzât

meu...

Asta o fost după sapă.

Că nu-i lucru dă glumit

Drac-să baje-n capu teu

Şî când fură la grămadă

Că în uliţa cutare

Ca nu ce-ai astâmpărat

S-apucară toţ la sfadă,

Îs tri cai, două tractoare

Până motor nu ţ-ai luat

Atunşi la o adunare

Or văzut că treaba-i şoadă

Ce-o pus dracu să-l porneşci

O ieşât o sfadă mare.

S-apucară iar la sfadă.

N-ai măi şciut cum să-l opreşci

E ş-atunşia Uica Pătru

Uica Pătru s-o sculat

Şî iaca dracu ce-o luat

S-o ghingit să scăpie satu

Pădănou cuvânt o luat:

Da pă min-cum m-ai lăsat..."

O luat şî el cuvânt

"Oamini buni, nu vă nervaţ

Cum Părăschie s-o dăscântat

Tăcu lumia ca-n mormânt.

Că nu nis noi vinovaţ

George numa o urlat

"Oameni buni, nie linişcim

N-am şciut bat-o s-o bată

Da iacă Niţă s-o trezât

Trăbă şieva să găsâm

Că pălăria-i fermecată

C-o fost numa ameţât

Uicie io şie m-am ghingit

Capu şî-lo răgicat

Cum ar fi măi potrivit

,,Mă motoru o scăpat?"

Să vă spun acuma iaca

Nu-i dus tata, n-o pierit.

Măi dăparce șie o fost

La noi când am tăiat vaca

Şăge pitulit în stele,

Nu vă spun că n-are rost...

Am făcut nişcie ţâdulie

Şî beceag, şî chinuit

Şî li-am pus în pălărie

Vine-n visurile mele.

Pălăria fermecată

Nu-i dus tata

Şî or tras, cum le-o picat

Nu şciu cum să-nşep poviasta,

Aşa or şî căpătat.

Nu zâșe nimica, tașe

Că s-o dus în lume viasta

Ş-o fost mulţumit tot omu

Cum tășea de-atâcea ori

A d-aişea întâmplată

Aşa faşiem şî cu drumu."

Inima îmi piept îm bace

Cu pălăria fermecată.

S-o propus, s-o acceptat

"Tată, frică-mi că mori".
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- IONEL STOIȚ "Dă murit tot mor odată,

Nu vigeţ – şieriu v-arată

Da nu şciu șe s-o-ntâmplat,

Că aşa-i lăsat pă lume.

Ba nu-i ploaie – ba nu-i plată

Șe ciclon s-o fi băgat

N-ai cu min’ nişi-o socoată,

Banu îi stăpân în lume;

Dă vremurili ne-or schimbat.

Viezâţ drumu - şî fă glume"

Aşcia-s fapce, nu-s măi glumie.

M-o zâs asară Uica Lae:
,,Să păzăşci că mâne ploaie,

Aşa parcă m-o vorbit

Scrie şî-n Sfânta Scriptură

C-o umblat mâţa pă casă

Înaince dă plecare

Că apucă-n lume-o ură

Şî-i sămn dă vreme ploioasă.''

Ş-atunşi parcă m-o zâmbit:

La biserică nu vin,

Io m-am râs dă m-am umflat

"Tată-tu nişicând nu moare..." Sărbătorili nu ţân.

Că tare-i înapoiat
C-or anunţat la buletin

Nu-i dus tata, n-o plecat,

Şie să vă măi povestăsc

Că-i soare şî șer sănin

Şăge pitulit în stăle

Că-n zădari mă tot trugesc

Mă scol gimneaţa la cules...

Şî d-acolo pă'nsărat

Nu măi ţâneţ nişi un post,

Ploaie, ploaie... şî-i dă ghes.

Vine-n visurili mele.

Nu şciţ nişi pă Tata nost.

Iară ascult buletinu
Spune că o vinit ciclonu

Parcă-l văd cum, tremurând,

- Da nu-i baş aşa, părince,

Care nu l-or aşceptat

Mâna-nşet la ochi o duşe

O luă Ion pă dă-năince

D-aia iacă c-o ploiat.

Mă trezesc şi io plângând,

Io tot cred în Domnu-al bun,

Io iară mă studăresc

Aşăzat la el pă cruşe.

