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Primii paºi spre luptã

 Citeºte textul cu atenþie! Dacã nu termini lectura sau nu rãspunzi la toate întrebãrile, nu te descuraja.
Acesta este un text destul de dificil. Te felicitãm chiar ºi dacã parcurgi textul numai parþial. Succes!

 Subiectele de la 1 la 10 valoreazã câte 3 puncte, cele de la 11 la 20 câte 4 puncte, cele de la 21
la 30 câte 5 puncte, iar cele de la 31 la 50 din nou câte 4 puncte. Se acordã 40 de puncte din oficiu.

 Se vor lua în calcul numai primele 40 de întrebãri la care ai indicat un rãspuns valabil.
Dacã te-ai rãzgândit în privinþa unui rãspuns bifat deja, le poþi bifa pe celelalte trei pe care le
consideri rãspunsuri greºite ºi lãsa nebifat numai cerculeþul rãspunsului considerat bun.
Dacã eºti un cititor experimentat, poþi trece peste întrebãrile 1-10 (ai la dispoziþie 50 de întrebãri
dintre care se puncteazã numai 40); nu neglija, însã, textul de pe primele pagini.

 Bifeazã „Sigur” dacã eºti sigur de rãspuns. Dacã rãspunsul dat este corect, vei obþine încã 1
punct în plus faþã de punctajul întrebãrii; dacã însã rãspunsul este greºit, vei pierde încã 2 puncte
pe lângã un sfert din valoarea întrebãrii.

 Pentru a vizualiza, pe Internet, analiza în detaliu a lucrãrii tale completeazã parola pe foaia de
rãspuns. Dupã ce vor fi afiºate rezultatele, vei gãsi pe www.cangurul.ro  analiza rãspunsurilor tale.

Împlinisem treisprezece ani, când, în cancelaria ªcolii nr. 3 din Brãila,
domnul director Moisescu, înmânând mamei certificatul meu de absolvire
a patru clase primare, o întrebã:

– Ce-ai de gând sã faci cu bãiatul?
– Apoi... ce sã fac... domnule director! O sã-l dau la stãpân, ori la

vreun meºteºug, rãspunse mama, dupã un oftat adânc.
Rezemat cu spatele de fereastrã, bunul domn Moisescu îºi chinui

„cioculeþul” cãrunt, frãmântându-l între degete. Se uitã la mama, se uitã la
mine, privi în pãmânt ºi zise, ca pentru sine însuºi:

– Pãcat...
Iar dupã o pauzã:
– ... N-ai putea sã-l dai la liceu?
– Nu... domnule director: îs femeie sãrmanã... o biatã spãlãtoreasã vãduvã!
– Pãcat...
Mi-aduc bine aminte cã nu vedeam niciun fel de „pãcat”; dimpotrivã,

mã simþeam uºurat. Ba chiar cãinam pe foºtii mei camarazi, care, mai
„norocoºi” decât mine, aveau „s-o ia de coadã” în liceu.

Prea mult am iubit libertatea; prea mi-a fost drag sã fac totul din proprie
pornire, pentru ca sã pot îndura cea mai micã silnicie. ªi, Dumnezeu sã mã
ierte, dar ºtiinþa instrucþiunii publice n-a descoperit încã mijlocul de-a face
cartea dragã copilului.

2. Mama bãiatului este ...... .
A) o vânzãtoare cãsãtoritã
B) o croitoreasã vãduvã
C) o casnicã necãsãtoritã
D) o spãlãtoreasã vãduvã
E) o florãreasã necãsãtoritã

3. Enunþul „ºtiinþa instrucþiunii
publice n-a descoperit încã mijlocul
de-a face cartea dragã copilului”
exprimã ideea cã:
A) Copiii nu aveau cãrþi preferate.
B) Cãrþile erau vechi ºi rupte.
C) ªtiinþa, în þara noastrã, nu era dez-
voltatã în raport cu þãrile europene.
D) Profesorii nu descoperiserã care
carte le era dragã elevilor.
E) Elevii nu mergeau cu plãcere
la ºcoalã.

I. LA STÃPÂN

CLASELE VII-VIIICLASELE VII-VIIICLASELE VII-VIIICLASELE VII-VIIICLASELE VII-VIII

1. Indicã pe harta urmãtoare
numãrul corespunzãtor oraºului
menþionat ca loc al acþiunii:
A) 1. (Iaºi)  B) 2. (Braºov)
C) 3. (Brãila)   D) 4. (Bucureºti)
E) 5. (Timiºoara)

de Panait Istrati
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Aºa cã, în drum spre casã, împãrtãºeam durerea
mamei, care, plângând în batistã, rostea mereu:

– O fi pãcat...  Da’ ce pot sã  fac eu, sãraca de mine!...
– Lasã, mamiþicã... Sã vezi cum am sã gãsesc, eu

singur, un stãpân pe gustul meu!
ªi l-am gãsit... Eu singur... Poate nu tocmai pe

gustul meu.
Restul verii aceleia l-am petrecut, ca de obicei,

la Baldovineºti, alãturi de unchii mei, Anghel ºi
Dumitru. Cu cel dintâi mã pregãteam de „crâºmãrit”.
Cu cel de-al doilea mã îmbãtam de ultimele pâlpâiri
ale unei libertãþi care avea sã treacã în domeniul
amintirilor ce nu se mai pot uita. Hoinãream prin vii,
þinându-mã tiptil dupã moº Dumitru, care trãgea cu puºca în grauri. Seara,
coceam porumb ,,de lapte” ºi ascultam þârâitul greierilor, orãcãitul broaºtelor
din baltã ºi lãtratul câinilor. Noaptea dormeam pe câmp înfãºurat în gheba
unchiului, pe când caii pãºteau în preajma noastrã, iar unchiul, tãcut, „bea”
tutun ºi cãta din când în când la cerul înstelat. Ziua, pe arºiþã, forfoteam
prin crâºma lui moº Anghel, rãcoroasã ca o hrubã. Stropeam lutul, mãturam,
spãlam pahare ºi învãþam cum se rãsuceºte o canea1 când vrei sã scoþi vin.

– Deh, mã bãiete! îmi zicea unchiul, privindu-mã; eu te-aº pãstra lângã
mine, dar nu prea e fapt înþelept: când „copchilul” se ºtie la neamuri îºi ia
nasul la purtare ºi se stricã. Numai printre streini te faci om. Dar sã nu intri
slugã la dârloagã2 ! Sã cauþi un stãpân „ajuns”. ªi sã-l slujeºti cu cinste, mã!
Sã nu ,,piºti”! „Piºcãtura” e lucru rãu în negustorie: dã omul îndãrãt. Dacã þi-e
poftã de un covrig, sã te duci drept la stãpânul tãu, sã te uiþi în ochii lui, cu
sufletul deschis ºi sã-i spui: „Domnule Vlad, mi-e poftã de un covrig!” Dacã-þi
dã „un cinci”, cumpãrã covrigul ºi mãnâncã-l. Dacã nu, rabdã!

Pe-o zi tristã de octombrie, îndatã dupã plecarea mamei la lucru, ieºeam
ºi eu. Fãceam primii mei paºi spre muncã, spre luptã, dupã o copilãrie pe
care aº putea s-o numesc rãsfãþatã ºi eram conºtient cã anii zburdãlniciei
fãrã de griji au luat sfârºit, cã sosise momentul de a veni în ajutorul truditei
mele mame.

Gândul de a-i uºura sarcina, de a-mi câºtiga singur hrana ºi îmbrãcã-
mintea, precum ºi o micã sumã de bani ,,pe care sã i-o pun în poalã” – gândul
acesta îl nutream de mai bine de un an. Tot timpul cât am urmat clasa a IV-a,
mã uitam zilnic la „bãieþii de prãvãlie” cu inimile degerate ºi încinºi cu un ºorþ
de sac. Vorbeam adesea cu unii dintre dânºii, în timpul cumpãrãturilor, le
ºtiam pãsurile ºi-i consideram superiori mie: „Ei îºi câºtigã pâinea”, îmi ziceam.
„Pãrinþii lor trebuie sã fie mulþumiþi. La anul, am sã fac ºi eu la fel.”

Anul acesta dorit venise. ªi, neºtiutor de câtã durere se ascundea într-un
piept de ,,bãiat de prãvãlie”, încins cu un ºort bãþos, cãlcam mândru pe
calea Cãlãraºilor, mândru de „bucuria” pe care aveam sã i-o fac mamei,
spunându-i cã m-am „tocmit”.

Nu mergeam la întâmplare. ªtiam precis ce voiam: ochisem demult o
prãvãlie, care îmi convenea din toate punctele de vedere. Întâi: era crâºmã
greceascã. (Moº Anghel îmi spusese sã intru la „greci, cã sunt oameni
filotimi3  nu ca românul nostru, zgârie-brânzã”.) Al doilea: crâºmarul nu
era însurat. (Aveam groazã de nevestele stãpânilor, care bãteau pe bãieþi
ºi-i puneau sã spele scutecele scârnave ale pruncilor.) ªi al treilea: prãvãlia
era situatã în imediata vecinãtate a scumpei mele Dunãri!
1  canea – þeavã de lemn prevãzutã cu un robinet, fixatã într-un vas pentru a scoate
lichidul
2  dârloagã – (aici) om neînsemnat, nevrednic
3  filotim – generos, darnic

5. Recunoaºte personajul care
îl sfãtuieºte pe bãiat sã nu fure:
A) directorul ºcolii
B) moº Dumitru
C) moº Anghel
D) domnul Vlad
E) mama

6. Construcþia „bãieþi de prãvã-
lie cu inimile degerate” semnificã:
A) bãieþi angajaþi sã lucreze în
mediu umed ºi rece
B) bãieþi angajaþi sã lucreze în
timpul iernii
C) bãieþi cãrora nu le pasã de frigul
iernii
D) bãieþi care nu-i suferã pe ceilalþi
copii din jurul lor
E) bãieþi cu sufletele împietrite de
viaþa durã dusã la stãpâni rãi

4. Ce îºi propune bãiatul, odatã
terminatã ºcoala?
A) Sã urmeze liceul.
B) Sã intre la stãpân.
C) Sã se mute la þarã cu unchii sãi.
D) Sã stea acasã.
E) Sã se angajeze la o fermã.
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Fãceam ºi eu nazuri: voiam ca vaca sã fie grasã, lãptoasã ºi devreme
acasã. O întrecusem pe românca din Ardeal, care, trimiþându-ºi feciorul la
Bucureºti, îl sfãtuia:

– Sã nu te bagi, maicã, la „schiþãrie”, cã umbli cu lucruri
„otrãghicioase”; nici la cai, cã zvârle cu „chicioarele”; ci sã intri acolo
unde se fac „de halea multe ºi mãrunte, ºi dulci, ºi bune de mâncat!”.

