Conferinţa „Românii din Voievodina”
Invitat special prof. dr. Teodor Groza-Delacodru, Serbia
Vineri 16 ianuarie 2015 la liceul nostru s-a desfăşurat conferinţa „Românii din Voievodina”. Această
conferinţă a fost moderată de către distinsul prof. dr. Teodor Groza-Delacodru, profesor la Liceul Borislav
Petrov Braca din Vârşeţ, Serbia.

Reputatul profesor şi autor a numeroase scrieri literare, ne-a dat o adevărată lecţie de românism
autentic. Ne-a vorbit despre încercările grele prin care trec rommânii din Banatul sârbesc, precum şi dorinţa
acestora de a face din Voievodina o republică.

Profesorul Teodor Groza-Delacodru are o preţuire deosebită pentru Eminescu şi pentru naţiunea
română, pentru istoria şi pentru grelele ei încercări. Acestea au fost şi motivele pentru care, în perioada în
care sărbătorim naşterea celui mai mare poet al românilor, profesorul Groza poposeşte în ţara noastră şi în
Ţara Lăpuşului la Liceul Teoretic „Petru Rareş”.

Profesorul Groza ne-a încântat nu numai cu discursul său patriotic dar şi cu poeziile sale care
dovedesc un veritabil poet şi o trăire naţională deosebită.

Nu mă mai chinui,
Doamnie
Nu mă mai chinui, Doamnie,
Că să rabd io nu măi pot;
Oaminii-ș bat jioc dă minie,
Măi bine ia-mă dă tot
Rău la nimie-n lumea asta
N-am făcut șî niși nu fac,
Dă șie duc viață dă cânie
Șî dă șie nu țâ-s pră plac ?
Când ai să-mi asculț șî mie
Rugămincili fierbinț,
Să-mi aduși pașia la minie,
C-am zuitat-o la părinț
Șî d-atunșia mânioasă,
Pitulată stă-ntr-un colț;
Nu mă măi chinui, Doamnie,
Ajută-mă că Tu poț.
Vez cum mă topieșcie doru
Șî mă stoarșie dă pucieri;
Mă cem că mânie, poimânie
Am să-ț bat la ușă-n șieri.
Dar ș-așia n-am pră nimie
Da i-ascultă-mă un pic:
Când ci-i sătura dă minie,
Fă-mă să nu fiu nimic.
Prof. dr. Teodor Groza Delacodru

Mulţumim domnule profesor pentru prezenţa dumneavoastră la Liceul Teoretic “Petru Rareş”!

