PELICANUL ŞI PEŞTELE-CATERINCĂ
de Vasile Mănuceanu

MEDALION LITERAR
Vasile Mănuceanu (1928-1992), a fost prozator şi jurnalist. Redactor la mai multe publicaţii
scrise, a făcut parte timp de mai mulţi ani din redacţia emisiunilor pentru copii şi tineret ale Radioteleviziunii Române, dar a lucrat şi la postul Europa Liberă. Ca prozator, a scris mai ales literatură
pentru copii şi tineret. Printre alte scrieri, a compus povestiri istorice („Comoara lui Dromichet“), romanul „Arca lui
Nae“, cartea de poveşti „Motanul vrăjitor“, din care face parte şi povestirea de mai jos. Cartea a fost tradusă şi
publicată la Londra sub numele „My Book of Animal Stories“. Este autor şi de scenarii radiofonice, pentru „Poveste
până la cinci“ primind în 1968 Premiul special al juriului la Tokio. Cel mai cunoscut roman al său este „Gorganul“.
În lumea aceea uitată, în care pământul era de apă şi apa era de cleştar în amiază, iar în amurg, când bâzâia vântul, de catifea creaţă, vişinie, ca o haină de împărat
chefliu, mişunau o mulţime de vietăţi. Unele cu fulgi răsuciţi ca talaşul, altele cu solzi
strălucitori ca argintul şi cu ochi mari şi rotunzi cu care se uitau la vânt şi la lună şi,
desigur, unele cu aripi, câte două sau câte patru, însă nu toate obişnuite cu văzduhul,
fiindcă aripa şi zborul nu sunt totdeauna acelaşi lucru.
Între acele vieţuitoare se afla şi un pelican mare şi posomorât, de culoare roz. El
se hrănea cu peşte şi făcea în gândul lui felurite stihuri. Scria pe gând ca pe o bucată de
hârtie, desluşit şi aplecat de la stânga la dreapta, aşa cum învăţase la şcoala de pelicani.
Stihurile acelea el le spunea fără zăbavă, pe
la răspântiile de apă, oricui ar fi voit să le
asculte. Unii, într-adevăr, îl ascultau. Dar
numai cu o singură ureche, iar urechea aceea se nimerea aproape mereu înfundată cu
nisip ori cu leacuri împotriva junghiului. Iar
pelicanul se făcea din zi în zi mai posomorât,
fiindcă mai roz decât era nu putea să se facă.
Dar iată ce se întâmplă într-o primăvară
călduţă şi plăcut mirositoare, când se dezgheţau malurile. Un stol de corcodei, nişte
păsări zglobii şi pline de râvnă, care scociorăsc apa fără contenire, găsiră între plauri
un colac de salvare. Pesemne îl pierduse acolo o corăbioară sau o şalupă veche, numită
«Pelican». Aşa se face că pe colac scria cu litere frumoase, aplecate de la stânga la dreapta, «Pelican». Corcodeii, glumeţi din fire, îl duseră făcătorului de stihuri, spunându-i că
lucrul acela rotund şi găurit i se cuvine pe drept, şi i-l agăţară de gât. Printre lighioanele
apei trecu atunci o tremurare de sfiiciune şi o fâstâceală. Îşi ziceau cu toate în minte că
acel covrig minunat ce spânzura de gâtul stihuitorului trebuie să fie un premiu ce i s-a
dat pentru harul lui şi pentru marea lui deşteptăciune, după cum se petrece adeseori şi
mai pretutindeni în lumea largă. Şi începură să-i facă plecăciuni, arătându-i un respect
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fără margini, iar de câte ori pelicanul binevoia să-şi rostească stihurile sunătoare şi pline
de miez ca nişte nuci, se strângeau în jurul
lui şi îl ascultau în tăcere, cu amândouă urechile, pe care şi le curăţau mai înainte cu
grijă, şi ar fi fost bucuroşi să bată chiar din
palme dacă ar fi avut. Până şi lebăda, frumoasa şi mândra lebădă, albă ca zăpezile şi
ca visul, cu gâtul prelung şi arcuit, îl asculta
înfiorată pe stihuitor, cu ochii plecaţi şi cu
aripile tânjind ca nişte vâsle pierdute.
Pelicanul era din zi în zi tot mai puţin încruntat, însă penele lui rămâneau la fel de
roz ca odinioară, fiindcă aşa se ivise el pe
lume. Avea acum o mulţime de prieteni, însă
dobândise şi unii vrăjmaşi, deoarece nimic nu se zămisleşte mai uşor ca pizma. Între
aceşti vrăjmaşi ai lui se afla şi gâscanul sălbatic, care nu putea să se împace defel cu
gândul că lebăda cea albă ca zăpezile şi ca visul îl ascultă cu atâta plăcere pe stihuitorul
cu cunună agăţată de gât. Şi într-o bună zi, gâscanul sălbatic îi dărui pelicanului, chipurile în semn de preţuire, un coş cu peşte. Pelicanul îl înghiţi nepăsător, privind la stele
şi închipuind stihuri galeşe. Atâta numai că tâlharul de gâscan pusese acolo în coş şi
un peşte-caterincă. Peştele-caterincă, dacă nu ştiaţi până acum, e un peşte care nu face
altceva în viaţă decât să cânte. Dar nu frumos şi limpede, ci fără haz, scârţâit şi dogit ca
o moară stricată: «Taramtamtam, taramtimtim, taram-bambum...»
În dimineaţa următoare, când lebăda veni să asculte, iar pelicanul deschise pliscul fericit, în loc de stihuri gingaşe, nu se auzi decât «Taramtamtam, taramtimtim, tarambambum...», fiindcă peştele-caterincă îşi făcea de cap acolo, în pântecele stihuitorului.
Pelicanul, crezând că a fost numai o întâmplare nenorocită, mai încercă o dată şi încă o
dată, însă roadele fură aceleaşi. De câte ori căsca ciocul, peştele-caterincă îşi înfoia şi el
glasul peticit şi hodorogit, zbierând cât îl ţineau puterile: «Taramtamtam, taramtimtim,
tarambambum ...»
Covârşit de umilinţă şi deznădejde,
pelicanul se ascunse în stufăriş, hotărât
să-şi pună capăt zilelor, dar mai apoi se răzgândi, şi plutind el multe zile şi multe nopţi,
ajunse într-un ţinut îndepărtat, unde nu-l
cunoştea nimeni. Vieţuitoarele de-acolo îl
întrebară:
― De unde vii?
Însă pelicanul, păţit, tăcea ca un pietroi.
― Cum te numeşti? îl întrebară iarăşi.
Însă el tăcea mâlc. Atunci, lighioanele
ziseră:
― Să ştiţi că păsăroiul acesta e un mare înţelept. Numai înţelepţii ştiu să tacă atât
de mult şi atât de frumos. Să-l cinstim cum se cuvine.
Astfel că întâmplarea n-a fost tocmai spre paguba pelicanului. El tace şi astăzi.
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MIC DICŢIONAR
cleştar – formă poetică a cuvântului cristal
talaş – resturi de lemn rezultate în urma prelucrării lemnului
cu rindeaua sau altă unealtă cu tăiş
posomorât – care este tot timpul prost dispus, ursuz, îmbufnat
stih – vers
desluşit – pe înţelesul tuturor, limpede, clar
junghi – durere vie care durează puţin, în spate sau în piept
râvnă – însufleţire în îndeplinirea unei sarcini; sârguinţă,
perseverenţă

