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Texte „polițiste”
Sarcina: fiecare va scrie, în formula cea mai po-

trivită temperamentului și spiritului de observaţie 
propriu, mărturie asupra celor întâmplate. „Anche-
tatorul” va aduna toate depoziţiile și va trage, de-i 
va fi cu putinţă, concluziile de rigoare asupra „ca-
zului”. Se vor aprecia în mod deosebit mărturiile 
originale, care vor permite deschiderea unor  piste originale, care vor permite deschiderea unor  piste originale, care vor permite deschiderea unor  
de cercetare nebănuite.

Mircea V. Ciobanu, Lecţia a paisprezecea: 
Cititorul de poezie

Să luăm o situaţie dintr-o poezie cunoscută:

Între gâze, fără frică
Se re-ncep idilele.
Doar o gărgăriţă mică,
Blestemându-și zilele,

Necăjită cere sfatul
Unei molii tinere,
Că i-a dispărut bărbatul
În costum de ginere.

Împrejur îi cântă-n șagă
Greierii din flaute.
„Uf, ce lume, soro dragă!”
Unde să-l mai caute?

L-a găsit sub trei grăunţe
Mort de inaniţie.
Și-acum pleacă să anunţe
Cazul la poliţie.

   (George Topârceanu)

Gărgăriţoiul un timp îndelungat nu a dormit și nu a mâncat 
acasă, mărturisește soţia lui. Se presupune că avea o amantă 
care nu-l hrănea, iar acasă nu voia să mănânce, deoarece nu îi 
plăcea mâncarea. Gărgăriţoiul deţinea hectare de pământ în 
Coloniţa, iar amanta lui, după cum se știe, dna Urechelniţă, 
era membră a grupării „Casa Onsektos”, care se ocupa cu jafu-
ri, atacuri și contrabandă de seminţe de mac.Deci, dna Urechelniţă e bănuită de omor, maltratare (în 
cazul dat) și jaf de documente. Următoarea ședinţă de jude-
cată va fi pe data de 2 septembrie. Dna U. se pune sub arest la 
domiciliu. Restul sunt liberi. Judecător: V. PăianjenatosProcuror: Molia Roberto

Andrei Tatarciuc

Întrucât Molia era prietena comună a doamnei și domnului Gărgăriţă, ea a fost anchetată prima. 
Cetăţeana Molia a depus următoarea mărturie: „Sora mea mai mare a decedat în urma unei boli necunoscute 

și m-a rugat să am grijă de fata ei, tocmai bună de măritat. Știind că soţii Gărgăriţă nu se mai înţeleg și se ceartă 
mereu, m-am gândit să le fac un bine lor, dar și bietei mele nepoate. Așa că le-am făcut cunoștinţă dlui Gărgăriţa și 
nepoatei mele și, vai, s-au îndrăgostit de la prima vedere. Dar i-am sfătuit să ţină în secret dragostea lor. Și iată că 
într-o zi ei au decis să dea o mică petrecere și s-a îmbrăcat el în costum de mire și ea în rochie de mireasă. Și totul a 
decurs bine, doar că la sfârșit l-a luat cu ameţeli pe dnul Gărgăriţă, că de-atâtea griji și emoţii nu mâncase săracul 
de vreo 10 zile.

Fiindcă a colaborat cu organele de anchetă, Molia a scăpat doar cu 100 de zile de muncă în folosul comunităţii.
Mihaela Iordăchescu

Ploșniţa către gărgăriţă
Pe la trei după-amiază,
Mituind un tip din pază:
L-am văzut, vecină dragă,
Ieri la coadă-n ambasadă. 
Se plângea unui ţânţar
De foi lipsă în dosar.
Îi zicea că de-o veni,
Plănuiește cununie,
Dar mai vrea să zăbovească,
Pașaportul să-și primească… în sfârșit.
Și a vrut să ţi-o ascundă,
Să te bucure la nuntă
Când, gândind să fii soţie
De plebeu făr’ avuţie,
Să te vezi legându-ţi soarta
De un fluture – nu alta – proaspăt propășit
Deci,
Printr-o coajă de castană,
A pășit în sfânta strană!
Cum a fost ca să-l găsească,
Mort, strivit sub o speranţă… habar n-am.

Felicia Rusu


