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O istorie versificată a petrolului  

Av. Dr. Pașcu BALACI 
 

Prolog. 
1. 

Ultima picătură de  petrol 
Va fi şi cel din urmă strop de sânge 

Din al planetei trup, pe care-o plânge 
În cel mai tragic, lung  şi ultim  rol. 

 
Al unei lumi puternice simbol, 

Lichidul unsuros mereu va-nfrânge 
Armii ce împotriva lui s-ar strânge, 
Căci Terra-ntreagă dat-a rostogol. 

 
Orice  început are un  final al său, 

Iar  răsăritul moare-n asfinţit: 
Sfârşit-a lumânarea negru-i său 

 
Şi oamenii s-au pus pe prohodit. 

Dar este bine în oricare rău, 
Căci locul de sub sondă-a-nverzit… 

 
Să fie și petrol !, mai  zis-a Domnul… 
 
Să fie și petrol !,  mai zis-a Domnul, 
Privind la om, cum tremura de frig, 
Cu cremene și-amnar prin  pipirig 
Și monștrii din adânc ce-și trăiau somnul 
 
În surpătura ce se cheamă slomnul 1, 
Topitu-s-au ca și un cucurig 
Pe - o plită, prefacându-se-n covrig: 
Dovadă  cât  iubește Tatăl,  omul ! 
 
Untura lor, ieșind la suprafață,  
Sub vânt și soare deveni  asfalt 2 
Și în Mesopotamia măreață  
 
Servit-a  ca mortar  la  cel mai ΄nalt 
Turn Babel  -  multilingvă fortăreață, 
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O punte  de pe-un țărm spre celălalt *… 
____________________________________________ 
 1slomnul, slonul, la plural  slomnuri, sloane, adică, surpătură,  loc surpat  (n.a.) 
 2asfált , din cuvântul   grecesc  asphaltos  (rezistent ), bitum,  un sortiment  de   smoală care, amestecată cu nisip, pietriș și var, 
servește la pavat. Din capitolul Facerea, XI, 3, despre Turnul Babel:   Haide să facem cărămizi și să le ardem cu foc. Și au folosit 
cărămida în loc de piatră, iar smoala în loc de var  sau tot din  Facerea, XIV,10:  Valea Sidonului era însă plină de smoală, 
fugind, regele Sodomei și regele Gomorei au căzut întrânsa  sau în capitolul Leviticul, II,  3: acolo ni se spune că  una din fiicele 
tribului Levi s-a dus să-și lase copilul ( pe viitorul prooroc  Moise,n.a.)  în grija fluviului și a luat mama lui un coș  de papură și l-a 
uns cu catran și smoală (n.a) 
*În istoria evreilor, în Palestina sau aiurea, petrolul joacă un rol vizibil, când ocult. Paradisul terestru se situează fără îndoiala 
către Mosul şi s-au găsit teologi care au pus fertilitatea Edenului pe seama uleiului de piatră (petrolului n.n.) care a umectat 
solul ( René Sedillot, Istoria petrolului, 1979, Editura politică, Bucureşti, p. 35) 

*** 
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                              Naşterea  în chinuri a  manei  petrolului 
 
                                   Sub scoarţa Terrei  ce e în  formare 
                                   Şi în oceane largi, fără de fund, 
                                   În chip divin, de nepătruns, profund, 
                                   Alge şi plancton, cili şi protozoare, 
 
                                    Diatomee, saprofite-n floare, 
                                    Scufundă- se  încet, în trist  comând, 
                                    Se-ncing, se descompun , lin fermentând 
                                    În negrele  hidrocarburi  uşoare. 
 
