
 26 

U5: MENTALITATE       Oameni ciudaţi 
de Octavian Paler

*
 

 
Veneam dinspre munte, cu maşina, îmi povesteşte 

avocatul F. La vreo zece kilometri înainte de Sibiu, 

am rămas în pană. Şi cum nu era drum circulat, nu 

trecea nimeni ca să-mi remorcheze maşina. Într-un 

târziu, am zărit apropiindu-se un car cu fân. Când a 

ajuns în dreptul meu, m-am adresat ţăranului care 

mâna caii. 

-Unde duci fânul? 

-La târg. 

-La Sibiu? 

     Omul a oprit. 

-Dar de ce mă întrebi? E dincolo de Sibiu. 

-Şi dacă nu te-ai mai duce până acolo? 

-Cum să nu mă duc? 

-Îţi cumpăr eu fânul. 

-Dumneata? Păi ce faci cu el? 

-Îţi cumpăr eu fânul, şi în loc să baţi atâta drum până la Sibiu, mă remorchezi 

pe mine şi gata. 

     Omul m-a privit neîncrezător. 

-Vorbeşti serios? 

-Sigur că vorbesc serios. Cât face fânul? 

   Mi-a spus preţul. 

-Perfect. Uite banii. 

     Dar nu s-a grăbit să-i ia. 

-Şi cu fânul ce se întâmplă? 

-Îl descarci la marginea drumului. Din moment ce primeşti banii pentru el, 

înseamnă că-i al meu. 

-Dar dumneata ai vite? 

-N-am. 

-Atunci, ce faci cu fânul? 

-Îl las aici. 

-Să putrezească? 

-Să putrezească. 

-Dar nu-i păcat? 

-De ce să fie păcat? 

-E fân muncit. L-am cosit, l-am uscat. 

-Omule, la târg nu te duci să-l vinzi? 

-Ba da. 

-Eu te scutesc de o parte din drum. Mi-l vinzi mie. 

-E drept, dar la târg cine îl cumpără are nevoie de el. Îl foloseşte, nu-l aruncă. 

-Şi ce-ţi pasă? Important e că-ţi primeşti banii. 

-Îmi pasă.  

     Şi n-a vrut, domnule, să descarce fânul, a încheiat avocatul F. A dat bice 

cailor şi dus a fost. Unde mai pui că la târg risca să nu găsească un cumpărător. 

Ca să vezi, există oameni ciudaţi, incapabili să iasă din logica lor. 

 
(După  Octavian Paler, Judecăţi şi prejudecăţi: 289) 

Lexic 
ciudat, ă, i, e                                      

a cosi (esc) 
fân (n)                                        
a mâna                                         
a-i păsa (Îmi pasă.) 

a putrezi (esc)    
a scuti  (esc)                                         
târg, uri (n)                                  
vită/e (f)                                                                  
  

Prefixe 
incapabil  
neîncrezător                         
a descărca                          
 

Sinonime  
târg = piaţă, oraş         
 

Antonime 
•a încărca ≠               
a descărca 
•capabil ≠ incapabil 
 

Familii de cuvinte 
•remorcă, a remorca 
•risc, a risca 
 

Expresii 
•a bate drumul                            
•cât face?   
•Ca să vezi... 
•Ce se întâmplă? 
•Ce-ţi pasă? 
•Cum să nu?                                 
•a da bice                                                             
•din moment ce  
•dincolo de 
•E drept. = Aşa-i. 

•Important e că...   
•în loc să 

•în dreptul + G 
•într-un târziu 
•nu-i păcat?    
•pe lângă că = în plus                         
•a rămâne în pană  
•Şi dus a fost.                                                      

•Unde mai pui că ... ?  
                                                                                   

 

                                                 
* Octavian Paler (1926-2007) a fost un scriitor, jurnalist, editorialist şi om politic român. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1926
http://ro.wikipedia.org/wiki/2007
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I. Activităţi lexicale  
 

1. Cuvintele a putrezi, a rugini, a mucegăi, a se strica, a se acri, indică un anumit tip de degradare, 
specifică unor produse. Explicaţi ce înseamnă fiecare cuvânt, apoi folosiţi-le în fraze.  
 

