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Am în faţă un număr din anii trecuţi al periodicului 
„Curierul de Cernăuţi” – „Ziar de atitudine şi opinie 
românească”, precum citim, cu un tiraj de 20.000 de 
exemplare. E vorba de nr. 1(14), din 10 decembrie 
2009, din campania electorală de atunci pentru postul 
de preşedinte al Ucrainei. În acea campanie, Uniunea 
Interregională Comunitatea Românească din Ucraina 
(UICRU) l-a susţinut pe candidatul Victor Ianukovici, 
din partea Partidului Regiunilor. Redactor al tipăriturii 
este neobositul, inepuizabulul şi omniprezentul poet-
academician Vasile Tărâţeanu, pe atunci deputat în 
consiliul Regional Cernăuţi, facţiunea Partidului 
Regiunilor. Şi cum verva poetică nu cunoaşte stavile, 
dl. redactor, în unul din titlurile paginei a 3-a, exclamă: 
„N-a minţit, nici nu ne minţea să-l alegem preşedinte”. 
E vorba, din câte va daţi seama, despre Victor 
Ianukovici. Dau greş uneori şi poeţii-academicieni de 
la Cernăuţi. Victor Fiodorovici, săracul, a minţit din 
greu şi din gros. I-a minţit pe toţi: şi-n stânga, şi-n 
dreapta, şi-n vest, şi-n est. Minciuna l-a aruncat cu 
siguranţă la gunoiştea istoriei, cu toate că el declara nu 
demult, aflat la Moscova, despre gătinţa sa de a reveni 
în Ucraina şi a se situa în fruntea stărilor de spirit 
protestatare de aici. Ţara pe care el o conducea cu 
ceva mai bine de un an în urmă s-a pomenit în hăul 
unui război ce nu se ştie încă cu ce se va termina. 
Adică se va termina, oricum, cu pace, ca toate 
războaiele. Nu se ştie numai când va veni pacea şi ce 
va aduce ea Ucrainei. Proslăvindu-l pe Ianukovici în 
„Curierul de Cernăuţi”, deputatul poporului Ion 
Popescu, preşedintele UICRU, scria: „În acelaşi timp, 
e cazul să spun că liderul opoziţiei ucrainene, Victor 
Ianukovici, considerat de mulţi ca fiind promoscovit 
până-n măduva oaselor, s-a dovedit a fi mai european 
decât toţi cei care strigau în gura mare, pe la orice colţ 
de stradă europeană, că împărtăşesc valorile 
democraţiei europene”. Ne-am convins cu vârf şi 
îndesat cât de european a fost liderul Partidului 
Regiunilor. Drumul său spre Europa, din câte ştim, a 
luat sfârşit la Moscova. Acolo a ajuns fostul lider 
„proeuropean” de la Kiev, cu tot ce a dovedit să 
cărăbănească cu sine, cu toate neamurile şi cu băieţii 
lui cei de dobă.  

 

 

Adevărul este că, situat în fruntea statului 
ucrainean, vlăjganul din Enakievo a stat tot timpul 
cu fundul pe două scaune: unul „proeuropen” şi altul 
„prorusesc”. Până la urmă, după cum şi era de 
aşteptat, asemenea „şedere” s-a soldat cu o cădere nu 
atât spectaculoasă, cât tragică, şi nu atât pentru 
Ianukovici, personal, cât pentru Ucraina. 

 Ion Popescu se referea la aportul lui Ianukovici 
în promovarea unor documente cu caracter 
proeuropean şi al Partidului Regiunilor la crearea, în 
Ucraina, a unui nivel de trai „corespunzator 
standardelor europene”. Sincer vorbind, astăzi 
spusele de cândva ale ex-deputatului Popescu par o 
sfidare a bunului simţ. Astăzi, din marele Partid al 
Regiunilor a rămas o grupare jalnică de vreo 40 de 
inşi, care, ajunşi în Parlamentul de la Kiev ca 
„Blocul de Opoziţie”, aleargă printre rândurile sălii 
de şedinţe şi nu pot realiza acolo absolut nimic din 
ceea ce-şi propun. Nu le ajung voturi, nu au cu cine 
se alia, nimeni nu-i susţine. Partidul Regiunilor s-a 
risipit ca un smoc de paie putrezite în bătaia 
vântului. Ştiind azi unde a ajuns Victor Ianukovici în 
„aspiraţiile sale europene” sau ce s-a întâmplat cu 
ţara pe care el o conducea cu atâta „europenism”, te 
gândeşti, fără să vrei, la românii noştri şi la cele 
scrise de ei în „Curierul de Cernăuţi” din decembrie 
2009. De ce au făcut aşa? Nu cred că din naivitate şi 
nici din exces de ambiţii. Pur şi simplu au vrut să 
aibă alături umărul cuiva „mai zdravăn ca al lor” şi 
să se simtă mai tari pe piaţă lângă umărul acela. Să-
şi rezolve mai uşor problemele şi (de ce nu) poate 
chiar să obţină ceva mai mult pentru comunitate. Şi 
aici apare prerogativa încheierii alianţelor. Oare, 
dacă vrei cu tot dinadinsul să reuşeşti ceva, dacă 
doreşti binele şi prosperitatea comunităţii tale etnice, 
trebuie să baţi palma chiar cu necuratul? 

Această întrebare nu-şi pierde actualitatea. 
Timpul zboară şi te pomeneşti că vin alte alegeri: 
poate locale, poate parlamentare anticipate, poate 
altele. Cine ştie cui îi vor fi adresate, într-un ziar de 
atitudine şi opinie românească, cuvintele „N-a 
minţit, nici nu ne minte, să-l alegem înainte”. 

 

Observator 
 

   

Anul IV, nr.3(32), martie 2015 

puncte de vedere 
    

Românii din Ucraina şi „umărul Românii din Ucraina şi „umărul Românii din Ucraina şi „umărul Românii din Ucraina şi „umărul 
puternic” al lui Ianukoviciputernic” al lui Ianukoviciputernic” al lui Ianukoviciputernic” al lui Ianukovici    

    

Radu GYR 

 
IISUS ÎN CELULĂ 

 
Az’ noapte Iisus a intrat la mine-n celulă. 
O, ce trist, ce înalt era Christ! 
Luna-a intrat după El în celulă, 
Şi-L făcea mai înalt şi mai trist. 
  