                                    Se mişcă-apoi, împinse fiind de gaze, 
                                    Ori de  cutremure spre suprafaţă 
                                    Din calcare şi-argile spre găoaze 
 
                                    De roci poroase cu   scobită  faţă: 
                                    Altfel de  mană sub ascunse - obraze 
                                    Pe care omul cu cârlige-o-agaţă.     
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 Arcă  minunată și bituminată…  
 
Cu bitum* din  Iudeea, Noe, Sfântul, 
De Domnul sfătuit3 ca să își facă 
O Arcă,  unde lumea să încapă, 
Căl΄fătui –mbinările cu gândul: 
 
- Când va porni potopul pe pământul 
C-o omenire-n stare să petreacă, 
Ziua și noaptea, în drăcească clacă, 
Neștiind  că apa îi va fi  mormântul ? 
 
Și-asfaltul ce  cârmaciul    l-a topit 
S-astupe găurile dintre scânduri- 
Unde, pe urmă,  a încremenit- 
 
Salvă corabia -n mai multe rânduri: 
Scuipatul lipicios   a mântuit 
Galera omenească  spre noi  prunduri… 
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*bitum, din latinescul bitumen, derivat din bitus care  înseamnă pin, arbore răşinos, corespunzător termenului asfalt, din limba 
greacă. Occidentalii  au preferat  termenii huile (fr.), oil (engl.) oel (germ), termeni care au stat la baza cuvintelor  petroleion 
(gr.), petroleum (lat.),pétréolle (franceza veche) sau prin combinarea pământului (Erde) cu uleiul (öl), adică, Erdöl  în limba 
germană (n.a.) 
 3 Înainte de a slobozi  potopul, Dumnezeu l - a sfătuit pe dreptul și credinciosul  Noe  astfel :  Fă-ți o corabie de lemn de salcâm. 
În corabie să faci despărțituri și smolește-o cu smoală  pe dinăuntru și pe dinafară ( Biblia, Bucuresti, 1968, VI, 14,  p. 16)  sau în 
Cartea a II-a a Macabeilor, I, 36 : Și a numit  Neemia lichidul acesta neftan, care se tălmăcește curățenie, dar se cheamă de către 
cei mulți neftai  ( n.a.) 
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          Paradisul  petrolului 
 
Între Marea Caspică şi Caucaz, 
Din Golful Persic până-n Eufrat 
Şi pe podişul din Iran cel lat, 
Gâfâie petrolul gras  –mpins de gaz, 
 
Să iasă ca şi gâsca  pe izlaz. 
Niciunde-n lume nu-i mai adorat 
Ca şi la perşi, focul  ce i-a-nvăţat 
Să bată fieru-n plug pe la amiaz΄, 
 
Ori într-o sabie sau un pumnal. 
Cerul, pământul, apa, chiar  şi omul, 
Ori  plantele şi orice animal, 
 
Fost-au  cercate -n  foc de către Domnul 
Şi-apoi urmat-a suflul cel vital 
Ce –ncetineşte când  ne vine somnul. 
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Codul lui Hammurabi despre petrol... 
 
Din timpul Babilonului datează 
Naptu,  de la nabatu 4 : e cuvântul 
Ce s-a aflat târziu, pe tot pământul, 
Că-nseamna –n  vechea limbă: luminează! 
 
Un semn că  păcura de-atunci lucrează, 
Dar  nu-i era atât de-adânc mormântul 
Ca astăzi, unde  ca şi sfântul 
De angel păzitor,  ne stă  de pază *... 
 
În Codul Hammurabi, printre legi 
E-acest cuvânt , precum o nestemată, 
Un leac universal pentru betegi, 
 
Semn de  minune : Iisus  se-arată 
Și în  palate, dar și la  bodegi 
Trimis în misiune de-al Său Tată... 
 
4  Încă de pe vremea străvechiului  regat al   Babilonului provine denumirea de naptu (nabatu = luminează) care ne indică 
faptul că  încă de pe atunci  petrolul era utilizat la iluminat, țițeiul  fiind amintit chiar  și în Codul de legi al lui   Hammurabi  
(1875 î.Ch.), aceasta  fiind prima dovadă istorică scrisă pentru reglementarea folosirii petrolului (n.a.). 
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