2. Găsiţi antonime şi formaţi propoziţii cu ele: circulat, a se apropia, a se duce, a cumpăra, 
neîncrezător, serios, a descărca, muncit, a încheia, cumpărător, incapabil.  
 

3. Găsiţi sinonime: a veni, a povesti, a zări, a opri, a se duce, drum, a privi, vite, drept, a folosi, a încheia.  
 

II. Structuri gramaticale şi textuale (Forme ale oralităţii) 
 

A. Pronume de politeţe 
-Dar dumneata ai vite? 

 

tu dumneata dumneavoastră domnia voastră 

el     =    dânsul dumnealui dumnealui domnia lui/sa 

ea    =    dânsa dumneaei dumneaei domnia ei/sa 

voi  dumneavoastră domniile voastre 

ei     =   dânşii dumnealor 

 

dumnealor 

 

domniile lor 

ele   =   dânsele 

 

B. Povestirea la persoana I (Discurs direct) > Povestirea la persoana a III-a (Discurs indirect) G 2.16 
•Veneam dinspre munte, cu maşina, îmi povesteşte avocatul F. > Avocatul F. povesteşte că venea 

dinspre munte cu maşina... 

•a spune că.../ a zice că.../ a povesti că.../ a relata că.../ a explica că... 

•a întreba dacă/ ce/ cine/ unde/ cum/ de ce... 

•a vrea să ştie dacă/ ce/ cine/ unde/ cum/ de ce.. 

•a răspunde că... 

•a cere să.../solicita să…/ a ruga să... 

•a propune să... 

•eu, tu > el, ea; noi, voi > ei, ele 

•dumneata, dumneavoastră > dumnealui, dumneaei, dumnealor 
 

4. Transpuneţi fragmentul următor la persoana a III-a.  
Veneam dinspre munte, cu maşina, îmi povesteşte avocatul F. La vreo zece kilometri înainte de Sibiu, 

am rămas în pană. Şi cum nu era drum circulat, nu trecea nimeni ca să-mi remorcheze maşina. Într-un 

târziu, am zărit apropiindu-se un car cu fân. Când a ajuns în dreptul meu, m-am adresat ţăranului care 

mâna caii. 
 

C. Adresarea cu vocativul 
Omule, la târg nu te duci să-l vinzi? 
 

5. Găsiţi formele de nominativ  ale vocativelor subliniate:   

                                              
- Mamiţoo! Mam' maie! Tantii!  

- Mamiţo, nu ţi-am spus că nu se zice marinel?  

- Da' cum, procopsitule? 

- Nu e voie să scoţi capul pe fereastră, mititelule! 

- Ce treabă ai tu, urâtule?  

- Biletele, domnilor! 

- Ce faci, soro? Eşti nebună? 

- Puişorule, nu mai scoate capul pe fereastră!   

- Goe! Puişorule! Goe! Goe!     

- A căzut din tren băiatul! Ţaţo, mor!    

- Goe! Maică! Acolo eşti?          (I.L.Caragiale, Dl Goe)                                                                                                                             

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 
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D. Replici fixe şi expresii ale stilului oral  

Expresia Sensul Exemple 
Păi... 
Uite... 
Ba da ≠ Ba nu. 
Şi dacă + Cond. prez. ...? 
Cum să nu... ? 
E drept. (Dar...) 
Da’ nu-i păcat? 
De ce să ...? 
Şi ce-ţi pasă? 
 
Vorbeşti serios? 
Unde mai pui că...? 
 

= ezitare, contrariere 
= ofertă 
= contrazicere 
= propunere 
= confirmare 
= confirmare, concesie 
= întrebare retorică  
= solicitare argument  
= întrebare retorică  
 
= neîncredere  
= argument suplimentar  

 

-Îţi cumpăr eu fânul./-Dumneata? Păi ce faci cu el? 

Mi-a spus preţul./-Perfect. Uite banii. 

-Omule, la târg nu te duci să-l vinzi?/-Ba da. 

-Şi dacă nu te-ai mai duce până acolo?/Cum să 

nu mă duc? 

-Eu te scutesc de o parte din drum. /-E drept, 

dar la târg cine îl cumpără are nevoie de el. 