scociorăsc – caută, scotocesc
fâstâceală – zăpăceală, intimidare
pizmă – invidie, ciudă
galeş – (aici) duios, melancolic
caterincă – mică orgă mecanică portativă;
flaşnetă
hodorogit – stricat, uzat; (aici) răguşit
covârşit – învins, copleşit
a tăcea mâlc – a nu scoate nicio vorbă

FIŞĂ DE LECTURĂ
Titlul lecturii: .............................................................................................................
Autorul: ......................................................................................................................
Personaje: ..................................................................................................................
...................................................................................................................................
Expresii frumoase: ......................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Învăţăminte: ...............................................................................................................
...................................................................................................................................
Motivează! Pelicanul roz merita ce i s-a întâmplat? .......................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

1.

După citirea lecturii, răspunde oral la următoarele întrebări:

a) Care este „lumea uitată“ în care forfoteau o mulţime de vieţuitoare?
b) Prin ce se deosebea pelicanul roz de celelalte păsări, care-i arătau respect?
c) În urma cărei întâmplări a decis stihuitorul să nu mai vorbească?
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2.

Argumentează! Dintre variantele date bifeaz-o pe cea corectă, apoi argu-

mentează-ţi oral alegerea.

„bâzâia vântul, de catifea creaţă, vişinie, ca o haină
de împărat chefliu“ înseamnă:
c un împărat vesel avea o haină din catifea vişinie pe care
o bătea vântul.
c vântul bâzâia ca un bondar catifelat;
c vântul bătea şi încreţea suprafaţa catifelată a apei, în
care se reflecta la apus soarele, în nuanţe vişinii;
„Scria pe gând ca pe o bucată de hârtie, desluşit şi
aplecat de la stânga la dreapta“ are înţelesul:
c era atent să nu facă greşeli de scris;
c scria pe hârtie cu scris citeţ, înclinat de la stânga la
dreapta;
c compunea versurile în gând, ca şi cum le-ar fi notat pe hârtie, cu scris înclinat.
„aripa şi zborul nu sunt totdeauna acelaşi lucru“, adică:

c există unele păsări care nu pot să zboare, chiar dacă au aripi;
c aripile sunt întotdeauna folosite pentru zbor;
c zborul păsărilor se poate împlini şi în absenţa aripilor.

3.

Descoperă la ce vietăţi se face referire în următoarele situaţii:

• „unele cu fulgi răsuciţi ca talaşul“ – .........................
• „altele cu solzi strălucitori ca argintul şi cu ochi mari şi rotunzi“ – ........................
• „unele cu aripi, câte două sau câte patru, însă nu toate obişnuite cu văzduhul“ – ............

4.

Proverbele lumii. Aranjează proverbul creol de mai jos în ordinea firească

a cuvintelor.

meargă îl
vrea pelicanul
briza
mării unde
poartă
să

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

5.

Sub lupă! Descoperă în lectură definiţia peştelui-caterincă şi scrie-o mai jos.

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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6.

Vrei un text despre vieţuitoare care trăiesc în zone umede? Uneşte ce se potriveşte, citeşte textul rezultat, apoi dă-i un titlu potrivit.
..................................................................................

7. Atelier de creaţie.

Argumentează ce oferă pelicanul roz celorlalte
vieţuitoare, în calitate de poet, înainte şi după ce-şi pierde glasul. Completează rolul său
în viaţa păsărilor din Deltă.
vorbeşte cu păsările

este purtătorul lor de cuvânt

le spune versuri		

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

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

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

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

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

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

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

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

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