ABSURDUL RĂZBOIULUI ŞI SUPRAVIEŢUIREA, PRIN REFUGIU
EPISTOLAR, ÎN UNIVERSUL „DE ACASA": JURNALUL VERSIFICAT
„DIN RAZBOr (20 V - 26 XI 1942)' AL DIACULUI PETRU FODOCA
DIN CIZER. JUDEŢUL SĂLAJ

Patrimoniul Secţiei de istorie contemporană a Muzeului Judeţean de
Istorie şi Artă Zalău deţine, din anul 1988, două interesante piese documentare: un jurnal versificat de front şi o carte poştală militară expediat[t de pe frontul din Răsărit. Ambele piese sunt datate 1942 şi au aparţinut diacului Petru Fodoca din Cizer, judeţul Sălaj (inv. 426 a, b, I.M.C.).
Prima şi cea mai importantă piesă se prezintă sub forma unui caiet
şcolar, liniat, cu 27 de file, scrise pe ambele feţe cu cerneală albastră*.
Iniţial, caietul a avut 32 file ,dar 5 s-au pierdut, probabil prin degradare mecanică, înainte de anul 1988, când piesele au fost donate instituţiei
noastre de către muzeograful arheolog Dumitru Gh. Tamba, rudă prin
alianţă cu Petru Fodoca (bunicul soţiei sale) (7.VII.1911 l 7.XI.1986).
Prin eforturile unuia din semnatarii acestui articol (I.O.) s-a reuşit
identificarea, într-un sat din apropierea Cizerului, Şeredeiu, a încă uneia
din copiile caietului original.
După informaţiile noastre, aceste cântece („verşuri") de cătănie erau
destul de bine cunoscute în zonă, atât în varianta scrisă, cât şi în cea
orală, diacul Petru Fodoca fiind unul dintre vestiţii animatori ai „habelor" (şezătorilor) din Valea Crasnei superioare, până târziu, prin anii
1975. In acest mod a fost posibilă reconstituirea întregului conţinut al
caietului, filele 1-4 (cântecele („verşurile") 1-4 şi 5 (primele 8 din
cele 11 strofe).
Din primele 5 cântece cel mai expresiv ni se pare al 3-lea, cu deosebire strofele 2 şi 3: „Aşa-mi vine un dor şi un plâns; / Unde-am fost,
unde-am ajuns / Din Ardealul cu vâlcele / în Rusia-ntre şrapnele I Din
braţele nevestii / 1n prăpastul Rusii (i) / De la scumpa mea soţie I In
bolşevica Rusie /".
Tema înstrăinării, însingurării şi a dorului copleşitor faţă de casă şi
familie este prezentă aproape în fiecare cântec. Spre exemplificare, cântecul G, versurile 3 şi 4 din strofa 3: „De când de-acas-am plecat / Vai,
că mult m-am streinat" /. La fel, oroarea faţă de grozăviile unui război
absurd, prezentat amăgitor de propaganda invadatorilor drept bătălie pentru „cruce, credinţă şi civilizaţie": „Nimenea din satul meu/ N-ajungă unde
sunt eu, / Nici acela ce-mi vrea ră~ / Să nu vie unde-s eu /" - C.7,
strofa 4; „Pe-aici, verişor, e rău, Că vin găini tot mereu, / Vin ~ăinile
ruseşti / Când le-auzi îngălbeneşti /" C. 7 - strofa 6; „Viaţa îi grea
*

Deşi

caietul provine din arhiva familiei Fodoca şi conţine cântecele (verîn stil populnr ale diacului Petru Fodoca, totuşi scrisul nu este al autorului. Vezi, pentru comparaţie, în anexă, mostrele de grafie din caiet şi cartea
poştală militară scrisă cert de Petru Fodoca.
şurile)
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pentru noi / Cei ce suntem în război, / Pentru toţi viaţa-i grea / Câţi se
găsesc aicea / Şi civili şi militari / Duc viaţă cu amar I (...) / Casele sunt
prăpăd.ite / Satele sunt pustiite,/ Copiii de foame mor / Maicile strig-ajutor, I Ajutoare mereu vin / Că le trimite Stalin I Cu tunul, cu avionul, /
De tremură pământul". „Vin avioane jemând / Şi lasă grenade-n vânt, /
Când grenada jos soseşte Tot ce-i viu se· prăpădeşte." f' C-8, - strofele

I

6-11 şi: „Pământu-i aproape tot şes, I Cer senin, dar tună des, / Tună
des şi des trăzneşte, / Vai de-acel ce-l nimereşte. / Fulgerile nu-s curate/
Că nu·-s de Ilie date, / Aceste trăznete vin I Trimise de la Stalin, / De
la Stalin cel turbat / El religia o strioat, / Biserica o zdrobeşte, / Pe Isus
îl prigoneşte" /.
·.
Unul dintre cele mai interesante cântece, din punct de vedere documentar-istoric, este numărul 15 („Călătorie din război - La toţi ai mei"),
un adevărat jurnal de călătorie: din Cizer, prin Tăşnad, Ungaria Veche,
Slovacia, Cehia, Polonia, Ucraina, Bielorosia, până pe câmpull de luptă
de la Ktirsk-Orel, în Rusia nesfârşitelor stepe.
„Am mai mers vreo săptămână / La Iablotsknoje comună, / Aici iar
ne-am aşezat / Pe un timp mai 'ndelungat. / Aici bătrânim mereu I Că
traim cu mare greu, / (... ) / Când septemvrie a sosit / Pe-aici vorbeau
de conced, / Par când fu ziua de nouă / Ce conced ne trebe nouă, / Căci
în zorii cei de ziuă /, A-nceput ioc ofensivă / Şi atunci să vezi, măi frate,
/ Turiul rusului cum bate, / far când tunul bubuieşte I Tot în cale pră
Eădeşte / (... ) Când toate astea le priveşti / De tânăr î.mbătrâneşti! I( ... )
Şt până-n şasăsprezece / Donul nu l-am putut trece /, Morţi, răniţi sunt
sute, mii, / Vai şi-amar de cei ce-s vii." /.
In ·cântecul 19-15 VII 1942 - la soţie, Petru Fodoca se arată senin,
împăcat cu soarta, „mai fericit": „De când m-am mărturisit / Mă simt
mai fericit / Nu mi-i aşa frică de moarte / Cum îmi era mai înainte /".
Un detaliu inedit despre acest moment este fumizat ÎI]j strofa 7 şi 8:
„Când, dragă, m-am spovedit / Cu Dumnezeu am vorbit, / Că popa a
fost unguresc, / N-a priceput ce vorbesc. / Insă bunul Dumnezeu / A
ştiut tot gândul meu" /. De notat că obsesia nemărturisirii, a dezlegării
de păcate, l-a urmărit tot timpul pe cel plecat să lupte „pentru cruce" în
„bolşevica Rusie". In acest sens, este semnificativă şi cartea poştală militară, expediată preotului gr. cat. Dumitru Pop din comuna natală, Cizer:
„!mi pare foarte rău, D-le părinte, că am venit din comună neîmpărtăşit
cu sfânta taină a cuminecăturii. Aici nu am unde să mă împărtăşesc. Că
din sfintele biserici bolşevism.ul şi....a făcut cea mai mare bătaie de joc. Nu
cred ochilor ceea ce văd".
O imagine plastică a războiului din Răsărit, văzut de un ţăran român,
rătăcit într-un conflict străin de el este realizată în cântecul 24 („De pe
malul râului Don - La toţi") din 25 IX 1942. De observat că, printr-un
simţ ancestral, Petru Fodoca presimte că acest moment al încăierării de
pe Don va schimba soarta războiului şi participanţii se vor întoarce la rosturile lor de acasă. Ceea ce s-a şi întâmplat: dezastrul de la Cotul Donulu1 care corelat cu cel de la Stalingrad, a schimbat cursul războiului:
'
. cea„Pe' o margine
a Donului / Stă armata Neamţului, / Iar pe marginea
laltă / Stă a Rusului armată./ Iar. a Neamţului armată / Cu honvezi amestecată / Tot mereu la ruşi trimite / Boambe ce fac multă moarte / (... )
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Nici a Rusului ·armată f'Nu doarme, ci stă ş~aşteaptă~ /'Ziua, noaptea ne
I La. fel, după cum primeşte <~ ..) :ne trei s~ptămâni încoace I
Mare. luptă .aici se face f (. ·.. ) Doamne, ciuntă aeest 'război / Să· ne-it·toarcem iar 'napoi I La a noastre case dragi /; La Soţii şi copilaşi La copii şi
la femei /, Orişicare la ai săi" /.
•' în aceiaşi t~rmeni este căinată soarta vitregă a mamelor şi a feciorilor
lor plecaţi pe front: „Vai de maica cu feciori, / Că plânge de multe ori, I
Ea se trudeşte şi-i creşte / Statu-i ia şi-i foloseşte, / Cum m-a luat şi pe
mine / Şi m-a dus în ţări străine I Să mânc pâne nesărată / Prin Rusia
blestemată. / (... ) Of, de-ar da D-zeu un foc / Ca să sece Donul tot, / Apa
din Don de-ar seca /Mulţi voinici s-ar libera" / C. 26.
Despre medicii militari, care - siliţi să lucreze în condiţii precare,
de f.i:on t -:: se .sţr,ăduia-µ să salveze de. la moarte cât mai mulţi. combatanţi,
fără a mai avea timp de psihicul fragil al pacienţilor lor, Petru Fodoca
are o părere execrabilă, e~plicab~~i).. prip. rqenţaljt.aţea celui prins în capcană (în acesţ. caz; rc}zboiul „crâncen .de pe' Don)„ bănuitor şi neîncreză
tor în tot ceea ce reprezintă semnul autorităţii~ „Intr-o lună am umblat/
La pansat şi la legat; f La·runa: m-ain"vindecat /'Şi de doctori am scăpat./
Doctorii cei militari. / Sunt ca nfşte lnăcelc:i.ri, I Mai cu drag aş vrea să
pieiu / Decât să mai merg la ei. l Aşa taie.in soldaţi / Ca oamenii porcii
graşi /Doamne, mult am suferit /.Cât timp·ei m-au lecuit." / C.27 15 X 1942, La. soţie.
·· ·
· . · · „.
··
·
·
Poate matr~~ qecât, taăte·gre:utăţile"ră?boiului:'·este dorul după soţia
rămasa· acasă: ·:: „ ·
·
:
·• · ;. ·
J.,Nu mi-i greu, dar mă omoară / Dorul vostru, soţioară / Nu ştia,
simţeşti tu, ori ba, / Ce-i la inimioara mea" i / Dragă, pe inima mea /
O arde dragostea ta / Inima mea· veştejeşte, / Dorul tău o prăpădeşte.
I Unde sunt nu-i t.are ,g,reu / Pe n-aş avea dorul tău. / Dar dorul tău e
cu mine/ Şi mă omoară· c,u"*île /". - C.30 - 15 XI. 1942. La soţie.
Din cauza dorului mistuitor, orice cuvânt venit de acasă, neconform
cu aşteptările destinatarului, c~p.ăţă. propor.ţii: eatastrofale: „Cu aşa cuvinte grele / Răspunzi, tu, scrisorii ;mele? f''La·' asta·. nu m-am gândit / Că
surutJ aşa prăpădit / Cum tu/ ·d't'<lgă~ s'Ocote·şti~" f D,ar griji să nu-ţi bă
nuieşti. /" (Aici sensul, .~tţ. ,ay:ettţ~ât9r.:''V.e?;i. să "n.'u-ţi pară rău, să nu
regreţi n.n.).
·
, ;; · ·
.„,„.
Versurile finale ale · acestriţ ·ulti:rt'l' · cantec:· sunt antologice, prefigurând crezul testamentar, a;r:ti~tie.'.Şî etk,· ~f ~elµi, ca.re a scris Cel mai iubit dintre pământeni, Marin Preda: ,„„Dacă. dragoste nu e, nimic nu e".
lată şi crezul - păstrând, evident, ·propdrţiHe, diacului gr. c.at. Petru Fodoca, ţăran român de 31 ani, din'. s-atul 0~,:"judeiţul Sălaj**, trimis să
lupte ca honved. într..:o al'.ni.a.t~'ştr~Hnă, aepă,rte de casă, într-o ţară şi mai
străină, Rusia. Singurul .lui .~pdjin i:iioral io. acest univers ostil este satul
natal (cu tot ce cuprinde: . casa; .soţia~„ fifoele, rudele, vecinii, preotul,
„toţi"). Dacă şi această legătură se ttlp·e:„i:itund
ht.(inai
rămâne nimic:
.:·. _...
..
: .. ,