-Îl las aici./-Da’ nu-i păcat?/-De ce să fie păcat? 

La târg cine îl cumpără are nevoie de el. Îl 

foloseşte, nu-l aruncă./-Şi ce-ţi pasă?  

Omul m-a privit neîncrezător./-Vorbeşti serios? 

Şi n-a vrut să descarce fânul, a încheiat avoca-

tul. Unde mai pui că la târg risca să nu găsească 

un cumpărător? 
  

6. Transpuneţi dialogul dintre avocat şi ţăran în stil indirect.  

-Unde duci fânul? 

-La târg. 

-La Sibiu? 

   Omul a oprit. 

-Dar de ce mă întrebi? E dincolo de Sibiu. 

-Şi dacă nu te-ai mai duce până acolo?  

-Cum să nu mă duc? 

-Îţi cumpăr eu fânul. 

-Dumneata? Păi ce faci cu el? 

-Îţi cumpăr eu fânul, şi în loc să baţi atâta drum 

până la Sibiu, mă remorchezi pe mine şi gata. 

   Omul m-a privit neîncrezător. 

-Vorbeşti serios? 

-Sigur că vorbesc serios. Cât face fânul? 

   Mi-a spus preţul. 

-Perfect. Uite banii. 

   Dar nu s-a grăbit să-i ia. 

Avocatul F. îl întreabă pe ţăran unde duce fânul, iar 

acesta îi răspund că îl duce la târg. Avocatul 

întreabă dacă târgul e la Sibiu. Omul opreşte şi vrea 

să ştie de ce îl interesează, dar îi răspunde că târgul 

e dincolo de Sibiu. .............. 

  

7. Relataţi la persoana I o întâmplare personală.  
 

8. Comentaţi cele două mentalităţi surprinse în textul „Oameni ciudaţi”: pe cea a avocatului F. şi 
pe cea a ţăranului.  
 

9. Mentalităţi şi „etichete”. Citiţi textul de mai jos şi discutaţi cu colegii despre „etichetele” puse 
„celuilalt”. Daţi exemple din experienţa proprie. Eventual exemplificaţi cu bancuri.   
 

•Americanii sunt trăsniţi. 

•Englezii se caracterizează prin calm englezesc. Sunt lorzi şi gustă umorul englezesc. Flegmatici. 

Poate din cauza atmosferei: ceaţă, umezeală...                                                                                       

•Francezii - una-două fac revoluţie. Franţuzoaicele au şic.                                                                      

•Italienii mănâncă aproape numai macaroane. Toţi cântă la chitară. Italiencele se ceartă toată ziua.                                                                                                                                       

•Polonezii sunt foarte orgolioşi. Polonezele-s frumoase şi se fardează excesiv.                                   

•Scoţienii sunt foarte zgârciţi.                                                                                                           

•Unguroaicele au temperament.                                                   

•Ardelenii sunt înceţi. N-au simţul umorului. Moldovenii sunt moi Oltenii sunt şmecheri, soţi buni, 

gălăgioşi, geloşi, superficiali, întreprinzători, directori peste tot, deştepţi, frumoşi şi modeşti. 

•Bucureştencele ştiu să se îmbrace. Românul e născut poet.  
(După Laurenţiu Cernat, Idei de-a gata, Bucureşti, 1981: 130)  
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10. Căutaţi pe Internet glume şi bancuri pe diferite teme. De exemplu, bancuri cu... ardeleni 
(www.gloome.ro), olteni, moldoveni etc.  
 

Banc cu ardeleni 
 

Doi ardeleni tăiau o bombă cu ferăstrăul. Vine al treilea şi îi întreabă:  

-Mă, da' dacă explodează?  

La care ceilalţi:  

-Apăi nu-i bai, că mai avem una!  
 

 

11. Citiţi secvenţele următoare şi dezbateţi problemele prezentate de Octavian Paler.  
 

a) Românii vor să fie optimişti chiar când nu mai pot avea o speranţă precisă. Îndoielile le displac. Îi 

deranjează, îi supără. La noi, Descartes n-ar fi făcut carieră cu al său „mă îndoiesc, deci exist”. Mie mi 

s-a reproşat foarte des că sunt „prea” sceptic, că am „umori negre”. Ceea ce e numai în parte adevărat. 