Mâinile Lui păreau crini pe morminte, 
Ochii adânci ca nişte păduri. 
Luna-L bătea cu argint pe veşminte, 
Argintându-I pe mâini vechi spărturi. 
  
M-am ridicat de sub pătura sură: 
– Doamne, de unde vii? Din ce veac? 
Iisus a dus lin un deget pe gură 
Şi mi-a făcut semn ca să tac... 
  
A stat lângă mine pe rogojină... 
– Pune-mi pe răni mâna ta. 
Pe glezne-avea umbre de răni şi rugină, 
Parcă purtase lanţuri, cândva... 
 
Oftând, Şi-a întins truditele oase 
Pe rogojina mea cu libărci. 
Prin somn lumina, dar zăbrelele groase 
Lungeau pe zăpada Lui vărgi. 
  
Părea celula munte, părea Căpăţână, 
Şi mişunau păduchi şi guzgani. 
Simţeam cum îmi cade tâmpla pe mână, 
Şi am dormit o mie de ani... 
  
Când m-am trezit din grozava genună, 
Miroseau paiele a trandafiri. 
Eram în celulă şi era lună, 
Numai Iisus nu era nicăieri... 
  
– Unde eşti, Doamne? Am urlat la zăbrele. 
Din lună venea fum de căţui. 
M-am pipăit, şi pe mâinile mele 
Am găsit urmele cuielor Lui... 
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Doamna Zinaida se simţea foarte rău, dar a fost nevoită, 
totuşi, cam o oră, într-o odaie neîncălzita, să acorde un interviu. 
Poate nu am dreptate, dar iată la ce mă gândesc uneori. Nu era 
mai bine, oare, dacă binecunoscutul „caz Pinteac” era, în mod 
stabil, în centrul atenţiei nu atât al mediilor de informare, cât al 
structurilor abilitate ale guvernului României? Au fost destule 
prilejuri şi probe dintre cele mai convingătoare pentru ca 
România, la cel mai înalt nivel, să se pronunţe în sprijinul 
Zinaidei şi al lui Ştefan Pinteac – cuplu familial blamat, pe 
diferite căi şi cu diferite ocazii, doar pentru faptul că nu a 
renunţat la convingerile lor ca etnici români. Pretextele formale 
ale autorităţilor ucrainene, atunci când acestea le-au cerut 
socoteală, au fost altele, ca în cazul cu postul de director al 
doamnei Zinaida. Motivul capital (să-i spunem aşa) a rămas 
acelaşi: pledoaria pentru limba română şi unitatea de neam, ca 
etnici români, a conaţionalilor din sudul Basarabiei. Afirmăm 
mai sus că probe au fost destule. În iulie 2005, bunăoară, ziarul 
raional „Sovetskaia novi” din Sărată a publicat un articol în care 
soţii Pinteac erau învinuiţi că de dragul României, ai cărei agenţi 
de influenţa, chipurile, sunt, îşi bârfesc Patria şi slujesc 
intereselor ţării vecine. Fapte tratate vădit tendenţios şi „trase de 
urechi” ca să corespundă intenţiilor autorului (semnează cu 
pseudonim). De fapt, intenţia era una: de a-i defăima, pentru a 
câtă oară, pe soţii Pinteac, şi de a-i prezenţa ca pe nişte răzvrătiţi 
împotrivă ţării în care trăiesc şi a legilor acesteia. În finalul 
articolului din „Sovetskaia novi”, autorul anonim trăgea 
concluzia că soţii Pinteac sunt agenţi cooptaţi să activeze „în 
interesele altui stat”. O învinuire foarte serioasă făcută, în cele 
scrise, fără nici o dovadă cât de cât convingătoare. Numai 
declaraţii de ordin general şi opiniile autorului. Nu ni se dă nici un 
fapt concret (cu nume, împrejurări, alte date) ce ar ţine de 
activitatea „agenţilor” Zinaida şi Ştefan Pinteac. Opiniile unui 
corespondent anonim sunt date drept adevărul obiectiv. În finalul 
articolului din ziarul raional din Sărata, cititorul este îndemnat să 
creadă că, sosit la Frumuşica Veche, Cornel Gheorghiaş, pe atunci 
consul general al României la Odesa, îi propunea cetăţenia 
românească secretarului Consiliului sătesc de acolo. 

 
Între ieri şi mâine 
În octombrie 2001 am poposit pentru câteva zile în familia 

Zinaidei şi a lui Ştefan Pinteac. Împreună cu Ştefan şi cu Rodica, 
mezina lor, ne-am deplasat în fostul poligon militar Tarutino, pe 
locurile celor câteva sate moldoveneşti distruse de autorităţile 
sovietice în 1946, când a fost deschis poligonul. Am pregătit, 
ulterior, un număr special al „Concordiei” (din 27 octombrie 
2001) consacrat trecutului istoric, prezentului acelor locuri şi 
comunităţii româneşti de acolo. Am vorbit mult atunci cu Ştefan 
de ale vieţii, el şi-a amintit de cele trecute , trăite şi retrăite. Mi-a 
zis că, atunci când a adus-o pe Zina lui la baştina sa, la 
Frumuşica Veche, i-a promis că îi va crea toate condiţiile ca să 
nu simtă nimic din ceea ce ţine de disconfortul vieţii la ţară. S-a 
ţinut de cuvânt cum a putut. Când cobori pe drumul de la 
intrarea în Frumuşica, casa lor chipeşă, cu scări înalte, ţi se 
deschide ca un conac boieresc. Atunci, în 2001, în ogradă, în 
faţa casei, am întâlnit un mic muzeu improvizat sub cerul liber: 
mostre din „zestrea” de odinioară a poligonului, pietre vechi din 
partea locului, de o tărie neobişnuită, ce era extrasă aici din 
timpuri foarte vechi, când localităţii i se spunea Ocniţa. Nu ştiu 
cum arată azi casa şi ograda familiei Pinteac. A trecut vreme 
destulă de atunci, iar roata vieţii se mişcă doar devale şi doar 
înainte. Cele trei fiice ale lor de mult şi-au luat zborul din cuibul 
părintesc. După 2000, după ce doamna Pinteac a fost destituită 
din funcţia de director de şcoală, în viaţa familiei ei multe s-au 
schimbat. Nu ştiu dacă a mai rămas ceva din „boieria” de care 
pomeneam mai sus. Or fi rămas, în schimb, multe neîmpliniri şi, 
mai ales după cele întâmplate cu Ştefan, durere, decepţie şi 
durere. Am găsit pe internet o filmare din luna mai a anului 
trecut, de la ceremonia înmânării unor distincţii ale statului 
român de către preşedintele de atunci al României, Traian 
Băsescu, membrilor comunităţilor româneşti din afara graniţelor 
României. Printre acestea a fost şi Zinaida Pinteac. Apropiindu-se 
de Traian Băsescu pentru a-şi primi ordinul, doamna Pinteac i-a 
spus ceva şefului statului român, zăbovind lângă el un pic mai 
mult decât ceilalţi decoraţi. Oare ce anume i-a spus? O întrebare, 
sincer vorbind, mai mult decât retorică. 

