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Ion DRUŢĂ (3 septembrie 1928, comuna Horodişte, judeţul Soroca). 
Cele dintâi povestiri îi sunt publicate la începutul anilor ’50. Primul 
volum de schiţe şi nuvele, La noi în sat, vede lumina zilei în 1953, fiind 
urmat de alte povestiri, apoi de romanul Frunze de dor (scris în 1955, 
publicat în 1957). Colaborează la ziarele Ţăranul sovietic, Moldova 
socialistă şi la revista Femeia Moldovei. Absolvă Cursurile Superioare 
de Literatură de pe lângă Institutul de Literatură „A. M. Gorki” al 
Uniunii Scriitorilor din URSS (1957). Criticile distrugătoare din partea 
oficialităţilor comuniste din RSS Moldovenească vizând scrierile sale, 
mai ales romanul Povara bunătăţii noastre (1963, prima parte, Balade 
din câmpie, integral, Povara bunătăţii noastre, 1970), precum şi filmul 
Ultima lună de toamnă, îl fac pe autor să se stabilească la Moscova (1959). 
Ca dramaturg, este autorul unui şir de piese montate cu succes atât în 
RSSM, cât şi pe scenele multor teatre din fosta URSS şi din străinătate: 
Casa mare (1962), Doina (1968), Păsările tinereţii noastre (1971), Horia 
(1973), Frumos şi sfânt (Sfânta sfintelor; 1974) şi multe altele.

În 1967 i se decernează Premiul de Stat al RSS Moldoveneşti pentru 
nuvela Ultima lună de toamnă şi romanul Balade din câmpie. Scriitor 
bilingv, publică la Moscova în limba rusă mai multe volume de proză, 
eseistică şi dramaturgie. Deţine titlurile de Scriitor al Poporului (1988), 
membru de onoare al Academiei Române (1990) şi membru titular al 
Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (1992). Laureat al Premiului 
de Stat al Republicii Moldova în domeniul literaturii (1988).

Opera sa include, de asemenea, romanele Clopotnița (1972), 
Întoarcerea țărânei în pământ (1974) şi Biserica Albă (1983).

„Piesa Doina trece drept o dramă, dar una în bună parte alegorică, 
privitoare la viața înstrăinată a indivizilor... Dar, la urma urmelor, e 
drama umanității în general, captivă formalismelor existențiale, lipsită 
de consistența unei conştiințe spirituale majore.”

Constantin Cubleşan
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DOINA

(SEMĂNĂTORII DE ZĂPADĂ) 

Dramă în trei acte 

P E R S OA N E L E :

DOINA, o stranie năzărire, marele dar şi marele  
 blestem al neamului nostru 
TUDOR MOCANU, brigadier în colhoz 
VETA, soţia sa 
IONEL 

FIMA

ANTON

MARIA 

MIHAI

GLIGORE , căruţaş 
IVAN FRANKOVICI, zagotovşcic

Zile posomorâte, zile cu cer senin, nopţi înfrigurate, seri cu lună 

plină, amurguri târzii şi dimineţi culese dintr-un miez de vară 

secetoasă. Flori de cireş, flori de măr în zbor din copac spre 

pământ, privelişti de basm şi scene reale, balade populare şi ver-

suri scrise de poeţi, puzderii de melodii ce-au fost cântate odată 

şi se mai cântă şi azi pe meleagurile noastre.

copiii lor
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ACTUL ÎNTÂI

1

Scena e numai beznă, dar din inima acelui întuneric răzbate un 

mare vuiet. Se face de parcă cineva ar lovi disperat într-o bară, 

într-o poartă de fier şi, împreună cu acele vuiete misterioase, 

coboară şi versurile poetului:

Într-un boţ de humă crudă, 

Din adânc, de sub pământuri, 

A născut o mică ghindă  

Chip de frunză şi de gânduri.