Să mă cregeţ cînd vă spun.

Nu pot să mă lămuresc
Cu şciinţă-naintată,

Domnu ajută

Io la El furt m-am rugat,

În era compiutărizată,

Iaca popa şî cu-a lui

Da şî el m-o ajutat

Cu oamini dă specialitace,

Stau în fundu birtului

Pă Mărie când m-o dat-o

Să nu vadă păstă noapce

Povăstăsc ba una alta

Şî pă urmă - când m-o luat-o!

Că vine ciclon cu ploaie;

Cu recolta şî socoata.

Trăbă mâţa lu Uica Laie
Buletinu’ meteorologic

Să să suie, sus, pă casă

Că az nu merje nimica,

Buletinul meteorologic

Să şcim că-i vreme ploioasă.

Şî-nşepu popa predica:

Dă o vreme nu-i măi logic.

-Vigeţi păcătoşâlor

Agică nu măi trifesc,

Că-i vremea sătanilor.

Dă fapt ei să trugesc,
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Uica pregăcit ge iarnă
Claudiu Românu
Acu', vr'o trii zâle trăcuce

Uica o rămas trăznit,

Cum iera drumu'nghețat,

Trăgându-i șî o sudalmă

Uica Pătru domășneanu'

S-o fost dat jios gin mărșână

La oraș o fost plecat.

Răspunzându-i fără ceamă:

O plecat cu-a lui mărșână,

- Să șcii că ce contrazâc!

Dacia, cum o șciț șî voi

Io cred că tu fași pă prostu.

Într-un sat mic, cât o palmă,

N-o dat mult cân'o luvat-o,

Tu cu minie nu ce jioși,

Acol-o prins rădăcină:

Numa' vr'o optzăși ge oi.

Îi răspunsă uica nostru.

Doru, pacima și dragu,

Într-un sat, poceaca-ngustă,
Cândva, m-o-nsoțât la gară.
Sub pietriș, acum-oftază,
Că nu măi vin s-o calc iară.

Care ș-az mă cheamă:„-vină!ˮ
Da' să vez pă Niecuratu...

Cum să nu fiu pregăcit?

Că la Armeniș în sat,

Du-ce caută-ț' altă trabă!

L-o oprit un milițan

O nu vez' că am izmenie

Șî pă loc l-o fost taxat:

Șî ștrimfii făcuț ge babă?

Io cu gândurili mele
Violeta Tipa
Vigeradză în tășere
Luna d'asupra dă sat.

- Bună dzăua! Mi-s Ionel...
Să prezântă milițanu,

Dân sace cu căș mărunce

Șî niși una, șî niși alta,

Andrei Brânași

Iuce ca să-i șeară banu.

Dân sace cu căș'mărunce,
Răgicace cu imală,

Io cu gândurili mele
Pră alt drum am apucat...
Mi-i călarea dă vremi roasă
- Câce-o umbră întânesc -

Vreau ca să vă spun acuma,

Or ieșit oamini cu carce,

După cum am observat

Oamini buni, oamini dă fală.

'N pat dă brumă m-așiuiesc.

Într-un sat, copilăria,

Doarme vântu prân bujeacu

Încă-ș doarme somnu dulșe.

Dângă ăl drum pustânit

Sub un băgrin plin dă floare...

Șî adorm în gând cu satu

Vremea-o pus-o să să culșe.

Șe dă chid-o-ncărunțât.

Nu v-aț prăgăcit dăloc
Drumu îi tot înghețat,
Toată noapcea o nins tare
Îi foarce frig afară,
N-am vădzut așa șeva!
Nu aveț nimic dă iarnă.
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Năince dă culcare

Cât ge frumos o fost cândva la sace
Dorel Mărgan

Nelu Benescu

Cât ge frumos o fost cândva la sace

M-apropiu mereuț dă miedzu nopțî,

Cân’ s-auzau copice pă asfalt,

Richia dân uiagă-i pă gătace.

Treşeau coşii cu fiece-ncărcace

Îi cam răcoare, da'am loat în space

Gi la un capăt pân’ la hălălalt!

Un sfetăr dăzbumbat pă jiumătace
Șî am ieșât să pun zăvoru porțî.

Făşeam cu precinii la coasă ortăşie,
Plecam ge drag cu coasăli în space,

Cățălu stă cumince în coceț

Ori ne suiam la vrunu în coşie

Da când mă sâmce săre în pișioare.

