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O POVESTE TRISTĂ DESPRE RELAȚIILE DINTRE OAMENI ȘI DINTRE 

OAMENI ȘI NATURĂ 
 

Prof.univ.dr. Mihai BERCA 

 

Ne-am născut în și din natură și, în baza ciclurilor universale, ne vom întoarce 

în natură, acolo unde ne este locul. 

România este o țară plină de natură, cu o biodiversitate ridicată, care oferă 

speciei umane soluții pentru absolut toate problemele vieții. Ca specie lider, separată 

de Natura Mamă, omul poate folosi foarte eficient natura în folosul său și, simultan, 

să-i îmbunătățească conservarea, starea și activitatea sau, dimpotrivă, să o distrugă, 

să-i atenueze stările, acțiunile și calitățile. 

O povestioară din nord-vestul Munților Apuseni ne spune ce înseamnă să 

iubești și să urăști natura și care sunt consecințele urii împotriva acestei minuni a 

vieții – natura. Localitățile bihorene Poienii de Jos, Poienii de Sus, Stăncești și 

Brădet, ca și multe altele, sunt renumite pentru meșteșugul utilizării plantelor întru 

îmbunătățirea, vindecarea și conservarea sănătății omului, cu ajutorul unor valoroase 

produse obținute din plante (ceaiuri, decocturi, extrase hidrice și alcoolice, extracte 

obținute prin presare sau uleiuri, creme și alifii, aplicații fel de fel).  

Se pare că centrul cel mai cunoscut în colectarea și folosirea plantelor este la 

Poienii de Jos, unde întreaga populație este angrenată în această activitate. 

Meșteșugul acesta s-a învățat din generație în generație. Pe vremea comunismului 

această meserie era cunoscută sub denumirea de vraci cu plante. Zilele moderne și 

mai ales legislația ciudată a acestei țări au făcut ca acești minunați vindecători să se 

numească fitoterapeuți. Ei sunt foarte iubiți de populație, parțial și de cea urbană, însă 

sunt huliți de medici, în special de cei tineri, care în afara medicamentelor de sinteză 

chimică nu cunosc nimic care ar putea să-l vindece pe sărmanul român. 

În satul Stăncești de Bihor, cu mai mulți ani în urmă, s-au aciuat două familii 

prietene, dar extrem de diferite ca și comportament. Una dintre ele era cea a lui Ion 

Păun și a nevestei sale, Marioara, venită în zonă de undeva din Mehedinți. Marioara 

era o olteancă frumoasă, dar nu prea harnică și nici prea bună la suflet. Frumoasă 
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fiind, lui Ion Păun i-a plăcut mult și a luat-o de nevastă, la nunta lor nevenind prea 

multă lume, căci ardelenii nu se împacă bine cu oltenii, mai ales dacă aceștia sunt răi 

de gură și leneși, pe deasupra.  

Ion Păun făcuse un liceu forestier și lucra la pădure, dar învățase de la tatăl 

său, paroh la biserică, și meșteșugul acesta al vindecării oamenilor cu plante. Nu 

numai că l-a învățat, dar l-a și îndrăgit tare, având succes în tratarea numeroșilor 

bolnavi din zonă și din împrejurimi. Devenise un inovator de rețete de droguri 

vegetale. 

De primăvara până toamna strângea plantele cu mare grijă, la ambala în saci 

etichetați de el și le aducea acasă, unde sub un șopron construit tot de el, le usca cu 

grijă pe toate părțile, pentru a nu pierde substanțele active din plante, unele extrem de 

volatile și greu de găsit. Apoi, fie verzi, fie uscate le prepara sub numeroasele forme 

de produse cu care Ion vindeca oamenii. Devenise foarte cunoscut, fiind prezent la 

mai toate expozițiile și târgurile din partea de vest a țării și chiar de la Cluj. Îmi 

amintesc că l-am întâlnit de două ori în viața mea, ultima oară la peștera ghețar 

Scărișoara, și de fiecare dată am cumpărat produse excelente de la el. Câștiga bine și 

lucra cu chitanțierul la el. Cu toate astea, Ion nu avea niciodată bani fiindcă Marioara, 

nevasta lui, avea boala, obiceiul, năravul de a cheltui peste măsură pentru haine și 

înfrumusețare. Ion de abia a apucat să-și cumpere o minicamionetă cu care să-și 

aducă plantele acasă.  
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Tare necăjit era Ion din cauza muierii lui necugetate, rea, cheltuitoare și 

leneșă, pentru că în gospodăria lor Marioara nu făcea mai nimic. În schimb, îi cerea 

mereu bani ca să-l lase să muncească, căci nu o dată i-a amestecat cu răutate plantele 

în curs de uscare.  

La circa 10 ani după ce s-au însurat, o altă familie și-a construit casă nouă 

alături de ei. Noii vecini erau Petre Laveș și Ioana, nevasta lui. Petre venise din 

industria forestieră din Moldova și se angajase tot la pădure, la tăieri și procesare 

lemn. Petre era om harnic, la fel ca Ion, creștea acasă animale și în fiecare an livra 1-

2 boi, 1-2 porci și alte produse agricole către centrele de achiziție din zonă. Ioana era 

și ea foarte harnică și se ocupa cu drag de gospodărie, de animale și de bărbatul ei. 