cinsteşte

r

r

,

. ' : :• „ :

.: ·.~· .

•• In perioada 8 septembrie 1940 -'- ·16 octom'.bl"ie' · 1944, Cizerul, ca urmare a
Diktatului de la Viena (30 aug. 1940), s-a aflat sub . stăpânir~a Ungariei. .Graniţa
arbitrară cu România trecea nu departe de hotarul sat!Mm;' 'pe' ·fa· sud' tfe 'Ciucea.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

CORNEL GRAD -

362

IOAN OROS

„Dacă-i socoteala aşa, / Nu-mi mai scrie, draga mea, / Şi mei poc
nu «mi~ mai trimite /Că din poştă nu-l voi scoate. / (... ) Că nici eu nu-ţi
voi mai scrie / Până când te voi şti vie; / Dacă nu-i iubire, nu-i / Mai
mult nu ştiu ce să-ţi spui" /. (subl. n.).
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ANEXE:

1. Cântecul de

despărţire

de

soţie şi fetiţe

când a.m plecat la

Adio, puişorii mei iubiţi, adio!
Adio, voi rămâneţi să plângeţi in urma mea,
Mă duc de-acum pe-un drum nefericit, adie/!
Adio, n-am, ce· face c-aşa-i soarta mea,
Căci lângă vrn eu am simţit
Fiorii dragostei dintâi,
Dar nu pot să mai rămân.
Adio, scumpa mea soţie, adio!
Adio, eu mă duc, iubito, la război,
Mă duc de-acuma, Olă duc spre Rusia, adio!
Tu rămâi, tu rămâi să plângi în urma mea,
Căci lângă tine .am simţit ... (lipsă in text).

2. Din

război

Rusia,. 20.V. 1942
(La soţie)
Soţie dragă, cartea mea
Găsească-te voioasă
Şi să grijeşti cât vei putea
De ce este pe-acasă.

Iar despre mine, draga mea,
Deloc să nu fi-ntristată
<:ă Dumnezeu şi ~e pe-aici
Mă. va scăpa odată.
Pe aici, dragă nu mi-ar fi rău.
Cu costul o duc bine,
Numai de asta trece greu
CA-i gândul meu la tine.
Mi-ai scris, soţie, într-o cartel
Că eşti .bolnavă foarte rău;
Eu de-atunci, dragă, la tine
Mă tot gândesc mereu.
Ce vei mai putea face,
Iubita mea soţie,
Iar cum eşti bolnavă
Pe-acasă ce-o să fie.
' Scrisoare. carte poştală
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Ştiu ·că al tău tată
Multe-ţi va lucra,
lnsă nimica mi face

Cum eu ţi-aş ajuta.
Dar nu fi supărată
Că bun e Dumnezeu
Şi iar voi veni, dragă,
Să-ţi fiu ajutor ei.I.
Pân-atuncea, dragă,
Hi zic la revedere
Şi-a noastre dragi fetiţe
Să-ţi fie mângâiere.
Voie

bună,

scumpa mea

soţie şi feţiţe

. . '. .

· 3. Din

.

dragi.

Vă sărută

cu dor, Petro.

război

Rusia, 30.V. 1942

.(L3 .soţie1
Frunză verde de· bUjor · · ··
Să scriu carte-mi vine dor,
Iţi scriu ,draga mea soţie,

· Din

'

depărtata Rusie; ·
Aşa ... mi vine un

dor şi-un plâns,
. Unde--am fost, unde..,am ajuns,
Din Ardealul cu ·Vâlcele
ln Rusia-ntre şra(p}nele.
Din braţele nevestii
In prăpastul Rusii(i),.
De la scumpa mea soţie
In bolşevica Rusie. •·
De la părinţii iubiţi,
De la socrii mei ·doriţi,
De· la· fraţi, de la surori,
De la dragii mei şogori2,
De la scumpele· cumnateAm venit foarte. departe.
Am trecut multe hotară
Şi-am ajuns in depărtare.
··Am venit spre tăsărit,
lil Rusia m-am oprit.
M-am ·oprit in Rusia,'
·.. •Unde~i ieftină moartea.
Insă bunul Dumnezeu .
Nu mă va lăsa·la rău,
Dumnezeu imi v-ajuta
Şi de p-aici 'c,i scăpa.·
Nu suntem noi cei dintâi
Care suntem in război;
Au mai fost şi or mat fi
Până: oameni or trăi~·
Când asta carte am scris
Dvrul vostru m-a cuprins.
Do!'ul tău, .şoţia mea, ·
Dorită Veronica.
11 Cumnaţi

(ardelenism), orig. rnagh.
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Dor de l-a mele fetiţe,
le ştiu că sunt micuţe,
De draga Veronica
Şi de scumpă Mărioara.
I•:u vă doresc prin scrisoare
Să aveţi zile uşoare.
Al tău .·soţ scrie cartea,
HCll"lved3 Petru Fodoca.
.

Vă sărut

cu drag,

Că

puişori iubiţi.

4. Din

război

Rusia, 2 VI 1942
(La vărul Duma Flore)
Să .ţeriu

carte-mi vine dor

Ţie, ·dragă verişor,

Iţi scriu asta cărticea
De-aici de prin Rusia.
Iţi scriu carte cu mult dor
Ţie, dorit verişor.
Te ştiu Flore si pe tine
Că eşti străinat ca mine.
·De l-ai nostru sat iubit
Şi de tatăl tău dorit.
Şi de Iubiţii tăi fraţi,
De vere şi de cumnaţi.
Şi de socru şi de soacră
Şi de soţia ta dragă.
Ţi-ai c·lăsat scumpa soţie
. '·Şi plecaşi la datorie.
Ştiu; vere. că ţi-o fi dor
De dragul tău puişor;
· De dragă suţia ta
C-ai"lllsat-o sin!!urea.
'' Şi· eu, verişor iubit,
•. ·Am·venit spre răsărit
Şi· de-aici din depărtare
· Ţi-am mai trimăs o scrisoare.
Nu .~iu, verişor iubit,
Dacii cartea ai primit;
Că ·răspuns n-am căpătat
Sau, poate,· că nu mi-au dat.
Câ'.nd astă carte-i primi,
Te rog, verişor, să scrii
De· Ia noi cu cine eşti
L:'
Şi să-mi scrii cum mai trăieşti.
Asta carteo-o scriu cu dor,
1' Al tău· iubit verişor,
Cu mult dor iţi scriu cartea,
Honved Petru Fodoca.

Te .c;alut cu mare dor·.. şt. drag, scump al meu
care te ... (lipseşte în text). ·.
3 Ostaş,

soldat (maghiarism)
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RĂZBOI

război

Rusia, 4. VI. 1942
(La suţie)
Dragă nevăstuţă
Şi scumpi puişori,

Eu pe-aicea, dragă,
dori să mor.

N-aş

Eu, de la Dumnezeu,
Atât îmi doresc
Ca-n această lume
Să te mai găsesc.
Lângă puişorii care
Imi rup inima.
Lângă Veronica
Şi Mărioara.

te găsesc dragă
La a mea căsuţă,

Să

SănŞtoasă şi veselă,
Scumpă nevăstuţă.
Să

ai

lângă

tine
mele
Care-s prea slăbuţe
Şi prea rriititele.
Fetiţele

Fii cuminte, dragă,
mereu
Ca să ne ajute
Bunul Dumnezeu.
Roagă-te

Nu-ţi

pierde nădejdea,
Nu te supăra,
Că bun e Dumnezeu
Şi ne v-ajuta.
Vom tnvinge odată.
Şi cu Rusia
Ş-oi veni ,soţie,
Iar la casa mea.

lri scumpa' mea ţară,
tn Ungaria,
tn dragul Ardeal
Iar oi inti.Jrna
ajutor, dragă,
Iar eu iţi voi fi
· Cât pe asta lume
·Vom mai vieţui.
Şi

Al tău iubit soţ,
Petru Fodoca,
Iţi scrlu asta carte
Chiar din Rusia.