Mie nu-mi era fricã de cai, nici de lucruri otrãvicioase, dar n-aº fi
intrat cu niciun chip la bãcãnii, ori la stãmbãrii, unde bãieþii se deºelau cu
sute de kilograme de marfã, scoþând dimineaþa pe trotuar o jumãtate din
conþinutul prãvãliei ºi bãgându-l seara înapoi. Pe lângã aceastã trudã mai
erau obligaþi sã rãcneascã toatã ziua dupã muºterii ºi sã-i tragã de mânecã,
ceea ce n-aº fi fãcut nici sub ameninþarea foamei.

E drept cã ºi meseria de crâºmar pe care o alesesem avea o altã trudã. O
altã sperietoare era teribila hrubã, adânc sãpatã în inima pãmântului, labirint
umed ºi fãrã aer, unde trebuia sã cobori de sute de ori pe zi ca sã scoþi unui
beþiv „un pahar cu aburu’ pã el”. Se spunea cã adesea, pe la miezul nopþii,
stafiile se ascundeau printre butoaiele acestor beciuri. Ele îþi suflau în
lumânare ºi-þi sãreau în spinare. Mulþi copii au fost gãsiþi leºinaþi.

Auzisem de toate aceste rele. Moº Anghel însã avusese grijã sã mã previnã:
– Nu sunt stafii! Lumânarea se stinge din lipsã de aer. Cautã sã întreþii

rãsuflãtorile destupate. Iar ca sã nu goneºti mereu în hrubã, pãstreazã ascuns,
în pivniþa de sub prãvãlie un urcior cu vin: coboarã cu paharul, zãboveºte
niþel, ca sã creadã muºteriul cã te-ai dus în hrubã ºi trânteºte în pahar un
strop de sifon, ca sã înlocuieºti „presiunea” de la canea. Dar sã ai ochi: sã
nu joci un asemenea renghi muºteriului care „se cunoaºte”.

Strada Malului, al cãrei nume se poate sã se fi schimbat astãzi, era,
acum treizeci de ani, acel coridor scurt care începe din calea Cãlãraºilor,
aproape în faþa strãzii Sfântul Nicolae, ºi se terminã la malul Dunãrii, de
unde ºi numele. Se aflã situatã în plin „Carachiu” (Karakioi), cartier în
majoritate grecesc, chefliu ºi guraliv, dar nu bãtãios ca „Atârnaþii” ºi
„Comorofca” pomenite în nuvela Codin.

Karakioiul mã atrãgea prin voioºia lui paºnicã, prin latura-i cosmopolitã:
când mã plimbam prin Karakioi ori prin Cetãþuia descrisã în Chira, îmi
închipuiam cã sunt pe malurile Bosforului, cunoscut din gravuri ºi atât de
arzãtor dorit. Greci visãtori ºi berbanþi; turci cu feþe severe; grecoaice
sprâncenate ºi melancolice; cadâne indolente, sfioase, privind printre uluci
ºi gata sã-ºi coboare vãlul aruncat pe creºtet: neamuri strãine, plecate dupã
procopsealã, dar reduse acum la lupta pentru trai, veºnic muncite de nostal-
gia patriei, nãdãjduind mereu s-o revadã într-o zi ºi sfârºind întotdeauna
prin jalnice þintirimuri. Cam pe la mijlocul acestei stradele, trona, ca o reginã
a zaiafeturilor4 eroice de altãdatã, crâºma lui kir Leonida, reputatã prin vinurile
ºi mâncãrurile ei. Aici îmi era scris sã fac cunoºtinþã cu
primul meu stãpân. Aci aveam sã-mi petrec un an ºi
jumãtate de eroicã servitudine, sã mãnânc „pâine strãinã,
udatã cu lacrimi” ºi... sã învãþ limba greacã!...

Era ora opt dimineaþa. Intrai cu îndrãznealã.
Miros de rasol ºi de þelinã cu carne. Un bucãtar

bãtrân – mustaþã albã-colilie – da în vânt dupã treburi.
Tejghetarul, faimosul „tejghetar”, oroarea bãieþilor de
cârciumã, citea într-o gazetã, dindãrãtul tejghelei. Doi
copilandri, ceva mai în vârstã decât mine, curãþau
cartofi pe-o masã lungã, încãrcatã cu tot felul de
zarzavaturi: linte, fasole, praz, gutui de fãcut cu carne.
Ici-colo, pe mese, pahare de vin ºi de rachiu, goale.

4 zaiafet – petrecere, chef, ospãþ

7. Bãiatul îºi alege meseria de
crâºmar, având însã inima strânsã
atunci când se gândeºte la „teribila
hrubã” în care avea sã intre
uneori. Ce înseamnã oare hrubã?
A) Galerie subteranã care traverseazã
un masiv muntos.
B) Groapã cilindricã sãpatã în pãmânt
pânã la nivelul unui strat de apã.
C) Încãpere subteranã care serveºte
la depozitarea unor produse.
D) Grãmadã de obiecte aranjate în
formã de piramidã.
E) Cavitate subteranã naturalã de
dimensiuni mari.

8. De ce se sting lumânãrile în
beci?
A) Pentru cã suflã stafiile.
B) Pentru cã ceilalþi bãieþi fac
glume proaste.
C) Pentru cã nu este suficient aer.
D) Pentru cã mediul este prea umed.
E) Pentru cã lumânãrile nu sunt de
calitate.

9. Pe ce stradã se afla crâºma lui
kir Leonida, din cartierul grecesc?
A) Strada Sfântul Nicolae
B) Calea Cãlãraºilor
C) Strada Bosfor
D) Strada Cetãþuia
E) Strada Malului

10. Copilul cunoºtea Bosforul din:
A) pliantele turistice
B) gravuri
C) excursiile organizate de ºcoalã
D) istorisirile mamei
E) cãrþile de geografie
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Niciun client. ªi nici kir Leonida, pe care-l cunoºteam din vedere.
Dãdui bunã dimineaþa. Tejghetarul mã luã în primire:
–  Pe cine cauþi... „mândreþe”?
–  Pe domnul Leonida.
–  Nu-i aici. Da’, ce-ai cu el?
–  Aº vrea sã-i vorbesc...
–  Poþi sã-mi vorbeºti mie!
–  Nu, domnule. Am sã-l aºtept.
Gãliganul îºi reluã gazeta. Ieºii în stradã. Dacã aº fi ºtiut ce fiarã crudã

se ascundea sub pielea acestui om fãrã inimã, aº fi rupt-o la fugã, ca dracul
de tãmâie.

Câtva timp mã plimbai îngrijorat: cârciuma avea doi bãieþi ºi pe
tejghetar; cu stãpânul fãceau patru. Se putea foarte bine sã nu fiu primit.

Dar grija asta fu imediat spulberatã de un alt sentiment cu totul
contrariu: mã aflam la capãtul dinspre Dunãre al strãzii Alaiului, punctul
cel mai înalt al platoului Brãilei ºi apariþia vastei priveliºti a fluviului-prieten
mã fãcu sã mã cutremur de ideea pierderii apropiate a libertãþii mele.
Presimþãmânt funebru de moarte nãprasnicã... Groazã inexplicabilã...
Rupere de echilibru sufletesc... Halucinaþie...

Mi se pãrea cã cineva se þinea gata sã mã înºface ºi sã mã despartã pe
vecie de mama, de lume, de viaþã. Sãlciile pletoase ale bãlþilor mã tânguiau
mohorâte. Sirenele vapoarelor ºuierau alarmate. Huruitul ghiociurilor5 din
port: glas cobitor. Dunãrea mocnea. Picura de ploaie...

Într-o clipã, uitai de truda mamei, cãreia voiam sã-i viu în ajutor, ºi,
fãrã sã mai stau la îndoialã, o ºtersei spre casã. – „Acasã!” În tindã, în
coºar, în pod – dar: „acasã”! „la mama!”...

Coborâi malul mai mult pe-alunecatelea.
În port, mã surprinse ploaia. Cum mã aflam printre vagoanele de

cereale, sãrii într-unul gol. Aci, mã pomenii cã nu eram singur. O fetiþã, de
vreo opt-nouã ani, sta zgribulitã pe duºumeaua vagonului ºi îºi cosea o
bucatã a rochiþei ei peticite. Lângã dânsa, un sãculeþ
cu vreo baniþã de gozuri6 , o mãturicã ºi un fãraº.

Apariþia mea neaºteptatã o înlemnise. Nu mai
cosea, mã privea cu ochii sticliþi ai unei pisici
îngrozite de câini.

Ca sã n-o sperii ºi mai tare ºi sã n-o fac sã fugã
pe ploaie, mã oprii la intrarea vagonului ºi îi întorsei
spatele fãcându-mã cã privesc cum plouã. N-aveam
nevoie sã ºtiu ce-i cu ea, nici s-o iscodesc prea mult.
Trãiam, doar, în lumea ei ºi ºtiam, de pe atunci, tot ce
se poate ºti despre mizeria copiilor, cu sau fãrã cãpãtâi.