Ge cumva era holda măi geparce!

I-am dat io măi dăvreme dă mâncare
Da cre-că iar l-o prins o foame mare

Ne aşăzam pă iarbă ca să bacem coasa

Că o lătrat întruna prân voreț.

Şî aşceptam muierile să vină
Să ne încingă pe măsaie masa

Într-un stejar, la capătu'grăginii

Pă subt vrun pom în grăgină!

O cucuvea să dă dă șeasu' morțî
Cântând cu jăle împlinirea sorțî

Şî ge-nşepea vrodată ca să ploaie

În linișcea ca dă mormânt a nopțî

(S-audă şe vorbesc şî domnii la oraş)

Măi gata să trezască tăț veșinii.

Ne şcerjiam coasa cu un smoc ge paie
Şî ferişiţ fujeam cătră sălaş!

Mă uit în sus la șeriu plin dă stăle.
Dân câce îs, a mea îi numa una.

Era atât ge lungă dzâua, vara

Dă cătă dzăuă, când răsăre luna

(Acuma parcă toace îs pă dos)

O pun să împlăcească iar cununa

Şî ne uitam că nu măi vine sara

Dă împliniri a visurilor mele.

Da, tot era atunşea măi frumos!
Zăvoru-i tras, poarta-i închisă bine.
Măi adă Doamne timpu ăla-năpoi

Cățălu' o mâncat șî s-o culcat.

Să măi trăim o vară bătrânească

Cre-că șî cucuveaua o zburat.

Şî dacă nu-i măi vreme pentru noi,

Doar io șî steaua me am rămâneat

Măcar copiii noşci s-o măi trăiască!

Să medităm la dzăua care vine.
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Îi iarnă şî vin sărbători
Sergiu Boian

La sălaș
Şî nu zăuită nişi o casă,

Ana Caia

Îi iarnă şî vin sărbători,

Ş-aduc cu ei năroc,

Mi-amincesc dă taica-moșu

Colinge la fereşci răsună,

Până când sara nu să lasă

Cum șăgea propcit în boată,

Ca să primim colindători

La marjine dă foc…

Când păza vo doauă noacini

Acas vinim la maica bună ...

Șî-ș fășea pă rând socoată:
Vine Crăşiunu şî lumină

Ne ceamă satu şî ne strânje

Scoboare dântră nori,

- Drajii moșului nepoț,

Pă tăț la casa părincească,

Acasă lângă masa plină

Ascultaț șe spune moșu,

Păşâm şî pragu parcă plânje

Primim colindători…

După șe-oi muri, eu șciu

D-atâta dor să ne primească

Că mult n-o cânta cocoșu
Sâmt

Ne-aşceaptă buna-n soba mare

Florina Ariana Colgia

Ș-o să îl zuitaț șî, poace,

Cu bradu, ca-n copilărie,

Cure iarna în avlie,

Niși la crușe n-oț veni,

Şî atâcea feluri dă mâncare

Când să ogineșce natu

C-o-ț pleca dân sat cu toț

Ne-o prăgăcit şî ne îmbie...

Gîndu dă cine mă-îmbie

Șî-o-ț ave sărviși, copii,

Să ce sâmt, cum sâmt șî satu.
Şî anii să întorc d-a rându,

Grij, năcazuri șî ispice

Iar leagănu unge-am crescut

Prântră visă dăsplecice

Mulce-n lume dă vădzut

Ne poartă în gostie gându,

Zvâcneșce șî doru teu,

Șî, șin șcie, dacă gându

Că n-am mai fost acas dămult.

Pră sub neauă, ostănice,

Vă măi poartă spră trecut...

Cășâli dorm somn d-ăl greu.
S-aud şî piţărăi cum spun

- Taico, nu, noi n-om uita

Şî glasu lor stăveşce jeru,

Șăd în veghe șî ce capt

Niși poveșcili, niși sfatu,

C-ăi gimineaţa lu Ajiun

Șî cu doru șî cu gându,

Că, pă cât vegem cu ochii,

Tăț cântă şî roşăşce şeru ...

Noapcea-i jiurământ șî fapt,

Cum eșci tu, nu măi îi altu!