Vuie bună, scumpele mele s'oţie şi fetiţe.
Cu drag, Petru.
·
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război

Rusia, 7. VI. 1942
(La soţie)
Stând pe pajişte-nverzită
Cu gândul l-a mea iubită,
La nevasta mea cu jele
Şi la fetiţele mele.
Iau peniţă şi hârtie
Şi cu drag încep a scrie,
Scriu cu dor Şi scriu cu jele
Mult doritei scumpei mele.
Scriu de-aici din depărtare
Scumpei mele soţioare.
De când de-acas-am plecat
Vai, că mult m-am streinat,
Numai bunul Dumnezeu
îmi este ajutorul meu
Şi nădejdea de mai bine
Ca să viu iară la tine.
Bine..:i este oarecui.
Că-i acasă lâng-a lui,
Nici mie nu-mi-i rău,
Dar gAndesc la voi mereu.
Nu mi-i greu, dar greu m-apasă
Dor de voi şi de pe-acasă,
Inima zdrobită-mi este,
Dorul vostru o zdrobeşte.
Dorul care pe obrazul meu
Face ca să curgă lacrimi tot mereu,
Este durul de la voi
Doriţi puişorii mei.
Dorul cel ce ,,;ne-ntâie
E de Ia tine soţie,
De la voi trei puişori,
De l-a tale dragi surori.
De la a tăi fraţi iubiţi,
De la socrii mei doriţi,
De l-a mei părinţi, surori,
De la fraţi, de la şogori.
Draga mea soţie, nu te supăra,
Că şi dorul greu se va termina,
Când eu la voi oi veni
Şi-mpreună vom trăi.
Până

Te

atuncea, puişor,
cu mare dor. Fc.'doca Petru.

sărut

7. Din

război

Rusia, 15 VI 1942
(La Boca Gheorghe,
Frunză verde pelinitA
Dorit verişor Gheorghită,
De la mare depărtare
Iţi trimit asta scrisoare.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

verişor)

}.DSURDUL

RĂZBOIULUI

INTR-UN JURNAL DE

RĂZBOI

367

şti vere despre mine
Că până acum sunt bine,

Vei

Am primit scrisoarea ta
Şi îţi mulţumesc de ea.
Ce mi-ai scris am inţeles,
Nu ştiu cum să-ţi mulţumesc,
Că tu, verişor iubit,
Văd câ nu m-ai părăsit,
Că ajuţi soţiei mele,
Tu simţeşti că io-s în rele.
La lucru m-ai ajutat,
Foarte mult m-ai bucurat
Nimenea din satul meu
N-ajungă unde sunt eu.
Nici acela ce-mi vrea rău
Să nu vie unde-s eu.
Cine nu crede ce-i rău
Pe drumul care sunt eu,
Dumnezeu sfântul ferească
Să ajungă să păţească.

Pe-aici, verişor, e rău,
Că vin găini 4 tot mereu,
Vin găinile ruseşti
Când le-auzi îngălbeneşti.
Dumnezeu ne va ajuta
Şi de pe-aici oi scăpa,
Şi rn-oi mai întoarce iară
In mult dor1ta mea ţară,
In cc.muna mea dorită,
La căsuţa mea iubită,
La soţia mea cu jele
Şi la fetiţele mele.
Oi veni vere la tine
la toţi care-mi vreau bine,
cu drag i-oi săruta Asta-i la inima mea.
Roagă-te, vere, mereu
La prea bunul Dumnezeu
Ca să scap şi eu din rele.
La scumpă soţia mea
Ce-o am lăsat singurea
Şi Ia tine verişor,
La cumnate şi şogori,
Şi
Şi

Că şi tu-i avea folos
Dac-oi scăpa sănătos,
De-oi scăpa să viu odată
La care cu drag ro-aşteaptă.
Jţi scriu cartea cu peniţă,
Mult doritul meu văr Ghiţă,
A scris asta cărticea
Honved Petru FCJdoca.

Voie

bună,

dorit

şi

dragul meu

văr,

Gheorghe. Cu drag, Fodoca Petru.

• Avioane, în jargonul cazon
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6. Din

IOAN OROS

război

Rusia, 18 VI 1942
(La soţie)
Iar m-a ajuns un dor greu
mai scriu la puiul meu,
La scumpa; mea !l_oţioară
Că dorul ei IJ'lă omoară.
lţi scriu, dra~ă. asta carte
Că dorul tău rău mă arde
Şi mă mai arde un dor
De sculT1pii noşt'i puişori.
De dragă·Vi'orica,
De scumpa Mărioara,
De tine· sc,ţi'a mea
Că te-ain lăsat· singurea.
Te.-am lăsat soţia mea
Să. trăieşti cum vei putea.
Pe tine te-am părăsit
.Şi dep::irte am venit.
Am VP.nit în Rusia
Să lupt· pentru ţara mea
Şi· să lupt pentru credinţă,
Pentru religia :sfântă.
Viaţa ii grea pentru noi,
Cei· ce suntem în războiu,
Pentru toţi viaţa-i grea
Câţi se găsesc aicea.
· Şi civili, şi militari
Duc viaţa cu amar.
Toţi· pe:-:ai'ci se rtăcăjesc
Şi foarte cu greu trăiesc.
Casele· suÂt prăpădite,
Satele• sunt pustiite,
. Copiii de foame mor,
,Maicile strig-ajutoru.
Aj)ltoare mereu vin
C~ le trimite Stalin,
Cu ti.Jrilil, cu avionul
De- tremură, pământul.
Vin· avioane iemând5
Şi· Iasă grenada-n vânt,
Când grenada jos soseşte
Tcit ce-i viu se prăpădeşte.
Şi mie. mi-a fost sortit
Ca să fju ·acoperit
De pământ ce-u aruncat
Grenada. când a picats.
Dar Dumnezeu m-a ferit
Şi nimic rău n-am păţit,
· Nimic nu mi s-a ntâmplat,
.
Numai m-:oim cam speriat.
Frunză verde ele trifoiu
Vai de cel ce-i in războiu,
. N~are-un' pic de stâmpărare7
··Nici când şade la mâncare.
Să

:

.~

5 Gemând (ardelenism)
s A căzut (ardelenism)
' Linişte, repaus
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Vin avioane pe sus
Care-s trimese de Rus
Şi lasă ~ranade grele
C~ aduc moarte cu ele.
:!\foi in orişice loc stăm
Gropi in pământ ne facem,
for noaptea in gropi dormim,
Că pe pământ nu-mlrăznim.
Dar drăguţul Dumnezeu
Nu mă va lăsa la rău,
DuITlnezeu îmi va ajuta
Şi la voi oi inturna.
La voi cei trei puişori
C;i mă usc de-al vostru dor,
De-aici din străinătate
Eu vă doresc sănătate.
Voie bună, dorită soţioară
Cu drag, Petru.

9. Din

război
Ru~ia. ?.!'i

VI 1942

ţie,
Scumpă şi dragă o;oţie,

.• De departe. iti scriu

De depaFte din Rusia
Unde-i ieftină moartea.
Ştie bunul Dumnezeu
De-oi mai vedea ce-i al meu,
Ştie numai cel de sus,
Iar tu, dragă, dă-mi răspuns.
Şi te rog, dragă, aşa,
Ascultă-mi rugarea mea:
Pâr:iă mă vei .şti c~-s viu.
Scliinpă drăgă să-mi mai scrii,
Iar dacă-i primi vreo veste
C-al tău soţ nu mai trăieşte,
Iar când sigură vei fi
Că nu mai sunt printre cei vii,
Să mergi la popa în sat
Si să-l spui 'c~am răposat.
·Să ceteaseă rugă'ciuni
Şi să~mi ceară iertăduni

Oe. Ia fri.u:iza cea de vie
Şi de. la tine soţie,
De la fe.tiţele mele
Ce le ·lăsai mititele,
De la scumpii mei părinti.
De la„ soc11i; cei .doriţi,
De la unchi, de la mătuşi,
~e l-a mele surori dulCi,
De la fraţi, de la şogori,
Şi de la scumpii mei veri.
De la scumpele cumnate,
De la. nepoţi şi nepo:;ite„ „
24 - Acta Mvsel Porolluenals voi. XIX 1995
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De la scumpii mei nănaşi
Şi de la prietinii dragi,
De la iarba dintre spini
Şi de la ai mei dragi vecini.
Să mă ierte de-am greşit
Cât cu dânşii am trăit,
Ca şi bunul Dumnezeu
Să iet"te păcatul meu.
Iară tu să faci aşa,
Scumpă soţioara mea:
Păr frumos să despleteşti,
Pe mine să mă jeleşti,
Că eu ţi-am fost soţ iubit
De Dumnezeu rânduit,
Cu mine te-ai cununat
Şi puţin laolaltă am stat.
Iar, apoi, din când în când
Să-ţi mai aminteşti prin gând
Şi să zici cu glasul tău
Să mă ierte Dumnezeu.
Vă trimit aceste şirei
De ziua plecării mele,
Când de mine dor va arde
Să cetiţi aceasta carte:
Sărutarea mea să vie
Mult dorita mea soţie,
Iar sărutările mele
Să atingă buzele tale.
Iar pe-a mele dragi fetiţe
Să le sărut in guriţă,
J<;u, care am scris cartea,
Honved Petru Fodoca.
Voie bună, scumpa mea
Cu drag, Petru.

10. Din

soţie şi fetiţe.

război

Rusia, 28. VI. 1942

(La şogori şi şogorene)9

Având puţin timp de stat
Să mai scriu m-am apucat,
Să mai scriu câteva şire
Cu dragoste şi iubire,
La doritele cumnate,
Că mi-i dor de ele foarte,
Şi la scumpii mei şogori,
Că şi de ei duc mult dor.
(La Ioan)
Mai întâi, în poezie
Ţi-oi scrie, Ioane, ţie;
Ţie, scumpul meu şogor,
Că de tine duc mult dor.
1
9

Rânduri
Cumnate (ardelenism), orig. magh.
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Te

ştiu şrieoraş pe tine
tu, dragă, nu eşti bine,
cum trăieşti tu nu-i traiu
Numai dureri şi tinzaiu;
Când să fii mai fericit
Atunci eşti mai necăjit,
Zilele !oate sunt pline
De dureri şi de suspine.
Cu cât dragă sufereşti
P'i>ate să te mântuieşti,
Al tău şogor de t.leparte
Doresc să ai sănătate.
(La Alexandru)
Sfi mai scriu câteva şire
De dragoste şi dr1rire, ·
I ,a Alexandru al meu şogor
Şi de tine îmi este dor.
Că şi tu eşti la străini,
Dar tot nu eşti ca şi mine,
Că tu când ai dor de casă
Poţi. merge c-ai tăi te lasă.
Eu de-aici nu pot scăpa
Până sP va termina
· Prăpăditul de războiu
Jn care am ajuns noi.
Iar tu, dragul meu şogor,
Să fii bun şi-ascu~tător,
Cât vei putea să ajuţi
La iubiţii tăi părinţi,
Să dai dragă ajutor
La părinţi şi la surori
Şi griji să nu-i năcăjeşti,
Mai bine să-i veseleşti.
De-i vrea dragă să faci bine,
Dumnezeu va fi cu tine,
Jar eu, din străinătate,
Iţi doresc noroc la toate.
(La Florica)
Mai compun câteva şire
Cu mult dor şi cu iubire,
Ţie, mult 'dorita mea,
Şogoreană Florica.
Iţi scriu draga mea cumnată,
Cum trăiesc eu în armată,
ln armată-i rău de noi,
Cei ce suntem in război.
Că nu ştiu din care parte
Imi va veni cruda moarte,
Rusul mereu ne pândeşte
Şi cu boambe ne cinsteşte.
Cu boambe şi cu granate
Aducătoare de moarte,
Cu boambe multe şi grele,
Amar de zilele mele.
Pân-acuma Dumnezeu
M-a ferit de ce-a fost rău,
Iar tu, draga mea cwnnată,
Te rog, nu fi supărată
Că
Că