Căci „umorile mele negre” au nevoie de lumină. Nimic nu mă exaltă ca soarele verii (În verile 

normale!), ca mirosurile tari pe care le răspândesc ierburile toropite de căldură. Dacă nu sună 

caraghios ce spun, disperările mele nu sunt putrede, au un nucleu vital; sunt o formă mai radicală de 

speranţă, care refuză eşecurile. 

 

b) [Bătrânii] încearcă să-şi ascundă neputinţele şi handicapurile. Nu le place să admită că au pierdut 

pasul cu ceea ce e nou. Că au devenit cam anacronici, că sunt nişte „vechituri”. De aceea îi linguşesc 

pe tineri ca să le demonstreze că gândesc „tinereşte”. Sau devin plictisitori cu sfaturile pe care le dau, 

pentru a compensa printr-o presupusă „înţelepciune”, dată de experienţă, decadenţele biologice. Nimic 

nu le place mai mult bătrânilor de vârsta mea decât să fie minţiţi că timpul nu le-a uzat aptitudinea de 

a se adapta schimbărilor. Cazul meu e, oarecum, ciudat. În primul rând, nu dau doi bani pe 

„înţelepciune”, pe „măsura”, marea diversiune a grecilor. Am ajuns demult (din păcate, târziu) la 

concluzia că nu înţelepciune trebuia să-mi doresc, când îi studiam în adolescenţă pe cei şapte înţelepţi 

antici, ci „nebunia” de a îndrăzni „fără măsură”, de a visa „fără măsură”, de a crede „fără măsură”. 

Apoi, „analfabetismul” meu tehnic m-a condamnat să nu pot folosi un calculator; şi nici cu telefonul 

mobil nu mă descurc prea bine. Deci, e fatal să rămân, în acest domeniu, un retrograd. 

 

c) [Tinerii] Nu mi se pare că tot ce e „nou” e „superior”. În America mi-am dat seama că, în timp ce 

într-o catedrală gotică din Evul Mediu ai o ameţeală metafizică, într-un zgârie-nori ai doar o ameţeală 

fizică. Aşadar, cu riscul de a fi socotit „învechit”, termen care nu-mi displace deloc dacă mă gândesc 

cum s-au „demodat” cei „şapte ani de-acasă”, recunosc că sunt lucruri pe care nu le pot aprecia la 

tineri (cel puţin, la cei pe care îi văd la televizor). Mai nou, constat că nu se mai vorbeşte despre 

„iubire” (cuvânt perimat!), ci despre sex. Ei bine, eu mă tem că aici nu e o simplă schimbare de 

vocabular. E o trecere de la un mister (singurul care te poate ajuta să înţelegi de ce spaniolii au redus 

numărul muzelor, de la nouă, câte imaginaseră grecii, la trei, Dragostea, Viaţa şi Moartea) la 

fiziologie. Din pricină că judecă prea pragmatic, mulţi tineri îmi par sortiţi să socotească viaţa nu un 

drum între o naştere şi o moarte, pe care cauţi un sens, ci o poveste banală în care contează doar 

„joburile” şi „banii”. Pe scurt, faptul că mă simt deseori „anacronic” nu-mi dă nici un fel de complex. 

Dimpotrivă, îmi dă posibilitatea să văd mai bine că, azi, aproape toate valorile care pot face diferenţa 

dintre „o biografie” şi „un destin” sunt în criză. Ce va urma într-o lume în care nu mai există, se pare, 

„idealuri”, ci doar „interese”?      (După Octavian Paler, Cotidianul, 18 august 2005) 
 

12. Pe baza informaţiilor din textile citite, încercaţi să faceţi un portret al autorului.  
 

13. Comentaţi:  
 
Vin dintr-un colţ de Europă unde efuziunile, lipsa de reţinere, confesiunea, mărturisirea imediată, 

nepoftită, impudică sunt de rigoare, unde toţi ştiu totul despre toată lumea, unde viaţa în comun se 

reduce la o spovedanie publică, unde secretul este de neimaginat, iar volubilitatea frizează delirul.  
(Cioran) 

http://www.cotidianul.ro/farame_i-1945.html