Am mai văzut câteva imagini ale doamnei Pinteac de la 
Forumul comunităţii româneşti din sudul Basarabiei, ce a avut 
loc vara trecută la Ismail. Am auzit şi câte ceva din cele spuse de 
ea acolo despre situaţia comunităţii româneşti şi a şcolii cu limba 
de predare română din sudul Basarabiei. Mesajul dumneaei era 
acelaşi ca şi cu cinci, 10 sau 15 ani în urmă. Doar exterioru-i se 
schimbase. La „oboseala adâncă de pe chipul frumos”, despre 
care scria în 1999 Constantin Mălinaş, se adaugă cărunteţea. 

 
Vadim BACINSCHI 

 

 

Aniversări 
 

FEMEIA CEA MÂNDRĂ  
DE LA FRUMUŞICA VECHE 

În biroul sobru şi cu eleganţă îngrijit al Doamnei directoare 
Zinaida Pinteac, o persoană înaltă şi energică, cu oboseală 
adâncă pe chipul frumos, văd un portret mare Eminescu, 
îmbrăcat în steagul tricolor, care aici se poate înţelege ca steag 
de naţionalitate, cum se obişnuieşte, deja, în toată lumea. Pe 
perete mai este un buchet de flori, legat cu panglică tricoloră. O 
rog să facem o discuţie pentru revista „Familia română” de la 
Oradea şi este îndată de acord. Nu ne grăbim, până la spectacol 
va fi mai mult timp decât s-a anunţat iniţial, deoarece nu crede 
că sătenii vor veni de la lucrul pe câmp mai repede de orele zece 
şi abia pe la orele unsprezece vor ajunge la şcoală. Nu este 
localnică. Originară din Căuşeni, Republica Moldova, a făcut 
Institutul Pedagogic (facultatea de biologie) la Tiraspol şi din 
1977 e aici, prin căsătorie cu Ştefan Pinteac, inginer agronom, 
care practic conduce agricultura în comună şi o ajută foarte mult 
în logistica şcolii, al cărei buget este mereu neîndestulător şi tot 
mai deficitar. Aşa a cunoscut-o în iunie 1999 pe dna Zinaida 
Pinteac, la Frumuşica Veche, raionul Sărata, marele om de 
cultură şi prieten al Basarabiei, regretatul Constantin Mălinaş (C. 
Mălinaş, Cu ASTRA în regiunea Odesa, Oradea, 2000, p. 84). 
Ea conducea, pe atunci, Şcoala Medie Generală cu predare în 
limba română (încă în limba română) din localitate. El venise în 
sudul Basarabiei în componenţa unei delegaţii culturale a 
Asociaţiunii ASTRA. În seara de 20 iunie 1999, astriştii ieşeni 
au prezentat în şcoală un spectacol folcloric ce a coincis cu 
tradiţionalul bal de absolvire (promoţia a 22-a). Evenimentul a 
fost extraordinar din mai multe puncte de vedere. Inclusiv şi din 
acela că mai mulţi oameni de cultură din România au avut acces 
liber într-o şcoală din Ucraina, au comunicat acolo cu elevii şi cu 
părinţii, îndemnându-i să-şi dea copiii la studii în Ţară. 

În finalul interviului acordat atunci lui C. Mălinaş pentru 
„Familia română”, întrebată ce crede despre denumirea limbii 
materne, doamna Pinteac a spus: „Părerea mea a fost unică şi nu 
mi-o schimb. Este limba română şi nu poate fi alta”. Asemenea 
„samovolnicii” pe la noi, cum nu trec astăzi neobsevate, aşa nu 
treceau nici atunci. Doamna Pinteac, fireşte, a fost destituită din 
funcţia de director de şcoală. Am scris despre aceasta în numărul 
din 22 ianuarie 2000 al saptamanalului cernăuţean „Concordia”, 
unde lucram pe atunci (articolul Cine-i următorul?). Mă 
refeream, în cele scrise, la o comunicare din cotidianul 
chişinăuian „Flux”, din 3 decembrie 1999. Era citată opinia 
Tatianei Belova, de la Departamentul Minorităţi Naţionale al 
Administraţiei Regionale. Ea susţinea că, în cadrul unui control 
efectuat în şcoală de responsabilii din învăţământ de la Sărata,  
s-au constatat diverse lacune în munca directorului: „note 
neobiective, studierea insuficientă a limbii ucrainene”. 

Replica mea din „Concordia” n-a trecut neobservată. Peste 
puţin timp, în februarie, redacţia a primit o scrisoare semnată de 
şase profesori de la şcoala din Frumuşica. În fond, argumentele 
dumnealor nu se prea deosebeau de cele ale Tatianei Belova. Se 
afirma, printre altele, că în şapte ani, cât a condus şcoala, Z. 
Pinteac „a terorizat întregul colectiv” şi că acesta „s-a ridicat ca 
un zid împotrivă ei” („Concordia” din 8 aprilie 2000). Întrebarea 
esenţială, în cazul dat, era următoarea: „De ce colectival «s-a 
ridicat» împotrivă ei” abia în 1999, după vizita delegaţiei 
ASTREI? Să nu uităm că cea care îi „teroriza” pe toţi avea titlul 
de „Eminent al învăţământului public din Ucraina”, ce i-a fost 
conferit, se vede, nu din senin, ci pentru merite pe tărâmul 
pedagogic. Cam aşa s-a acţionat prin părţile Săratei pentru a 
pune la punct un director de şcoală „neascultător”. Nu vom şti 
niciodată, probabil, câte scrisori de felul celei pomenite mai sus 
au fost expediate, an de an, în diferite instanţe. Pentru Zinaida şi 
Ştefan Pinteac ele s-au soldat cu nenumărate controale, articole 
în presa ucraineană, procese judecătoreşti. În ultimă instanţă, cu 
timp pierdut, bani cheltuiţi în vânt, nervi, retrăiri şi sănătate. 