Pacima-ș așceaptă rându.
Primesc în straiţă meră, nuşi
Cu drag colindă satu....

Să ce-acingă, să ce-ajiungă,

Îş mişi, frumoş şî aşa dulşi

Strălușind cu neaua-odată,

Când cântă la tăt natu ...

Zuitarea să o străpungă
Tu să vini... ca altădată.
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În oraș
Ștefan Pătruț
Iarna groasă-n Cimișoara

Șî ghesâmea-i tăt măi groasă:

Soare bun învață-mi-l

Cu flaștoru-ncărunțât

Când ce uiț tot vin șî vin,

Omenia pră copil,

Șî un jer, să-l tai cu brișiu,

Dă parică nu măi au capăt –

La șe-s bune mânili,

Cum dă mult n-am pomenit!

Să-i numeri ar fi un chin!

Ploaia șî cu grânili.

În căputuri, cu cojoașe,

Da prân tătă-neverpeala

Șî să-l măi înveț un strop

Cu păpuși șî șijme-nalce,

Îm trecu pră loc mânia,

Cum s-adună pita-n snop,

Domni șî doamne pășăsc creț,

Că-ntră domni șî-ntră trăivane Cum să zbat biecili mume
Ca să fie pașe-n lume,
Unu îmblă ... cu coșia!

Dă ghingeșci că-s la notace.

Cum răsare pră morminț
Nu-i dășchis niși un duchian;

Câncec dă leagăn

Rozmalin dân străpărinț.

Nu-i o gură dă răchie,

Marius Munteanu

Ferișită mama-l prindă

Cum are omu la casă,

Lulu-lulu, țucu-ce,

Când îl hopa tata-n grindă

Cum ar trăbui să fie...

Vină somn, adună-ce,

Ca să-i scutur mereuț,

Mândru vis cu jucărele,

Șeriu tot în legănuț.

Întuneric dă gimneață,

Tri mieluț șî rândunele.

Lulu-lulu-adorme-mi-l,

Musai d-aia domnii îmblă;

Pașe-n lume-nfloare-mi-l,

Țușe-l mama pră copil!

Unu-i traje cu pardonu

Pup în creangă pră copil,

Ș-ălălalt măi mult să strâmbă.

Vântu, pușca, plumbii, focu,
Să nu-i bunduzască jocu,

Pî la șapce – viermuială,

Dă supt pernă, busuiocu,

Văicărit șî suduice

Bucurii dân pomi să-i scuturi.

D-lea ca la ușa broncii,

Umple-i pajișcea cu fluturi

Da parică șî măi prăjâce...

Șî cu fel dă fel dă flori

Larma creșce, să înșâră,

Cât îl port dă subsuori.

Unii să duc, alțî scapă;

Pune-i iarbă, să răsară,

Trec mărșâni șî trec trăivane,

D-o căgea, să nu îl doară.

Tăce îm fac crelu apă.
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SĂNDĂLAC - SATU ZUITAT DÂN ISTORIE
(fragment)
Aminciri dân copilărie
Tași babo șî ce bagă-n casă

babo șî cie bagă-n casă! Dă voie dă

Ugit în grija lu baba-Mary, în

nievoie, bătrâna l-o lăsat în pașie, da când

vriemie șie mama-Sana șî Mama-Bună

or venit dă la lucru Sana șâ mama-bună, li-

agică, Nani-neni să dușiau la lucru în

o povestât nu numa și-o făcut copilu da măi

țarină la săpatul cucuruzului, ori la alt

alies șie i-o zâs ăsta, la carie ielie or făcut

lucru după vriemie, Mati, copilu de tri-

marie haz. Dă mulcie ori păstă ani dă zâlie

patru ani, văzând că baba să mișca greu,

îș adușieau amincie dă obrăznișia copilului,

ieșa pân vorieț șî îș găsa dă lucru sângur

bag-samă gângind că-i binie că arie copilu

cu cie miri șie, nu dă puțânie ori cărând

bună observațâie șî gângirie dă orientarie

pân grăgină tăt fielu de vierțaicuri dă pân

cimpurie.

târnaț ori grajgi, pă carie li-e măi șî lăsa pă

Altă dată, tăt dân lipsă dă suprave-

ungie să nimeria, iar baba-Mary să năcăja

ghiărie, după șie s-o dus iel dă măi mulcie

că dacă vin ăi dă la lucru nu-ș măi găsau

ori cu mama-bună în pod după fănină

verțaicurili la locu lor.