Totuºi, din vreme în vreme, o cercetam cu
coada ochiului. Îºi reluase cusutul. Pãrul îi cãdea
pe ochi. Degetele îi erau înmãrmurite de frig.
Tremura din tot corpul.

Ploaia se oprise. Dând sã plec, o întrebai:
–  De ce coºi aici? N-ai pe nimeni?
Ea mã privi cu ochi mai încrezãtori.
–  Am mamã... Da’ nu mai vede... ªi p-aici, printre vagoane, m-agãþ

mereu când adun gozuri.
Iar, dupã o clipã, surâzând uºor:
–  Tu n-aduni gozuri?

5 ghiociu – cãruþ pentru transport
6 goz – rãmãºiþe rezultate din treieratul cerealelor

12. Ce simte bãiatul în legãturã
cu hotãrârea sa de a se angaja la
stãpân, în timp ce îl aºtepta pe kir
Leonida?
A) Se bucurã cã, în sfârºit, va avea
o meserie.
B) E fericit cã va pleca de lângã
mama sa.
C) Este îngrijorat cã nu va câºtiga
destui bani.
D) Se cutremurã de ideea pierderii
libertãþii sale.
E)  Este revoltat cã nu a putut vorbi
cu stãpânul.

13. De ce bãiatul stã cu spatele
la fetiþa din vagonul de tren?
A) N-o observã.
B) Numãrã vagoanele de cereale.
C) Dispreþuieºte copiii orfani.
D) Se teme sã n-o sperie.
E) Îi este teamã de ea.

11. Cine se aflã în crâºma lui
kir Leonida atunci când bãiatul
intrã pentru prima datã acolo?
A) Nu este nimeni în crâºmã.
B) Kir Leonida ºi bucãtarul.
C) Tejghetarul, bucãtarul ºi doi
copilandri.
D) Un bãtrân ºi doi copilandri.
E) Tejghetarul ºi câþiva clienþi.
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–  Ba da... zisei ruºinat.
ªi am plecat pe fugã. Dar, nu „acasã”, nu „la mama” – ci drept la

crâºmã, la kir Leonida.
*

Jupânul era acum în prãvãlie, proaspãt ras ºi frezat, cu mustaþa rãsucitã
ºtrengãreºte, cu paltonul aruncat pe umeri — holtei cãlcând pe al treizecilea
an, plin de sãnãtate, plin de bani. Râdea zgomotos în tovãrãºia a doi prieteni,
cu care sta la un pahar.

Nefiind sigur cã voi fi primit ºi cum mã jenam sã-i vorbesc faþã de
toatã lumea, rãmãsei pe-afarã, în aºteptarea unui moment prielnic. El ieºi
dupã puþin timp în uºa prãvãliei ºi, vãzându-mã aºteptând, mã întrebã:

– Tu m-ai cãutat azi-dimineaþã?
– Eu, domnule Leonida.
– Ce vrei?
– Aº vrea sã intru la stãpân, la dumneata.
– Sã intri la mine?! fãcu el cu mirare. ªi vii

aºa, singur-singurel!? Bãieþii la stãpân sunt aduºi
de mânã. Ce sã vorbesc eu cu tine? N-ai pãrinþi?

Kir Leonida privea la om cu mândrie
greceascã, vorbea rãspicat ºi fãrã accent strãin, fiind
nãscut în þarã. Tatãl sãu, bãtrân cârcotaº ºi încã verde,
deschisese crâºma din strada Malului cu zece ani
înainte de venirea pe lume a odorului sãu unic.

Mi-aduc aminte cã, deºi copil, am ºtiut sã miros
orgoliul naþional al grecului ºi l-am exploatat cu o
nebãnuitã îndemânare. I-am spus cã mama e româncã,
dar cã tatãl meu, mort pe când eram în leagãn, fusese
grec. ªi precizai: chefalonit! Iar ca sã-i speculez ºi
mai bine îngâmfarea patrioticã, adãugai:

–  Viu fãrã ºtirea mamei. Vreau sã intru la greci ºi sã învãþ greceºte.
Cã voiam sã învãþ greceºte, era tot aºa de adevãrat cum e adevãrat cã

aº vrea astãzi sã vorbesc toate limbile din lume. Dar cã aº fi dat întâietate
unei naþii, în dauna ori spre umilirea alteia, de-o asemenea schilodire
cerebralã nu m-am fãcut vinovat în niciun moment al vieþii mele, nici
chiar în copilãrie; am fost cosmopolit din nãscare...

Kir Leonida, gâdilat la infirmitate, se umflã ca un curcan.
– Bine, drãguþule, bine: am sã te primesc ºi ai sã înveþi limba tatãlui

tãu, dar nu pot sã stau la tocmealã decât cu mama ta. Vino mâine cu dânsa!...
A plâns biata mamã, în seara acelei zile, pânã i s-au rupt rãrunchii:
– La ce a folosit cã mi-am închis tinereþele... c-am trãit în vãduvie...

c-am muncit ca o roabã, numai ºi numai ca sã te feresc pe tine de „mânã
strãinã”, dacã tot pe „mânã strãinã” a trebuit sã intri!... Sã nu mai lase
Dumnezeu inimã de mamã pe pãmânt!...

A doua zi — era tocmai într-o duminicã — ne-am înfãþiºat la uºa
„strãinului”. Mama pãrea bunã de pus în coºciug. Mie, mi se zvârcolea
inima ca o vrabie în mâna unui copil: mã credeam pe punctul de-a fi
înmormântat de viu. Mama credea acelaºi lucru.

Explicaþia trebuie cãutatã nu numai în faptele cã o mamã îºi fãcuse
un idol din copilul ei, iar acest copil îºi fãcuse un idol din dragostea pentru
libertate. Mai era ceva: era acea nesuferitã teroare care face pe om sclavul
pãrerilor altora ºi care se numeºte „gura mahalalei”. „Gura mahalalei”
cere unui copil sã fie statornic, „cuminte”, sã rãmânã la stãpânul unde a
fost dat, nu sã umble din „stãpân în stãpân”. Sã sufere barbaria ºi sã devinã
la rându-i barbar. Concepþia asta de slugãrnicie a fost împinsã de „gura

14. Identificã varianta corectã
care ilustreazã portretul lui kir
Leonida:
A) Kir Leonida este un tânãr bogat,
care deþine un vapor.
B) Jupânul Leonida este un holtei
bogat, mândru, în vârstã de 20 de
ani.
C) Jupânul Leonida vorbeºte cu
accent grecesc.
D) Kir Leonida este tânãr, bogat
ºi cãsãtorit.
E) Stãpânul crâºmei este un bãrbat
tânãr, îngrijit, cu o privire mândrã.

15. Aflând cã bãiatul intrã slugã
la un grec, mama este nefericitã
deoarece ......... .
A) bãiatul nu va mai fi liber sã se
joace
B) bãiatul va fi exploatat de cãtre
un strãin
C) plata este prea micã
D) va rãmâne singurã
E) condiþiile de muncã sunt grele

16. Ce credea „gura mahalalei”
despre un copil dat la stãpân?
A) Cã se va putea mândri cu faptul
cã face avere.
B) Cã poate oricând sã aleagã liber-
tatea, dacã nu mai îndurã barbariile
stãpânului.
C) Cã duce o viaþã uºoarã ºi
îndestulatã.
D) Cã îºi face familia de ruºine
dacã intrã sã lucreze la stãpân.
E) Cã trebuie sã rãmânã la acelaºi
stãpân, indiferent câte greutãþi ar
întâmpina.
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mahalalei” pânã s-a concretizat în faimoasa, în odioasa zicãtoare: Palma
stâpânului îngraºã obrazul slugii.

Trecând pragul crâºmei lui kir Leonida, eram amândoi, atât eu cât ºi
mama, conºtienþi de teroarea pe care mahalaua o va face sã apese pe umerii
noºtri: intrând la stãpân, trebuia sã rãmân, sã sufãr, sã înghit ºi sã n-o dau
pe mama „de ruºine”. Mama nu trebuia sã audã spunându-se de fiul ei
ceea ce se spunea aºa de des de ai altora: „Iar a fugit de la stãpân!”...

O, stãpâni! Pânã ºi de sclavii voºtri sunteþi susþinuþi în opera voastrã
de universalã robie!

În general, mamele nu sunt prea conºtiente de agonia sufleteascã a
copilului care se vede pe cale de-a fi întemniþat. Copilul însã – fiinþã încã
neîmbâcsitã de prejudecãþi ºi care se conduce numai prin instincte – simte
groapa ce i se deschide în faþa primilor paºi ce-i face în viaþã, se rãzvrãteºte
în sufletul lui ºi contracteazã o urã înverºunatã, atât împotriva stãpânului,
cât ºi a propriei sale familii.

Orice copil e un revoluþionar. Prin el, legile firii calcã în picioare tot
ce omul matur a ridicat împotriva lor: moralã, prejudecãþi, calcule, interese
meschine. Copilul e începutul ºi sfârºitul lumii. El singur înþelege viaþa,
fiindcã se conformeazã ei. Ieºit din copilãrie, omul devine cel mai
dezgustãtor dintre animale: animalul calculat.

Învãþat-a omenirea asta ceva din tot ce i se spune de veacuri?
Tare îmi vine sã mã îndoiesc!
Cãci astãzi, ca ºi în anul 1400, niciun stat n-a înþeles ce e viaþa, nicio

legislaturã n-o aparã cu pricepere; bunul plac ºi nerozia domnesc mai
straºnic ca oricând.

Fãpturã plãpândã, vibrândã de emotivitate, dornicã de viaþã, copilul e
dat ºi azi pe mâna aceloraºi brute, îndopate cu mulþumiri trupeºti, care îi
frâng junghietura de îndatã ce le intrã pe mâini. Habar n-are stãpânul-ani-
mal al acestei lumi cât de setos este copilul de lumina zilei, de vântul care
bate, de frunza care foºneºte, de ciripitul pãsãrilor, de libertatea câinilor ºi a
pisicilor care umplu strãzile, de mirosul þãrânei umede ºi de tot ce firea ne-a
pus la îndemânã nouã, oamenilor, ca sã ne facã traiul fericit. Habar n-are
bruta-stãpânã a inocenþei cã, copilãria e cel mai dulce dintre anotimpurile
vieþii ºi cã numai în vremea copilãriei se pot pune temeliile bunãtãþii, fundaþie
menitã sã suporte lungi ani de luptã, o întreagã uzinã de frãmântãri ºi de
chinuri, care dau omenirea de râpã, dacã baza nu e fãcutã din bunãtate.