Treptat, noaptea se topeşte şi pe scenă apare un cort verde, 

ridicat din te miri ce în faţa unei case de ţară. Mai nişte tufe 

de liliac pe la margini, mai o ramură de nuc bătrân lăsată 

peste ele, ţesături de vie, şi toate acestea, legate cu o anumită 

îndemânare, formează o minune de răcoare unde stăpânii îşi 

petrec vara. În fund, faţada casei – o uşă largă, două ferestre cu 

perdelele trase. O cărăruşă cimentată despică bătătura acestui 

cort, schiţând oarecum două încăperi. În stânga, o masă şi 

câteva scaune, pe o buturugă – un rezervor de zinc din cele ce se 

pun prin coridoarele şcolilor, lângă rezervor, un coş cu pătlăgele. 
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Jumătatea din dreapta pare mai mult o magazie. Rămăşiţe de 

bicicletă, lăzi deşarte pentru transportarea legumelor, câţiva 

saci în jurul unui butoi enorm, scos din pivniţă şi având acum 

altă menire, un mic scăunaş împrejmuit cu vase de strânsură. 

Amiaza unei zile de vară. Mătuşa Ve t a  umple din butoi un 

căuş, se aşază pe scăunaş şi continuă să aleagă fasole, aruncăn-

du-le cu o anumită socoteală în vasele puse în jur. I o n e l , urcat 

pe nişte lăzi deşarte, bate cuie sub streaşină casei. Se aude o 

maşină oprind în drum, apoi apare, ocupat şi grăbit, A n t o n .

ANTON (cu glas scăzut): Ioane, hai, repejor, c-avem ceva 
de descărcat.

IONEL (fără a se întoarce): Tot cărăm, cărăm la casă?
ANTON: Urlă măgaru’ ca-n pădure. Hai, iute, că n-am când. 
IONEL: Drept să-ţi spun, şi eu îs cam ocupat.
ANTON: Da ce ţi-a venit să borteleşti pereţii?
IONEL: Tata m-a rugat să spânzur coropca ceea ici, sub 

streaşină.

Fără a se întoarce, arată cu călcâiul  

o cutie învelită într-o plapumă veche.

ANTON (după ce desface învelitura): De unde s-o mai 
luat şi vechitura asta?

IONEL: O adus-o asară taica din Cimbureni.
ANTON: O fost la Cimbureni?! Parcă zicea că se duce la 

un concurs coral…
IONEL: Apoi, mai întâi, au fost la concurs, da pe urmă, 

când corul din Cimbureni a pus laba pe locul întâi, ei, cei din 
juriu, au fost invitaţi să treacă pe la premianţi, să închine câte 
un pahar.

ANTON: Eu am auzit că mai întâi au fost invitaţi şi pe 
urmă premiaţi. În sfârşit, treaba lor. Şi hodoroaga asta de 
unde s-o luat?
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IONEL: Apoi, că, tot îmblând cu petrecerea dintr-o casă 
în alta, au ajuns la un bas care lucra la tutun…

ANTON: Cum, adică, un bas care lucra la tutun?!
IONEL: Păi, omul cela care i-a poftit la dânsul, el în cor e 

bas, dar acasă nu-i mai vine a cânta, că îl aşteaptă în ogradă o 
movilă de frunze de tutun. Având musafiri, omul le-a pus o 
masă acolo, afară, iar rabla asta a scos-o din casă şi a spânzurat-o  
sub streaşină, să nu le fie urât musafirilor. Şi, cum închinau ei 
acolo afară, sub nuc, deodată au început a transmite melodii 
populare. Melodiile, zice tata, veneau de sus ca o blagoslovire, 
ca o minune cerească, născută chiar atunci, acolo, în faţa lor. 
Cum şedeau ei la masă, au înmărmurit cu toţii, iar mai apoi 
a prins a ninge.

ANTON: Cum, adică, a prins a ninge? Aşa, din senin, în 
plină vară?!