Presiunle la care au fost supuşi ani la rând, starea de stres 
ce i-a însoţit mereu n-au putut să treacă fără consecinţe grave 
pentru sănătate. Relativ nu demult, prin 2010 sau chiar mai 
înainte, soţul dnei Pinteac, Ştefan, a căzut grav bolnav şi a 
devenit invalid. Aşa că celor care au vrut cu tot dinadinsul să 
se răfuiască cu Zinaida Pinteac, lucrul acesta, în cele din 
urmă, le-a reuşit. 

  
Consideraţii în jurul „cazului Pinteac” 
De-a lungul anilor, „cazul Pinteac” a fost mediatizat pe larg 

de presa scrisă, radioul şi televiziunea din Republica Moldova şi 
din România. Mai ales din România. În cele întâmplate cu 
Zinainda Pinteac, ziariştii români găseau un teren fertil pentru a 
arăta cum sunt nedreptăţiţi etnicii români din Ucraina. Nu ştiu în 
ce măsură îi preocupa destinul pur omenesc al soţilor Pinteac, în 
condiţiile în care ei rămâneau la Frumuşica Veche să-şi ducă 
existenţa după plecarea echipelor de filmare. Nu pot să uit un 
caz de prin primăvară anului 2008, dacă nu greşesc. Atunci,  
într-o seară, m-am pomenit în casa primitoare a soţilor Pinteac. 
Acolo se găseau, deja, nişte telejurnalişti bucureşteni. 

 
 

 

 

 

ION ROATĂ  
ŞI VODĂ CUZA 

 

de Ion CREANGĂ 
 

Între ţăranii fruntaşi care au luat parte, împreună cu boierii, cu 
episcopii şi cu mitropolitul ţării la Divanul ad-hoc din Moldova, în 1857, 
era şi moş Ion Roată, om cinstit şi cuviincios, cum sunt mai toţi ţăranii 
români de pretutindeni. Numai atâta, că moş Ion Roată, după câte 
văzuse şi după câte păţise el în viaţa sa, nu prea punea temei pe vorbele 
boiereşti şi avea gâdilici la limbă, adică spunea omului verde în ochi, 
fie cine-a fi, când îl scormolea ceva la inimă. Aşa e ţăranul: nu prea ştie 
multe. Şi moş Ion Roată, fiind ţăran, cum v-am spus, deşi se-nvrednicise 
a fi acum printre boieri, nu avea ascunzători în sufletul său. 

În Divanul ad-hoc din Moldova erau boieri de toată mâna: şi mai 
mari, şi mai mici; şi mai bătrâni, şi mai tineri; şi mai învăţaţi, şi mai 
neînvăţaţi, cum îi apucase timpul. Între aceşti din urmă erau de-alde 
bătrânul Alecu Forăscu, poreclit şi Tololoiu, Grigore Cuza şi alţi 
câţiva de-alde aceştia, care, ţinându-se de obiceiurile strămoşeşti, în 
toate sărbătorile ascultau cu evlavie slujbă bisericească de la început 
până la sfârşit, cântând şi citind la strană de-a valma cu dascălii şi 
preoţii bisericii; iar la zile mari, ca să le ticnească veselia, împărţeau 
bucăţica de pâine cu orfanii, cu văduvele şi cu alţi nevoiaşi, cum 
apucară din părinţi. Atâta-i ajungea capul, atâta făceau şi ei pe vremea 
lor, Dumnezeu să-i ierte şi să-i odihnească, unde-or fi acolo, că bună 
inimă mai aveau! 

Dar să ne întoarcem iar la Divanul ad-hoc. Aici, ca în toate 
adunările de felul acestora, se făcea vorbă multă; şi era lucru firesc să 
se facă, fiind în luptă timpul de faţă cu cel trecut, pentru cea mai 
dreaptă cauză a neamului românesc: Unirea, sfânta Unire! 

Boierii cei mai tineri, crescuţi de mici în străinătate, numai cu 
franţuzească şi nemţească, erau cârtitori asupra trecutului şi cei mai 
guralivi totodată. Vorba, portul şi apucăturile bătrâneşti nu le mai 
veneau la socoteală. Şi din această pricină, unii, în aprinderea lor, 
numeau pe cei bătrâni: rugini învechite, işlicari, strigoi şi câte le mai 
venea în minte, după cum le era şi creşterea; dă, învăţaţi nu-s? 

Nu-i vorbă că şi nătângia unor bătrâni era mare. Uneori, când se 
mâniau, dădeau şi ei tinerilor câte-un ibrişin pe la nas, numindu-i: 
bonjurişti, duelgii, pantalonari, oameni smintiţi la minte şi ciocoi 
înfumuraţi, lepădaţi de lege, stricători de limbă şi de obiceiuri. În aşa 
împoncişare de idei se aflau boierii bătrâni cu tineretul din Divanul ad-
hoc al Moldovei, cu toate că şi unii şi alţii erau pentru „Unire”. Numai 
atâta, că bătrânii voiau „Unire” cu tocmală, iar tinerii „Unire” fără 
socoteală, cum s-a şi făcut. 