ªi cum s-ar putea ca baza vieþii sã fie bunãtatea, când marea majoritate
a omenirii îºi petrece copilãria în bãtãi ºi privaþiuni, în mortificãri ºi ucigãtoare
puºcãrii îngãduite de legi? Cum sã nu fie lumea asta plinã de oameni rãi, de
hoþi, de tembeli ºi de rãsturnãtori de „ordine”, când „ordinea” voastrã, o!
stãpâni, nu e întemeiatã decât pe cruzimi neîngãduite de legile naturii?

ªi voi sunteþi legislatori – o, cãpcãuni ai copilãriei! o, crâºmari, bãcani,
stãmbari, cârnãþari, mari proprietari de glod negru ca inima voastrã — ºi
voi aveþi academii pline cu vite încãlþate! ªi voi aveþi catedre de moralã, ºi
biserici cu clopote asurzitoare, ºi parlament care face legi, cum ai face o
plãcintã; ºi voi habar n-aveþi ce e viaþa, cât ar putea sã fie de frumoasã ºi
cât de groaznic o schingiuiþi!

– Al dumitale e feciorul, lele?
............................................................................................................
Bietule kir Leonida! Bieþilor kiri Leonizi ai vremurilor noastre!... De

unde sã ºtiþi voi ce înseamnã o lele ºi un fecior?!... Cum aþi putea voi
bãnui câte lumi miºunã într-o razã de soare; câte lupte se dau într-o gaurã
cu furnici; câte dureri ascunde o inimã de mamã truditã ºi câte doruri se
pot naºte într-un suflet de copil!...

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

17. Conform textului, un copil
este „un revoluþionar” pentru cã:
A) îºi urãºte propria familie
B) participã la o revoluþie împo-
triva stãpânilor
C) este vizionar, înþelege care este
viitorul omenirii
D) se revoltã împotriva moralei, a
prejudecãþilor ºi a intereselor mes-
chine
E) vrea sã lupte pentru þara lui

18. Numeºte figura de stil
prezentã în sintagma: „cãpcãuni
ai copilãriei!”:
A) epitet metaforic
B) hiperbolã
C) personificare
D) metaforã
E) inversiune

19. Bãiatul merge împreunã cu
mama lui sã se angajeze la prãvãlia
lui kir Leonida. Cât timp va lucra
acolo?
A) 6 luni
B) 1 an
C) 1 an ºi jumãtate
D) 2 ani
E) 19 ani

20. Secvenþa „Bieþilor kiri
Leonizi” se referã la:
A) grecii sãrmani
B) cârciumarii care au dat faliment
C) slugile grecilor
D) stãpânii care sunt cruzi cu
slugile lor
E) toþi negustorii care se numesc
Leonida
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O sutã de lei pe an, un rând de haine, o pereche de ghete, o pãlãrie, o
zi slobodã la Paºti ºi încã una la Crãciun!...

...............................................................................................
Nouãsprezece ceasuri de goanã zilnicã, adicã de la ºase dimineaþa

pânã la unu dupã miezul nopþii.
Cuvinte aspre, înjurãturi obscene, palme cu nemiluita.
ªiroaie de lacrimi, suspine de nimeni auzite, visuri spulberate.
Dor de ducã!...
...............................................................................................
ªi cum? Nicio mângâiere? Niciun ochi prietenesc? Nimic care sã aline

aceastã copilãrie jalnicã? Ba da!

II. „CÃPITAN” MAVROMATI

Un zid chinezesc, nevãzut decât de ochii mei îngroziþi, se înãlþã în
uºa cârciumei lui kir Leonida ºi mã despãrþi de lume de îndatã ce încinsei
ºorþul stãpânului.

Puºcãriei i se spune puºcãrie: omul închis într-însa ºtie cã i s-a rãpit
libertatea. Ce trebuie sã ºtie copilul dat la stãpân? Cã e pus acolo sã
slujeascã? Nu. El trebuie sã ºtie, el va afla-o singur, cã în afarã de-o muncã
pe care legile n-o îngãduiesc nici oamenilor maturi, dreptul sfânt de a
pleca dupã terminarea muncii, de-a ieºi în stradã, de a se confunda cu
întunericul nopþii ºi cu propriile-i gânduri — acest drept îi e suprimat lui,
copilului; lui, visãtorul setos de libertate; lui, debutantul în viaþã!...

Mã uitam la muncitorii care se întorceau seara acasã, cu pâinea la
subsuoarã, rupþi de obosealã, înecaþi în praf ori înotând în noroi, ºi-mi ziceam:
„ªi eu mã scol ca ei, la ºase dimineaþa, ºi trudesc nu pânã seara, ci pânã-n
miez de noapte: n-am ºi eu dreptul sã mã duc acasã, ca ei, la patul meu, la
mama mea?”

Nu! Eu, noi, bãieþii de prãvãlie, trebuia sã facem douã zile de muncã
neîntreruptã într-o singurã zi! Iar când era întreruptã timp de douã ceasuri,
la trei dupã prânz ºi la zece seara, nu o dreaptã ºi binemeritatã odihnã ne
aºtepta, ci groaznica ºi neînvinsa moþãialã, cu cortegiul ei de torturi
inchizitoriale.

Destinat sã-mi fac ucenicia crâºmãreascã la spãlatul vaselor, mai
trebuia, între timp, „sã învãþ hruba”, nemãrginitul labirint al celor douã
sute de butoaie cu vinuri ºi rachiuri, pierdute în inima pãmântului; sã învãþ
pe dinafarã zecile de calitãþi ale bãuturilor ºi sã le recunosc mai târziu
dupã culoare ºi miros.

Ah! n-am sã uit niciodatã lipsa de omenie a tejghetarului, care mã
îmbrâncea de-a lungul celor optzeci de trepte ale scãrilor, umede ºi rupte,
ale pivniþei ºi hrubei, pe care le coboram cu frica în sân de-a nu-mi frânge
gâtul la fiecare pas! ªi de câte ori voi vedea un bãiat de prãvãlie, am sã-mi
aduc aminte de câinescul procedeu al tejghetarului fãrã inimã, care credea
cã mã ,,învaþã”, când într-un întuneric beznã ºi alergând printre vase,
de-abia murmura între dinþi:

– Numerele unu, doi, cinci, paisprezece, douãzeci: vinuri noi! Numerele...
cutare, cutare: vinuri de un an, de doi, de cinci, de zece, de douãzeci de ani!
Butoaiele astea au „presiune”: fac sã sarã caneaua! Vinul de aici are iz! Ãstãlalt
are „floare”! Sã bagi de seamã, cã dracu te-a luat! Acum culorile: astea-s
vinuri albe; astea, negre; ghiurghiuliu; vin pelin; vin tãmâios.

La cramã, acelaºi lucru, aceeaºi rea-voinþã:
– Þuicã, drojdie, secarã, tescovinã, ºliboviþã, rom, coniac, piperment,

ananas, masticã simplã, masticã de Hio. De-aici sã scoþi numai când þi-oi
spune eu! Când îþi „fac cu ochiu’ ”, sã nu scoþi! Astea-s rachiuri vechi!

21. Pentru bãieþii angajaþi la
crâºma lui kir Leonida, o zi de
muncã înseamnã ......... .
A) sã lucreze opt ore pe zi servind
clienþii
B) sã plece acasã în fiecare searã
cu o pâine la subsoarã
C) sã facã trei zile de muncã neîn-
treruptã
D) sã munceascã noaptea în schimbul
a douã sute de lei pe an, zile libere
la Paºti ºi la Crãciun
E) sã lucreze câte nouãsprezece ore
pe zi, suportând vorbe urâte ºi bãtãi

22. Enunþurile scrise îngroºat în
text nu au predicat exprimat. Acest
fapt are drept consecinþã stilisticã:
A) amplificarea emoþiilor transmise
cãtre cititor
B) scurtarea alineatelor
C) citirea mai rapidã a fragmen-
tului
D) prezentarea în ritm alert a vieþii
de slugã
E) trecerea la capitolul urmãtor

23. Fãcându-ºi ucenicia prin
labirintul din pivniþã, copilul este
revoltat fiindcã ......... .
A) butoaiele sunt prea mari, prea
multe ºi ocupã mult loc
B) bãuturile au denumiri ciudate,
de care copilul nu auzise
C) este nevoit sã coboare cele 88
de trepte umede ºi rupte
D) tejghetarul se dovedeºte a fi
lipsit de suflet
E) tejghetarul nu-i lasã pe copii sã
se joace printre butoaie
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Astelalte noi! Sã nu te puie naiba sã le amesteci ori sã te înºeli! ªi când te
trimit în beci, ori la cramã, sã-mi vii „într-un nechezat de cal”!

Dar teroarea asta a ucenicului crâºmar (voi povesti într-o zi ºi pe aceea
a ucenicului meºteºugar), chinul acesta, plãtit cu sute de palme, mai poate
avea o umbrã de îndreptãþire în ochii unei lumi nedrepte: „Aºa e pânã
înveþi o meserie”, spune lumea asta.

Ce justificare, însã, pot avea suferinþele produse din pofta de-a
batjocori ºi chinui un copil care cade din picioare de somn ºi ostenealã?