IONEL: Se făcea, a zis tata, de parcă s-ar fi scuturat peste 
dânşii floare de măr, floare de cireş…

ANTON: Măi Ioane, vezi să nu te pocnesc. Că eu n-am 
când asculta poveşti. Ei, hai, ningea…

IONEL: Apoi, ninsoarea ceea, zicea tata, parcă i-ar fi 
spălat sufletul, parcă i l-ar fi dăruit din nou, şi aşa i s-a făcut 
de bine, încât nu mai putea ieşi din ograda omului cela. „De 
unde ninge, măi?”, a întrebat el stăpânul. „Din cutiuţa asta…”, 
o fi zis acela. Atunci, tata a declarat c-o cumpără. Cât i se cere, 
atâta plăteşte. O mie să fi cerut acela – dădea o mie.

ANTON: Şi, până la urmă, cât a dat?
IONEL: Douăzeci de ruble. Fără transport şi fără in-

stalare.
ANTON: Instalarea cât o să-l coste?
IONEL: Motocicleta pe-o duminică.
ANTON: Săracul tata. Şi străinii îl jecmănesc, şi ai lui.
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IONEL: Nu te grăbi, că de abia pe lumea cealaltă vom afla 
care pe care îl jecmănea. Adu rabla încoace, să-ţi arăt cum se 
instalează un aparat de radio. Că se poate întâmpla, iaca, să 
mor ’naintea ta şi n-o să aibă cine-ţi arăta cum se face treaba 
asta când e s-o faci ca lumea.

Prinde aparatul în cuie, îi face legătura. Sfârâie ceva în mă-

runtaiele cutiei, urmează un fel de hârâială şi iară apare vocea 

poetului, continuând poezia începută în întuneric:

„… Şi, prin luturile oarbe,

Spre un cer cu-o rândunică,

Pui de codru-şi face cale,

Pui de codru se ridică.”

ANTON: Scrie bine, dacă mai are până la Eminescu.
IONEL: Mai are.
ANTON: Dar nu ninge, bre, nici pe dracul.
IONEL: Vrei chiar aşa, deodată! Mai întâi să punem o 

masă sub nuc, să aşezăm totul pe masă, să destupăm, să tur-
năm în pahare şi abia după, după, după…

ANTON (necăjit): De câte ori i-am spus: nu amesteca, tată, 
vinul cu votca, da parcă ai cui spune?… Hai să descărcăm. Că 
cimentul cela te rupe din şale, grijania şi parastasul…

IONEL: Ce tot cari atâta ciment?
ANTON: Mi-o zis tata: de câte ori veţi căra ciment, uită 

câte-un sac-doi aici, la poartă.
IONEL: Ce-i trebuie ciment?
ANTON: Vrea să facă gard nalt de piatră jur-împrejurul 

casei.
IONEL (necăjit): Cursa ceea a înarmărilor o să ne vâre 

cu zile în pământ.
ANTON: Ce are cursa înarmărilor cu descărcatul cimen-

tului?!
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IONEL: Păi, nu vezi cum, după fiece încordare interna-
ţională, tata îţi tot porunceşte să aduci piatră şi ciment? O să 
facem zid de cetate în jurul casei, ţine minte ce-ţi spun…

Pleacă amândoi. Rămânând singură, mătuşa Veta tot trage cu 

urechea spre cutia atârnată sub streaşina casei.

CRAINICUL: Cu această baladă a tânărului poet Mihai 
Cosaşu începem astăzi emisiunea muzicală „În ţara doinelor”.

A urmat de undeva, de departe, o melodie la care mătuşa a îm-

pietrit. O fi fost, poate, cântecul ei de tinereţe, o fi fost cântecul 

de mai târziu, o fi fost cântecul ei de dincolo de toate…

„Râs de soare, plâns de stele, 

Stă pierdut în lumea-i verde  

Şi-i voinic când i se cere, 

Şi-i modest când nu se vede.”

La primele versuri, mătuşa, tresărind, a pornit cu mâna spre 

creştet şi aşa a înmărmurit, cu trei degete pe frunte.