pântru pită ori după cucuruz pentru hoară,

Așa s-o întâmplat odată când copilu

ungie iel măi găsa șî poamie uscacie dă

o găsât lângă grajgiu cailor un ștreang cu

miăriă sau dă piără ori prunie uscacie tarie

carie să liegau paili sau tulieii dă cucuruz

gustoasă, dră lucru ăl măi mândru pântru iel

când să adușiau cu coșia dă la țarină ori

iera în dosu coșului dă fum, un șias cu

holdă, l-o luat dă un capăt șî o pornit cu iel

piendulă (cucăr) care nu măi mierjia, da

pă calia dân grăgină, închipuindu-ș că trajie

carie avia o mulțâmie dă rociță șî dă piesă

după iel un șărpie-bălaur dă douauăzăși dă

dă alarmă carie-l atrăjiau măi șieva ca un

mietări, cu dorința de a-l dăpărta dă casă

măgniet, pipăiala ăstora fiind a măi faină

cătă capătu grăginii șie dușie cătă pădurie,

îndeletnișirie a lui, măi alies când la o

acolo ungie ierau locurili șărpilor șî a

anumită manievră să auza șî sunietu șie

bălaurilor. Baba-Mary, văzând năzdrăvănia

băcea șiasurili șî jumătățâli dă șias.

pă carie voia să o facă copilu, l-o strâgat

Altfiel, fiind ugit tăt în grija lu baba-

dân pragu cășî, să aducă ștriangu la loc, da

Mary, copilu ș-o adus amincie dă ispicili

copilu să fășia că n-o augie.

dân podu cășî, gângindu-să că acuma arie

După mulce rugăminț ăle babii, la

prilieju dă a să jiuca nestânjănit cu

un momient dat, copilu șciind că ia nu să

vierțaicurili alia, s-o suit pă scara podului

pucea ducie după iel, îi zâsă în șiudă: tași

cu gându că poacie nu ajiungie să dăschidă
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ușa dăla pod, fincă foraibăru șie o țânia

dân-afara cășî, da măi marie spaima o avut-

închisă iera cam la un mietăr măi sus dă

o când l-o văzut pă nichpierșia suit pă

vârfu scării, lucru carie îi fășia oareșie

ulcimu fușcieu a scării, da fără glas șî

grieutacie copilului. Măi alies că scara iera

aproapie fără sprijân, numa biata dăloc ș-o

măi scurtă cu v-o patruzăși dă țănti, nu

dat sama dă piericolu ca ăla să picie dă pă

ajiunjiea baș până la pogiaua podului. Așa

scară așa că iucie, cu marie greumânt o

să fașie că odată ajiuns la vârfu scării,

cărat dân casă toacie pierinili șî dunili cu

copilu s-o țânut dă ușă șî s-o încins pă vârfu

piănie așciernându-liă p-ângă scară. S-o

pișioarilor până la ulcimu fușcieu a scării ca

gângit ia că dacă o căgea copilu să-i măi

să ajiungă la foraibăr, da nie-ajiungând încă

moaiă căgieria, binieînțălies numa să nu-l

la ăsta, o băgat dă samă că arie șî o pozâțâie

spărie ori să-l forțăză să-ș schimbie pozâția

foarcie șubriedă pă vârfu scării șî fără un

ca nu cumva copilu baș ca să pișie.

sprijân sâgur dă carie să să țână, așa că n-o

Abia, abia cătă amiază când o vinit

măi cuciezat să-ș incingă un pișior spră al

într-agievăr Mama-Bună dă la holdă după

doilia fușcieu a scării ca să să scoboarie,

mâncarie, o găsât-o pă biata baba-Mary

numa o rămas în sângura pozâțâie șie i să

văitându-să pă lângă scară, s-o suit ia după

păria măi sâgură. O țăpienit acolo sus până

iel șî l-o scoborât ca p-un sac, ducând apoi

când

schimbat

șî dunili șî perinili la loc în casă. După

sâtuațâia. Înțăliegând că o făcut iară o

comegia asta, or pus la foraibăr șî un lăcăt

năzbâcie, nu o dzâs niși câr, așcieptând în

dă ăla marie dân bătrâni, ca să să vadă dă

ca pân-la urmă să vină mama-bună dă la

jios să nu să măi poacie sui nimie în pod

holdă după mâncaria dă prânz. S-o gângit

fără chifăie, asta însămna un control măi

iel că mama-bună ar strâga după ajiutor, că

aspru asupra ălor șie voiau să să suie-n pod.