În plinã muncã, în lupta cu teancurile de farfurii, oale, cuþite, linguri
ºi furculiþe, aduse cu duiumul ºi respingãtor de slinoase, oboseala ºi somnul
îmi erau învinse de urletul asurzitor al prãvãliei în fierbere ºi de iuþeala cu
care eram nevoit sã alerg ºi sã lucrez, dacã nu voiam sã fiu „cârpit” de
bucãtar, de tejghetar, ori de zevzecul de „barba” Zanetto, tatãl stãpânului,
un nebun care era gata, în orice clipã, sã-þi arunce o farfurie în cap. Dar, de
îndatã ce zarva se ostoia, fie dupã prânz, fie seara, veneau orele cele mai
cumplite, venea nemilostivul supliciu al aþipelii de-a-n picioarelea, când
mii de ace îþi furnicã prin vine ºi când trupul e gata sã se prãbuºeascã la
pãmânt. Îngãduit le era atunci bucãtarului ºi stãpânilor sã se trânteascã pe
canapeaua din odaia prãvãliei, sã se lungeascã pe un pat sau sã se aºeze
pe un scaun. Nouã nu ne era îngãduit. Noi eram de fier, de piatrã!

„Smirna!” în picioare, aveam ochii þintã la tejghetar, în picioare ºi el,
dindãrãtul tejghelei, cu urechile ciulite ºi atenþia încordatã cãtre cei doi-trei
beþivani sau palavragii fãrã cãmin ºi fãrã milã, gata sã dãm buzna la cel mai
uºor ciocãnit. ªi amarnic de copilaºul care începea sã închidã pleoapele-i
grele de somn! Bobârnacul, odiosul bobârnac oriental, pe care nu l-am întâlnit
la niciun popor apusean, venea sã plesneascã brutal nasul celui care moþãia.
ªi nu era o glumã. „Þoapa” — dupã cum îl porecliserã pe tejghetar cei doi
bãieþi mai vechi ca mine — ne trimetea o ciocniturã de deget atât de violentã,
încât, de multe ori, sângele ne þâºnea imediat din nas.

Adesea, profitând de-o mânã încremenitã pe un colþ de masã, de care
ne sprijineam capul ºovãitor, cãci picioarele nu ne mai þineau, nemernicul
ne punea aºa-numita „poºtã”, adicã ne agãþa între degete o fâºie de gazetã
ºi-i dãdea foc de la distanþã. Sau ne presãra dupã ceafã faimosul „praf de
scãrpinat”, care fãcea sã ne scãrpinãm cu unghiile de ne sângera pielea tot
restul serii, ba chiar ºi noaptea prin somn.

De toate aceste barbarii, el râdea, lichelele cârciumii râdeau, patronul nu
ºtia nimic sau închidea ochii. Dacã vreunul dintre noi bombãnea ori plângea,
atunci venea rândul înjurãturilor grosolane, al palmelor ºi al corvezilor inutile,
ca mãturatul hrubei ori „deretecatul” prin pivniþã ºi prin ºoproane.

Acestea erau Rãsplata muncii.
Ne istoveam copilãria ca sã slujim o puzderie de cheflii mâncãcioºi ºi

bãutori; dam în brânci, din zori ºi pânã dupã miezul nopþii; ne culcam în
palme ºi ne trezeam dimineaþa în palme. Existau duminici ºi sãrbãtori, cu
lume gãtitã care se plimba pe-afarã, care cânta, râdea, benchetuia în prãvãlie,
cu flaºnete ºi cu lãutari. Exista un pãmânt cu soare, cu nori, cu pãduri ºi cu
voioºie, noi nu existam pentru nimeni; nimic nu exista pentru noi. Noi eram
ceva asemãnãtor paharului cu care se bea, ori furculiþei cu care se mãnâncã:
cine ia seama la aceste obiecte? Cine se întreabã ce au devenit, dupã ce
te-ai servit de ele? Care ochi are vreme sã se uite la un bãiat de prãvãlie?

ªi, totuºi, exista un ochi care lua seama la noi.

*
Dupã întâia sãptãmânã de plâns ºi de buimãcealã, bãgai de seamã cã

un om intra în prãvãlie odatã cu deschiderea ºi nu mai pleca decât la
închidere. ªi în tot lungul acestui timp amarnic de nouãsprezece ceasuri,
sta înþepenit pe un scaun, într-un colþ ferit dinspre tejgheaua bucãtãriei, se
mai ridica, când nu încurca pe nimeni, mai aduna un pahar, mai ºtergea o

26. În alineatul „Ne istoveam
copilãria...” verbele sunt folosite,
cu precãdere, la persoana I,
numãrul plural, cu scopul ....... .
A) de a contura ideea cã bãieþii
aveau o viaþã mai grea decât a
fetelor
B) de a sugera nepãsarea pãrinþilor
faþã de propriii copii
C) de a ilustra viaþa grea a tuturor
copiilor sãraci
D) de a accentua mila clienþilor
bogaþi faþã de copiii sãraci
E) de a exprima sentimentul de
mândrie al copiilor harnici

27. De ce considerã autorul cã
bãieþii de prãvãlie sunt „ceva
asemãnãtor paharului cu care se
bea, ori furculiþei cu care se
mãnâncã”?
A) Sunt indispensabili ºi valoroºi.
B) Deºi utili, nimãnui nu-i pasã cu
adevãrat de soarta lor.
C) Au rezistenþa ºi duritatea
metalului.
D) Sunt apreciaþi de fiecare datã
pentru efortul depus.
E) Sunt admiraþi de clienþii crâºmei.

24. Sinonimul frazeologic al
expresiei „într-un nechezat de
cal” este:
A) cu o falcã în cer ºi cu una în
pãmânt
B) în ruptul capului
C) cât ai bate din palme
D) cu noaptea-n cap
E) pe nepusã-masã

25. În text cuvântul „Smirna!”
înseamnã:
A) Liniºte!
B) Drepþi!
C) Aprinde lumina!
D) La rugãciune!
E) În picioare!
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masã, mai aþâþa jarul grãtarului, mai dãdea cu mãtura pe ici, pe colo. Dar
pe toate le fãcea cu încetinealã, aºa, în treacãt, ºi repede fugea la scaunul
lui când îl apuca o tuse înecãcioasã, de care se vedea cã suferã cumplit.

Era un om aproape bãtrân. Înfãþiºarea-i rãpciugoasã, jigãritã ºi molaticã
î1 îmbãtrânea ºi mai tare. Purta un palton ca vai de el, iar pe cap, o ºapcã
de marinar grec, pe care o rânduia cu mare chivernisealã, o corconea7  ca
pe un copil. ªapca asta, mustaþa rãsucitã ºi barba lui pieptãnatã cu îngrijire
erau toatã preocuparea lui. Nu mai vãzusem un astfel de om. ªi ce se
petrecea cu el era aºa de nou pentru mine, cã nu-l mai slãbeam din vedere.

La-nceput, l-am luat drept vreo rudã a stãpânului. Într-adevãr, tatãl
lui kir Leonida, moºneagul fãrã somn ºi fãrã obosealã, ,,barba” Zanetto,
cãruia îi ziceam „Ghizuroiul”, venea dimineaþa drept la el ºi cu multã
curtenie îi dãdea mâna ºi un „bunã ziua”... la plural:

– Kalimérasas, cãpitan Mavromati!
Apoi se aºezau faþã-n faþã, la cafea, ºi se porneau sã vorbeascã

greceºte, cu þiþiri-piþiri, din care nu înþelegeam nimic. Îmi ziceam, privin-
du-l cum vorbea ca un palicar8 :

– A fost cãpitan de vapor... ªi-l cheamã Mavromati... Da’ de ce-o fi
scãpãtat aºa de rãu, sãracul?

În curând, însã, vãzui cã birtul lui kir Leonida era plin numai ºi numai
de „cãpitani” de vapoare: „cãpitan” Valsamis, „cãpitan” Papas, „cãpitan”
Smirniotis – cãpitani ºi iar cãpitani. Rar îºi dãdeau mâna doi muºterii, fãrã sã
se intituleze „cãpitani”. Mã miram de ofiþerime în locanda lui kir Leonida ºi
mã întrebam cum se face cã nu vedeam ºi marinari de rând. Mai târziu, am
înþeles cã pentru a fi „cãpitan” pe strada Malului, nu e nevoie sã comanzi un
vapor, un remorcher, un caic9  ori chiar ºi un ºlep, ci e de-ajuns sã ai numai
o barcã: orice grec, pe apã, e un „cãpitan”.

Aceºti „cãpitani” se cunoºteau bine între ei, ºtiau sã se stimeze, precum
ºi sã se dispreþuiascã. Adevãraþii comandanþi de vapoare erau gravi, veneau
rar ºi se închideau ca sã petreacã în odaia prãvãliei. Iar când cãpitãnaºii
dãdeau peste ei ºi-i asaltau cu chestiuni „profesionale”, un zâmbet ironic
flutura pe feþele lor arãmii, bãtute de vânturile mãrilor. Înainte chiar de-a
le învãþa limba ºi de-a ºti ce vorbeau, ajunsesem sã le cunosc gradul ºi
cãpitãnatul numai dupã chipul cum se purtau unii faþã de alþii. Celor
autentici parcã li-era greu ºi de-a mai asculta când droaia de barcagii îi
pisa neîncetat cu „cãpitane” în sus, „cãpitane” în jos.

Niciodatã, însã, nu i-am vãzut batjocoritori cu „cãpitan” Mavromati,
oricât îmi pãrea de ridicolã apropierea aceasta. Îi dãdeau mâna, îl numeau
cu cordialitate „cãpitan” ºi se cinsteau împreunã. În momentele acelea
bãtrânul se aprindea, vorbea ca de la mare la mare, ocãra, gesticula, apoi
se îneca cu tusea ºi se aºeza pe scaun. Nu ºtiam despre ce era vorba. Ochii
sãi negri scânteiau de mânie, barba îi tremura. Îmi era milã de el. ªi tocmai
atunci, ca o strivire a propriei lor striviri, interveneau caiacciii, care nu
vãzuserã niciodatã marea, ºi-l zeflemiseau cu cruzime.

