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Sub lumina ha şierească, pă largu pământului, în bătaia vântului, 
fire  

dulşie omenească, graiu blând şi cumpătat, ca în dulşele Bănat,  
nu mai cred să să găsască.” 

                                                                      Victor Vlad Delamarina 
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Șe-i dă nou pră la noi 

        Asociația pântru Vorbirea Bănățană o tipărit noauă cărț dă poezii: 

• Ilie Drăgălina: La givan cu cea Ilia 

• Elena Oancea Drăgan: Poezii în grai bănățan, La Berini acasă; 

• Florina Ariana Colgia: Ogină luminii dân paori, Linișcea mirișcii coapce, 

Năsărâmbe pră avlie; 

• Ioan Văcariu: Vorba dân Banat; 

• Ioan Manzur: Icoane dă suflet;  

• Sergiu Boian: Când ațâpeșce gându, O coșie dă șodzănii; 

Anu ăsta, în luna lu octombrie apare carcea Suflet de țăran, a lu Ion Ghera 

 

 Librăria Esotera dân Cimișoara, dă pră ulița Lucian Blaga, vinge cărț d-ale noașce. 

Dacă nu măi găsâț la librărie, căutațî-ne pră noi la număru 0768 113 404 or scriețî-ne pră e-mail: 

limbabanatana@yahoo.ro 

 În număru ăsta, publică pântru prima data în foaia noastră cinăru poet, Claudiu 

Românu. Îi dorim sănătace șî muza mândră să-l încânce în tot măi mulce poezâi. 
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Sfântu Iosif ăl Nou dă la Partoș,  

                     Mitropolitu Banatului 
  

 Sfântul Iosif ăl Nou o vădzut lumina dzâlii, pră malu apii, în oraşu Raguza, dân 

Dalmaţia, la Marea Adriatică, în anu 1568, într-o familie dă neamu şî sânjilii nostru dă vlahi, 

rumâni. Rămas orfan dă tată, dă la vrâsta dă 12 ani – fișioru Iacob (după numili dă bocedz) o 

rămas în grija mamii lui Ecaterina. Năavând neamuri în Raguza, Ecaterina îş ie copilu şî să mută 

la fracili iei, neguțător în oraşu Ohrida. Acolo, copilu îi trimis la şcoală până la vrâsta dă 15 ani, 

când  intră în Mănăstârea Maișii Domnului. Vreme dă șinși ani, fracilii Iacob fașe ascultare 

aspră învăţând fără înșetare, nevoindu-să în șicirea Sfâncilor Scripturi şî a scrierilor Sfânţâlor 

Părinţ ăi Bisărișii. 

 Sufletu cinărului dă 20 dă ani, cu viaţă fără dă prihană, îl îmbolgeşte să lasă în urmă 

Ohrida şî să-ş ie zboru cătră înălţimili sfînţâce dân Muncili Athos. Primit în Mănăstârea Panto-

cratorului, îi tuns în călugărie,  capătă numili biblic dă Iosif. Rând pră rând slujășce la 

mănăstârili Hilandar, Xiropotam şî Vatoped, suind odată cu trepcilii sfințâiei şî pră ăle cinului 

călugăresc. După doi ani, la vrâsta dă 22 ani dobângeșce Taina hirotoniei.  

 Cu treșeria anilor o fost ajiuns egumen şî o fost trimes, dă ăi mari ăi Bisărișii dă pră 

Sfântu Munce, la Odriu (Adrianopol). Vreme dă șasă ani lucră făr' dă ogină. Întors la Sfântu 

Munce, să aşadză în marea lavră a Ţării Româneşci, la Mănăstârea Cutlumuş, dă unge să dușe la 

Mănăstârea Vatoped. Pră urmă pleacă la Cimișoara, ca mitropolit, în anu 1650 în dzăua dă 

Sâmcilie. 

 Întră minunile dă la Cimișoara, ca mitropolit, iestă şî ocrocirea cu  rugășiunili lui a 

șetăţî şî oraşului Cimişoara dă flăcărili unui foc mare, care s-o pornit în cartieru Palanca, în 

dzâua Sfânţâlor Apostoli Pătru şî Pavel. Prân pucerea rugășiunii lui șî cu voia lu Dumnedzău, 

șeriu ș-o dășchis porțâli șî s-o slobozât pră pământ o ploaie care o stâns focu. Sfântu Iosif, 

asămenea cu Sfântu Apostol Pavel, o fost învrednișit să poarce până la moarce sămnili 

Domnului Iisus Cristos.  

 După tri ani ca mitropolit în Cimișoara pleacă spră slujâre la Mânăstârea Partoș. 

 Întră anii 1653 șî 1656, o zâgit o noauă bisărică, dă piatră, în care ș-o prăgăgit 

mormântu dân cărămidă arsă, unge șî astăz vin paori pântru rugășiune. 

 În noapcea dă Sântă Mărie, 15 august 1656, zvoanilii dân Sfânta Bisărică a noauă, 

or înșeput să tragă sângure înălțarea lui la șieriui - Minunea lu Dumnedzău. 

 Moașcili Sfântui Iosif ăl Nou dă la Partoș, oginesc  dân anul 1956 la Cimișoara în 

Catedrala Mitropolitană, dă unge păzășce Cimișoara, Banatu șî pompierii militari șî fașe minuni 

pântru ăi dă să roagă.  

 Sfântu Iosif îi prăznuit, cu mare șinstă, în tot anu la 15 septembrie.  

                                                                                               (sursa: site-ul Mitropoliei Banatului)



                                                                                                         4 
 

        

 

                                                                                                                       POEZIA BĂNĂȚANĂ 

       CENTENAR MARIUS MUNTEANU 

S-o născut la 21 august 1920 în Murani. 

Copilăria o petrecut-o la el în sat șî lucru ăsta l-

o avut în suflet toată viața, șî ca om, șî ca poet 

natului ș-a viețî satului bănățan. 

După școala primară în satu natal, o învățat 

la Liceul C.D. Loga, șî la Școala normală, 

Academia Teologică Oradea, Facultacea dă 

Șciință Juridișe a Universâtățî dân Cluj.  

Ca profesor dă psihologie, o predat la 

Școala Profesională Specială nr. 2 până la 

penzie. 

Poezâili-comori a lu Marius Munteanu îs  

scrisă în grai bănățan șî-s apăruce, în ale măi 

mulce ziare șî revistă dân Banat: Vestul, Voința 

Banatului, Fruncea, Cuvântu Satelor, 

Primăvara Banatului, Drapelul Roșu, Foaia 

bănățănilor. Poezâili lui le găsâm în culejerili șî 

antologiili: Ano, Ano logojano, Antologia lu 

Ștefan Pătruț, Antologia Poezie în grai bănățan 

făcută dă Aurel Turcuș,, Antologiile Literaturii 

dialectale bănățăne dân 2012 șî 2017 a lu 

Viorel Boldureanu, Simion Dănilă șî Cornel 

Ungureanu.  

Să nu zuităm cenaclu radiofonic „Gura 

satului”, pră care l-o dășchis, dă unge îi măi 

auzâm șî astăz, duminica, vorba curată 

bănățană.  

Gângeșci că pântru el ar fi zâs Eminscu 

„…o scris o limbă ca un fagure dă miere”.  

În 2005 să răgică firangu șî ceaica Marius 

treșe ʺdăsculț prân iarbăʺ cătră întâlnirea cu 

murăniențî lui draji, duș măi înăince: părinț, 

precini, săceni, în grăgina Raiului, unge șî 

Dumnezău ascultă poezâi în grai bănățan, scrisă 

dă poet pră pământ. 

 ʺTrâmurând în vânt o steauă/ Spânzurată-n 

raza luniiʺ caută cătră lumi măi înalce. După 

ceaica Marius în lumea asta, măi înalce or 

crescut visăli.  

Nu numa bunătacea, omenia, șinsta și vorba 

bună pântru toț ăi dă lângă el, le-o lăsat-o ca 

pildă dă viețuire, da i-o lăsat tânjând după limba 

șî traiu bănățan dă altădată. 