nărocu

ori

soarcia

o

șcia iel, numa ea iera sângura carie nu-l

Aurel-Matei Bancu,

sfăgia oricie ar fi făcut, că baș d-aia îi șî
zâșia nu bunica, sau baba, numa... mamabună.
Într-o vriămie, baba-Mary după șie
o vădzut că s-o făcut linișcie pân vorieț, o
înșieput să-l strâjie pă copil șâ să-l caucie
pân toacie colțurili grăginii, da fără niși-un
riezultat. La o vriămie, fără să vriă ș-o
răgicat ochii cătă gura podului carie iera pă
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POVEASTĂ DĂ IARNĂ (fragment)
Mă pominesc dăvreme în gimineța

care trăbuia să ne conducă până la ăl dân

asta o că poace nu-i dăveme, numa așa mi

urmă act; nu măi poace să-ș oprească risu.

să pare mie. Șciu sigur că nu veau să să

Mamă, șe viață trăiesc șî am numa

întâmple făr dă minie. Îi o gimneață croită

șinși or șasă ani!

pântru inima mea. Mă așceaptă tăț ăi cășî,

Maica ne împarce dân ochi bunătățâli

ca să prăgăcim anu șe vinie. Nu, nu-i Anu

dă

Nou, îi gimneața dă Crășiun. La noi șî în tot

Crășiunului șî-l potrivim cu bucăț mari dă

satu, îmbunăm ursâtoarili anului dă vinie.

cârnaț. Că așa-i zăconu pră la noi. Ne

Cemăm bogățâia câmpului și tovara pră

încinjem șî după turta șe șăgea parcă picită

pod, baș în gimneața asta.

după toce bunătățâli dă pră masă. O să nu o

[…] Nu șciu dacă a-ț fost vrodată la

pră

masă.

Rupem

dân

colacu

fi văzut noi cuprinș dă bucuria jiocului?

vun teatăr în care să fiț șî spectatori șî

Dacă șiniva crege că dă aiși încolo ne

actori d-opotrivă șî baș viața să joiașe în

linișcim mereuț, așa cum li să stă la paorii

teatăr cu voi. Iaca, io mis norocoasă, așa îi

satului bănățan...greșășce. Abia acuma

pântru minie zâua dă az!

înșepem să le împlecim cu șe să întâmplă

Înșepe dăscâncicu pântru Nou An dă să

pră la veșini.

șupeșce cătră noi în câciva zâle. Maica

În vica asta, mânilii harnișe a lu maica

ceamă bogățâia în viețâli noașce, în avlie,

prăgăcesc pofârce pântru ăilalț. Noauă

în arie, la hoare, prân coșini șî grajgiuri.

copiilor ni să tot zâșe să nu mâncăm atâcea

Boambili dă cucuruz sâmt că ăsta îi

că ne piergem pofta dă mâncare. Dă parcă

momentu lor șî săr dân pălmili trugice a lu

așa șeva s-ar pucea întâmpla vrodată! La

maica tăman înspră noi copii, care trăbă să

minie îi strâns legată dă pofta dă viață. Or

fașem ca puii dă hoare șî dă marve-fară ca

nu poț să pierz așa șeva!

să ne sfăgească nime. Oaminii dân casă

[...] Mă menunam mergând pră călărili

înghină cocoșî, ciurcanii șî totă parcea

adânși dântră cășî. Când o crescut neaua

bărbăcească dân aria șî avlia noastă.

așa dă naltă, măi naltă dâcât mine, cât am

Muierili strâgă șî ele dân toace pucerili -

durmit dă nu am văzut când fișcecare o

iaca vez că șciu bine cum să fașe - șî totă

orângit înăincea cășî ? Asta îm plașe tare

parcea muierească dân casa noastră îi

mult, să fiu acolo când să împlecesc călări

jiucată dă la ăl măi bine în sus.