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

371

CORNEL GRAD -

372

IOAN OROS

te rog, nu te certa
Cu dragă soruţă-ta,
Cu draga ta surioară
A mea scumpă soţioară.
Să nu te superi pe ele,
Pe dragi fetiţele mele.
Din cât poţi le d-ajutor
Că nu va fi în zadar.
Eu acasă de-oi veni
Cu drag îţi voi răsplăti,
Iar câte zile-oi fi viu
Tot veselă să te ştiu.
Eu iţi doresc de departe
Să ai multă sănătate,
Eu iţi scriu această carte
Din Rusia, al tău bade10.
(La Rafila)
Mai scriu şi la scumpa mea
Şogoreană Rafila:
Vei şti Rafilă de mine
Că până acum "unt bine.
Te rog, draga mea cumnată,
Să-mi scrii şi tu câteodată,
Să-mi scrii câte-o cărticea
Să mă mai bucuri cu ea
Şi până mi-l şti că-s viu,
Te rog, tot mereu să-mi scrii.
De cumva ş-oi răposa
Altu' nu te-oi mai ruga.
Te rog prin astea cuvinte
Să fii draga mea cuminte
Şi să fii ascultătoare
De părinţi şi surioare.
Şi cât poţi, dă ajutor
La a tale dragi surori,
La a ta scumpă măicuţă,
La al tău iubit tătuţă,
Că şi eu -.lin depărtare
Iţi doresc zile uşoare
Şi să fii tot sănătoasă,'
Şi,

Veselă şi bucuroasă.

(La

toţi)

la toţi v-am scris,
Iar acum-aştept răspuns,
Iar acuma, mai întâie
Aş dori ca toţi să-mi scrie.
Eu de-aici din depărtare
Vă doresc zile U'ioare,
Vouă scumpii mei şogori
Şi l-a voastre dragi surori,
Vă doresc vouă cumnate
Noroc bun şi sănătate
Eu,

dragă,

Şi să trăiţi laolaltă
Cu iubire adevărată.

Să iubiţi fetele mele
Că-s a voastre nepoţele
Şi pe scumpa voastră soră
Că şi ea a rămas singură.
10

Unchi
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Eu cu dragoste vă scriu
tot scrie până-s viu,
Iar când îţi şti c-am murit
Să ştiţi că mult v-am iubit.
Voie bună v'oi mai scrie
Şi răspuns 'napoi să-mi vie.
Cu mult dor vă scriu cartea
Honved Petru Fodoca.
Ş-oi

Doriţii

mei

şogori

dragi: Ioan şi Alexandru, scumpele mele şogorene,
doresc multă voie bună şi sănătate, noroc. Cu drag,

Florică şi Rafilă, vă

al vostru Petru.

Din

11.

răsboi

Rusia, 30 VI 1942
(La soţie)
Iar mai scriu o poezie
Tot de aici de prin Rusia,
To• la a mea soţioară.
Că dorul ei mă omoară,
Prin care să siii de mine
Că până-n prezent sunt bine,
Bine-s dar trăiesc cu dor
Pentru tine puişor.
Că ştiu cum ai lăcrămat
Când mâna cu tine-am dat,
De tine m-am despărţit
Şi departe am venit.
Te ştiu dra~ă cum ai olâns
Cum lacrămile ţi-au curs,
Când am venit de la t.ine
Ca să tre~ în ţări străine.
Iar acum, scumoă nevastă,
Te ştiu că eşti supăratii,
Dar tu nu te supăra,
Mai bine te roagă aşa:
Să ne-ajute Dumnezeu
Să nu ne lese la rău,
Dumnezeu să deie bine
Şi să viu iară la tine.
Şi eu aici m-oi ruga ·
Să-mi ajute Precesta,
Cu bine de-aici să scap
Şi să viu la ce-am mai drag.
Frunză verde foi mărunte
Aş avea de scris mai multe,
Dar hârtia-i mititea,
Nu pot scrie cât aş vrea.
Ne mai având unde scrie
Decât dor şi bucurie,
Scriu voie bună cu dor
Şi la micii puişori.
Sărutări sute şi-o mie
îţi trimit scumpă soţie,
Sărutări nenumărate

Voie

bună, puişor

De 1-al tău soţ de departe.
scump„ de la· al vostru soţ care
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IOAN OROS

război

Rusia, 8 VII, 1942
(La ai mei mici
Veronică şi Oniţă)

La Niculaie
a rujilor
M-a ajuns un mare dor,
Să-ţi scriu asta poezie,
Dorit Niculiţă, ţie.
Iţi scriu cartea cu mult dor,
Ţie, al meu nănaş tânăr.
Să ştii dragă despre mine
Că, pân-acum, sunt bine,
Eu scrisoare am primit
De la tine, naş iubit,
Tot' cc-ai scris am înţeles
'Şi cu drag îti mulţumesc.
Pe aici viaţa ii i;rrea foarte
De nici nu-ţi pot scrie-n carte,
Moartea mereu ne pândeşte,
Dar Dumnezeu ne fereste.
Să stii nănas Niculaie
·
C-ai°ci e mare bătaie,
Noi luptăm pentru credinţă,
Pentru religia sfântă,
Căci Rusu-i un păcătos,
Biserica a distrus,
De când de-acas-am venit
Clopote n-am auzit,
Nici preot cetind din carte
Patimile adevărate
Ce Isus a pătimit
Pentru cei de pe pământ.
Pe-aici totu-i prăpădit,
Isus e bc>tjocorit,
Mai rău ca pe Golgota
Când a căzut cu crucea.
Bisericile-s zdrobite
Pentru jocuri folosite,
Bolşevicii aşa au lucrat,
Diavolul i-a învăţat.
Ne mai având ţJrea mult loc,
Te sărut cu mare foc,
Sărutarea mea să-ţi vie
Dragă năna5 Niculaie.
Cu drag, al tău fin, Petru.
Frunzuliţă

La Veronica
Să

mai scriu câteva şire,
Cu dor mare şi iubire,
La nănaşa mea cea mică
Cu numele Veronică.
Eu, mai 'nainte de toate,
lţi doresc tot sănătate
Şi câte zile-oi fi viu
Tot veselă să te ştiu.·
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Cum stam trist şi pus pe gânduri
compus aceste rânduri,
M-am gândit că, până-s viu
La toţi, dragă, să vă scriu.
Din Rusia de departe
îţi trimit această carte,
Te rog prin asta scrisoare
Să fii, dragă, ascultătoare

Ţi-am

părinţii tăi iubiţi,
nănaşi doriţi,
Să iubeşti soţia mea
Că-i dragă finuţa ta.
Şi pe-a mele dragi fetiţe
Că sunt a tale finuţe,
Dă-le ajutor tot mereu
Până când oi veni eu_
Eu de-aici, din depărtare,
Hi doresc zile uşoare,
Voie bună, naşă mică
Cu numele Veronică.

De

De-ai mei

Cu mare dor, al

La

tău

fin, Petru.

Oniţa, naşa

Să

mai scriu aici ceva
La micuţa nănaşa,
Iau hârtie şi peniţă
Să-i scriu la draga Oniţă.
Mai întâi vei sti de mine
Că sunt sănătos si bine,
Sunt sănătos dar mi-i greu
Şi mi-i dor de voi mereu.
Te rog prin asta scrisoare
Să fii, dragă, ascultătoare,
Să asculţi de maică-ta,
Să iubeşti pe soră-ta.
Pe tatăl tău să-l cinsteşti,
Pe frate-tău să-l iubestl
Şi să trăiţi împreună ·
Veseli şi cu voie bună_
Iar când mergi la mine acasă
Să-mi iubeşti scumpa nevastă
Şi dragi fetiţele mele,
Să te joci mereu cu ele.
Să le iubeşti tot mereu,
Pre cum vă iubesc şi eu,
Să le iubeşti că-s micuţe
Şi sunt a tale finuţe.
0

Cu dor şi drag, voie bună, al tău fin, Petn

13.

Din

război

Rusia, 10 VII, 1942
(La soţie)
Soţioară, draga mea,
Mult îmi arde inima,
Mult este arsă de dor
Pentru tine pui~r.
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pentru a' mele fetiţe
Ce de mine-s despărţite.
Aţi rămas în întristare,
Când plecaiu în depărtare,
Dar rui:raţi pe Dumnezeu
Să viu iar în satul meu
Şi împreună să fim,
Cu toţi să ne veselim.
De-aş putea din piept să scot
Inima cu dor cu ·tot,
Să o pun la sânul tău,
Să ştii şi tu cum- sunt eu.
S-o pot băga-ntr-o alună
Şi să ţi-o trimit pe lună,
Şi în fiecare seară
S-o trimit la mine-n ţară.
Tu s-o pui lâng-al tău piept
Ş-apoi ea să-ţi spună drept,
Să-ţi spună inima mea
Cum mi-e ·viaţa de grea.
lnsă, scumpa mea soţie,
Te rog, dragă, şi-ţi scriu ţie,
Tu să nu fii supărată
C-oi scăpa. şi eu odată
Noi toată ziua lucrăm,
Gropi adânci mereu săpăm,
Noaptea nu putem doririi
Că nu ne lasă Ruşii,
'
Că mereu peste noi zboară,
Aducând rrioarte ·amară,
Că ne bat
bombele,
Scurtându-ne zilele.
ScriU prin· astă căr'ticea
Cum e timpul pe aicea,
Prin aceasta carte spun
Că pe aici timpul e bun.
·Pământu- aproape-i tot şes,
·· Cer senin, qar tună des,
Ttihă des şf des trăzneşte,
Vai de-acei .ce-l nimereşte.
Fulgerile nu-s. curate,
Că nu-s de Ilie' date,
Aceste ·trăznete viri
Trimise de la ·Stalin.
.
De la Stâliri cel tUrbat,
El religia 6 stricat,
Biserica· o ·:i;drobeşte,
Pe Isus· U prigoneşte.
Nu mai 'este pe pământ
Darul Domnului cel sfânt,
Toată lumea astăzi face
Cum diavolului ii place.
Eu, până când voi trăi,
Pe Hristos 1-oi preamări
Şi de-aici din ţări străine,
Mă voi întoarce la tine.
Eu pân-atunci, de departe
Te sărut prin astă carte.
Scriu ciceastă car.te, :dragă,
Cine a ceti să-nţeleagă',.
Ce în carte; este scris ·
Şi să~mi. dea · 'napoi răspuns.
Şi

cu
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Iar prin aceasta scrisoare
Te cuprind în brăţişoare,
Te cuprind pe subsiori,
Te sărut de mii de ori.
Pe scumpe fetele mele
Le sărut cu drag pe ele,
Vă sărut cu dor prin carte
Că de voi sunt prea departe.
Vă sărut

cu mare dor

şi

drag în

guriţa voastră

dulce de mii de ori,

Petru.