Ca un izvor, pântru năzoitare, o lăsat în 

grija precinului șî profesorului universitar 

dr.Viorel Boldureanu, Cenaclu Literar „Marius 

Munteanu”. Pântru ăi dă scriu îi lămpaș dă 

luminat călarea, șe vigerază tot măi tare când să 

negurază șî strălușe măi pucernic dă să îmflă 

vântu.  

Dă câțâva ani, la Murani, în tot anu 

Festivalu Marius Munteanu strânje în sat paorii, 

ca în zâlili în care ʺSparg cosașî răsărituʺ șî 

ʺFecili să-mbracă-n aor" dă ʺCrez că-s fece dă-

mpărațʺ. 

Pântru noi bănățănii, îngemnu să nu ne 

zuităm limba strămoșască, s-o dăm măi dăparce 

copiilor, nepoțâlor șî la toț urmașî noștri o lăsat-

o în amincirili pră care le țânie în suflet poetu șî 

omu dă cultură bănățană, Ionel Stoiț dân Novi 

Sad:  

Pră la mijlocu anilor 1970, întors dân 

armată, am făcut o vizâtă mătușî mele, Mărie 

Ursu, șî fecei iei, Livia, soră medicală la 

șpitariu dân Jâmbolia.  Livia m-o cumpărat o 

carce Ano, Ano logojano, prima antologie dă 

versuri în grai bănățan dă după război, pră care 
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               POEZIA BĂNĂȚANĂ 

   CENTENAR MARIUS MUNTEANU                       

am vădzut-o în România. La mine acas, la 

Torac, aviam câceva volume dă versuri în 

grai bănățan scrisă dă Victor Vlad 

Delamarina, George Gârda, Tata Oancea. 

Ăle măi mulce căpătace dă la neamuri șî dă 

la consăceni care șciau cât dă mult îm plac 

versurili în grai bănățan, pră care le spuneam 

pră bină la măi toace programili dân sat șî 

pră unge am măi mers, cu orchestra 

torășiană – Lira – condusă dă marili lăutaș 

Vichentie Petrovici Bocăluț șî dă copilu lui – 

Ștefan Lucian. 

 Mă întorc la antologia lu Gabriel 

Țepelea – Ano, Ano, logojano – în care să 

găsăsc câciva poiezâi a lu Marius Munteanu. 

Dăspră Marius Munteanu am măi audzât, ba 

șî șicit, în foili bănățăne dă dânăincea 

războiului, da' acuma am aflat măi mulce 

dăspră iel, dăspră viața șî poezâili lui. 

Cu precinu meu, Vasile Barbu, 

merjeam ghes la Cimișoara. Pră atunși 

(1992) o apărut șî primu meu volum dă 

versuri satirișe în grai bănățan – Zâmbiți, vă 

rog! – prima carce, dă după război dân 

Banatu sârbesc, cu versuri în grai bănățan.  

Tot atunși, în anu 1992, găsându-mă 

la Cimișoara cu Vasile Barbu, suind pră 

trepce la Consiliu Județan, îm văd o față 

binecunoscută, blândă șî plină dă lumină 

suflecească.  

Am țâpat:  

- „Ceaica Marius!” șî alergam cătră iel ca un 

copilaș care fujie în brațăli mami. 

- Măi merieu, Ionele, că ce auge tot 

Consiliu! 

- Șie consili? Trăbă să mă audă tot Banatu. 

- Stai dă ce linișceșce, ghingeșci că nu l-ai 

măi văzut pă Ceaica Marius. 

- În persoană nu, numa în molărai. 

-  Așa-i, o dzâs ceaica Marius, 

îmbrațâșându-mă ca pră un copil la pieptu 

lui, șî-m dzâșe vorbili care m-or rămas în 

mincea șî sufletu meu dă bănățan: 

- „Mă, Ioniele, șie dă drag mi dă voi cum 

vorbiț acolo, în Banatu sârbesc, vorba 

bănățană, așa curat cum s-o vorbit dân moș-

strămoș. S-o păzîț ca pră ochii dân cap, că 

noi am avut-o ș-am pierdut-o, o căutăm da 

n-o măi găsâm așa cum o fost...” 

M-or dat lacrimi în ochi șî m-am 

jiurat că nu oi zuita nișiodata vorbili lu 

Ceaica Marius Munteanu, om dă fală șî dă 

frunce ăl Banatului nostru istroric.  

                                                     Red. 
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        Buna bună 

M-or trecut prân călindari 

Șî ani dulși, șî ani amari 

Unii scurț cât o clipită, 

Alțî lunji c-un jap dă pită. 

Păi îs d-atunșia... poace-o fi...  

Suta, douaă, poace tri,  

Șinie îi măi poace șci?! 

Șciu c-o fost dă Sâmcilii. 

Taica, maica fi-iertaț, 

Pră tălpoanie la târnaț 

Stau chiciț șî îmbrăcaț 

Să să ducă la a lu Drugă, 

Al cu moara pră ierugă 

La givan. 

 

Doamnie, Doamnie șie măi 

larmă, 

Dăjghinatu nu-i ca-n palmă! 

Spândzuraț pră huțuluș, 

Io, cu Tie-a lu Cecuș 

Uriezam când ne vegeam 

Când cu tălpile în șieri 

Când la cânie în cinieri. 

N-auzâi că buna bună 

Boambănie că nu m-adună 

Dă prân sat 

N-auzâi io niși pră taica 

Niși la poartă când clențaica 

Clențănia săracă maică! 

D-az giminiață ce-ai pornit ca 

bitanga!  

Ț-am pricit să nu treși la Tie 

drumu! 

Ce topeșci măi rău ca fumu! 

Apăi las că maica ce țăsală. 

Șî c-un metăr dă dârjală, 

Ba măi ia șî nișce bruș, 

Drept la noi la huțuluș. 

Cum o vege, sărie Tie 

Prăstă loitra la coșie 

Șî mă lasă, sângur, sus, 

Dau să săr, pă geala, auz,  

Dacă săr, tot mă sparg șî mă 

dășăl! 

Șî cum vinie maica bună, 

Țâpă brușî miși dân mână, 

Șî cu alta dă să țână 

Creangu care mă hâțână. 

Io, dau șfung, măi s-o d-o-

mpung 

Când în șieri, când în fântână 

Cum să poată maica bună, 

Să mă prindă, să mă țână? 

Moaie glasu, șî mă roagă: 

Dă-ce jios, că mi-s beceagă 

 

(Ba măi scoace dân peptari, 

Dă boboanță, doi crițari.) 

 

Mă socot așa-n zburace 

Maica bună nu mă bace 

Șî-i măi dau un șfung pră space. 

 

O ieșci surd? 

Gata, gata, s-o îmburd. 

Buna bună, cum o șciu, 

Iuce ca arjintu viu, 

Mă-nchețăne dă pumnaș: 

Puie-n cinie, dă potcaș! 

Săre bumbu, rupt dân gaică, 

Io, turbat ca o suvaică 

Sănătace, bună maică! 

Fuga, pântră surupini, 

Mă-mburic p-un gard dă spini 

Curiș-capu la veșini  

Rup nădrajii-n nișcie ruji 

Șî săjeată-mpelițată, 

Numa fuji, șî fuji, șî fuji. 

 

Da-n grăgină la Belei, 

Văd o scară cu fușcei 

Proptă-n cupa cu tulei. 

Doamnie, cum oi fi ajiuns, 

Până-n vârf, pră cupă, sus? 

N-or credzut, la câț le-am spus! 

Mă, șî mă pun p-un băonat 

Dă cregeai c-ăi foc pă sat. 

Văd d-asupra șeriu gol 

Da sub minie vicodol 

Marve, hoare, d-a socala 

Prân grăgini d-a rostogoala 

Șî-nsprâșnice, spăriece,  

Ușî  trâncice dă părece 

Ba măi iesă ceacea Ion 

Mânios ca un muron 

Mă, șie larmă, ca-n bătaie 

Pântru-n crâmpot dă potaie 

Ia-mi-ț dracu târcița 

C-ai picat pă mâna mea! 