POETUL: Orice popor, fie el din câmpie sau de la munte, 
păstrează pentru zile mari, păstrează pentru zile negre câte 
un cântec care face să tresalte inima întregului neam. Sufletul 
neamului nostru răspunde de fiecare dată când îl cheamă 
Doina. Chiar de la primul vers, chiar de la primele acorduri, 
îţi răsare priveliştea unui apus de soare undeva, hăt departe, 
pe-o coastă de deal, o stână veche, un cioban căzut pe gânduri, 
o aţişoară de fum peste vatra unui foc uitat. Din acel fundac 
de imaşuri, prin cele şase găurele de fluier, deschise de gura 
focului, coboară neamul nostru prin pustietăţi şi nedreptate, 
prin minuni cereşti şi veacuri de vremuri grele.

Apare de pe undeva, ostenit, purtat de ale sale, Tu d o r  M o c a -

n u . Vine lângă rezervorul de zinc, umple o cănuţă, o dă peste 
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cap, oţărându-se amarnic. Gustă dintr-o pătlăgică. Zăreşte  

într-un târziu cumpărătura de sub streaşină. Ascultă până la ca-

păt, să vadă ce avea cântecul să spună, se miră de atâta frumu-

seţe. După care rămâne smerit, de parcă ar fi fost la judecată, de 

parcă ar fi fost la spovedanie. Şi iată că prin ţesătura acelor me-

lodii încep a cerne, rotind sub bolta cortului, flori de măr, flori 

de cireş. Nici Tu d o r , nici Ve t a  nu se miră de una ca asta, iar 

din ninsoare se arată o coastă de imaş, o stână veche, o aţişoară 

de fum cu un cioban îngândurat la vatra focului. Între stână şi 

foc creşte un copăcel şi stă rezemată de acel copăcel o fată. O sim-

plă fată de la ţară – fustişoară de cit, bluză de in brodată, basma 

albă. Stă vrăjită de fluierul ciobanului, zâmbind când o îndeam-

nă cântecul, întristându-se împreună cu el. Şi tot ninge, ninge, 

iar împreună cu acea ninsoare, se topeşte vedenia de basm.

TUDOR (mirat şi fericit): Ai văzut, măi Vetă?
VETA: Văzut.
TUDOR: Şi pe cioban, şi stâna ai văzut-o?
VETA: Şi pe cioban, şi stâna, şi pe acea frumoasă dom-

niţă… 
TUDOR: Apoi că aceea nu era domniţă, Vetă dragă, aceea 

se cheamă „Doina”, şi Doinele celea rar când şi pentru cine 
se arată…

VETA: Oare cum de ne-o ales tocmai pe noi?
TUDOR: Nu putea să nu ne aleagă, dată fiind situaţia, 

autoritatea de care mă bucur azi… Că, iaca, peste tot, cât prinzi 
cu ochiul, de dimineaţă până sara târziu – tovarăşe Mocanu, 
pe-o clipă, pe-o secundă, te rog frumos…

Mulţumit de toate cele, vine lângă nevastă, se aşază alături şi 

nu ştie ce ar mai întreprinde ca să fie şi mai bine.

VETA: Vrei să-mi ajuţi oleacă?
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TUDOR: Să-ţi ajut la ales fasole?!

A zâmbit. Avea atâtea pe cap, încât numai gândul că ar putea 

lăsa totul baltă ca să aleagă cu Ve t a  fasole i se părea o curată 

nebunie. Totuşi, pentru că li s-a arătat Doina şi ei acum erau nu 

numai bărbat şi nevastă, ci mai erau şi doi oameni din Moldova 

cărora li s-a arătat Doina, a venit la butoi, şi-a umplut pălăria, 

s-a aşezat pe-o ladă deşartă şi, cu urechea ciulită spre apara-

tul de sub streaşină, a început a alege. Într-un târziu, scârţâie 

portiţa şi intră căruţaşul G l i g o r e .