Din

război

Rusia, 20 VII, 1942
(La soţie)
fară m-a
Să scriu

ajuns un dor
I-al meu puisor,
Cu mult dor m-apuc a scrie
La iubita m'.!a soţie,
De pe-aici, dragă, îţi scriu
Că pân-acuma sunt viu,
Sunt vi•1 şi trăiesc ~u greu,
( ândinrl la tine mereu.
Şi mereu mă voi ruga
La Isus ~i maica sa,

Eu mă voi ru!l"a mereu
De prea bunul Dumnezeu
Şi de Sfânta J\1aria
Să mă scape de-aicea.
Scapă-mă, Doamne, odată
De-astă Husie stricată,
Să mă duc l-a mea muiere
Şi la dragi fetele mele.

Printre aceste rânduri
Trimit mii de sărutări
Ţie,

Şi

15.

dra~ă

nevăstuţă,

la a noastre dragi feliţe.
Voie bună, dragă

Căiătoria

din

soţie

şi fetiţe.

război

Rusia, 28, VII, 1942
(La toţi ai mei)
Chiar acum n-am ce lucra,
M-am gândit !>ă scriu ceva
lntr-o mică poezie
Lunga mea călătorie.
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toţi dragii mei
această poezie.

voi scrie

Să ştiţi pe Wlde-am umblat
De când de-acas-am plecat,
Eu de-acasă am pleca.t
Până la cerc la Tăsnad.
De la cerc de la Tăsnad
Pe noi ne-a repartizat.
Eu cu trenul plecaiu iar
Spre ·oraşul Fehervur11,
Iar la Szekesfehervi1r rt,
De pe tren ne-am dat jos iar
Şi la cazarm-am plecat,
Unde ne-au şi echipat.
După ce ne-au îmbrăcat,
La companie am plecat.
Am fost cantonaţi la căşi,
în satul Seregheieş 1 ~.
Zece zile aici am stat,
Cai, căruţe am căpătat.
După zece zile iar
Am plecat la Fehervar,
Am mers până la gara mare,
Gara pentru îmbarcare.
Iar după ce am îmbarcat,
Spre Buda-pest 11 am luat.
ln Bucla-pest am sosit,
Câtva timp am poposit.
De-acolo câncl am plecat,
Până-n Komarom 1s n-am stat.
Putinei aci :im stat
Şi la drum iar am plecat
SprP margine de hotar,
în I sekuiv<.ir 1".
Jar de-aici, canci am plecat,
Ungaria am lăsat.
Am trecut fruntiera
în Cchmlovacia.
Puţin la Sered 17 am stat,
Spre Jablunkh:m 18 am plecat.
Din Jahlunkhan am pornit
In Tefehin 11 ne-am oprit,
Iar câncl am trecut gara
Am fost în Polonia.
în Odember.r,~J ne-am oprit
Că-i oraş mare, vestit,
Iar de-aici dac-am plecat
În Kattovitz~ 1 iar am stat,
Şi-am plecat clin Kattovitz
Până la gară Mislovitz~~.
Iar de-aici dac-am plecat,
In gara tunel n-am stat.
Am trecut fruntiera
în tara Ucraina.
Prin. multe gări am umblat,
Dar puţine am însemnat.

11- 14 Localităţi
15-ls Localităti
19- 20 Localităti
2 i-22 Localităţi

în
în
în
în

Ungaria
Slovacia
Cehia
Polonia
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în Lucov2a şi Ternopol2 4
Ne-am mai oprit puţinel.
Prin Hadrogin25 şi Sedskha28
Gomel vest27 Pustieisshaia28.
Două săptămâni am stat
Tot pe trenul cel turbat,
Care m-a înstreinat
De-a mea casă si de sat.
Iar în gară la Ligovi~'ll
Am debarcat totul jos,
Două săptămâni am stat
Şi iară am îmbarcat.
Şi ne-am dus la Komariciu 3 \
Iar am debarcat si-aici
Şi-aici dac-am debarcat
Două săptămâni am stat,
Iar de-aici am înbarcat
La Dimitrev 3 1 am plecat.
Aici iar am debarcat,
Cincisprezece zile am stat.
De-aici dacă am înbarcat,
Până la Kursk 32 n-am mai stat;
Am trecut prin Mofina"3
Gyakănăva Rişkovoua~.

Iar dac-am ajuns la Kursk
Tot de pe. tren jos am pus,
. Pe căruţ'e am încărcat
Şi la pădure-am,plecat.
Lângă Durnevo-n~5 pădure

Am stat ciodspr.ezece ·zile.
Când acestea le-am plinit,
Noi pe drum iar am pornit.
Ne-am tot dus o zi de vară,
Cât pe jos şi cât pe carăas,
'Nainte, spre răsărit,
La Iaişenki3 7 ne-am oprit.
In comună iar ne-am dus,
De la comună din sus,
Sus pe un deal mai înalt
Şi aici ne-am aşezat.
Am stat şapte sau opt zile,
Ne-a sosit mare-ngrozire
într-o seară, la adunare,
Vai, un avion mare,
Nu pe sus de la pământ
Şi cu bombe ne-a cinstit,
Dar lângă noi a căzut,
Nu prea multe au făcut.
Pe unul l'o omorât
Şi pe zece i-o rănit,
Vreo patru zile-am mai stat
Şi iar la drum am plecat.
21-2° Localităţi
21-28 Localităti
2'l-30 Localităti
a1-J5 Localităti
3

''

i1

în
in
în
în

Ucraina
Bielorusia
Ucraina
Rusia

cărute
·
Loc<ilitate în Rusia

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

37Y

CORNEL GRAD -

380

IOAN OROS

In KolodeskPB comună
Am mai stat o săptămână
Şi frontul s-o depărtat,
Şi mai departe-am plecat.
Şi ne-am dus trei zile'ntruna
In Barahodo39 comună
Şi aici am poposit
Două zile şi-am pornit,
Am mers două zile tare
Până într-un oraş mare,
Starioskol'O· e numit,
De noi de-acum cucerit.
Am mai mers vreo săptămână
La Iablotsknojell comună,
Aici iar ne-am asezat
Pe un timp mai ··ndelungat.
Aici' bătrânim mereu
Că trăim cu mare greu,
Că ziua -noaptea auzim
Tunurile bubuind.
.
Avioane· ru~esti vin.
Ziua noaptea· vâjâind.
Nu stim în care minută
Viaţa noastră se ciuntă.
Tot cu frică ziua- noaptea,
Că nu. stim unde stă moartea
Şi nu ştiu în care ceas
Lumea asta am s-o las.
Aici stăm mereu. lucrăm,
Secară, lemne adunăm,
Pe iarnă aici să stăm.
De când aici ne-am oprit
Luna iulie o trecut.
A trecut şi luna a~u„gust
Şi de-aici tot nu ne-am dus.
Când septemvrie a sosit
Pe-aici vorbeam de conced 42,
Dar când fu ziua de nouă
Ce ccinced ne trebe nouă,
Căci în zori«i» cei de ziuă
A-nceput iar ofensivă
Şi atunci să vezi, măi frate,
Tunul rusului cum bate.
Jar când tunul bubuieste
Tot în cale prăpădeşte:
Vezi avioane cum vin.
Vin pe jos şi vin în lin
Ca să ieie seamă, frate,
Cu 1<renada unde-or bate
Şi aşa aici nu-i traiu
Numai chin si numai vai.
Căci cât e ziua de mare
Numai fum se vede-n zare,
Numai fum si numai foc
De te îngrozeşti pe loc.
Când toate astea le priveşti
De tânăr imbătrânesti.
Aste, ştiţi cât au ţinut?
Din nouă au început
-

'2

41 Localităţi din zona de contact Ucraina, Rusia, Bielorusia.
Concediu (ardelenism)
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Şi până-n ~asăsprezece

Donul nu l-am putut trece,
Morţi, răniţi, sunt sute, mii
Vai şi amar de cei ce-s vii.
Ştie bunul Dumnezeu
Unde-o fi mormântul meu,
Viaţa mi-i foarte grea
Cât oi sta prin Rusia.
Voie

Din

16.

bună

la

toţi

ai mei. Cu drag, Petru.

război

Rusia, 6 VIII, 1942
(La soţie)
Iar m-apuc cu drag a scrie
La iubita me~ soţie,
ln ziua de 6 agust
M-am apucat de compus.
/\nu' patruzeci şi doi
Să mai scriu de prin războiu,
Să şti«h şi tu, mândra mea,
Cum îmi petrec viaţa.
Viaţa mi-i foarte grea
Că-i alături cu moartea.
De multe ori mă gândesc:
Chiar acum mă prăpădesc.
Dar Dumnezeu mă fereşte,
Husul nu mă nimereste.
Fân-acuma Dumnezeu
M-a ferit de ·ce-a fost rău.
Odat-am fost învălit
De pământul '!Zvârlit.
Când grănada a picat
Cu pământ m-o ast11pat,
Iar pe un bun camarad
Tot în bucăţi l-a tăiat.
Pe zece i-o rănit greu
Care-o fost în jurul meu.
Toţi la spital au plecat,
Eu scăpaiu nevătămat.
Dumnezeu m-a ocrotit,
Fie în veci de veci mărit.
In douăzecişidoi Iunie
Mi s-a întâmplat asta mie,
In pădure lâng-un sat
Ce Iaişenki l-o chemat,
Iar de atunci de câte ori
Am gândit că minteni mor,
Că mereu ne-a bombardat
Stalin, omul blăstămat.
Dar Dumnezeu ne-a ferit,
Husul nu ne-a nimerit;
Dumnezeu să ne ferească
De mânia cea rusească.
Di:agă, îţi doresc prin carte
Mult noroc şi sănătate,
Trimit mii de sărutări,
Vouă, trei dragi puişori.
Voie

bună,

scumpa mea

soţie şi fetiţe

dragi. Al vostru, Petru.
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război