Io-nzglemen în vârf dă claie 

Sâmt în șioareși cum mă ploaie. 

Da dășchige buna poarta 

Sub opreg ascunge joarda. 

Lasă, Ioane, să nu-l spării 

Că iau boata șî ce perii! 
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Țușe-l maica, șișilac! 

Stai așa că-ț dau colac 

Țân-ce bine dă tulei 

Țușe-ț maica ochii tei! 

 

Șî să suie maica bună 

Sus, în soare, șî m-adună 

Ca p-un snop dă aur scump 

Să nu pic, să nu mă rup. 

Șî p-al dă măi sus fușceu 

Ea plânjea, plânjeam șî ieu. 

 

Ei, d-atunșia, buna bună 

Șî cu taica-s prau șî humă 

Iară ieu, cum mă vegeț, 

După iei, cu pașu creț,  

Cautu-m steaua în ocheț. 

 

             Dudu  

Prăstă gard, prăstă cotarcă, 

Prăstă curce, prăstă casă, 

Dăjghinat să lasă dudu 

Cloță verge dă mătasă. 

 

În frunzariu lui să scaldă 

Ca-n șetârnă la răcoare 

Golumboania cu golumbii 

Ș-alce zăși dă zburătoarie. 

 

Mereuț șî ieu mă pitul 

Prântră frunză la scuceală 

Așceptând să vin-amiazu 

Șî copiii dă la școală. 

 

 

 

 

Duge negre mânc cu pită 

Pântră cărț măi scapă vruna 

Dă să ia dă cap șî-ș dzâșe 

Că mi-s rău, săraca buna. 

 

Când mă sâmt sătul 

Șî gâșce lipăie sub dud în lece 

Mă apuc șî scutur dudu 

Gâșcili să să îmbece. 

 

Ei, unge-o fi acuma dudu? 

Poace-i punce la părău 

Ori o fi un sămn dă groapă 

Șî la buna copârșău. 

 

Șe n-aș da să mă cuprindă 

Șî az cu creanga 

Io să-l țuc, iel să mă ierce 

C-am umblat prea mult bitanga. 

 

   Sara la bunișii mei 

Ca dă panjăne, subțâre, 

Toarșe buna nișce fire. 

Dân șe lume dă mătasă 

Îs firili dân caier scoasă? 

 

Mă tot uit cum vin dă sus 

Rază galbinie pră fus 

Caieru șî firu-n mână 

Îs dă aor șî lumină. 

 

Poace fi că maica-bună 

Toarșe razăli dă lună 

Tata-moșu dă dăvreme 

Mereuț le-adună-n gheme 

 

 

 

Leagă firu dă sucală 

Șî-n suveică îi păceală. 

După care buna-n spată 

Pitulă grăgina toată. 

 

Ca pră spuma dă săpun 

Mă căznii șî io s-adun 

Două fire să-m rămână 

Numa sara asta-n mână. 

 

Răsăpice-n păru nins 

S-or topit șî nu le-am prins. 

Sara la bunișii mei, 

Sâmt că-s măi bătrân ca ei. 

 

         Lie, Lie 

Lie, Lie, șiocârlie, 

Steaua mea-n copilărie 

Eșci nălucă șî cântare 

Gimineața, pră răcoare. 

 

Vânturi bunie, să ce-adune, 

Vânturi calge, să ce scalge, 

Suie-mi-ce, suie, suie, 

Poarta soarelui dășcuie. 

 

Ieș prân lespez dă lumină 

Pră o rază ce anină 

Caz dă sus, dân șeri șî vină 

Cuibărită-n palma mea 

Ogineșce-ce șî bea. 

 

Suie sus șî iar ce lasă 

Jos în grâu dă mătasă 

Cântă-i paiu, fă să-i crească 

Albă pită-mpărăcească. 
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Șî-ntr-o peană la arapă 

Adă rouă șî adapă 

Gimineața-n răsărit,  

Spicu șe nu s-o trezât. 

Lie, pasăre dă vânt, 

În cârșeagu dă pământ 

La ăi șe trugesc cu sapa 

Tu le răcoreșce apa 

Iară mie, când dăsculț 

Mă întorc, să mă asculț 

Dă ce cem cu pălăria 

Dă-m un strop copilăria. 

Lie, pasăre dă șeară 

Ce topeșci șî ce văd iară 

Ca în vis ce-arăț șî pieri 

Io-n pământ, șî tu în șeri. 

 

 

Îț așcern cu romoniță 

Îț așcern cu romoniță 

Pântru talpa ta dă crini 

Dân otavă-ț fac cărarea 

Dacă vini să nu ce-nspini. 

 

Pântru talpa ta dă rouă 

Îț așcern șilim dă șeară 

Dân mătasă-ț fac poceaca 

Daca vini, să nu ce doară. 

 

Îț așcern cu caranfile 

Șî cu pene dă păuni 

Talpa ta pră flori să calșe 

În grăgina cu minuni 

 

 

 

Vină că-ț așcern cu fluturi, 

Călăpăr șî cârlijei, 

Scutur șeriu-ntreg dă stele 

Cu parfum dân norii mei. 

 

Dacă vini la miezu nopțî 

Ce așcept, nu fiecum, 

Îț aprind toț licurișii 

Să nu rătășieșci dân drum. 

 

Sămne dă toamnă la Murani 

S-o pornit un vânt subțâre  

Dă cătă Remecea Mică 

Zogonind c-oțără larmă 

A dân urmă rândunică. 

 

Vremea s-o schimbat șî-m pare  

Că să-mvolbură d-acuma 

Iar mă-mpunje-n lopăciță  

Șî-n nogeu stâng reuma. 

 

Șeriu-i jios dă-l sparji cu capu 

Înfoiat cum goge-i duna 

Astrucând d-a pârcum valea,  

Gealurili șî comuna. 

 

Crenjili îs șiupelice 

O măi șî brumat az-noapce, 

Stau pră iele nișce hoare 

Dă ghingeșci că-s prune 

coapce. 

 

Câce una măi trâcneșce 

Când auge cum guiță 

Porcu-al gras pră care-l taie 

Baș acuma moș Georgiță. 

 

Vardza-n cadă fașe spumă, 

Cântă oalili cu sarme, 

Buna cucăie pră furcă, 

Lângă ia mârtanu doarme. 

 

Șî miroasă a clisă friptă, 

Crumpi în raină, ș-a căzan; 

Tata-moșu-n poarta mică  

Pringe-o babă la givan. 

 

Bace-arângu, sara-ș lasă 

Pră la streașână găitanu 

Unge-s toamnili d-acasă? 

Or plecat cu aizâmbanu. 

 

    Tata-moșu 

Pitulat după musteță 

Două caiere dă lână 

Ochi dă sfânt, dă scoarță 

fruncea 

Șî obrazu dă țărână. 

 

Sub clăbățu cât poșoru 

Șî-n duruțu-i dă gimie 

Ne părea că tata-moșu 

Picura dân veșnișie. 

 

Noi, copiii, năstăvițî 

Volbură în juru-i roată 

Întrebam: o mers cu trenu? 

Ș-o văzut calea ferată? 

 

- Io, copii, țucă-vă moșu 

Am mers numa cu coșia, 

Da oi merje acuș-acușa 

Sus în geal cu năsălia. 
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 Ioan Văcariu 

Șinie poace să-nțăleagă 

Clipa dă trăire rară, 

Când pare că șeru-ntreg 

În gând agevăr presară? 

Numa șinie n-o văzut școala vrodată nu 

șcie cum îi clipa aia, când mâna tea mică să 

propceșce în mâna mare a lu domn 'văstori șî  

d-odată sub apăsarea stiloului, pră urcie, iaca o 

slovă dă toată mândreața. Șeva șe tu n-ai măi 

făcut până atunși șî niși nu ce-ai gângit că ai 

pucea fașe! 

Ochii îț străluc pântru șe ai dobângit, da 

șî ochii lu ăl care ce-or îndrumat, străluc dă 

mândrie, că șî copii dân anu ăsta or fi șiutori dă 

carce. Vege cum viitoriu li să dășchige înăince. 