Ion și Petre s-au împrietenit repede și nu ca vecini, ci în pădure, unde unul 

căuta plante, iar celălalt lemnul marcat și care trebuia tăiat și prelucrat. Apoi, au 

constatat că sunt vecini și tare mult s-a bucurat Ion pentru asta. În amărăciunea lui, 

Ion își vizita aproape în fiecare seară vecinul, unde tăifăsuiau la o pălincă până târziu 

în noapte, devenind tot mai buni prieteni. Rareori discutau despre nefericirea 

matrimonială a lui Ion. Acestuia îi era rușine, crezându-se vinovat de nefericirea lui, 

mai ales că Marioara devenise și extrem de agresivă din cauza acestor vizite, pe care 

le considera ca o slăbiciune a lui Ion față de nevasta vecinului Petre. 

Vremea trecea repede, tensionată, iar Petre, deși îl iubea pe Ion, a început să-l 

evite din cauza scandalurilor produse de Marioara. 

Lucrurile au evoluat nefericit pentru familia lui Petre. Ioana, nevasta lui, s-a 

îmbolnăvit de ficat și, după mai multe vizite la medici din Oradea, a revenit definitiv 

acasă pentru a muri. Petre plângea zi și noapte, iar uneori noaptea țipa de durerea de 

a-și pierde nevasta. Ion a auzit veștile triste și a mers la Petre ca să afle ce s-a 

întâmplat cu Ioana. Printre lacrimi și sughițuri, Petre i-a spus că Ioana va muri din 

cauza unui cancer la ficat. Au plâns amândoi, iar Ion i-a spus: 

„– No, măi Petre, dar lasă-mă să încerc și eu cu leacurile mele pe ficatul 

Ioanei, draga ta!” 

„– Faci tu asta? Dar nu se supără Marioara?”, îl întrebă Petre surprins.  

„– No, poa’ să se supere, Dumnezeu mă va ajuta!”, încheie Ion. 
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O noapte întreagă a meșterit Ion la facerea unor leacuri numai de el știute. 

Cert este că de a doua zi a început să-i aplice Ioanei aceste tratamente miracol. După 

3 luni Ioana deja se simțea mult mai bine, a început să mănânce mai bine și să prindă 

putere. După circa 7 luni, Petre a dus-o pe Ioana la medici, care o credeau deja 

moartă. Nu le-a venit să creadă ochilor când au consultat-o și, mai apoi, când au 

văzut rezultatele analizelor. Cancerul dispăruse. 
 

 
 

Întors acasă, Petre a plâns din nou în brațele lui Ion, mulțumindu-i și 

sărutându-l. Ion era foarte bucuros pentru vești, dar și trist pentru că Marioara îi 

făcuse un scandal de a auzit tot satul, pe motiv că și-a salvat, chipurile, amanta.  

După puțină vreme, Ion s-a îmbolnăvit de inimă și a început să slăbească 

groaznic. Un munte de om devenise o jumătate de om. Cu toate acestea, era în 

continuare supus tuturor torturilor muierești de către Marioara. 

Dumnezeu, de-acolo de sus, observând faptele, îi trimise și Marioarei aceeași 

boală ca Ioanei, vecina ei. La început, a tăcut și răbdat, apoi a fost la doctor și a 
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primit confirmarea că are tot cancer la ficat. A dat vina pe Ion că i-a adus boala de la 

Ioana, apoi s-a lăsat tăcerea între ei.  

 Nu după mult timp, într-o seară în care Ion se întorcea acasă cu cele câteva 

plante pe care le culesese, a făcut infarct și s-a răsturnat cu mașina într-o prăpastie. L-

au scos oamenii și l-au adus acasă, unde a murit. Moartea lui bruscă a făcut ca acesta 

să nu fi apucat să îi transmită Marioarei secretul vindecării ei. Nărăvașa nevastă a 

încercat, apoi, să obțină rețetele miraculoase de la Petre și Ioana, dar nici ei nu știau 

mai multe decât ea, numai Ion având secretele magice în capul lui, iar cu ele a plecat 

în lumea celor drepți. La scurtă vreme a murit și Marioara, în chinuri îngrozitoare, 

fiind înmormântată alături de Ion, în cimitirul bisericii. Probabil că acolo s-au înțeles 

mai bine, căci Dumnezeu aduce echilibrul final.  

Natura, prin aceste plante miracol și prin mintea acestor vraci minunați, 

denumiți fitoterapeuți, face minuni doar acolo unde participă și bunul Dumnezeu la 

instalarea ordinii universale și reducerea entropiei. Marioara avea nevoie doar de o 

rugăciune pe seară pentru a se salva, ea și familia ei. Ea a murit într-o mare de 

sănătate oferită de natură și biodiversitatea ei, care însă fără mintea lui Ion, ordonată 

de cunoaștere tradițională și de bunul Dumnezeu, nu i-au servit la nimic. 