Rusia, 10 VIII, 1942
(La soţie)
De aici, de departe,
Mai scriu o poezie
La a mele dragi fetiţe
Şi la scumpa mea soţie,
Eu, scumpa me c;oţie,
La tine mult gândesc
Şi prin aceasta carte
Vreau să-ţi mai p<>vestesc.
Ce bucurie mare
lmi faci când îmi scrii carte,
Cum îmi alini tu, dragă,
Dorul ce mult mă arde.
Dorul vostru, dragă,
Este foarte greu,
Pe mine mă face
Să suspin mereu.
Numai atunci, dragă,
Mă mai mângâiesc.
Când câte-o scrisoare
De la voi primesc.
Nu stiu ce să fie
Cu părinţii tăi.
Că demult nu mi-au scris,
Nu ştiu ce-i cu ei.
Nici cu ai tăi fraţi şi surori
Nu ştiu ce să fie,
Că nu vreau să-mi scrie.
Te rog, dragă soţie,
Spune-le şi tu lor,
Spune-le ca să-mi scrie.
Că şi de ei mi-i dor.
Despre ai mei fraţi şi surori,
Despre al meu tată drag
Nici nu mai zic nimica,
Văd că ei m-au iubit
Cu vărul meu Gheorghiţă
Ce va fi cu el, oare,
Că demult nu mi-a scris
Putinică scrisoare.
Iar ţie, scumpă dulce,
Cu drag îţi mulţumesc
Că numai de la tine
Mereu scrisori primesc.
Eu, scumpa mea soţie,
Iţi mulţumesc de ele
Şi până oi veni acasă
Iţi zic la revedere.
Noroc, soţioară şi fetiţe. De la al vostru soţ şi tătuţă, voie bună. Cu
drag, Petru.
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război

Rusia, 12 VIII 1942
(La verişoara Duma

Ană

şi

soţul)

Iţi trimit asta scrisoare
Scumpă, dragă verişoară,

la soţul tău,
I .a iubit şogorul meu.
Veţi şti. dragii mei, de mine
Că până-n prezent sunt bine,
Pân-acuma Dumnezeu
M-a ferit de ce-a fost rău.
Nu mi-e rău, dar rău m-apasă
Dor de voi şi dor de-acasă,
Dor de scumpa-mi nevăstuţă
Şi de-a mele dragi fetiţe.
Doru-i greu, dar n-am ce face
Până se va face pace
Şi se va găta războiu
Să viu dragii mei la voi.
Ţie şi

Şi să trăim împreună.
Veselind în voie bună.
Şi să mai uităm de dor
Că-i prea greu inimilor.
Pân-atunci, dragă şogore,
Să-mi mai scrii câte-o scrisoare,
Tu şi cu soţia ta,
Cum petreceţi viaţa.
Scrieţi-mi, dragii mei, carte
Şi-mi povestiţi despre toate

Voie bună,
Petru.

19.

Câte se petrec prin sat,
Aici cine-a mai plecat.
Eu vă scriu cu drag ~i dor,
Al vostru văr şi ::;ogor,
Terminând cartea de scris
Eu vă rog să-mi daţi răspuns.
Eu, scriitorul de carte,
Doresc multă sănătate
La cel ce-a ceti cartea
Şi la cei ce-or asculta.
Voie bună, Cel ce scrie
Vrea răspuns 'napoi să-i vie,
Eu, care am scris cartea,
Honved Petru Fodoca.
dragă vcri~oară Oniţă şi dorit şogore. Cu drag, Fodoca

Din

război

Husia, 15 VIII /1942/
(La soţie)
De ziua sfintei Mărie
Mai compun o poezie,
Cu mult dor şi mare jele
Scriu scumpei soţiei mele.
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Şi

l-a mea fetită mică
Cu numele Viorică,
La scumpa Marioara,
Că astăzi e ziua sa.
Scumpii mei trei puişori
Vă scriu carte cu mult dor,
Vă trimit prin astă carte
5ărutări nenumărate.
De când de-acasă am plecat,
Am fost trist şi supărat,
Fiindcă nu m-am spovedit
Când de-acasă am venit.
Şi de-atunci mereu, mereu

M-am rugat lui Dumnezeu
Ca să-mi deie harul sfânt
Cât voi trăi pe pământ.
Dumnezeu o rânduit,
Ieri, dragă, m-am spovedit,
Astăzi m-am cuminecat
Şi m-am spălat de păcat.
Când, dragă, m-am spovedit
Cu Dumnezeu am vorbit,
Că popa a fost unguresc,
N-a priceput ce vorbesc.
lnsă bunul Dumnezeu
A ştiut tot gândul meu.
Preotul m-a dezlegat
Şi canonul mi l-a. dat.
Canonul pentru păcate
Care aduce la suflet moarte,
Iar Dumnezeu m-a iertat,
Cu Hristos m-am împăcat.
De când m-am mărturisit
Mă simţesc mai fericit;
Nu mi-i-aşa frică de moarte
Cum îmi era mai 'nainte.
Mulţumesc lui Dumnezeu
Că mi-a plinit dorul meu,
Două doruri am avut,
Un dor mi s-a împlinit.
Dorul de mărturisire
Pentru suflet mântuire.
Şi mi-a mai rămas un dor
De voi cei trei puişori.
Acest dor se va ciunta
Când Dumnezeu s-a 'ndura
Şi îmi va da ajutoru
Să viu la voi, puişori.
Fân-atunci, soţia mea,
Roagă-te la Precesta
Şi la bunul Dumnezeu
Să nu ne Iese la rău.
Şi să deie-n lume bine,
Să viu, dragă, iar la tine,
In satul meu cel iubit,
Unde am trăit fericit.
în sat am trăit cu bine
Şi-au fost toţi ai mei cu mine,
Nu cum trăiesc aicea,
Amar de viaţa mea.
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bună-ti voi mai scrie,
Scumpă şi dragă soţie,
La dragi fetiţele mele
Şi vă zic la revedere.

Voie

Vă

20.

doresc zile fericite, scumpa mea

Din

soţie şi fetiţe,

al vostru Petru.

război

Rusia 22 VIII 1942
(La soţie)
Iară' m-a ajuns un dor
Să mai seri u o mică carte
La scumpa mea soţie
Şi la a mele dr::igi fete.
Veţi mai şti despre mine,
Că trăiesc foarte ~reu,
Că-i prea greu dorul vostru
Şi m-apasă tot mereu.

Viaţa mi-e foarte grea
Şi suferesc mereu
Că foarte mulţi buboi

Se fac pe trupul meu.
Când s-a vindecat unul
Nu pot să m-odihnesc,
Căd altul iar se face
Şi iară tlureri suferesc.
Către această durere
Mai suferesc mereu
De dorul vostru, dragă,
Că-i dor•1l cel mai greu.
Mă tot gândesc iubită
Când va veni ziua
Să fiu iar lângă tine
Şi să te pot săruta.
Acea sfântă zi n-o ştie
Numai bunul D-zeu,
Căci moartea pe-aici, drag<\
Ne pândeşte mereu.
Ziua ne pare lungă
Şi tot mereu muncim.
Iar noaptea-i şi mai lungă
Căci nu ne odihnim.
Căci când să adormim,
Vin avioane grele,
Azvârlind bombele jos,
Purtând moartea cu ele.
Tu, fii, dragă, cuminte
Şi te roagă tot mereu
Să mă scape de-aici
Prea-bunul Dumnezeu.
Bucurii şi sărutări de la al vostru soţ şi tătuţă, scumpele mele
şi fetiţe, mii de sărutări.
2S -

Acta Mvsel Poroli&Sensls voi. XIX 1995
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Rusia 28 VIII 1942
La cumnate, Florică

şi Rafilă

Scumpele mele cumnate
Vă mai scriu aceasta carte,
Să mai ştiţi şi voi de mine
Că până acum sunt bine.
Sunt bine şi nu mi-i rău,
Multumesc lui D-zeu.
Vă ~criu cu drag asta carte
Că mi-e dor de voi, cumnate.
Eu cărţi tot mereu v-am scris,
Dar voi nu mi-aţi dat răspuns.
Nu ştiu ce poate să fie
Sau vouă vi groază a scrie,
Sau voi n-aţi primit scrisori
De la mine, al vast' şogor.
Vă rog să-mi scrieţi vreo carte,
Scumpele mele cumnate.
Florică dragă, dorită,
Şi Rafila mea iubită,

Terminând cartea de scris,
Vă rog ca să-m,i daţi răspuns.
Vă

filă.

22.

doresc voie bună şi noroc, scumpele mele cumnate,
Al vostru bade, Petru.

Din 'război
Rusia, 9 IX 1942
(La soţie)
Mai scriu aceasta carte
La scumpa mea soţie,
Că dorul ei mă arde
Şi iar îmi vine-a scrie.
Mi-i dor, mi-i dor, soţie
De fete şi de tine,
Numai pentru voi, dragă,
Trăiesc în asta lume.
Numai nădejdea, dragă,
Mă face să trăiesc,
Să scap de-aici odată,
Cu drag să-ţi povestesc.
De viaţa petrecută
Cu chin şi mare greu
De când am venit dragă,
De lângă sânul tău.
Atunci, soţie dragă.
Cred că te vei îngrozi
Când eu, cu a mea gură,
Despre tot ţi-oi povesti.
Despre viaţa amară
Ce o petrec cu mare greu,
In Rusia blestemată,
Departe de satul meu.
Aceia zi mult dorită
Eu cu dor o tot aştept,
Când oi veni iar Ia tine
Şi să te strâng la al meu piept.
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Până atunci, soţie dragă,
Iţi trimit prin asta carte,
Mii si mii de sărutări

De la al tău soţ de departe.

Sărutarea mea să vie
La voi drăguţe fetiţe
Şi la scumpa soţie.
Sărutări nenumărate
Vă trimit, soţie dragă,
Ţie şi la a noastre fete
Din Rusia 'ndepărtată.
Vă

doresc tot binele si

multă sănătate.

Şi mii de sărutări de ia al vostru soţ şi tătuţă Petru.

23.

Din

război

Rusia 20 IX 1942
(La soţie)
Azi, douăzeci septemvrie,
Mai compun 'l poezie.
· Fiind zi de sărbătoare
Mai trimit asta scrisoare.
O trimit din Rusia
La scumpa soţia mea,
Trimit aceasta scrisoare
Să treacă multe hotare.
Să treacă din Rusia
în ţara Ungaria,
In Ardealul cu vâlcele,
In mâna soţiei mele.
Cu dor cartea s-o cetească,
La mine să se gândească,
Cum mi-i de grea viaţa
Ce-o petrec în Rusia.
Du-te carte ca pe vânt,
La poştă să nu stai mult;
Du-te carte şi soseşte
La scumpa mea-i povesteşte.
Povesteşte-i despre mine
Cum trăiesc în ţări străine,
Povesteste-i câte-i sti
Numai nu o naca.11:
Povesteşte-i mai pe larg
De viaţa care o trag,
Spune-i că-i greu pentru noi,
Cei ce suntem în războiu.
Moartea mereu m-a pândit,
Dar D-zeu m-a ferit
Şi de-aici'nainte eu
Pun nădejdea-n D-zeu
Să mă ferească de rele
Şi să mă'ntorc iară la ele,
La scumpa mea nevăstuţă
Şi la a noastre dragi fetiţe,
Pân-atunci, carte, prin tine
Le scriu că mă găsesc bine,
Le trimit prin tine, carte,
Sărutări nenumărate.