Labda lui săgeșce în inimili lu ăi miși dorința să 

șcie măi mult. Năgejgea lui îi poartă prăstă toce 

zâlili ălor dântâi ani dă școală. Dragu lui dă iei 

îi fașe să crească oamini pântru totă viața. 

O fost o vreme când așa or fost 

învățătorii. Poace fincă s-or născut șî or crescut 

la sat, poace fincă așa s-or pominit dân neam, o 

poace că s-or făcut învățători măi mulț dân ăi 

care or avut stimă șî drag dă oamini.  

Așa îi șî Ioan Văcariu, care în optzăși dă 

ani dă viață o crescut în clasa lui copii șî 

oamini cu care să făleșce tătfurt. 

Născut la Dudeștii Vechi or Beșânova 

Veche, cum îi zâșem noi pră aiși, în 15 iulie 

1941, o făcut școala primară la Nerău, satu 

zugrăvit în toce colorilii pământului, în poezâi 

șî în năzoitare baș în sufletu învățătoriului dă 

altădată. După șe o trecut șî pră la Teremia 

Mare, o vint la Cimișoara, să ghece Institutu 

Pedagogic dă Învățători.  

Dân 1959, dragu dă copii șî dă meserie 

l-o purtat ca învățători, o viață întragă, prân 

școlile dân Biniș, în Caraș-Severin șî măi 

aproape dă casă în Cheglevici, Nerău și 

Sânnicolaul Mare. După pensionarea dân 1999, 

în 2002 s-o mutat în Cimișoara. 

Dân 2006, cu sufletu lipit dă graiu ăl 

bătrân, vorbit cu atâta drag dă mama lui, pră 

urcie s-or așcernut slove una după alta, care s-

or făcut poiezâie și s-or picit sub coperț dă 

carce. Numa cum zboară gândurili, așa să dușe 

șî vorba, așa că  Tata Nică o ajiuns la Radio 

Cimișoara, la emisiunea „Duminica la prânz”.   

Tot în anu 2008 să înscrie în rândul 

„Condeierilor plugari din Banat”, dă unge sub 

cuvântu prezent șiceșce poiezâi în totă vremea. 

Tot prezent răspunge șî la Festivalul-

Concurs Tata Oancea dă să țâne la Bocșa, în 

tăt anu. 2013 îi adușe premiu I la interpretare-

adulț șî premiu III la creație, iară în anu 2014 

obțânie, tot la creție, premiul ăl-II-lea. 

În 2010 publică la Editura Eubeea dân 

Cimișoara volumul dă versuri în grai bănățan 

Givan cu limba bătrânească. 

În vremea asta o publicat în „Vatra 

Cărașului„ șî în antologia „Poezie în grai 

bănățan” dân anu 2009 grijâtă dă Aurel Turcuș.  

Îl întâlnim șî la concursu dă poiezâe 

„Marius Munteanu” dân Cimișoara. Sub grija 

profesorului doctor Ioan Viorel Boldureanu, 

apare cu câciva poiezâi în volum Concursul de 

literatură  
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dialectală bănățană „Marius Munteanu” șî ca 

volum selectat, i să publică volumu dă versuri 

Olcuța dă pământ. 

În 2019 apare volumu Vorba dân 

Banat, ca o încununare a graiului bănățan, 

vorbit dân moș-strămoș dă ăi dân neamu lui. 

Molărită mereuț, apare năincea ochilor ulița 

coilăriei, în totă vremea, locurili unge paorii or 

înflorit dă drag, unge plugarii ș-or crescut copii 

și viata cicnită a satului dăn bătrâni. Nimic nu-i 

zuitat, nimic nu-i ascuns. Poace doar iubirea ... 

până ajiunje împlinită, ... în familie, în aminciri 

o poace în vro carce.     

Florina Ariana Colgia                                                       
  
                Poetul Ioan Văcariu 

 
 

 

        O mamă 

Șieru îş apleacă jiana 

Pă a bolţî civitură, 

Bribeţî-ş perie piana 

Pă streşâna dî la şură. 

 

Satu umbrili-ş aşcernie; 

Să ascunge într-o doară. 

Norii, păntru lună pernie, 

Cătră zare-nșiet coboară. 

 

Firea-ntreagă, a hogină, 

Cu sfială-ş pleacă fruncea, 

Toace florili-n grăgină 

Însărării îi trec puncea. 

 

În tîrnaţ, p-o ladă mică, 

Mama-ş varsă-n gând 

năcazu, 

Iar în poala ei, Ionică 

Îş dăzmiardă iar obrazu. 

Acolo îi cât măi mare 

Bucuria baș măruntă, 

Acolo mică îi pare 

Supărarea a mai cruntă. 

 

Poala mamei îi vrăjâtă, 

Plină cu poveşci şî visă, 

Viaţa acolo-i păzâtă, 

Doar la bucurii dăschisă. 

 

Binie adormit odoru, 

Mama-l poartă lin pă braţă, 

Să îş culșie-n pat cu doru 

Şî năgejgea, ş-a ei viaţă. 

 

Îl păzășce ş-adormită; 

Cum el mişcă, ea îi trează,  

Nu să sâmce ostănită, 

Somnului cale-i răcează. 

 

 

Umbre prind să să răsfire. 

Satu să umple dă viaţă, 

S-o trezât dân amorţâre 

Într-o nouă giminieaţă. 

 

Mama copilaşu-ş ţucă 

După noapcea petrecută, 

Dă lucru iar să apucă. 

Zâua-i binie înșiepută. 

 

         Olcuța 

Frământat zâle la rând, 

Pă masă dân șier un gând, 

L-am rocit în pălmi căuş 

Până l-am făcut un buş 

Bun dă pus p-a vieţî roată  

Să-l fac olcuță-nflorată 

Olcuța am smălțuit 

Cu colori dă șier topit 

Şî dă mîndru curcubeu 
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Dân adânc sufletu meu. 

Am ars-o la foc dă dor 

În al dragostei cuptor, 

Ca să fie păstrătoare  

Dă grai vechi dân vechi 

izvoare 

Păntru săcea cui o vrea  

Să asculce vorba mea. 

Arsă dân pământ d-aiși 

S-o cauce şî mari şî miși. 

Să le răcorească vreau 

Dorurile șie le au. 

Iar d-o fi să să şî spargă 

Olcuţa mea-n lumea largă 

Fiii mei cu gânduri bunie 

Șioburile le adunie 

Ş-or lipi cum s-o pucea  

Frumoasă olcuţa mea 

Ca să poarce mai dăparce 

Vorba mea măcar în parce. 

Şî dă şcirbă o rămânie 

Pună-n ea jar şî tămânie, 

Să cureţe-aşa pân fumuri 

Casa lor şî a lor drumuri. 

Fumu sfânt, mirosâtor  

Le fie dă ajiutor. 

Să-i ferească orişâcând 

Dă rea faptă, dă rău gând, 

Să nu zăuice v-odat 

Olcuţa șinie le-o dat.  
 

 

      

 

 

  Pă furiş  

Ca o fată bolnăvioară, 

Luna mult înșiercănată, 

În oglinz clare dă ape, 

Pântră nori cu greu s-arată. 

 

Păstă satu-n adormire, 

Linişcea-i cu tot stăpână 

Când o poartă ostănită 

Suspină dîntr-o ţâţână. 

 

O copilă, umbră vie, 

O treșie cu binişoru. 

Îmbrăcată în visare, 

Pă furiş îş caută doru. 

 

Sub un cei cu floare multă, 

În chimeaşa albă, spume, 

O aşceaptă, el, fișioru, 

Pă buză cu ăl ei nume. 

 

Înţălept ceiu bătrânu, 

Sub poalili lui dă floare,  

Două umbre-acum adună 

Într-o lungă-mbrăţâşare. 

 

Boranjicu fin dă ie 

Stăpânişce tari odoare, 

Care în bătăi dă inimi 

Caut-aleasă dăzmierdare. 

 

Buzâli-n taină şî ele 

Zoitace-s în dulși săruturi. 

Ceiu şî el firea-ş pierge, 

Caută-n floare înșieputuri. 