dă la o casă la alta. Cum vinie aia că șî

Teatăru ăsta îi o comegie, că tăman

veșinu ajiunje cu călarea lui tăman la

viața care jiuca cu noi, îngleznată, ne lasă

îmbinătura dântră căș. Să-ț dea bună

să ne uităm unii la alțî pântru un clipit, că

gimineța baș când ajiunjeai șî tu acolo?

blizala ne acinjie pră tăț, ba șî pră maica,

Cum poace soalili să țușe neaua fără s-o
topească? Niși barem la noi pră ghețuș!
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[...] Ajiunjem la veșini, care ne primesc

făcut șî ăilalț. Totdăuna fac numa bunătăț.

dă parcă ar fi vint regili. Ne îmbrățușă, ne

Unge măi puni că ne-am șî văzut sănătoș.

țucă. Noi le dăm șe le-am adus în peșchirili

Nu numa că-s a măi mică, da pră drum

curace șî ne prăgăcim să zâșem tare șî

mă șî opresc să mă uit la folomoașili dă

hotărât Hristos s-o născut! Maica ne-o

neauă. Bag dă samă că îs tot dă altă faită.

pricit tot drumu șe să zâșem, să nu ne

Nu au toț modelu pr-o formă șî să țân dă

zmincim. Parcă altă dată trăbuia să spunem

mâni, parcă tot alcum. Ca să vez!

altă șeva. Mă nădăi să nu mă zmincesc!

Dî șe, cum așa, mă tot întrăb? Poace că

Agevărat că s-o născut! vine răspusu

or fi vinit fișcecare în altă zî. Le-o fi dat

dă la totă casa. Vez, șî ei șî maica șciu șe

formă zâua, or șcie neaua cum trăbă să fie

trăbă spus! Tare dășceaptă lumea în satu

ca să pucem noi copii să ne fașem un

meu. Șciu tătdăuna șe trăbă să zâcă șî când.

ghețuș țapăn?

Am aflat șî io că la asta îi zâșe cumpătare.

Ah, cum mă dau cu sania după masa dă

Nu numa la vorbă, la tot.

amiazăț ! Sânguru bai îi că noapcea să lasă

Ne pofcesc să șăgem șî lumea să pune

iuce șî nu mă pot sătura dă jioacă. Are

pră givan că așa-i întră oaminii draji. Gazda

noroc zâua dă az, că-i dă sărbătoare șî mă

scoace dă nicăuri, da cred că dân șpais or

bucură în mulce feluri, altcum aș fi

dân altă sobă cu bunătăț - nu ia nimic dă

înșeput-o dă gimneață tăman în neauă.

pră masa, că aia-i numa pântru noi - colac,

Amiazățu îi o sărbătoare, ca la palat.

nuși, cârnaț, turtă, le pachetază în peșchiriu

Șăgem cu toțî la masă, unii numa în

nostru șî ni le dă să le punem în cotăriță.

amincirea moșâlor mei. Îi pominim, io nu-i

[...] Asta pățâm prăstă tot, numa cu alț

cunosc, da-s sigură că or fost uriaș dă

oamini. La toț părem să le fim draji.

lumină. Poveșcili moșâlor mei dăspră ei îs

Orișâcum pră toț îi cunoașcem dântotdă-

pline dă bucurie.

una. Căldura, bucuria, bunătacea șî pră

Baș în clipa aia veșnișia ne-o molărit

așcea le șcim. Precenia șî ajiutoriu lor

așa cum am fost – strânș roată după masă,

le-am probit când am avut nevoie. Șî noi

în casa noastă bătrână, în satu nostru dă

am făcut tot așa pântru ei. Omenia șî

pustă, nins dă vreme cu neauă șî lumină,

agevăru îs șciuce în satu nostru dân

într-o zî dă mare sărbătoare, dă nașcerea lu

băbăluc. Noi toț trăim așa. Lumea asta îi dă

Hristos.

poveastă. Nu cred să aibe sfârșât vrodată.

Îm pare bine că m-am pominit în zâua

Șine să lapige așa șeva?

asta. O fost zâua inimii mele. Cum aș fi

Ne întoarșem cu cotărița plină. Șe

putut să o trăiesc altcum măi binie?

bogățâie! Parcă am primit măi mult dăcât

Florina Ariana Colgia

am dus. Abia așcept să gust, să văd șe or
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