GLIGORE: Bună vreme la ’neavoastră!
TUDOR: Bună, Gligoraş. Ia de colo un scaun şi şezi.
GLIGORE: Da n-ai mata ceva mai prostuţ, că, odată ce 

n-am răzbătut până amu la boierie, ce să-mi zădăr şezutul…
TUDOR: Dacă te temi de scaune bune, împinge cu piciorul 

o ladă deşartă, aşază-te aici cu noi şi, hai, poate ne dai o mână 
de ajutor, că fasolele iestea, mărunţele şi lustruite cum sunt, 
fug ca argintul cel viu printre degete…

GLIGORE: Dacă nu, că nu-mi prieşte fasolea.
TUDOR: Apoi că nu la masă te poftim. De ales era vorba.
GLIGORE: Dacă nici să le mănânc, nici să le aleg nu-mi 

place.
TUDOR: Mă rog… Şi, încolo, ce mai faci?
GLIGORE: Dă, ce să fac… Iaca, îmblu ca prostul trei zile 

cu o căruţă de pătlăgele; m-am jurat să nu răsădesc fir de 
pătlăgică în grădină, aşa m-am săturat de dânsele.

TUDOR: Ce nu le predai?
GLIGORE (uimit): Nu cumva îţi baţi joc de mine? Parcă 

mata nu ştii că şi ieri dis-de-dimineaţă, şi azi în zori de zi 
am fost cu căruţa în drum spre selpo, dacă acolo nici chip să 
răzbaţi. De câteva zile stau căruţele la rând, împănate una în 
alta, iar pe uşa selpoului, o lăcată cât o baligă de vacă.
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TUDOR: Cum, selpoul nu mai primeşte pătlăgele?!
GLIGORE: Nici să audă.
TUDOR: Da ce primesc ei?
GLIGORE: Coacăză… şi cornuţe.
TUDOR: Auzi tu! Da la fabrica din Ghindeşti n-ai în-

cercat?
GLIGORE: Lasă, badei, nu-ţi osteni gura degeaba. Şi azi, şi 

ieri, şi mai alaltăieri, când am văzut că nu-mi merge la selpo, 
eu, hai la Ghindeşti. Dacă acolo nici măcar să răzbaţi cu căruţa 
la rând, acolo-s numai maşini. Zeci, sute de maşini, numai 
că cei de la fabrică nici să audă de pătlăgele. Numai piersici şi 
sâmburi de cireşe – atâta primesc.

TUDOR: Apoi, dacă nu poţi scăpa de dânsele, du-le şi le 
descarcă acolo, la gheretă, sub şopronul cela…

GLIGORE: Taci din gură, badei! Fârnâitul cela de vân-
zător, când m-o văzut trecând cu căruţa pe acolo, o ieşit în 
drum şi-o început a hămăi la mine, că s-au trezit toate javrele 
din mahala.

TUDOR: Ce l-o apucat?
GLIGORE: M-o fi simţit, parşivul, că vreau să descarc şi 

o început a urla că el are de-amu vreo trei tone de pătlăgele şi 
că n-o să se ducă la dubă din pricina mea; că el, cică, are patru 
copii, pe când eu, cică, oi fi având numai trei.

TUDOR: Şi tu câţi îi ai?
GLIGORE: Păi, şase copii, badei! Amu, îmblu cu căruţa şi 

mă gândesc – păzea, măi Gligore, să n-o păţeşti! Mai dăunăzi, 
îmbla o ţigancă cu vrăjitul, şi fumeile care-s mai răsărite au cam 
fugit de pe-acasă, da a me, înceată din fire, s-o tot codit până o 
dat ţiganca peste dânsa, iar dacă te prinde ţiganca în casă, apoi te 
şi vrăjeşte, n-ai încotro! Şi ce crezi mata că i-o spus neveste-mii 
cioara ceea? Cică, m-o fi pândit drum de noapte şi каziоni dom. 