 
 

Ar vrea vremea s-oprească, 

Bucuria lor să ţână 

Cât viergile-n frunză-i vinie 

Pă coroana lui bătrână. 

 

Nori niegri ca dă tășiunie 

Șiern d-odată stropi dă 

ploaie. 

Ceiu vrea, dân frunză 

gheasă, 

Să le facă o hodaie. 

 

Noru tare-i încheţăşce, 

Vrea frunza să o străbată, 

Să vadă pân ia udă 

Frumoasă forme de fată. 

 

Şî cum vremea nu îi iartă, 

Mai târzâu în plină noapce, 

Să dăspart lângă porciţă 

Cu țucări dulşi şî cu şoapce. 

 

         Daruri 

Dân șier bine căpușât, 

Într-o pălărie spartă, 

Tata Nic-o cules stele 

La nepoț să le împartă. 

 

Le împarce câce doauă: 

Doauă mie, doauă țâie, 

Doauă lui șî doauă ei, 

Doauă cui o fi să fie. 

 

Cu stelili el împarce, 

Dân suflet dă om bătrân, 

Poveșci d-adormit copiii, 

În șopru, p-un pat dă fân. 
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Așa că le păsăleșce, 

Dân a vremii lui avere, 

Zâle, nopț șî șeasuri mulce 

Petrecuce în plășiere. 

 

 

           Pictoru 

Sfântă-ş cântă dulșie doina, 

În colori ca dă șiupaguri, 

Luace dân ochi dă șieruri 

Vălurice până-n praguri. 

În aleasă ape-ascunge 

Umbre, stele şî sâmţâre, 

Oringind cum doar el şcie 

Raza soarelui subţâre. 

Amincirile-l tăt caută. 

Vrând ca truda să îi vină, 

Inima-n palmă să-ș pună, 

Tălmășind viers dă lumină, 

Aşciernie pă pânza bună 

Năhogina lui divină. 

 

 

          Arișiu 

Într-o zî măi cătă sară 

În grăgină la buniși, 

Vine pâș, pâș pă cărare 

Drăgălaș, țăpos ariși. 

 

Cu lăbuță micucele 

Şî un rât ca dă purșiel, 

Are ochi miși dă mărjiele; 

Aș vrea să mă jioc cu el. 

 

 

 

Da să fașie ghem fricosu, 

Să-ș păzască a lui viață. 

Ca o lopta-i da cu așie, 

Da, niși unu n-are ață. 

 

    Vrajă dă sară 

Dup-o zî dă vară plină 

Cu sudori șî năhogină 

Pă târnaț stau șî mă uit 

Ca vrăjât păstă grăgină. 

 

Soarili dă noi s-ascunge 

În umbră dă însărare. 

Ca un ban mare dă aor 

Luna-n locu lui răsare. 

 

Holda șerului încinsă 

Scoace la iveală stele 

Mulce fără dă păreche 

Cum îs gândurili mele. 

 

Linișcea-acoperă satu 

Cu un țol vrăjât dă lână, 

Rar s-auge scârțâind 

V-o cumpănă dă fântână. 

 

V-un săcean mai amânat  

Marvili șî le adapă, 

C-or trugit, amar dă ele, 

Mult în plug șî mult în grapă. 

 

Io, acins dă vraja asta 

Șie-o cuprins aria, grăgina, 

Ațâpesc până cînd baba-m 

Zâșie că îi gata șina. 

Rânduiț șinăm în lece 

Străjuiț cumva dă lună, 

După care ca tăt natu 

Ne piergem șî noi sub dună. 

 

Dormim somn lung, sănătos 

Până cînd întâia rază 

Dă soare, la ochi șî nas 

Cu un pai nie fașie nează. 

 

D-acuma vraja să rupe. 

Rost să-ș cauce fiecare. 

Zâua-i bine înșepută; 

Șine vrea dă lucru are. 

 

           Boboloş 

Mai pă sară, pă răcoare, 

Mama şî cu tuşa Floare, 

Mădălina a lu Buru, 

Fac boboloş d-ai cu șiuru. 

Șiuru îi dăstul dă mare, 

Mai gata cât o căldare. 

Are fundu buturit, 

Bun la șie-o fost nădăit. 

Or legat un lanţ dă grindă, 

Să poată uşor să-l prindă 

Şî să ţână păstă foc 

Șiur cu boambili în joc. 

Ele-s gata să-nflorească 

Albe ca pita domnească. 

Până-i întră focu-n pâncec, 

Babili-i zâc ș-un dăscâncec: 

„Ieş babă dân cuptori 

Că ţ-or vint tri peţâtori.
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Pețâtori dî la Logoj 

Cu tri penie dă cocoș 

Poc mie, poc țâie, 

Poc la moşu-n pălărie! 

Dăscântarea muierească 

Fașie boamba să pocnească, 

Când boambili toace-s sparce, 

Trag șiuru măi într-o parce, 

Şî-l golesc într-un lighean; 

Să pun toace la givan 

Şî mâncă pă săturace, 

Şî vorbesc câce dă toace. 

Mâncă toace boboloş, 

Alţî le mai zâc cocoş, 

Iar boambili nă pocnice 

Puichiţă or fost numice, 

Şî la spartu dă givan, 

Ele rămân în lighean 

Că nu-s bunie dă mâncare, 

Numa dă ţâpat la hoare. 
 

Tot Banatu-i fruncea! 

Elena Oancea Drăgan 

Bănățanu cu iorsag 

Nu pleacă pră alt meleag 

Nu-ș lasă al lui voreț, 

Niși hoarălii dân coceț, 

Niși marvili dân ștălog, 

Iarba verge dân polog. 
 

Casa, șura șî cocețu 

Străjuiesc dân veac vorețu 

Prăcum zâduri dă șetace: 

Adăposturi șî bucace. 
 

Harnic gospodar, să șcie 

Are cai prinș la coșie 

Șî-i mână blând cu cămgia 

Cu plugu arând câmpia. 
 

Bănățanu-n țolu lui 

Îi mândria satului: 

Cu opinși șî cu obiele, 

Pră chimeș prașchii dă piele, 
 

Cu chințuș șî cu clăbăț 

Pus pră frunce, șugubăț. 
 

Iar muierea lui, pră frunce 

Are-ocheț dân fire mulce 

Căpiță cu bani d-arjint- 

Gre podoabă dă veșmânt. 
 

Chivilic prăstă spăcel, 

Oboroc dân cordonel 

Șî cotrânțe șî opreje 

Mai mândre nu poți aleje. 
 

Ponevi țăsuce dă mână, 

Cilimuri în fir dă lână 

Cu bujori șî cu gheorghine 

Stau în lădz dă zestre pline. 
 

Bănățăne-ăl tău iorsag 

Nu-l poț dușe-n alt meleag 

Că oriunge-n lume-aleasă 

Nu-i măi bine ca acasă. 
 

Fii, dar, mândru cu tot natu 

Că-i fruncea țării Banatu! 
 

     Cu mășâna la oraș 

Florin Constantin Bogdea 

Măi acu vreo câcea zâle, 

Pâ la Sfântul Nicolaie, 

Or plecat pân la oraș, 

Gița Veta șâ cu Lae, 

 

S-or suit ei în motor, 

Lae cam pișcat la limbă, 

C-o beut cam toată zâua, 

Cu Zărie a lu Plimbă, 

 

N-or tunat bine pă drum, 

Că la postul dî la Balta, 

Îi așceaptă polițariul, 

Drept în drum șî nu măi alta. 