Chiar cãzut în cerºetorie, „cãpitan” Mavromati li se pãrea mai cãpitan
decât dânºii. El nu le da luare-aminte. Cu capul în mâini, tuºea pânã la
potolirea accesului, apoi se ridica dârz, îºi potrivea ºapca cu demnitate ºi
începea sã se plimbe, cu mâinile dindãrãt, cu fruntea sus, ca pe puntea de
comandã. Bucãtarul îi da mâncarea pe care o dorea, iar tejghetarul, sticluþa
cu vin. El mânca ºi bea în colþul lui. Era o umilire, dar el n-o lua în seamã;
privea afarã, în stradã, în gol, ca ºi cum s-ar fi aflat în largul mãrii.

Nu l-am vãzut vreodatã scoþând sau bãgând un cinci în buzunar.
Nu ºtiam ce-i cu el.

7 a corconi – a alinta, a rãsfãþa, a cocoloºi
8 palicar – voluntar grec în rãzboiul pentru independenþa Greciei (1821)
9 caic – luntre pescãreascã

28. Portretul personajului
Mavromati este:
A) detaliat (cu foarte multe
amãnunte asupra cãrora naratorul
zãboveºte îndelung)
B) caricatural (naratorul accentu-
eazã trãsãturile comice ale perso-
najului)
C) de tip crochiu (schiþat din
câteva trãsãturi bine precizate)
D) de tip gros-plan (naratorul insistã
doar asupra ºepcii de marinar pe
care o poartã personajul)
E) de tip fiºã biograficã (sunt no-
tate cronologic toate aspectele ºi
etapele vieþii acestui personaj)

29. Cine primea în crâºma lui
Leonida apelativul „cãpitane”?
A) Doar Valsamis ºi Papas.
B) Numai cei care deþineau un
vapor.
C) Tatãl lui kir Leonida.
D) Doar bãtrânul Mavromati.
E) Orice grec care avea o barcã.

30. Construcþia ,,Nu ºtiam ce-i
cu el” exprimã ideea cã:
A) Bãiatul nu-i înþelege pe adulþi.
B) Mavromati îºi pierduse memo-
ria.
C) Bãiatul nu ºtia unde a plecat
cãpitanul.
D) Jupânul nu-l lasã pe bãiat sã
vorbeascã cu cãpitanul.
E) Bãiatul nu înþelege compor-
tamentul cãpitanului Mavromati.
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*
Cam la o lunã de la intrare am început sã ºtiu: „Þoapa” îl ura de

moarte ºi ne aþâþa ºi pe noi împotriva lui. Zicea cã e „ochiu’ stãpânului”,
care-l hrãnea „ca sã ne spioneze”.

– Sã mã spioneze? îmi ziceam eu. ªi ce sã spunã jupânului? Cã spãl
vase? Cã frec tingiri? Cã pic de somn ºi sunt bãtut?

Voia laºul de tejghetar sã-i facã viaþa nesuferitã ºi sã-l goneascã din
prãvãlie, dar nu fãþiº, ci indirect, cu mâinile noastre.

Nu intrai în conjuraþie. De altfel, nu fãcusem niciun fel de camarade-
rie, nici cu tejghetarul, nici cu cei doi bãieþi. Pe cel dintâi aº fi dorit ,,sã-l
umfle Dunãrea”, cum spuneau tovarãºii mei întru asuprire când erau bãtuþi;
iar cu aceºtia n-aveam ce vorbi ºi nu-i simpatizam, fiindcã se pârau din
linguºire. Ba chiar mã pârau ºi pe mine, deºi îmi vedeam de treabã. Vina
mea era cã citeam, pe furiº, jurnale ºi fãceam fiºe cu cuvinte greceºti
(exact aceleaºi fiºe pe care le reluam, douãzeci de ani mai târziu, în Elveþia,
învãþând limba francezã!)

În dupã-amiezile liniºtite, când n-aveam mese ºi duºumele de frecat,
când bâzâie musca ºi vinul se trezeºte în oale, când „Þoapa” o ºtergea la
„amureaza” lui ºi pe când colegii mei pândeau „tabacheruºa” lui Mavromati
ca sã-i „trânteascã chiper în tabac”, eu îmi trânteam în cãpãþânã noutãþi
voluptoase: fãceam cunoºtinþã cu o lume descoperitã odatã cu ziarul zilnic
pe care-l luam pentru prima oarã în mâini, minunatã poezie atotºtiutoare
care-mi spunea cã existã un parlament, un guvern, miniºtri ºi deputaþi care
fac legi ºi se ceartã; cã un anume Filipescu a strãpuns cu sabia, în duel, pe
adversarul sãu Lahovary; cã grecii se bat cu turcii, burii10  cu englezii ºi
spaniolii cu americanii; cã existã o „afacere Dreyfus” ºi cã în afacerea asta
un mare romancier, care se chema Zola, ridicase Franþa în picioare. Aflam
cã pe tot pãmântul oamenii se sinucid din mizerie ºi din patimi. ªi, mai
ales, aflam cã nu-mi cunoºteam limba: erau sumedenii de cuvinte pe care
nu le vãzusem scrise în nicio carte ºcolarã.

Faptul acesta mã disperã: cum se poate sã nu pricep eu scrisul
românesc? Ce-i de fãcut? Pe cine sã întrebi?

Înþelegeam sã-i cer lui „cãpitan” Mavromati sã-mi traducã, cu chiu, cu
vai, cuvinte greceºti: pomelnic de verbe, de substantive, de tot ce se vedea
ºi auzea în jurul nostru, dar sã-i cer sã mã înveþe ºi limba mea, asta mi se
pãrea o ruºine: el era strãin, pe când eu, pãmântean, de-abia ieºit din ºcoalã!

ªi n-aveam nicio altã fiinþã cãreia sã-i pun o întrebare de acest gen.
Greci sau români, toþi muºteriii lui kir Leonida mi se înfãþiºau ca o lume fãrã
inimã, dornicã de petrecere, indiferentã faþã de un copil, pe care nici nu-l lua
în seamã. Lumea asta îmi era duºmanã. Eram bucuros când nu venea ºi nu
m-aº fi supãrat sã aud cã a luat-o dracul pe toatã, cãci nu era ochi care sã
vadã truda noastrã, nici suflet care sã se înduioºeze
de un sãrman bãiat de prãvãlie, þinut în picioare
din zori ºi pânã în miez de noapte.

Singur, „cãpitan” Mavromati mã auzea
uneori suspinând. Fiind blând cu el, era ºi el bun
cu mine:

– Te dore piþorele more11.  Ah, caimnei!12

Chind ziþi stipun, ziþi totu! Omini sinta una
varvaria!

10  bur – populaþie în Africa de Sud constituitã din urmaºii
coloniºtilor europeni
11  Mãi   (n. red.).
12  Vai de noi! (n. red.).

32. Când citeºte ziarele, bãiatul
este enervat pentru cã ......... .
A) existã un parlament, un guvern,
miniºtri ºi deputaþi care fac legi ºi
se ceartã
B) grecii se bat cu turcii, burii cu
englezii ºi spaniolii cu americanii
C) pe tot pãmântul oamenii se
sinucid din mizerie ºi din patimi
D) romancierul Zola a ridicat
Franþa în picioare
E) nu înþelege unele cuvinte, deºi
sunt româneºti

31. Numele politicienilor români
(Filipescu; Lahovary), precum ºi al
romancierului francez Zola sunt
folosite în text pentru ........ .
A) a arãta vastele cunoºtinþe poli-
tice ale copilului
B) a numi câþiva dintre clienþii
fideli ai cârciumii
C) a stabili reperele geografice
(România; Franþa...) ale acþiunii
D) a fixa reperele temporale ale
acþiunii
E) a explica dorinþa copilului de a
cãlãtori în Franþa

33. Care dintre urmãtorii ani
este cel mai apropiat de perioada
în care are loc acþiunea?
A) 1600
B) 1750
C) 1800
D) 1900
E) 1950
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Compãtimirea e un mare rãscolitor de suflete. Durerile ascunse ale
fostului comandant de vapor trezirã în mine mila ºi impuserã tãcere propriilor
mele chinuri.

Viaþa de spãlãtor de vase ºi de geamuri, de frecãtor de tacâmuri, de
tingiri, de mese ºi de duºumele; viaþa asta nemaipomenitã care-mi interzicea
sã mã depãrtez mai mult de zece paºi de uºa crâºmei începu sã-mi devinã
suportabilã, îmi întorsei ochii ºi bãtãile inimii spre acela pe care toatã lumea
îl numea „edecul13 prãvãliei”.

ªi în vreme ce camarazii mei de suferinþã, imitând pe tejghetar, îi
puneau „poºta” pe când aþipea, îl cãtrãneau cu piper, îi turnau apã în
buzunare ori îl presãrau cu „praf de scãrpinat”, — eu, cel mai slab printre
cei slabi, luam fãþiº apãrarea celui învins ºi batjocorit, îl înºtiinþam de toate
renghiurile ce se puneau la cale împotriva lui, mã certam cu bãieþii ºi
mâncam chelfãnealã de la „Þoapã”.

Astfel, ne împãrþirãm în douã tabere adverse ºi inegale. Tejghetarul
fu mai puþin sever cu linguºitorii lui, iar mie îmi fãgãdui sã facã totul ca sã
fiu dat afarã. Fusei poreclit „caþaonul14 ”. ªi în loc sã ne odihnim oasele,
când rãmâneam singuri, acum înºiºi colegii mei se þineau gata de bãtaie.
Uneori, chiar ne bãteam.

Dar, lupta e un semn de viaþã, dacã o primeºti cu plãcere. Sã lupþi
pentru o idee, sã lupþi pentru un sentiment, pentru o patimã sau pentru o
nebunie, dar sã crezi în ceva ºi sã lupþi, asta e viaþa. Cine nu simte nevoia
unei lupte, nu trãieºte, ci vegeteazã.