Toate ca toatele, dar mare luptă aveau unii dintre boierii tineri cu 
cuconul Alecu Forăscu, care, una-două, îi tolocănea, mustrându-i: ba că 
nu vorbesc drept româneşte, cum vorbeau părinţii lor, ci au corchezit 
graiul strămoşesc, de nu-i mai înţelege nimene; ba că „umblaţi cu 
şurubele, să ne trageţi butucul”; ba că „face omul cu cineva o tovărăşie 
cât de mică, şi tot urmează învoială între părţi, iar nu aşa cu ochii închişi”, 
căci, „dacă n-ai carte, n-ai parte”, scurtă socoteală; ba că, „de când cu 
străinătatea, v-aţi înstrăinat şi legea, şi limba, şi inima, şi chiar dragostea 
sătenilor; şi după nepăsarea şi risipa ce o facem, zvârlind banul pe lucruri 
de nimica, puţin mai avem de înstrăinat, şi nu-i departe vremea aceea, 
pe cât văd eu. Întrebaţi pe bieţii nemernici de săteni, să spuie ei dacă mai 
cunosc cine le e stăpân. Au rămas ca nişte câini ai nimănui, sărmanii 
oameni! Cine se scoală mai dimineaţă, acela e mai mare în sat la ei, de-i 
horopseşte şi-i ţuhăieşte mai rău decât pe vite! Ciocoismul şi străinii să 
trăiască, şi las’ pe dânşii, că ne scot ei la covrigi!” Ba că „vai de ţara care 
ajunge s-o puie copiii la cale”; ba  că „vorba multă, sărăcia omului”, 
şi, dacă li-i treaba de-aşa, facă ei ce-or şti, că el mai bine se duce 
acasă, că-i plouă caii în spate şi-i stau vitele cu dinţii la stele, din 
pricina slugilor, cărora puţin le pasă de munca stăpânului; şi câte şi 
mai câte năzdrăvănii de-alde aceste. Las’ pe bătrâni să te descânte 
şi să te judece ei, în legea lor, că nu-ţi mai trebuie alt popă... Şi iaca 
aşa cu de-alde cuconul Alecu Forăscu. 

Acum vine alta la rând. Într-una din zile, cum vorbea frumos un boier 
dintre cei tineri, iaca şi moş Ion Roată sare cu gura: 

– Aveţi bunătate de vorbiţi mai moldoveneşte, cucoane, să ne 
dumerim şi noi; căci eu, unul, drept vă spun, că nu pricep nimica, 
păcatele mele! 

Un oarecare boier întâmpină atunci pe moş Ion Roată, zicându-i cu 
glas poruncitor şi răutăcios: 

– Dar ce nevoie mare este să înţelegi tu, mojicule? Tacă-ţi leoarba, 
dac-ai venit aici; c-apoi întoarce-ne-vom noi acasă, şi helbet! nu ţi-a lua 
nime din spate ce ştiu eu… Auzi obrăznicie! Tu… cu optzeci de mii de 
fălci de moşie, şi el un ghiorlan c-un petic de pământ, şi uite ce gură face 
alăturea cu mine! 

Moş Ion Roată, simţindu-se lovit până în suflet, răspunde 
atunci cu glas plângător: 

– Dar bine, cucoane, dacă nu v-a fost cu plăcere să picepem şi noi 
câte ceva din cele ce spuneţi dumneavoastră, de ce ne-aţi mai adus aici 
să vă bateţi joc de noi? Ei, cucoane, cucoane! Puternic eşti, megieş îmi 
eşti, ca răzeş ce mă găsesc, şi ştiu bine că n-are să-mi fie moale când m-
oi întoarce acasă, unde mă aşteaptă nevoile. Dar să nu vă fie cu 
supărare, ia, palmele aceste ţărăneşti ale noastre, străpunse de 
pălămidă şi pline de bătături, cum le vedeţi, vă ţin pe d-neavoastră 
deatâta amar de vreme şi vă fac să huzuriţi de bine. Şi mai mult decât 
atâta: orice venetic, în ţara asta, este oploşit de dumneavoastră, şi-l 
priviţi cu nepăsare cum ne suge sângele, şi tăceţi şi-l îmbrăţişaţi! 
Numai noi, vite de muncă, vă suntem dragi ca sarea în ochi… Din 
mojici, din ghiorlani şi din dobitoci nu ne mai scoateţi! Dumnezeu să ne 
ierte, şi să ne iertaţi şi dumneavoastră, cucoane, dar cu adevărat aşa 
este: v-aţi deprins a lua focul totdeauna cu mâinile noastre cele 
mojiceşti… şi tot noi cei horopsiţi! 

 

(continuare în pagina 4) 
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În anul 1505 a fost construită o nouă biserică, care a funcţionat 
până în anul 1765. În documentele bisericeşti am citit că această 
biserică a fost incendiată pe timpul războaielor de atunci, apoi 
reconstruită de trei ori. 

În anul 1782 s-a construit o altă biserică de lemn, cu fundament 
din piatră, care a funcţionat până în anul 1865 şi, tot în acest an, s-a 
pus temelia unei biserici construite numai din piatră, care, după 
frumuseţe, n-a avut asemănare în toată Basarabia. Construcţia 
acestei biserici a durat zece ani. La lucrările de construcţie a fost 
folosit un amestec din var, albuş de ouă, nisip şi gelatină. Pentru a 
pregăti acest amestec special, în groapa cu var au fost aruncate mai 
multe mii de ouă şi două perechi de boi ai gospodarului Daniel 
Măcăroae, bunelul lui Vasile Măcăroae. Dovadă a edificării 
exemplare a bisericii a fost cutremurul de pământ din anul 1940, în 
urma căruia au avut de suferit toate bisericile din jur, pe când cea 
din Hagi Curda nu s-a ales cu nici o crăpătură. 

Până în anul 1944, în cartea bisericii au fost făcute 
înregistrări ale celor mai importante evenimente din istoria 
satului şi a bisericii. Aceste înscrieri erau făcute de preoţi, 
semnate şi ştampilate de primarii satului. 

În cartea Istoria satului, primele înscrieri erau făcute în 
limba greacă. Erau şi câteva foi de pergament, unde literele nu 
erau scrise, ci găurite. De asemenea, erau foi scrise în limbile 
slavonă şi, cele mai multe, în română. Traduceri în limba 
română s-au mai făcut de preotul Caimacan. 

După războiul din 1941-1945, preot în sat a fost numit părintele 
Costriţchi, mai târziu – părintele Bădărău, care a pus semnătură 
precum că biserica este avariată. Aflând că autorităţile se pregătesc 
pentru a distruge biserica, creştinii satului s-au adresat Chişinăului, 
de unde a şi venit o comisie pentru a cerceta lucrurile la faţa locului. 
Văzând cartea Istoria satului, membrii comisiei au spus că această 
carte este o comoară de nepreţuit pentru sat. Atunci, în 1965, s-a 
întocmit un Contract de Protejare a Monumentelor de Arhitectură la 
care s-a anexat un Act privind starea tehnică a monumentului de 
arhitectură – a bisericii (aceste documente se păstrează). 

