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„Desculţ” prin „Ciulinii Bărăganului” 
 

De-a lungul timpului, marii scriitori ai neamului nostru au fost măcinaţi de sărăcia lucie a ţăraniilor 
noştri şi de care, nici în ziua de azi, ei, ei ţăranii, nu au scăpat, din păcate 
 Aşadar, pe cai şi la atac cu cele zise de-ai noştri scriitori. 
  

1. – De Zaharia Stancu  
„Să nu uiţi, Darie! Nimic să nu uiţi!” 
Pare a ne spune nouă celor de azi Zaharia Stancu în romanul „Desculţ” prin gura mamei lui Darie. 
Ia citiţi! 
Lui Darie mama sa îi spune cu emoţie să păstreze intactă în memorie imaginea cruzimii execuţiilor 

din timpul răscoalei:  
„Să nu uiţi, Darie! Nimic să nu uiţi! Să spui copiilor tăi şi copiilor pe care-i vor avea copiii tăi să le 

spui. Auzi, Darie? Să nu uiţi. Să nu uiţi, Darie …”  
El va purta în sufletul său pentru totdeauna imaginea vie a neamului său de „desculţi”:  
„Cum să uit? Nimic n-am uitat îmi aduc aminte de fiecare vis pe care l-am visat în somn şi de fiecare 

vis pe care l-am visat treaz, cu ochii deschişi. Cum să uit pe mama şi pe tata? Cum să uit pe fraţii mei şi 
surorile mele? Cum să uit neamurile noastre? Cum să uit chipurile şi faptele oamenilor? Nu. Nu, n-am uitat 
nimic.” 

 
2. – Sau de Panait Istrati  
În tulburătorul roman „Ciulinii Bărăganului”, scris la 1928, de Panait Istrati, unde avem următorul 

dialogul: 
„– Încotro mergem, Ionele?  
– În lume, Matache, cu ciulinii după noi!” 
Ciulinii fiind semnul sărăciei, de care oamenii din întinsa câmpie a Dunării încă nu au scăpat. 
Din păcate, rămîne de o actualitate descumpănitoare şi în ziua de azi şi pe care i-am dus în toată 

Uniunea Europeană.  
 
Glosar: 
CIULÍN, ciulini, s. m. Plantă erbacee cu tulpina şi frunzele spinoase, cu flori roşii, care creşte pe 

locuri necultivate; scaiete (Carduus nutans).  
 
3. – Sau de Marin Preda 
Apăi, vorba lui Ilie Moromete din romanul Moromeţii de Marin Preda:  
„Niculae, unde mergem noi, domnule?” 
Exact ! Unde mergem noi, domnule? 
De ce? 
Păi … 
 
4. – Sau  de Marin Sorescu  
,, ... Începea ploaia. Trăznetele trînteau uşile  
Încă nefăcute din copacii seculari. ...'' 

[La lilieci, volumul I, Cartea întîi (1973), Marin Sorescu, Editura Jurnalul Național, Bucureşti, 2010, pag. 
57.] 
  

Semnez „acelaş” 
            Adică, „a, ce laş!” 
        Eu – Opincarul Ionică 

  
 
 