Vegetasem ºi eu. La început, timp de câteva sãptãmâni, copleºit de
golul ce se fãcuse în mine prin rãpirea libertãþii, nu mai eram în stare sã
cuget la altceva, decât la redobândirea acesteia. Mi-aduceam aminte de
faimoasele versuri care caracterizau pe copilul dezgustat de ºcoalã:

Nu vreau sã învãþ carte, vreau sã fiu cioban,
Orice-o fi mai lesne, ba chiar ºi marinar.

În fiecare searã mã culcam cu gândul sã fug a doua zi, sã nu mai dau
pe acasã ºi sã trãiesc din mãturatul vagoanelor cu grãunþe, sã mã fac
„gozorar”, ca atâþia copii care foiau prin port. În clipa, însã, de-a pune
planul în aplicare, îmi apãrea figura de sfântã a aceleia care ar fi murit de
întristare, dacã m-ar fi vãzut „gozorar”. ªi renunþam. ªi iar reveneam la
ideea fugii. ªi din nou mã mustra cugetul.

Zbuciumul acesta, dacã ar fi continuat, m-ar fi împins cu siguranþã la
vreun act de disperare. Dar, iatã cã un ziar îmi cade în mânã ºi-mi povesteºte
tot felul de fapte. Setea mea de cunoºtinþe bea ºtirile cu nesaþ. Neologismele
îmi dau de furcã, în acelaºi timp, primele cuvinte greceºti încep sã-mi
zbârnâie cu stãruinþã în urechi. Le pun pe hârtie. Dorinþa de-a le rosti în
fraze mã face sã cat în ochii plini de depãrtãri ai lui „cãpitan” Mavromati,
„stâlpul cârciumii”.

Atunci, bag de seamã cã „stâlpul” acesta era o ruinã, în care lovea
mai ales omul cel mai nesuferit mie: tejghetarul. Revolta se aprinse în
mine: „cãpitanul” îmi pãrea un om bun, suferea în tãcere toate umilinþele
ºi era singurul meu binevoitor într-o lume de streini. Ce avea „Þoapa” cu
dânsul? În ce consta „spionajul” bãtrânului? Toatã lumea ºtia cã tejghetarul
avea în vecinãtate o drãguþã, zisã „brutãreasa”, o leliþã fãrã cãpãtâi, la care
dãdea fuga în orice clipã liberã. Nu cumva se petreceau lucruri „necurate”
cu femeia asta?

Mã pusei la pândã ºi-l surprinsei, cãrând la ea vinuri ºi rachiuri vechi,
fripturi, ouã, pui de gãinã.

13  edec – (aici) persoanã indispensabilã
14  caþaon – grecotei

37. Ce sentimente are bãiatul
pentru cãpitan ºi pentru tejghetar?
A) Simpatie pentru cãpitan ºi re-
spect pentru tejghetar.
B) Lipsã de consideraþie pentru
amândoi.
C) Simpatie ºi admiraþie pentru
amândoi.
D) Nepãsare pentru cãpitan ºi urã
pentru tejghetar.
E) Simpatie pentru cãpitan ºi
antipatie pentru tejghetar.

34. Imitând pe tejghetar, ceilalþi
ucenici îl batjocoresc pe cãpitan
...... .
A) turnându-i vin în buzunare
B) murdãrindu-i hainele cu pastã
de dinþi
C) presãrându-i praf de scãrpinat
D) turnându-i sare în mâncare
E) furându-i þigãrile

35. Bãiatul îi ia apãrarea „celui
învins ºi batjocorit” pentru cã:
A) vrea sã obþinã bunãvoinþa lui
kir Leonida
B) îi era fricã de tejghetar
C) e revoltat de comportamentul
camarazilor sãi
D) se simte puternic
E) vrea sã se dea bine pe lângã
cãpitan Mavromati

36. Enunþul „Cine nu simte
nevoia unei lupte, nu trãieºte, ci
vegeteazã” este, în operã, o devizã
pentru un om care ......... .
A) pune mai presus de orice
confruntarea fizicã
B) instigã la violenþã
C) considerã cã viaþa este o
provocare continuã
D) propune o viaþã liniºtitã ºi
sedentarã
E) considerã cã viaþa adevãratã
înseamnã sport extrem, adrenalinã
la cote maxime
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Acum l-aveam la mânã. El voia sã mã dea afarã. Eu prinsei gust de
stat. Uitai de toate necazurile. Un câmp de activitate plãcutã se deschidea
înaintea mea: dor de rãzbunare, sete de citit, prilej de-a învãþa o limbã
strãinã, nevoie de-a iubi un om nenorocit ca ºi mine.

Mã trezii ca dintr-un vis urât. Viaþa începu sã aibã un sens. ªi de pe-o
zi pe alta, aspectul cârciumii se schimbã.

*
– Cãpitan Mavromati, ce o fi asta: „suspensiune”? îi zisei într-o

dupã-amiazã, arãtându-i ziarul.
–  Nu ºtiu more niþi eo... Ma este una vivlio care ºtie totu limba

rumuneasca...
Ce „biblie” sã fie asta, care „sã ºtie toatã limba româneascã”, mã

gândeam eu în zilele urmãtoare, când spre marea mea uimire, „cãpitanul”
apare într-o dimineaþã cu ea sub braþ ºi mi-o depune în mâini:

—  Oriste15 , Panaiotachi!... Asta ºtie mai mult de chit un dascalos...
Citii pe copertã: Dicþionar universal al limbii române.
Nu înþelesei numaidecât ce puteau sã însemne cuvintele: Dicþionar

universal; dar, deschizându-l la întâmplare, simþii obrajii îmbujorân-
du-mi-se de plãcerea descoperirii: neologisme ºi expresii, citite prin ziare,
îmi erau tãlmãcite pe înþelesul meu. ,,Biblia” asta avea deci sã-mi explice
toate cuvintele acelea peste care treceam cu amarnicã întristare. Ba, tot
rãsfoind volumul, vãd cã-mi dã ºi o mulþime de citate din autori ca Anton
Pann, Creangã, Alecsandri, pe care îi cunoºteam din ºcoalã.

Ne aflam singuri în prãvãlie: bucãtarul era la piaþã, cu un bãiat;
tejghetarul ºi celãlalt bãiat dereticau prin hrubã; „barba” Zanetto nu venise
încã, iar kir Leonida se scula totdeauna târziu.

Luai mâna dreaptã a „cãpitanului” Mavromati ºi i-o sãrutai cu
recunoºtinþã, apoi, beat de bucurie, incapabil sã pronunþ o vorbã, mã repezii
în odaia de dormit ºi ascunsei „biblia” în rufele îngrãmãdite sub pernã.

De-acum încolo, cartea sfântã a adolescenþei mele — aceea pe care
n-am mai lãsat-o din mânã timp de zece ani — avea
sã devinã izvorul tuturor bucuriilor ºi al surprizelor
unei vieþi de copil chinuit. Ea avea sã fie, nu un
„dicþionar”, ci o zânã a copilãriei mele care-þi
atinge fruntea cu mâna ºi-þi alinã durerile. Nicio
obosealã, nicio maltratare, niciun gând negru,
nimic n-avea sã-mi mai învingã voinþa de a munci
ºi suporta viaþa. Un om înfrânt îmi pusese în mâini
o comoarã: fiecare paginã cuprindea o lume de
cunoºtinþe; fiecare cuvânt cãutat îmi deschidea
orizonturi nebãnuite. Uitam cã voiam sã caut
tãlmãcirea unui termen; uitam cã timpul mi-era mãsurat; uitam de lume ºi
de ticãloºiile ei ºi alunecam de la un cuvânt la altul, de la o paginã la alta,
de la o ºtiinþã la altã ºtiinþã, de la un univers de gânduri la alt univers de
gânduri, mã îndopam în chip inconºtient ºi nu ajungeam sã mã mai satur.
Chiar ºi vremea somnului o sacrificam, adesea, în bunã parte, pe când
colegii mei sforãiau, în patul lor, rupþi de trudã, încovrigat sub o umbrelã
deschisã, peste care mai aruncam ºi surtucul, ca sã nu se vadã de afarã
licãrirea lumânãrii ce-mi pâlpâia sub nas, citeam, citeam tot ce-mi cãdea
în mânã, cãutam în dicþionar ºi-l ascundeam repede, ca pe-un tezaur. ªi de
câte ori n-am vãzut uºa odãiþei deschizându-se ca împinsã de vijelie ºi pe
tejghetar care mã turtea cu câte un pumn în biata umbrelã, zbierându-mi:

– Dormi, fir-ai al naibii! Dormi, cã trebuie sã munceºti mâine!

40. Alege din lista de mai jos
asocierea corectã autor – operã:
A) Anton Pann – Pasteluri
B) Ion Creangã – Povestea lui
Harap-Alb
C) Vasile Alecsandri – Povestea
vorbei
D) Ion Creangã – Sfârºit de
toamnã
E) Vasile Alecsandri – Amintiri din
copilãrie

15 poftim (n. red.)

38. Ce motiv îl determinã pe
bãiat sã rãmânã la cârciumã?
A) Dorinþa de îmbogãþire.
B) Ataºamentul faþã de stãpân.
C) Dorinþa de a-i ajuta pe ceilalþi
ucenici.
D) Hotãrârea de a se rãzbuna.
E) Visul de a-l ruina pe stãpân.

39. „Biblia” adusã de cãpitanul
Mavromati conþine multe
neologisme. Îþi aminteºti care sunt
acestea? Selecteazã seria corectã
de neologisme din rãspunsurile
urmãtoare:
A) weekend, job, cuvânt
B) prieten, baclava, volei
C) carismã, opinie, curechi
D) spahiu, iatagan, flintã
E) favorabil, eternitate, seism
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Nu fãceam nimic. Continuam sub trânteli ºi buºeli, fericit sã adorm
cu capul pe dicþionar, ca un copil în poala mamei.