 

Tudor IORDĂCHESCU 
 

*** 
 

Nota redacţiei. Am vrea să credem că legendara carte Istoria 
satului, despre care a mers vorba mai sus, a existat cu bună seamă 
şi că datele pe care le conţinea corespundeau realităţii istorice. 
Deşi, sincer vorbind, unele dintre ele trezesc mari îndoieli. Cum 
ar fi, bunăoară, cele de până la 1241, când, venite din est, două 
coloane ale năvălitorilor mongoli au distrus Episcopia cumană 
(din ea făcea parte şi spaţiul nistreano-danubiano-pontic), 
ajungând prin Transilvania în câmpia Panonică şi zdrobind armata 
ungară. La fel, e foarte puţin probabil ca o biserică din lemn, 
construită pe la 1360-1366, precum citim, să fi funcţionat aproape 
un secol şi jumătate (până în 1502). Tot aşa, sincer vorbind, nu-ţi 
prea vine să crezi că, la 1504, deja după căderea Chiliei şi a 
Cetăţii Albe, la Hagi Curda a fost construită o altă biserică din 
lemn care a funcţionat, în condiţiile dominaţiei turco-tătare, mai 
bine de două secole şi jumătate (!!!). 

 

Din istoria adevărată a satului Camâşovca 
(urmare din nr. 1(30), ianuarie 2015) 

 

Din cartea Istoria satului, despre care am povestit în numărul 
din ianuarie al almanahului „Sud-Vestului”, am aflat că prin anii 
1200-1201 s-au contopit cătunele din jurul localităţii cu denumirea 
Frumuşica şi s-a format un sat cu aceeaşi denumire. Din cătunele 
alipite făcea parte cătunul Valea Elenei, situat nu departe de râuleţul 
Enâca, pe o vale adâncă ce-i purta numele – Valea Elenei. Se 
povesteşte că atât Ion, bărbatul Elenei, cât şi ea însăşi, erau buni 
călăreţi, erau voinici şi mânuiau sabia foarte bine. Se ocupau cu 
creşterea hergheliilor de cai, pe care trebuiau să le păzească de fel 
de fel de năvălitori. Într-o luptă, Ion a fost ucis şi gospodina a rămas 
văduvă, de aceea a şi rămas denumirea Valea Elenei. 

Al doilea, ca mărime, era cătunul Mămăligari, situat pe malul 
stâng al afluentului Dunării, căruia îi spuneau Puturoasa, fiindcă 
curgea foarte încet, revărsându-se în lacul Cupa (acum Chitai). În 
această localitate locuiau jumătate pescari şi jumătate grădinari, 
erau cei mai bogaţi. 

Al treilea cătun se numea Cocoşel şi era aşezat pe malul drept 
al râuleţului Enâca, în vecinătate (peste râu) cu cătunul Valea 
Elenei. Aveau plantaţii de viţă-de-vie şi câmpuri cu grăunţoase. 

Al patrulea cătun era Cătunul ars. Mai târziu i se spunea 
Pojăreni. Locuitorii se ocupau cu agricultura, creşteau vite şi păsări. 

Al cincilea – Cătunul Botnarilor. Situat la 2,5 km pe malul 
lacului Cupa (Chitai), la Chetriş. Aici malurile erau (sunt) de piatră, 
de unde se scotea piatră pentru construcţii. 

Al şaselea se numea Movila lui Brânză, situat la un kilometru 
de capul lacului de la miazăzi. Ocupaţia – agricultura. 

Al şaptelea cătun se numea La nisip sau Cătunul Cărăcuzilor. 
Se ocupau cu agricultura.  

Al optulea cătun se numea Cătunul pescarilor sau Cătunul lui 
Mi ţulescu, locuit în bună parte de pescari. 

Fiind separate aceste cătune, situate la câţiva kilometri unul 
de altul, nu puteau ţine piept raidurilor de jaf ale călăreţilor 
stepelor (pecenegi/cumani), care din ce în ce se înteţeau. De 
aceea s-a hotărât, prin îndemnul Elenei lui Ion, să se unească 
într-un sat, aşezat în cel mai potrivit loc, pentru a supravieţui în 
acele timpuri grele – la marginea lacului şi începutul bălţilor, 
unde se puteau ascunde la nevoie. În acele timpuri, locuitorii 
satului au început a-şi săpa ascunzişuri sub pământ cu ieşire în 
bălţile dese cu stuf şi papură. 

Prin anii 1215-1220 a fost construită o biserică din lemn cu 
hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. În anul 1288, biserica a fost 
arsă până la temelie de tătaro-mongolii „Hoardei de Aur”. A doua 
biserică a fost construită prin anii 1360-1366 din lemn şi a 
funcţionat până în anul 1502. La mari sărbători făcea slujbă un 
preot, pe nume Hristian, ce venea din Chilia. Acest preot a tradus o 
parte din textele scrise în limba greacă din cartea Istoria satului. 
Biserica a fost distrusă de otomani. 

La lupta de pe lacul Cătlăbuga, din 16 noiembrie 1485, în 
rândurile armatei moldoveneşti a lui Ştefan cel Mare au fost si 
ostaşi din Frumuşica. În cinstea celor căzuţi pe câmpul de luptă, pe 
mormântul comun din cimitirul satului de atunci a fost pusă o piatră 
de pomenire, care s-a prăbuşit în apele lacului Chitai odată cu 
surparea malului. Ar putea să se afle şi azi în lac, pe partea dreaptă a 
actualei străzi Drujba narodov, la cam 200-250 metri de la mal. 

 
 

Satele Basarabiei 
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Rândurile de mai jos îi aparţin poetului popular Anatol 
Manole din Ismail, a cărui carte, Grădina mamei, a fost 
prezentată în almanahul „Sud-Vest”. O feerie primăvăratecă 
în stil popular, aşternută pe hârtie într-un caiet şcolar, 
destinată, în primul rând, pentru lectura copiilor. Ba, poate, 
şi a celor vârstnici. Aceasta din motivul că aparţine unui om 
simplu, departe de munca literară. 
 

