
Iona, fişă de lucru 
 

Interiorul peştelui I. Bureţi, oscioare, alge, mizerie acvatică. Impresia că te afli pe fundul 

mării şi, în acelaşi timp, câteva elemente care să creeze impresia de pântece uriaş. (Eventual, 

colţurile mai întunecoase ale scenei se pot mişca ritmic, „Închide” şi „deschide”: peştele 

mistuie.) 

 La început, scena e în semiobscuritate. În mijloc Iona în picioare, cu mâinile dibuind, năuc. 

 

- Mi se pare mie, sau e târziu?  

- Cum a trecut timpul!  

- Începe să fie târziu în mine. Uite, s-a făcut întuneric în mâna dreaptă şi-n salcâmul din faţa 

casei. Trebuie să sting cu o pleoapă toate lucrurile care au mai rămas aprinse, papucii de 

lângă pat, cuierul, tablourile. Restul agoniselii, tot ce se vede în jur, până dincolo de stele, 

n-are nici un rost s-o iau, va arde în continuare. Şi-am lăsat vorbă în amintirea mea, măcar 

la soroace mai mari, universul întreg să fie dat lumii de pomană. (Pauză.)  

- Totuşi, nu mi-e aşa somn.  

- Nu contează, trebuie să adormi.  

- De ce trebuie să se culce toţi oamenii la sfârşitul vieţii?  

- (Îndemnându-se.) Hai, pune capul jos. (Dă să se culce. În acest moment, lumina se 

aprinde brusc. E ca o idee care i-a venit lui Iona.)  

- Asta era!  

- Peştele! (Realizând întreaga situaţie.) Peştele, peştele... (Mai mult nu poate să articuleze. 

Mică pauză.)  

- Sunt înghiţit.  

- Tot?  

- (Se cercetează.) Tot.  

- Înghiţit de viu sau de... (ezită) de mort?  

- Din moment ce-mi dau seama!...  

- (Aduce argumente.) Pot să merg, uite, pot să merg încolo. (Merge într-o direcţie, până se 

izbeşte de limită.)  
 

1. Precizează tema fragmentului 

2. Explicaţi rolul indicaţiilor scenice din text 

3. Indică patru argumente ale modernităţii dramei 

4. Alcătuiţi patru expresii care să conţină cuvintele: vorbă, amintire, pomană 

5. Precizaţi sinonimele cuvintelor subliniate în text 

6. Alcătuiţi propoziţii în care cuvintele întuneric, univers să aibă sens conotativ şi 

denotativ. 

7. Demonstrează prin patru enunţuri polisemia cuvântului a lăsa 

8. Propune antonime pentru cuvintele: întuneric, dreaptă, din faţa, de pomană 

9. Demonstraţi, prin patru argumente, că textul aparţine genului dramatic 

10. Alcătuiţi propoziţii cu paronimele: lacună/lagună, oculist/ocultist, 

tapiserie/tapiţerie 

11. Explicaţi punctele de ortografie şi de punctuaţie din textul următor: „Uite, s-a făcut 

întuneric în mâna dreaptă şi-n salcâmul din faţa casei. Trebuie să sting cu o pleoapă 

toate lucrurile care au mai rămas aprinse, papucii de lângă pat, cuierul, tablourile.” 