 

 

 

Polițariul fașe sămn, 

Șî îi opreșce cu paleta, 

Lae traje înșet pă dreapta, 

Șî o drăcuie pă Veta, 

 

-Drașe ie-ț a tieu nărav, 

Că tăman dă sărbători, 

Ce-ai găsât să merji cu mine, 

La oraș pî la surori, 

 

-Uice acu mă oprii jăndariul, 

Șî să șcii că-mi ia cărnetul, 

C-am beut ca la armată, 

Atunși când m-or dat livretul, 

 

Polițariul îi șeru, 

Accilii ca să le vadă, 

Uica Lae i le dăce, 

Șî să luă cu el la sfadă, 

 

-Șe măi vrei șî dumetale, 

Mă grăbesc, haida măi iuce, 

Că trăbă să dau la hoară 

Că am porși șî rațe muce, 

 

- Bine uico ce-nțăleg, 

Dar d-meta ai mers cam tare, 

Trăbuie să ce amendez, 

Că ce țîi hocoș șî mare, 

 

- Cum am mers nepoace dragă, 

Dac-o împing cu dumetale, 

Nu pringe șinzăși la oră, 

Niși dă-i dai drumu la vale, 

 

- Uico dragă, o fost radar, 

Ăla drept să-ț spun, nu mince, 

Daia trăbă să plăceșci, 

Dacă eșci un om cumince, 
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Să gângii atunșea Lae, 

Tot îi bine că nu șcie, 

Că mi-s câta amețât, 

Șî că am beut răchie, 

 

Numa dracu o îngeamnă, 

Pă Veta, ca să vorbească, 

Vez nu poace ca să tacă, 

Îi prostâie românească, 

 

- Lasă-l domnule ce rog, 

Că atunși când bea șeva, 

Contrazâșe pă orișine, 

Chiar dă-s io ori dumeta. 

 

     Dor ge sat 

Claudiu Românu 

S-așcerne doru’ păstă sat, 

Șî gândurilii mele toace 

Îs tot aiși, ge-unge-am plecat, 

În inima care măi bace... 

 

Șî parcă iară mă gângesc 

La locu’ meu ăl sfânt șî drag, 

La bunii mei șe-mbătrânesc 

Șî la mirosu ăl ge fag. 

 

Șî doru’ ăsta-i tot măi mare, 

Șe mă tot mașină cu greu 

În sfânta zî ge sărbătoare, 

Cân’ mă gângesc la satu’ meu. 

 

Gându’ păstă minie cage 

Cât mă bâzgoi pă la oraș 

Șî doru’cu pucere arge 

Ca o feșcilă ge limpaș. 

 

În gând aud arângu’mare 

Șe-ș cântă cântu păstă sat; 

Cum bace-n zî ge sărbătoare, 

Parcă mă plânje c-am plecat. 

 

        Dă toamnă colori 

Florina Ariana Colgia 

Șiuleșce s-auz, pădurea, zvoneșce, 

Că noi doi, am fi, dă toamnă 

colori, 

În inimi dă roauă, gimneața ne 

găsășce, 

Zuitaț  pră sub frunză, cu sufletu-n 

nori. 

 

Cum că farba dân frunză dospice, 

Dă tot, prăstă noi s-o-îmburdat, 

Că dorurilie az nu nis șernice, 

Că traiu ăl sfânțăt n-am zuitat. 

 

Vorba șî graiu ni-s ca-înăince, 

Că io șî cu cine, am fi dă lumină, 

Lăsăm toamna dă-ș așcerne 

cumince, 

D-a lecea, fartiru, pântru hogină. 

 

Frunză îi scapă-înfoficace pră noi, 

Zmincice în chica-m îș dau să 

ugească, 

Îm șopceșci că toamna să trăieșce 

 în doi 

Altcum, primăvara, n-ar șci 

să-mpupească. 

 

 

 

 

 Iar s-or rujinit ocheţî … 

Sergiu Boian 

Iar s-or rujinit ocheţî.... 

Toamna-n mine să scoboare,  

Sâmt iar bruma gimineţî 

Cum îm creşce sub pişioare. 

 

Şî păşăsc p-a toamnii urme, 

Tăt măi greu, da nu m-abat, 

Că-m vin dorurilii, turme, 

Şî mă poartă cătră sat... 

 

N-am măi fost dămult, să fiu 

Toamna să-m aşcearnă patu, 

Unge frundzâlii mă şciu, 

Şî m-aşceaptă să-m văd satu. 

 

Ca un glas plin dă rujină, 

Să auge parică vântu... 

Mă strâgă, n-are ogină 

Io pășăsc şî ţuc pământu... 

 

Am ajiuns! Toamna mă strânjie 

Ca un cleşce şî mă lasă, 

Plâng şî io şî satu plânjie 

Şî tăt drumu pân-acasă... 

 

     Graiul mumii 

Valeriu Grosu 

Graiul mumii nu l-am zuitat 

Măcar că dă mult muma o pliecat; 

O triecut în veșnicie 

Iar graiul o rămâniat la minie. 

 

Muma dă mult putrădzășcie, 

Graiul iei în minie trăieșcie; 

Ia o plâns șî mo țucat 

Șî în suflietu mieu l-o sămănat. 
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                    POEZIA BĂNĂȚANĂ  

 

 

 

Șî m-o șopcit cu vorbie dulși 

Să-l las șî io la ai miei prunși, 

Că-i grai păzât dân bătrâni, 

Să nu ni-e zuităm că ni-s rumâni. 

 

Graiul șinie șî-l zăuită 

Niși Dumniedzău nu-i ajiută, 

Că ăsta îi marie păcat 

Șî nișicând nu-i dă iertat. 

 

    Să nu nie zuităm 

Pavel Bălan 

Nișiodată să nu-i zuităm 

Pră carie prântru noi s-or sculat 

Cu noapcia-n cap, 

Atunși când cocoșu-n ari-o 

cântat. 

 

Cu plugu-n coșie șî sapa-n 

spacie 

La locu dî la Păranjină, 

Să nu-i prindă zorilie acasă, 

Fluierând iei or pliecat. 

 

Dar nu năince dă tăce 

Una dă dudă pră grumadz or dat 

Șî ștale cu marvă or rănit 

Că așa s-or pominit. 

Cu pita caldă-n straiță, 

Un buș dă brândză și apă, răchie, 

D-ale gurii bucacie 

Pră doauă dzâlie să le fie. 

 

Dă giminiață până noapcea 

Cu boii iei or lucrat, 

Ca urmașî lor să nu șcie 

Șie însamnă aia sărășie. 

 

Cu funie izmienilie dă fuior li-or 

liegat, 

Ca să astrângă avierie, 

Pră carie pră nădrăptacie  

Cândva ai roșii li li-or luat. 

 

Dar iei, sărașii, totu or iertat, 

Că așa i-or îngemnat bătrânii lor 

–  

Să lucrie pământu cu mândrie, 

Cu numa iel îi pră vecie. 

 

     Măria șî răchia 

Pavel Pancaricea-Lonti 

Mânșie-l boala dă căzan, 

M-o mâncat, dân an în an, 

Șî clăbățu dă străgan. 

Dar cu buna lui răchie 

M-o sfăgit șî cu Mărie. 

Ș-ntră noi n-o fi plășierie 

Până-i căzanu la pucierie; 

Cu Mărie nu am cap, 

Dă căzan să mă dăspart. 

D-aia căzanu l-am vindut, 

Dă tăcie să mă zăuit. 

 

Numa că-ntr-o dzî, ia m-o strâgat 

Șî așa o comăndat: 

- Mânie mierjiem la Uzdâni, 

Unge-o fost lupta dă câni. 

Dar acum ie o vesălie, 

Fac festivalu dă răchie. 

Am tăcut ș-am ascultat 

Șî totu am executat. 

Că, poace, o fi măi moalie la 

gură, 

După și-o traji-o-nghițâtură. 

             Cânt  

Petronela Barbu-Busuioc 

Cu durărie inima-m bace 

Când ascultă, măi nepoace, 

Cântecu-ț plin șî amar 

Ca ș-o frundză dă șovar. 

 

Inima parică îm moarie 

Șî-ascult, plângând în tăcerie, 

Cântecu-ț plin dă venin 

Ca ș-o frundză dă pelin. 

 

Nu lăsa jalia șeă marie 

Chiar acu șî neă doboarie 

Dor amar șî niegru sânjie 

Ni-s sătui a măi astrânjie. 

 

Numa doina șeă străbună 

Pră toț la sânu-i adună; 

Zâi, nepoace, una dulșie 

Cum numa tu șcii a zâșie. 