Vă

doresc

multă

voie

bună,

scumpa mea

soţie şi fetiţe,
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Rusia 25 IX 1942
(La toţi)
/ De pe malul râului Don /

Cui

să cetească

îi place
vie-ncoace,
Cine vrea să ştie multe
Din războiu vie şi asculte.
Pe o margine a Donului
Stă armata Neamţului,
Iar pe marginea cealaltă
Stă a Rusului armată.
Iar a Neamţului armată
Cu honvezi amestecată
Tot mereu la Rusi trimite
Boambe ce fac multă moarte.
Boambele cu avionul,
Şrapnelele cu tunul
Şi gloanţele cu puşca,
Mai mult cu mitraliera.
Nici a Rusului armată
Nu doarme, ci stă şi-aşteaptă;
Ziua, noaptea ne cinsteşte
La fel după cum primeşte.
Donul, apă blestemată
Cu mult sânge amestecată„
Cu sânge de militari
De la Ruşi, Nemţi şi Maghiari,
De trei săptămâni încoace
Mare luptă-aici se face
Şi mult sânge s-a vărsat,
Mulţi soldaţi au răposat.
Iar alţii din lupta mare
Au rămas fără picioare.
Şi fără mâini dintre ei,
Şi răniţi sunt sute, mii.
Spitalele toate-s pline
Numai vaiet şi suspine
Şi mulţi prin spitale mor,
Amar de copiii lor.
în mijlocul Donului
Şade maica dorului
Şi impărţeşte la dor
La soldaţii ce nu mor,
La dor mereu impărţeşte
La însuraţi de-a lor neveste,
De-a lor copii şi fetiţe,
La feciori de-a lor drăguţe,
Doamne, ciuntă 43 acest războiu,
Să ne-ntoarcem iar 'napoi
La a noastre case dragi,
La soţii şi copilaşi.
Dumnezeu să ne ferească
De granada cea rusească.
Doamne, adă sfânta zi
Să ne putem veseli,
Poftească şi

n Aici în sensul de a termina, a

sfârşi.
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Câţi sunt vii să se întoarcă
La căsuţa lor cea dragă,
La copii şi la femei,
Orişicare la ai săi;
lnsuraţi la nevăstuţe,
Feciorii la a lor drăguţe,
La drăguţe şi părinţi, ·
Să fie toţi fericiţi.
· .
Iar acum la terminate
Doresc multă sănătate
Cui mi-a ceti scrisoarea
Şi la cei ce-or asculta.
Voie bună le zic eu
La toţi cei ce nu-mi vreau rău.
Am scris aceasta scrisoare
Eu, Petru, din depărtare..

Voie bună
Petru.

şi sănătate vă

doresc

Din

25.

şi

noroc la

toţi,

dragii mei. Cu drag,

război

Rusia Jo IX 1942
(La soţie)
lţi

scriu aceasta hârtie,

Scumpă şi dragă soţie.
Când cartea în mână soseşte,
Lasă-ţi lucru şi ceteşte.

îţi scriu despre traiul meu
Ce-l petrec foarte el! greu
Şi despre viaţa ·mea
Ce-i alături cu moartea.
De când de-acasă am venit
In acest războiu cumplit
Grea viaţă pentru noi,
Câţi ne găsim în războiu.
Mâncarea-i destul de bună,
Dar numai tare puţină;
Cu mâncarea ar mai trece
Dar Ruşii nu ne dau pace.
Ziua, noaptea ne pândesc,
Mereu, mereu ne cinstesc
Cu bombe şi cu granate,
Cu gloanţe neanumărate.
Vin boambe cu sutele,
Gloanţele cu miile;
Vin ca o furtună mare,
Fulgerând şi tunând tare.
Mulţi voinici îşi găsesc moartea
Prin asta străinătate,
Iară cei ce mai trăiesc
Nu-i trai, numai chinuiesc.
Amar de viaţa mea
Ce-o petrec prin Rusia,
Că trăiesc foarte cu greu,
Vai şi amar de traiul meu.
Doamne, rău m-ai putut bate,
Poate pentru a mele fapte
Sau pentru a lumii rele
Ne-ai trimis astea vremi grele.
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Doamne, '.ridură-te pre noi
Şi J'le scapă din războiu,
Scapă-mă, doamne, de rele,
Să merg la fetele mele.
Să (mă) întorc în 'l mea ţară
La scumpa mea soţioară,
Să ·mă'ntorc la scumpa vatră,
La cei ce cu drag m-a'1teaptă.
La soţie şi fetiţe,
La şogori şi şogoriţe,
La părinţii mei iubiţi,
Şi la •merii mei doriţi.
La fraţi şi-a mele surori,
La verL'!oare şi veri,
La nepoate şi nepoţi,
La voi, dragii mei, la toţi.
Iar acuma, scumpa mea,
Vreau să termin scrisoarea,
Zicându-ţi la revedere
Şi la fetiţele mele,
Voie bună-ţi scriu cu dor
Eu, al tău soţ, Petrişor,
Din astea locuri străine
Vă doresc noroc şi bine,
Vă doresc prin asta carte
Sărutări nenumărate,

Sărutarea mea să vie,
feti~ şi soţie
Şi să vă găsesc voioase,
Vesele si sănătoase

Dragi

Când oi veni iar la voi,
mei.

Iubiţi puişorii
Vă

doresc

să

fiti.

toată viaţa

vesele

şi sănătoase, scumpă soţie şi fetiţe,

Petru.

Din

26.

război

Rusia 8 X 1942
(La toţi)
Vai de maica cu feciori,
plânge de. multe ori,
Ea se trudeşte şi-(i) creşte,
Statu-(i) ia şi-i foloseşte,
Cum m-a luat şi pe mine
Şi m-a dus în ţări străine
Să mânc pâne nesărată
Prin Rusia blestemată.
Mulţi voinici is pe aicea
Aduşi tot din ţara mea
Pe unii îi plâng maicile,
Pe alţii nevestele.
Măicuţe nu lăcrămaţi,
Nevăstuţe nu oftaţi,
A voast'ă-i toată vina
De a noastră viaţă grea.
Că
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De ce nu faceţi tot fete
Să şadă cu voi pe vetre,
Să nu mai faceţi feciori
Să umble .prin multe ţări.
Eu, aici, prin Husia
Imi îmbătrânesc faţa.
Barba şi musteaţa-mi creşte,
Părul de ~ cap albe)te.
Of, de-ar da D-zeu un foc
Ca să sece Donul tot.
Apa din Don de-ar seca
Mulţi voinici s-ar libera,
Dar Donul curge mereu,
Mulţi voinici oftează greu,
Oftează şi-s năcăjiţi
După soţii şi păr!nţi
Şi după copiii lor
C-au rămas fără ajutor,
Că mai toată vara a(u) stat
I ,ângă Don ul blestemat.

Apa Donului turbată,
Cu mult sânge amestecată,
Cu sţlnge nevinovat
Pentru Stalin cel turbat.
Cu astea cuvinte închei, ..
Voi bună, dragii mei,
Voie bună, sănătate
Vă dores.c la toţi şi toate.
Voie bună la tqţi. C1:1. ~~a~·'.· Petfu.

Oin

27.
.

război

Rusia 15 X 1942

~'

(J ,a soţie)
Iară am un dor a-ţi scrie,
Scumpă şi dragă soţie,
Ţie, dragă puişor,

Iţi

scriu cu drag şi cu dor,
Ca să mai ştii, scumpa mea,
Cum petrec prin Rusia,
Cum petrec şi ce muncesc
Şi pe unde mă găsesc.
Pân-acum, pre cum ştiai,
Aveam căruţă şi cai.
Şi la cai nu mi-a fost greu Mulţumesc lui Dumnezel,J. Numai asta mi-e mai greu
Că sunt bolnav mereu.
Eu la spital· ;;im plecat,
La spate m-au operat
Foarte greu m-au chinuit,
Foarte mult am suferit.
După ce m-au operat, .
O lună-ntreagă am umblat
La spital mergeam mereu
Cu un camarad al meu,
Care şi el suferea
De o operaţie grea.
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lntr-o lună am umblat
La pansat şi la legat;
La luna m-am vindecat
Şi de doctori am scăpat.
Doctorii cei milltari
Sunt ca nişte măcelari;
Mai cu drag aş vrea să p(i)eiu
Decât să mai merg la ei.
Aşa taie în soldaţi
Ca oamenii porcii graşi.
Doamne, mult am suferit
Cât timp ei m-au lecuit.
Nici acuma nu sunt bine,
Altă boală a dat de mine,
Fie ce-o vrea D-zeu,
La spital nu mai merg eu.
Insă tu, soţia mea,
Te rog, nu te supăra,
Dumnezeu e bun şi mare
Şi-mi va trimite scăpare.
Lui D-zeu m-oi ruga
De boală mă va scăpa,
D-zeu cu noi va fi
Şi la tine voi veni.
Fân-atuncea, puişor,
Te sărut cu mare dor
Şi îţi zic la revedere
Şi la fetiţele mele.
Mil de sărutări, dragă soţie şi fetiţe ... Cu drag, al vostru, Petru.
<

28.

Din

război

Rusia, 25 X 1942
(La soţie)
Măr dulce, frunză de vie,
Mult dorita mea soţie,
Eu de la cai sunt mutat
Şi în gardă m-au băgat.
In gardă la magazie
Şi de-aici, dragă, ţi-oi scrie.
Santinelă stau mereu,
Serviciu' nu-i tare greu,
Iar cum va fi mai târziu,
Asta nu ştiu ca să-ţi scriu.
Numai de asta mi-i greu
Că sunt bolnav mereu.
De la cai când m-a mutat,
Am fost foarte supărat,
Dar mulţam lui D-zeu,
Căci nici aici nu-mi-i greu.
Numai asta trece greu
Că mă tot gândesc mereu
Ce va fi oare de mine
Şi când oi veni la tine,
Ca să-ţi pot să-ţi povestesc
Câte aici suferesc
Şi câte am suferit
De când de-acasă am venit.
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Eu, când . la tine oi veni,
Multe iţi voi povesti.
Pân-atuncea, puişor,
Te sărut de mii de ori.
Voie

bună,. scumpă soţioară.