*** 
 

Iată ce mi-a povestit Dumnezeu al nostru cel Bun   
într-un vis de noapte. Aceasta s-a întâmplat tare demult, 
pe meleagurile noastre basarabene. Pe pământ era tare 
frig şi tot pământul era învelit numai cu zăpadă, iar 
soarele abia-abia încălzea. Iarbă nu creştea, iar de flori 
nici vorbă nu putea fi. Creşteau numai spini ghimpoşi, 
copacii erau îndoiţi şi nici nu semănau a copaci. În păduri 
dese şi întunecate, pe unde nu putea trece omul, nu ajungea 
nici o rază de soare. Iar lumea trăia tare greu. N-aveau ce 
mânca, pentru că nu puteau să-şi samene pământul: nu 
creştea nimic. Pe atunci bărbaţii se ocupau cu vânătoarea, 
iar nevestele şi copilaşii mai mărişori umblau şi strângeau 
pomuşoarele ce creşteau printre spinii ghimpoşi, prin văi şi 
răpi adânci şi cu asta se hrăneau cu toţii. 

După cum mi-a povestit Dumnezeu, pe atunci, pe 
malul unui ghiol, era aşezat un sătişor cu vreo câteva 
bordeie din lut, învelite cu stuf. Acolo, în sătişorul cela, 
trăia o nevastă şi avea ea o casă de copii toti mărunţei, unul 
după altul. Bărbat nu avea, că bărbatul ei s-a dus odată la 
vânătoare şi înapoi nu s-a mai întors. Pe atunci, pe pământ 
umblau multe fiare sălbatice foarte rele. Cine mai ştie ce  
s-o fi întâmplat şi nevasta a rămas singură cu copilaşii. Ea 
era o nevastă aşa de cuminte şi aşa de bună, după cum 
spun bătrânii, bună că pâinea. Şi nu putea, sărmana, să-şi 
hrănească copilaşii cât nu se stăruia. Mai mult umblau 
flămânzi decât sătui. 

Pe atunci tot erau oameni care călătoreau pe pământ, 
din sat în sat, aducând până la urechile locuitorilor câte o 
noutate. Iată că într-o bună zi un asemenea călător a venit 
la nevasta pomenită mai sus. A văzut sărăcie şi foamete şi 
aşa i-a stat jale de ea şi de copilaşi. I-a povestit că pe unde 
a umblat, el a văzut sau a auzit că într-o pădure întunecată 
şi îndepărtată, într-o peşteră, trăieşte o babă tare bătrână, 
urâtă şi zgârcită de n-are pereche şi baba ceea-i vrăjitoare. 
Baba are un cârd de capre tare bune de lapte pe care n-are 
cine le paşte. Dacă vrea să se ducă ea la babă, s-o roage, în 
genunchi, că s-o lase să-i pască caprele cât a spune baba şi 
atunci ea o să-i deie o capră bună de lapte. Atunci îşi va 
putea hrăni copilaşii şi-i va scăpa de foamete. 

Când nevasta a auzit una că asta, nici n-a mai stat pe 
gânduri. I-a rugat pe vecini să caute de copiii ei, că ea se 
duce să găsească babă cu capre, să lucreze pentru capră şi 
vor scăpa cu toţii de foame. Zis şi făcut. A luat într-o 
traistă ce avea de mâncare şi a pornit la drum. A mers 
zile şi nopţi la rând, pe ploaie şi pe vânt, prin văi adânci 
şi păduri întunecoase. Şi tot mergând aşa, întreba pe 
cine întâlnea cum să găsească baba cu capre. Toţi o 
îndrumau cum puteau, spunându-i că baba n-are pereche 
de rea şi de zgârcită ce-i.  

 

Cum zic bătrânii: pe babă când au dat-o pe pământ, 
primul se născuse zgârcitul ş-apoi dânsa. Şi i-au mai spus 
să bage de samă, că baba poate s-o amăgească. 

Nevăstuica asculta sfatul oamenilor, le mulţumea şi îşi 
cauta de drum mai departe. A mers cât a mers şi a ajuns în 
pădurea cea neagră unde trăia baba. Iat-o în faţa peşterei 
vrăjitoarei. Cum o văzu pe babă, deodată căzu în genunchi 
în faţa ei şi începu a plânge că să i se facă milă, dacă nu de 
dânsa, atunci măcar de copilaşii ei, rămăşi acasă. O rugă 
să-i spună cât trebuie să pască caprele, că e gata să lucreze 
oricât n-ar cere, numai baba să aibă milă şi să-i deie o 
capră de lapte, ca să-şi poată hrăni copilaşii. 

Babei, cât de rea şi de zgârcită era, i s-a făcut, totuşi, 
jale de nevastă şi i-a spus aşa: „Ai să-mi paşti caprele un 
an de zile, ai să-mi faci curăţenie în peşteră, ai să-mi faci 
mâncare, ai să faci tot lucrul ce trebuie facut”. Şi nevasta, 
cum era de cuminte şi de harnică, n-a mai stat pe 
gânduri, ci s-a apucat de treabă. 

După ce le isprăvi pe toate, a dat drumul la capre şi le-a 
mânat la păscut. Baba i-a mai spus că dacă nu-i va ieşi din 
cuvânt, după un an de zile îi va da o capră de lapte, cea mai 
bună, şi ea singură şi-o va alege. Treceau zile, săptămâni, 
luni. Nevasta se bucură că se va împlini anul şi ea va duce 
capra acasă, să-şi scape copilaşii de foamete. Când mâna 
căpriţele la păscut, le purta pe toate dealurile şi văile, se 
stăruia să le ţină mai mult la soare, unde, ici-colo, creştea 
câte o mână de iarbă mai moale şi mai dulce. 

Avea ea în cârd o capră – cea mai bună de lapte şi mai 
cuminte. Nevestei tare îi plăcea de ea şi, ca să se sature, îi 
rupea iarbă cu mâna. Aşa se deprinseseră ele una cu alta, că 
erau amândouă cuminţi şi bune ca pâinea. Iată că, prin 
martie, se împlinea anul de când nevasta păştea caprele 
babei şi făcea totul ce aceea îi spunea să facă. Tot atunci a 
dat Dumnezu şi căpriţa ceea a fătat un ieduţ tare frumos şi 
drăgălaş, cu fruntea brează şi cu doi cercei la gât. Fiindcă 
era în luna martie, nevăstuica i-a pus numele Mărţişor. Îl 
iubea ca pe un copilaş de al său. Dacă dădea vreo ploaie, 
ninsoare, ori vreun vânt rece, ea îl lua lângă dânsa şi îl 
încălzea cu suflarea sa. Ieduţul creştea pe zi ce trecea. 
Capra-mamă le înţelegea pe toate, măcar că nu putea vorbi. 
Se ţinea mereu aproape de nevastă şi de ieduţul său, pe care 
aceea îl îngrijea şi îl purta în braţe, ca pe copilaşii săi rămăşi 
acasă. Şi aşa se împlini un an de zile de când nevasta prinse 
a paşte caprele. 