 

Fluieră dân liemn dă fag; 

Zâi, nepoace, măi cu drag! 

Fluieră dân liemn dă soc, 

Zâi, nepoace, măi cu foc. 
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            COMORI DĂ ARTĂ BĂNĂȚANĂ 
                          VIOREL FLORA – MARE PICTOR 

        S-o născut la Satu-Nou în anu 1952, dară 

dă la vrâsta dă 4 ani trăieşce la Zrenianin. Tăt 

aiși ajunje unu dân ăi măi buni artișci dân oraş, 

șî nu numa. Talentu pântru pictură i-o vint dân 

poșiumpu lu ăi bătrâni, dă la amândouă familiili 

părinţâlor. Colorili l-or fermecat tăman dân 

copilărie. Mulț profesori l-or îngemnt cătră 

pictură șî dăsămn. Facultacea dă Arte Plastice 

dân Belgrad, o gătat-o în clasa profesorului 

Miloš Bajić. Măi pră urmă s-o școlit la Louvre-

Paris, șî acuma îl găsâm ca scenograf-designer 

la Teatrul Naţional dân Zrenianin.  

       Dacă îl întrabă șiniva dăspră visu lui dă 

pictor, spunie că: tăman dă la șasă ani am văzut 

șe mi dat să fac șî m-am dus pră gându să ajiung 

ʺmare pictorʺ. Dă când mi-s pră pământ m-am 

țânut dă gându ăsta, iară acuma dă mă întrabă 

șiniva io tot aia îi zâc -ʺmare pictorʺ. Am înșeput 

să dăsămnăz șî să-m fie dragă pictura prân 

întâlnirea cu sora lu tata meu, Ana Flora - 

Starčević, profesoară dă dăsămn, dară şî a 

fracelui mamii mele, Alexandru Pascu, profesor 

dă pictură șî el. Dacă am înșeput dân jioacă, măi 

târzâu, cu școală șî educție, da șî dân dorința 

mea dă a avea o cultură plastică pucernică, dă a 

fi întră ăi buni, am crescut. Dân şcoala primară, 

măi pră urmă şî la liceu m-am expus lucrărili. 

Îm zâșeau că mis ăl măi mare artist dân şcoală. 

Am şî picturi murale, fiind prântră fruntaş.    

        Talentu, dorința dă a merje înăince, norocu 

șî locu dă unge vinie îl ajiută pră artist să 

ajiungă șinie vrea, să meargă măi dăparce. 

Macăr șe spune critica or lumea. Talentul îi a 

măi mare comoară pântru artist. Io mis avut cu 

aproape ʺtri metăriʺ dă literatură dăspră ăi măi 

mari oamini ăi lumii, înșepând cu pictorii: 

Giotto, Leonardo da Vinci, şî gătând studiili 

mele personale cu mulț alț oamini dă samă. 

Marii oamini nu să nasc în familii sumducace, 

Uroš Predić, Nikola Tesla, Pupin, Constantin 

Daniel şî alţ artişci cunoscuţ, arată că spusâli 

mele îs agevărace. 

Dăspră lucrărili lui, Viorel Flora, ne spune 

că viața șî arta i-or săgit dorința să facă portrece, 

molăre pântru cărț șî afișă, scenogafii, picturi, 

sculpturi. Pictoru crege că pântru un artist îi mare 

lucru să facă dân toace, să găsască cât măi mulce 

șî să să lasă în voia lor, iară măi la urmă să le 

aducă la lumină după cum îi zâșe lui sufletu.    

Un pictor, într-un interviu, o zâs că lucră 

totă dzâua, lucru îl inspiră. Şî io probesc să 

lucru, să iasă cât dă mult dân mânili mele, să-m 

petrec timpu lucrând, desemnând, pictând…  

Când să gată fișcecare dzî dân viaţa noastră, 

trăbă să ne sococim șe am făcut nou în dzâua 

aia. Aș zâșe că arta îi orișîunge, în tot șe vigem 

șî trăim, iară artistu îi ca melcu - unge să dușe, 

acolo îi şî căsuţa lui. Haru îi oriunge, totu să 

traje dă la cum vege șî sâmce artistu şî șe dă măi 

dăparce prân lucrărili lui.  Artistu nu să opreșce 

să să bâzgoaie şî să să minune dă natură. O vege 

în totă vremea. Inspiraţia vine dân viaţa dân 

'luntru nostru, dân șe trăim, vigem șî sâmțâm. 

Colorili copilăriei bănățăne șî întâmplărili 

viețî s-or îmbinat în aproape șinșizăși dă 

expoziţii individuale. Dăspră expoziții, pictoru 

ne zâșe că: îs un lucru mare pântru artist, pântru 

că fișcecre expoziţie îi o întâlnire cu lumea, care 

are trăiri şî sâmțâri, fiecare după felu lui.  

O expus la Vărşăţ, Novi Sad, Zrenianin, 

Belgrad, Paris.  

Adaptare după articolul-interviu acordat lui 

Dan Mata, Libertatea, 23 aprilie 2016. 
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PictorViorel  Flora 
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PictorViorel  Flora
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       COMORI DĂ VORBĂ BĂNĂȚANĂ 

Șie dracu-i cu ochii mei 

Nu-i pot stăpâni pră iei. 

Să uită în lung șî-n lat 

După orișie bărbat. 

(Torac) 
 

Mână Gheorghe boii bine, 

Nu țâne ochii la mine. 

Ochii miei îs albăstrui 

Fură inima oricui. 

(Voivodinț) 
 

Scoală, mândro, hai la loc! 

Nu pot că îi tare foc. 

Scoală, mândro, hai la jioc! 

Așceaptă că merg dăloc! 

(Uzdân) 
 

Ascultaț, voi, oameni buni 

Șe vă spun io nu-s minșiuni. 

Omu strânje ca furnica, 

Când moare n-arie nimica. 

(Coșcei) 
 

Să jiucăm pră loc, pră loc, 

Să răsară busuioc. 

Tot pră loc șî pră supt mână 

Să jiucăm o săptămână. 

(Alibunari) 
 

Peperig dă pră părău 

N-ai vădzut pră bagea meu? 

L-am vădzut cosând la grău, 

Cu peacic albu la brău. 

(Fârliug) 
 

U iu iu, babă bătrână 

Dar la jioc șinie ce mână? 

Cu păpuși dă crăstăveț, 

Ai jiuca da nu cucedz. 

(Fârliug) 

 

 

-Pitiganie-gane, 

Șe ai în copane? 

-Moietura puilor! 

-Unge-s puii? 

-Sus pră creangă! 

-Unge-i creanga? 

-O ars-o focu! 

-Unge-i focu? 

-L-o stâns apa! 

-Unge-i apa? 

-O băut-o bou’! 

-Unge-i bou’? 

-L-o pușcat Măcei 

Cu pușca dă cei, 

Puf, puf, puf! 

(Berini) 
 

Pră porânși, asâla mânși. 

(Berini) 
 

Șine dă părinț n-ascultă, 

Sufără durere multă. 

(Moșnița) 
 

S-o dus la școală vițăl șî o vinit bou. 

(Moșnița) 
 

Ăi proșci nu să samănă, iei răsăr sânguri. 

(dân Banatul Vlah) 
 

Baltă să fie, că broașcili s-adună. 

(dân Banatul Vlah) 
 

Ajiută l-al slab, al pucernic scapă sângur. 

(dân Banatul Vlah) 
 

Fără răchie, nu îi vesălie. 

(dân Banatul Vlah) 
 

Șie-i în gușă-i șî-n căpușă. 

(Fârliug) 
 

Îmbli ca banu-ăl rău. 

(Mehadica) 
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                         POVESTÂRI 

                                Asămănare  

Dascălu Efta Puticiu, dă-i dzâșea lumea 

dân sat Putifar, pră vremea dă după șe-o ieșât la 

penzâie era șî prim cântăreț dă besărică la 

strană; ș-apoi șe vă povăstui acuma, s-o fost 

’tâmplat la o pomană, unge el cam dă ghesăori 

să nemerea... Șî cumă vă spușăi, la pomana aia, 

numa șe-o vege pră baba Bâtcăneasă la oale, 

ascupată cu prăgăcitu pomenii. 