Din

29.

război

Rusia, 1 XI 1942
(La fetiţele mele, Viorica

şi

Mărioara)

Cu mare dor şi ci.I jele
Scriu la· fetiţele mele;
Ele-s mici şi nu prea ştiu
Cu cât dor şi drag le scriu.
Eu şi lor cu drag le scriu
De s-a-ntâmpla să nu viu
Şi· de s-a-ntâmpla să mor
Pe ·pământul Ruşilor.
Când vor fi mai mărisoare
A mele mici fetişoare,·
Să preceapă ·c•au avut
Un tată ce le-a iubit.
Iar ·de-a fi. să viu acasă
Să· le găsesc sănătoase,
Că mă gânde.Sc ·cu mult dor
La fete si maica lor. ·
La a· mele dra.gi fetiţe
Şi la a ·lor scumpă măicuţă,
Că mi-i foarte dor de voi,
·
Iubiţi puişorii mei.
..... ,

Vă -sărut,

PetruH

La Viorica

:.•

Dorita mea Viorica",
Scumpa mea fetiţă mică,
Tu eşti~ .·dragă, prea micuţă
Şi ·nu şti'i de-al tău tătuţă.
Tu eşti mică, puiul meu,
Nu .ştii ce-i bine şi rău,
Dar.·dacă, vei. creşte. m;;ire,
Fii buna, şi. ascultătoare.
Eu, de-aici, de n-oi scăp.a
Ascultă de maicăcta
·
Şi .o întreabă pe-a ta măicuţă,
Dar eu n-am avut tătuţă?
Iar câl"ld vei fi, ciragă, mare
Să cetesti a•.mea scriso;ire,
S-o ceteşti, apoi să plângi,
La pieptuţu' tău s-o strângi,

" Până aici textul se află identic în ambele caiete, iar C. 2 se termin".
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Să gânde:;ti la al tău tătuţă
Care te-a lăsat micuţă
Şi s-a dus la Rusia
Ca să-si caute moartea.
De aici dac-oi scăpa
Şi la tine oi înturna,
Să ştii, pUL'iorul meu,
Că în veci nu-ţi va fi

Te

sărut, fetiţa

mea

dragă.

Al

tău tată,

rău.

Petru.

La Marioara
Zboar:i cărticică, zboară
La a mea fată, Mărioară,
Şi lângă ea te opreşte
Şi aşteaptă pân' va cre:;te.
De cumva n-oi înturna
De aici de prin Rusia,
Când va fi fetiţa mare
Să-i spui, draga mea scrisoare,
La a mea scumpă fetiţă,
Că te-a scris a ei tătuţă
Care este străinat,
In Rusia depărtat.
IubiUt·)mea Mărioară,
Când vei fi mai mărişoară,
La scoală te du mereu,
Să ştii ce-a scris tatăl itău,
Iar când vei şti ceti bine
Ceteşte ce-i scris ele mine.
Când vei ceti ao;ta scrisoare
Să plângi, dragă Mărioară
Şi să întrebi de maică-ta
Unde s-o dus tătuţa
Şi ele ce nu vine, oare,
Să vadă cât sunt de mare.
Te

sărut,

Din

30.

scumpa mea

l\tărioară.

război

Rusia, 15 XI 19-12
(La

soţie)

Iar incep cu drag a scrie,
Scumpă şi dragă soţie,

Ca să ştii, dragă, mereu
Despre traiul ce-l duc eu.
De când din ţară plecaiu
Mai mult am fost tot la cai,
Iar prin luna octomvrie
M-au mutat la magazie.
Santinelă stam mereu,
Dar de loc nu-mi era greu,
Dar si de-aici m-au mutat,
Oloire 1s am înfiin~at.

s

4

Ofoi-niţă
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Dumnezeu m-:i ajutat_ ,
tot bine am umblat.'
De când sunt în oloire
Nu mi-i greu, dar_ nici prea bine.
De când aiei am intrat
De boală m-am vindecat
Şi de-atuncea nu, mi-i rău,
Mulţumesc lui Dumnezeu.
Nu mi-i greu, dar mă omoară
Dorul vostru, soţioară.
Nu ştiu, simţeşti tu. ori ba,
Ce-i la inimioara mea.
Dragă, pe inima mea ·
O arde dragostea ta.
Inima mea veştejeşte,
Dorul tău o prăpăde~te.
Unde sunt nu-i tare greu,
De n-as avea dorul. tău.
Dar dorul tău e cu mine
Şi mă omoară cu· zile.
Dorul, scumpă soţioară,
Mă arde la inimioară;
Dorul şi dragostea' ia
S-a pus la inima mea ..
Ca o piatră să _lăsară
Şi nu le pot scoate iară
Până când oi inturna •
La tine, soţia mea.
Când, dragă, mi-i săruta,
Atunci de dor oi scăpa;·
Pân-atunci iţi scriu prin carte
Şi

Sărutări nenumărate.
·
Săruţăi;-i cu miile.
Să-ţi· atingă· buzele,
Acele sărutări, toate,
Să fie de mine date.

Voie bună, scumpa mea,
Fodoca Petru.

Din

31.

soţie dragă şi fetiţe.

război

Rusia,· 20· XI 1942
(La soţie)
Am primit o

cărticea,
Dragă soţioara mea;

~·· ~

•'\

', :

i.·-.

Ba chiar patru am -primit
De la tine, pui iubit
·
Prin care am înţeles
Cât de cu /dra,g/ r;n~ jubeşti.
Un pachet am, mai primit,
Mai bine n-ar fi venit,
Să fi ars când o venit
Sau, atunci când l-ai făcut,
Aici să nu fi venit,
Aş fi fost mai mulţumit„
.
Din acest pachet al tău
Nimic n-am folosit eu1
, ..
-Maşina şi tot. ce a_ fost.
„ ..
"_ ..
Le~am daţ să nu,Je ~i. v:ă4..;:•;
..... .
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Că mi-ai scris, soţia mea,
Ca să-ţi cunosc iubirea.
Cu asa cuvinte rele
Răspunzi, tu, scrisorii mele?
La asta nu m-am gândit
Că sunt a.')a prăpădit 46 ,
Cum tu, dragă, socoteşti,
Dar griji 47 să nu-ţi bănuie.5ti' 8 •
Dacă-i socoteala aşa,
Nu-mi mai scrie, draga mea,
Şi nici poc4 9 nu(-mi) ma(i) trimite
Că din poştă nu-l voi scoate.
Să vie pocul 'napoi,
Să ştii că-i de la războiu,
Unde eu trăiesc în bine
Şi nu mă gândesc la tine.
Ţi-a.5 mai scrie, draga mea,
Nu mă lasă inima,
Dacă nu te iubesc eu
După ce să-ţi scriu mereu.
M-am gândit, soţia mea,
Că, dacă nu-i dragostea,
Dacă nu mai e iubire
De ce să gândesc la tine,
Iar acum, la terminate,
Te rog priR< ~ceastă carte,
Până mi şti viu, soţie,
Te rog, te rog, nu-mi mai scrie,
Că nici eu nu-ţi voi mai scrie
Până când te voi şti vie;
Dacă nu-i iubire, nu-i,
Mai mult nu ştiu ce să-ţi spuiu.

-

Sfârşit

-

Când am plecat de acasă
Fo(a)ie verde de trifoi,
Anul patruzeci şi doi
Mi-a venit ordin si mie
Ca să plec în cătănie,
Ca să plec în ţări străine
Unde nu cunosc pe nime',
Numa' frunza si iarba
Că este în toată lumea.
Când eram ca să dau mâna
Foarte mă dorea50 inima ... s1.
4s

Neisprăvit

n Grijeşte,

ai grijă
A regreta, a-ţi părea rău ·
411 Pachet (ardelenism)
so A durea (regiooalism)
51 După opinia l\Oastră, versurile acestuî cântec, Când am plecat de acasă,
deşi sunt incluse duptf'sumar, par a fi o variantă ulterioară a primului cântec:
48
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2.
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4.
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Din războiu
Din războiu
Din războiu

5. Din
6. Din
7. Din

războiu

I
I
3
6

8
9
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războiu
războiu
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-

- "„ -

22
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-
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16. Din războiu
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18.
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35
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-
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41
42

- "-
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12.

-

-

războiu

- -
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- "- "- "-

-

22.
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24. Din războiu
De pe malul râului Don
25. Din războiu
- "26.
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29.
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- "31.
"

- -

43
44

45
47
49
51
53

54
56
57
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-- " - "- "- "„ -

- -

-

" "

-

-

"-

"

-

Rusia

-

"
- "
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data
luna
IO V

20 V
30 V
2 VI
4 VI
7 VI
15 VI
18 VI
25 VI
28 VI
30 VI
8 VII

10 vrr
20 VII
28 VII
6 VIII
10 VIII
12 VIII

La cine

T,a soţie şi fetiţe
I,a soţie
La soţie
La văr. Duma
Flore
I,a soţie
La soţie
I,a Boca
Gheorghe, verişor
La soţie
La soţie
La şogori şi şo
gorene
La soţie
La ai mei mici
naşi

9IX
20 IX

J,a soţie
I,a soţie
La toţi ai mei
I,a soţie
I,a soţie
La verişoara,
Duma Ana şi soţul
La soţie
La soţie
La cumnate,
Rafila şi Florica
La soţie
La soţie

25 IX
30 IX
RX
15 X
25 X
I XI
15 XI
26 XI

La
La
La
La
La
La
I,a
I,a

15 VII
22 VIII
28 VIII

soţie
soţie
soţie
soţie
soţie
fetiţele

mele

soţie
soţie

DIE ABSURDITliTEN DES KRIEGES UND UBERLEBENS, IM INNEREN
EXIL DES DIAKONUS UND SCHRIFTSSTELLERS PETRU FODOCA,
VEROFFENTLICHT IM JURNAL „ZUHAUSE" 1942

(Zusammenfassung)
Die Autoren prăsentieren - in crweiterter Form - und kommentieren zwei
lnteressante Dokumente aus der jungsten Geschichte. Erstens „ein Versjournal"
von der Front und zweitens eine Militărpostkarte von der Ostfront abgesandt.
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Das Versjournal in Form eines Schulheftes zierkulierte lange Zeit im trai
der Krasna, bei geseeligen Zusammenkiinften. Das Journal enthălt 31 Milităl'
lieder in folkstumlicher Form, verfasst von Petru Fodoca zwischen den 20.05 und
26.09.1942 als dieser sich Soldat an Ostfront befand.
Sich in einem feindlichen Umfeld befindend, zieht er sich in sein Inneres
Exil in Form einer Korrespondenz in Versen mit den daheim gebliebenen (Frau,
Tochter, Pfarrer) zurilck.
Aus allen diesen Lieder springt sugestiv das Grundthema der Fremde, d~
Alleinseins, und der SehnsuC'ht nach Heimat und Familie.
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F ig. 1. Pagină dintr-o copie după jurnalul versificat , ,Din r ăz boi " al diaculi Petru Fodoca

din Cizcr
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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Ftg .. 2-3. Car t.e

poştal a" miLtar ă

cu sensul
olograf a l diacului 'Petru Fodoca . ..
·

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