16

Amu, îmblu eu cu pătlăgelele celea pe drumuri şi mă gândesc –  
da ce crezi?… Că pătlăgica nu ştie multe – una-două, şi-i curge 
zama. Şi dacă-i curge zama, cine răspunde?

TUDOR: Fireşte, tu răspunzi.
GLIGORE: Nu, că eu nu-s prost. Eu am venit la mata, că-mi  

eşti brigadier, şi-ţi raportez: tovarăş Mocanu, ia aminte, pă-
tlăgica o crăpat. Zama curge.

Intră I o n e l  ud leoarcă, jonglând cu o minge de fotbal.

IONEL: Tatăi, poarta e de la butoi până la scaunul cela. 
Amu uite cum îţi aftonez un gol.

TUDOR: Mai lasă mingea ceea, Ioane, şi pune mâna pe 
vreun manual ceva. N-ai intrat anul trecut, poate măcar anul 
ista răzbaţi la vreo şcoală…

IONEL: Dacă manualele celea, nu ştiu cum naiba îs făcute, 
cu cât mai adânc cobori într-însele, cu atât mai prost ieşi de 
acolo.

TUDOR: Apoi asta depinde de elev – unul se prosteşte, 
altul, cu acelaşi manual, prinde la minte.

IONEL: Să ne ferească Dumnezeu de mintea celor ce s-au  
ridicat cu ajutorul manualelor moldoveneşti! Pe noi şi pe 
copiii noştri…

TUDOR: Mă rog, treaba ta, numai, vezi, tot gonind min-
gea, să nu ajungi şi tu a îmbla câte trei zile pe drumuri cu o 
căruţă de pătlăgele, cum îmblă omul ista, sărmanul…

IONEL (se face că de abia amu l-a zărit pe căruţaş): Hai 
noroc, bade Gligore! Te-ai vârât în ungheraşul cela, că nici nu 
te-am văzut la început.

GLIGORE (mulţumit): Să trăieşti, Ionele! Că, mă gândeam 
şi eu: ce Dumnezeu, o fi intrat băietul în anul nunţii de nu 
mai vede oamenii în jurul lui?

IONEL: De ce nu?… Dacă mi-ai găsi o fată să fie singură 
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la părinţi, iar părinţii să aibă maşină, să vezi cum îţi aranjez 
un liubov s pervî vzgleada…

GLIGORE: Auzi, bade Tudor, să ştii că-i mintios împeli-
ţatul ista al matale, mă mir că de ce nu l-ar fi primit acolo la 
învăţătură…

TUDOR: S-or fi temut profesorii, că pe aista, dacă-l scapi 
la bine, nu-l mai scoţi de acolo…

Mai scârţâie o dată portiţa. I o n e l  se uită printre frunze.

IONEL: Las’ că-ţi vine unul cu studii superioare, şi aiş-
tia cu studii superioare, când îi pui la muncă agricolă, fac 
minuni.

Intră F i m a . Vorbeşte dulce, legănat, imitând vorba populară.

FIMA: E-hei, d-apoi bună vreme şi pace bună la ’nea- 
voastră!

TUDOR: Să-mi trăieşti, Fiodor Fiodorovici. Cu plinul, 
cu deşertul?

FIMA: Trei bocete şi o baladă.
TUDOR: Într-o singură zi?
FIMA: Într-o singură zi.
TUDOR: Şi bocetele celea… Sunt ele de ceva?…
FIMA: Balada mai trebuie cioplită, da bocetele-s faine 

de tot. A. I. Ţurcanu, când o să le vadă, o să le pupe până la 
ultima virgulă. Ia fă-te mata cu urechea încoa.

TUDOR: A, nu. Că eu, când aud bocet, mă tulbur la inimă 
şi mi-i lehamite de toate.

FIMA: Da nu te tulburi deloc, pentru că-s cu umor. Bocete 
umoristice.

IONEL: O fi bătut-o, sărmana.
FIMA: Pe cine a bătut-o?
IONEL: Pe bocitoare.
FIMA: Cine a bătut-o?