(va urma) 
 

Anatol MANOLE 
(Ismail) 
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– Sfânt să-ţi fie rostul, moş Ioane, că ai vorbit din durere, 
răspunse atunci cuconul Alecu Forăscu; şi sunt fericit că stai alăturea 
cu mine. Decât un bonjurist c-o mână de învăţătură, mai bine un ţăran 
cu un car de minte! 

La aceste vorbe, mulţi dintre boieri s-au simţit atinşi; cel cu 
pricina… a rămas ca opărit. Iar colonelul Alexandru Cuza a dat mâna 
prieteneşte cu moş Ion Roată. 

În sfârşit, după multe dezbateri furtunoase urmate în Divanul ad-
hoc, s-a încuviinţat „Unirea”, şi apoi deputaţii s-au întors fiecare pe la 
vetrele lor. Peste câţiva ani după aceasta, trecând Cuza-vodă spre 
Bucureşti, a poposit la Agiud, unde l-a întâmpinat o mulţime de lume, 
ca pe un domnitor. 

Printre lumea ce se înghesuia, cu treabă, fără treabă, iaca se zăreşte 
o hârtie fâlfâind pe deasupra capetelor mulţimii, în vârful unei prăjini. 
Cuza-vodă, înţelegând că trebuie să fie vrun suflet necăjit, face semn să i 
se deschidă calea. Şi, când colo, un ţăran bătrân cade în genunchi 
dinaintea domnitorului, sărutându-i mâna, cu lacrimile în ochi, şi dându-i o 
hârtie scrisă pe toate feţele. 

– He, he! moş Ion Roată, prietenul şi tovarăşul meu cel vechi din 
Divanul ad-hoc, lucru negândit! Ridică-te, moş Ioane, şi spune-mi, fără 
sfială, ce durere ai. Ţi-a făcut cineva vrun neajuns? 

Moş Ion Roată, văzând că, după atâţia ani de zile, nu l-a uitat 
colonelul Alexandru Cuza şi că l-a primit cu atâta bunătate, a început a 
plânge cu hohot şi a-l ruga să-i citească hârtia. 

Vodă, fiind gata de plecare şi văzând că hârtia lui moş Roată 
cuprinde multă polologhie, zise cu blândeţe: 

– Spune, moş Ioane, din gură ce ai de spus, că mai bine am să 
înţeleg! 

Atunci moş Roată, venindu-şi în sine, începe a se jelui cum urmează: 
– Luminarea-voastră! De când cu păcatul cel de „ad-hoc”, n-am mai 

avut zi bună cu megieşul meu cel puternic, stăpânul unei moşii foarte 
mari, pe care-l cunoşti măria-ta. N-am gândit, nenorocitul de mine, că 
dumnealui, un boier aşa de mare, putred de bogat şi cu învăţătură, să-şi 
pună mintea cu unul ca mine, de la nişte vorbe nesocotite ce le-am zis şi 
eu atunci, într-un necaz. Numai Dumnezeu să-i dea sănătate şi bine, dar 
amarnic m-a lovit în avere şi în cinste! Crede, măria-ta, că nici eu n-am 
fost aşa de sec, între cei de-o seamă cu mine. Dar, de cum am ajuns 
acasă, goană şi prigoană pe capul meu, din partea boierului, în tot felul. 

Întâi şi-ntâi, a pus înadins pe feciorii boiereşti să-mi caute pricină şi 
să mă aducă la sapă de lemn. Şi aceştia, ca oameni fără judecată şi 
pizmaşi, făceau toate chipurile sataniceşti, sau ei de-a dreptul, sau prin 
alţii, cum să dea vitişoarele mele măcar de-un pas pe moşia 
boierească; ş-apoi, sub cuvânt că au făcut stricăciune, să mi le poată 
ucide fără nici o cruţare! Şi astăzi împuşcă-i porcii; mâine, vacile şi boii; 
poimâine, căişorii; în altă zi ie-i oile dinapoi cu grămada şi du-le la curte. 
Îţi poţi închipui, măria-ta, ce urgie grozavă era pe capul meu! 

Văzând eu de la o vreme că nu mai încetează cu jafurile, mi-am luat 
inima-n dinţi şi m-am dus la boier să mă jeluiesc. Şi boierul, în loc de un 
cuvânt bun, m-a scuipat drept în obraz, de faţă cu slugile sale şi cu alţi 
oameni ce se aflau atunci la curte, încât am crezut că a căzut cerul pe 
mine de ruşine! Ba încă m-a şi ameninţat că altă dată, de mi-a mai călca 
piciorul în ograda boierească, are să poruncească să mă întindă la scară 
şi să mă bată cu biciul! Şi cu rânduiala asta, măria-ta, în câţiva ani de zile 
m-a calicit cu desăvârşire, şi mi-a ridicat şi cinstea, care pentru mine a fost 
cel mai scump lucru! 

Cuza-vodă a stat neclintit şi s-a uitat ţintă la moş Ion Roată, cât a 
vorbit el. Şi când a isprăvit vorba, vodă i-a pus două fişicuri de napoleoni 
în mână, zicându-i cu bunătate: 

– Ţine, moş Ioane, acest mic dar de la mine, şi întâmpină-ţi nevoia, 
de azi pe mâine, cum te-a lumina Cel-de-sus! Iar pe boier lasă-l în 
judecata lui Dumnezeu, căci „El nu bate cu ciomagul”. 

Lui moş Ion Roată i se umplură din nou ochii de lacrimi, şi, sărutând 
mâna lui vodă, ca semn de mulţumire, zice oftând: 

– Dar cu ruşinea ce mi-a făcut, cum rămâne, măria-ta? 
– Cu ruşinea, iaca aşa rămâne, moş Ioane, zise Cuza-vodă, 

sărutându-l pe un obraz şi pe altul, în faţa mulţimii adunate acolo. Du-te şi 
spune sătenilor dumitale, moş Ioane, că, pe unde te-a scuipat boierul, te-a 
sărutat domnitorul ţării şi ţi-a şters ruşinea. 
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