Bărbatu ei, moș Bâtcan, pră când era el 

viu (c-o fost răpăuzat dă mult), merjea măi tătă 

dzâua pră la dascălu Putifar ăsta: măi spărjea un 

lemn dă foc, măi fășea rânduială prân târnaț, 

măi mătura vorețu, măi dăgea o mână dă 

boambe la hoare, șî uice-așa căpăta dă mulțam 

câce-un păhar-doauă dă răchie d-a bună, că 

tare-i pringea dă binie la rândză șî-i încăldza 

beregata. 

Na, ș-apo-atunși când fusă baba 

Bâtcăneasă la oale, dă prăgăcea poamana aia, 

dascălu Efta Puticiu n-are dă lucru șî-l punie 

năhoacili d-o întrabă, șică: 

- Maică, îț măi aduși dumita d-amince, pră când 

trăia moșu dumitale, cât dă mult vinea – 

Dumedzău să-l ierce șî să-l oginească! – el pră 

la minie?... 

          Baba Bâtcăneasă lăsă blidu dă păsulă 

slăită pră o măsuță, îș șcerje mânili cu cotrânța 

dă dânaince, îș moaie budzîli cu limba șî dzâșe, 

șică: 

- Dară că cumă să nu, ai-do-minie-Doamnie, 

domnu dascăl, cum să nu-m aduc d-amince?! ... 

Eh... apu’ șe să fași; așa-i dă cându-i lumea șî 

pământu: că bețâc la bețâc traje, prăcum îi 

vorba... 

                                                 Nicolae Jebelean              

          Adunarea generală la Colectiv  

         Într-un sat nemțăsc, după cum șcim, nemțî 

or fost ăi dântăi colectivizaț. La adunarea 

generală dă sfârșât dă an, tovarășu dă la raion, 

după șe o lăudat politica partidului, a care o 

făcut să crească producțîli șî la Colectivu 

nostru, în încheiere întrabă, după cum era 

zăconu dacă are șineva dă spus șeva.  

        Un colectivist răgică mâna. Tovarășu dă la 

raion îl întrabă: 

- Cum ce ceamă? 

 - Iacob, răspunge colectivistu. 

- Spune, Iacob. 

- Unge iestă grâu nostru? Unge iestă cucurudzu 

nostru? Unge s-or dus vițăii noștri? 

- Am înțăles. Stai jios. La adunarea dă vini o să 

capeț răspuns. 

          Prăstă un an, iară adunare generală, 

tovarășu dă la raion cu lauge șî îngemnuri 

păntru măi mari producții. La urmă vinie șî 

întrăbarea rânduită – dacă șiniva are șeva dă 

spus. 

           Dân fundu sălii șiniva răgică mâna. 

Tovarășu dă la raion întrabă: 

- Spune cum ce ceamă? 

- Peter. 

- Spune, Peter. 

- Unge iestă Iacob?  

                                                  Lin.  
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                                          Tabăra rușîlor dân pliscu lu Butoni 

 

„Măăăă rușâlor, măăă, dațâi drumu’ lu’ tăticu 

meu…ˮ 

              Să tot fi fost pân vara lu patrușpatru ori 

poacie în toamna lu patruștri, da oricum pă 

vriămia când Mama-Bună, Sana șî niepotu Mati, 

învățaț cu prieziența rușâlor în plisc, mierjiau la 

lucru la holda dă la Băgrin, sângurie șciind că 

Pali, tata copilului, iera prizonier la ruș.  

             Dă la iel primiau când șî când câce o 

carcie poștală, așcieptând data ieliberării lui. Cum 

la capătu holzî dă cătă Pliscul lu Butoni, iera 

umbră șî un izvor dă apă rășie săpat dă săcieni, 

muierili lasau copilu la umbră, în vriămie șie 

iălie-ș vegeau dă lucru, vinind dân când în când 

pă la iel ca să-l vadă, când măi beau șâ câcie un 

șol dă apă rășie. 

              La holdă iera un fiel dă rât, imălos, păstă 

carie să găsa „Pliscul lu Butoni”, o răgicătură dă 

pământ în mijloc dă apă, pă carie s-or așăzat rușî. 

Aiși ș-or făcut o tabără dân borgeie șî corturi 

chicice girept, pântră sălșiili ălie mari ălie 

fămiliei lu Butoni, carie aviau acolo șî o fâniață 

frumoasă.  

Pă scoarța șioplită în formă de vincluri, 

rușî or scris pă limba lor rânduice după ălfăbiet 

numirili compăniilor dă pă plisc, da pă carie 

copilu încă nu lie șcia șici. Ani dă zâlie după 

război să măi vegiau srijălituili așcea pă coaja 

sălșiilor. 

              Auzând dân givanu dă acas, cum că tată-

su iera prizonier la ruș, într-o zî, când muierili s-

or apropiat cu săpatul dă capătu holzî dânspră 

izvor, l-or văzut pe ăl mic pă marjinia  

râtului, strâgând în gura marie la rușî dân tabăra: 

„Măăă, rușâlor măăă, dațî-i drumu lu tăticul 

mieu, să nie ajiucie la lucratu cucuruzului, 

măăăăăăă…” 

              Niși-odată, când ălie douauă îș adușiau 

amincie cu duriărie dă sâmțîrili copilului față dă 

tăticu-su prizonier, da șî dă mila lui față de ielie, 

care lucrau holda sângurie cu grieu, muierili nu or 

poviestât dacă vun rus o răspuns copilului, dacă 

or făcut rușî șieva la strâgăcili copilului dă pă 

malu râtului dă lângă tabăra lor... 

              Numa atunși când or răgicat tabăra șî or 

pliecat cătră asfânțât, or trimies un rus la Mama-

Bună cu un pachiet marie dă țucur coțchie, pântru 

copil șî cu șieva consărvie pântru ăi mari. Nu să 

șcie dacă păcheitu iera pântru fapta iei față dă 

hoțu de țoalie, ori pântru copilu carie le-o șierut 

să-l lasă pă tăticu-su acasă dân prizonierat. 

  Nu să șcie dacă or fi înțălies șî iei șieva 

dân ălie spusă dă iel ori gângindu-să poacie șî la 

copiii lăsați la rându lor acasă la iei.  

 Mulț ani măi târzâu, familia aducându-ș 

amincie dă fapta lui îș reaminciau dă ia, zâcând 

că baș dacă nu l-o cunoscut dăcât dântr-un molăr 

făcut ca soldat înaincie dă a fi pliecat pă front, tot 

îl iubea șâ îi iera dor dă tăticu lui, până când o 

vinit dân prizonierat… 

            Numa nu mică li-o fost miraria, când într-

o toamnă, dă șapcie noiembrie, copilu o vinit fuga 

în casă spunându-lie că vinie tăticu lui pă drum.  

Șî baș așa o fost, iel l-o văzut șî l-o 

riecunoscut primu.  

        Fragment dân carcea „Sertarele timpului”                                                    

                                       Aurel-Matei Bancu      
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                                           Găzdărița să dușe în grăgină 

 

        Găzdărița să dușe în grăgină, ca în totă zâua, să vadă șe-i dă adus pântru zama pră care ș-o 

sococit că o fașe, dă ieri dă cu sară. Numa ca în totă zâua, vergețurili, formolace ca dă părage, fac vică 

șî strâgă dân toce pucerili. 

- Ia-mă pră mine, strâgă chelărabu ăl cinăr! Dân pământ m-am luat tot șe m-o trăbuit, unge măi puni șe 

gust am în zamă, cu smântâna șî covăsâtu proaspăt făcuce. Ai văzut cât dă mândră s-o făcut fata lu 

Lena, la care îi plașe așa dă tare zama dă chelărab.  

 

        

Ba pră minie, că mi-s măi cărnoasă, să înfofică vardza dă vară! Șî ușoară... ca penili dân dună! 

                                                                                                  Fragment dân Carcea vergețurilor 

                                                                                                                    Florina Ariana Colgia 
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