Bucuria asta nemãrginitã avu un efect fizic imediat: începui sã mã îngraº!
Corpul îmi deveni dolofan. Munceam þeapãn. Mâncam ºi beam þeapãn.
Farfurii, tacâmuri, tingiri, mese, uºi, ferestre, devenirã un fel de sport: le
întorceam, le rãsuceam ºi le dãdeam gata într-o clipitã. Micii mei adversari,
pe care nu-i duºmãneam deloc, de altfel, nu mai puturã sã-mi þie piept nici la
gâlceavã, nici la trântealã — ba, într-o zi, furios cã „Þoapa” îmi pusese piedicã
din bun senin ºi fãcu sã mã lovesc cu capul de o masã, îl plesnii în piept cu
fãraºul pe care-l aveam în mânã. Apoi alergai la patron, mã plânsei ºi avui
câºtig de cauzã. Astfel, începui sã dau brânci ºi sã-mi fac loc.

Pe de altã parte, mama, vãzându-mã gras ºi voios, fu fericitã. Ea venea în
fiecare duminicã seara ca sã-mi aducã primenelile, sta,
cu îngãduinþa jupânului, un ceas de vorbã cu mine ºi
pleca. Uneori mã gãsea cu o vânãtaie pe obraz, provenitã
din loviturile barbare ale tejghetarului ºi se speria buna
mamã, ca ºi cum aº fi fost ucis:

– Sãraca de mine! Ori te bat ãºtia aºa de tare?!
– Da’ de unde, mãicuþã! M-am izbit, umblând fãrã

lumânare prin beci!
ªi-l luam martor pe „cãpitan” Mavromati despre

care-i vorbisem cu înflãcãrare. Mama ºtia greceºte
aproape ca o grecoaicã ºi, acum în urmã, nu lipsea
niciodatã sã cheme pe „cãpitan” la întâlnirile noastre,
sã-i mulþumeascã de simpatia cu care mã învãluia ºi sã
vorbeascã îndelung cu dânsul.

Lucru ciudat: vorbind cu mama, Mavromati se înverºuna la cuvânt, ca
în momentele când sta la un pahar cu câte un comandant de vapor; pãrea cã
tot blesteamã pe cineva. Intrigat ºi doritor sã aflu, mã amestecam în vorbã:

– Ce-i cu „cãpitanu’ ” mamã? Ce are?
– Eh, maicã, ce sã aibã... Ia, pãcate lumeºti! Cicã a avut ºi el casã,

gospodãrie, femeie, vapor... ªi numai prietenii l-au adus în starea asta...
– Da, more pedaki!16 rãcnea bietul om, holbând ochii aprinºi de urã. Mi-a

luatu fumia si vaporia! M-a lasatu cu camaºa, pezevenghi! Eo n-amu fosto
toto una padochioso come azi!... Douazeþi ani amu fosto capifanos peste
vaporia meo! Ah! afilotimi17 gainari! mamaligari! pusti! Hrima18, more, hrima!

Se ridica, cu barba în vânt, cu ºapca îndesatã pe frunte, scrâºnea din
mãsele ºi se plimba cu paºi repezi prin odaie, pânã-l apuca tusea, care
punea capãt tuturor crizelor sale de mânie. Atunci, mama îºi lua noapte
bunã ºi se retrãgea, clãtinând din cap. Plecarea ei mã lãsa întotdeauna trist,
dar mai ales când „cãpitanul” îºi dezvãluia trecutu-i atât de misterios pentru
mine. Îmi reluam munca ºi plãcerile mele intime. El îºi relua locul pe scaun
ºi calvarul durerilor sale neºtiute.

ªi lunile treceau. Crãciunul îmi aduse o zi de libertate – cu  sarmale,
piftie ºi caltaboºi, „acasã, la mama”, cu duioºii negrãite ºi cu pãreri de rãu
– o zi scurtã ca durata unei stele cãzãtoare în nopþile de varã.

„Cãpitanului”, iarna îi aduse chinuri lungi ca torturile Inchiziþiei: uºi
închise împotriva crivãþului; prãvãlie plinã de tembeli ºi de fum; batjocuri
pe îndelete ºi, ceea ce fu mai înspãimântãtor, ardei roº ars pe plita maºinii
de bucate, supliciu nãscocit de nemilosul tejghetar, care se distra în lipsa
stãpânilor, asfixiindu-ne pe toþi ºi mai ales pe sãrmanul Mavromati.

Aceastã nouã nelegiuire avea sã-i fie fatalã tejghetarului, dar nu chiar
aºa curând cum aº fi dorit-o.
16 mãi, bãiatule (n. red.)
17 rãi, lipsiþi de generozitate (n. red.)
18 bani (n. red.)

42. Cunoºti deja bine persona-
jele. Cât de multe ºtii despre
trecutul cãpitanului Mavromati?
A) Cãpitanul avea un trecut miste-
rios, vorbind cu tristeþe despre el.
B) Cãpitanul avusese un vapor, dar
nu aducea niciodatã vorba despre el.
C) Cãpitanul avea soþie ºi copii,
vorbind cu drag despre ei.
D) Cãpitanul îºi deschisese un res-
taurant.
E) Cãpitanul fusese timp de zece
ani pe un vas de croazierã.

41. Bãiatul o minte pe mama
lui cã s-a lovit cãzând, pentru cã:
A) se teme sã nu fie certat
B) nu vrea ca mama lui sã se certe
cu kir Leonida
C) nu vrea ca mama lui sã-ºi facã
griji
D) nu vrea ca mama sã-l dea în
judecatã pe tejghetar
E) nu vrea sã meargã la spital

43. Pentru cãpitan, iarna repre-
zintã:
A) petrecerea sãrbãtorilor împre-
unã cu prietenii
B) o ocazie de a pleca alãturi de
familie cu vaporul
C) perioada de platã a chiriei ºi a
cãldurii
D) o perioadã de chinuri ºi supãrãri
E) o ocazie de a se distra în lipsa
tejghetarului
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*
S-ar pãrea lucru de necrezut ca un servitor, fie el chiar ºi atotputernic tejghetar, prins cu mâþa-n sac, bãnuit

de toatã mahalaua ºi de stãpân, sã poatã teroriza pe niºte copii subalterni ºi pe un bãtrân bolnav, iarã niciuna
dintre victime sã n-aibã curajul sã-l dea în gât. ªi cu toate astea, aºa este: o autoritate instituitã capãtã o putere
nemãrginitã în ochii celor slabi, care o acceptã, i se supun ºi-o îndurã. Aºa se explicã fenomenala rãbdare a
popoarelor faþã de asupritori: nu vreo presupusã valoare moralã a acestora le dã autoritatea de-a stãpâni lumea,
ci laºitatea stãpâniþilor.

În cârciuma lui kir Leonida lucrurile se petreceau la fel. Stãpânul de fapt era tejghetarul, brutã din specia
acelora care în armatã ucid în bãtaie pe fraþii lor þãrani, de îndatã ce s-au vãzut cu un galon19 de fir cusut la
mâneca hainei lor odioase.

Kir Leonida instalase pe vremea aceea, tot pe strada Malului, o fabricã de limonadã ºi apã gazoasã. Ceva
mai sus de cârciumã, meºteri zidari refãceau niºte acareturi ale sale, cãzute în ruinã. ªi ambele întreprinderi
mergeau rãu: la fabricã, maºinile funcþionau defectuos, spãrgeau sticlele, rãneau pe mânuitori, produceau avarii
ºi daune; pe ºantier, lucrãtori de adunãturã ºi fãrã conducere destoinicã modificau a doua zi ceea ce construiserã
în ajun. Jupânul ºi tatãl sãu, „barba” Zanetto, forfoteau toatã ziua dintr-o parte în cealaltã. „Þoapa” trona ca un
paºã peste dugheanã ºi peste nenorocirile ei. Se afla „mândreþea” într-un sat fãrã câini, se plimba fãrã ciomag,
fura din gros, asuprea ca sã-ºi rãzbune sclavia secularã care-i mocnea în sânge ºi aºtepta ceasul mântuitor când –
liberat de serviciul militar pe care-l fãcea „cu schimbul” ºi nu-l fãcea deloc – avea sã deschidã, la rându-i, o
cârciumã mai dihai decât a stãpânului... „slujit cu cinste timp de ani îndelungaþi!”...

19 galon – ºiret de lânã, mãtase, cusut ca podoabã pe haine; (aici) ºiret/ panglicã de lânã
prinsã pe epoleþi sau pe mânecile unei uniforme
20 Dinu Pãturica – personaj central din romanul „Ciocoii vechi ºi noi” de Niculae
Filimon

45. Identificã personajul care îl
caracterizeazã pe Dumitru astfel:
„îl vãzuse intrând sfios ºi ciufulit,
îmbrãcat cu cojocel zdrenþuit ºi
încãlþat cu opinci netãbãcite”.
A) kir Leonida
B) barba Zanetto
C) cãpitanul Mavromati
D) tatãl lui Dumitru
E) tejghetarul

46. Bãiatul devine chelner în
crâºma lui kir Leonida pentru cã:
A) nu se descurca la spãlatul
vaselor ºi al paharelor
B) învãþase bine greceºte ºi le
devenise simpatic tuturor clienþilor
C) intrase  în conflict cu tejghetarul,
acesta cerând avansarea lui
D) se rugase de kir Leonida sã-l
scape de hruba cea întunecatã
E) mama lui insistase la kir Leonida
sã îi uºureze munca copilului

44. Identificã relaþia corectã
dintre personaje:
A) „barba” Zanetto – unchiul
bãiatului
B) moº Anghel – tatãl bãiatului
C) „Þoapa” – leliþa tejghetarului
D) „caþaonul” – tatãl lui kir
Leonida
E) „ochiu’ stãpânului” – Mavro-
mati, protectorul bãiatului

Dar, iatã cã uneori, tocmai când sã zici „Doamne ajutã!”, te împiedici
de un ciot ºi cazi cu nasul într-o baligã. Accidentul acesta urma sã i se
întâmple ºi tejghetarului, iar ciotul, douã victime ale sale: „cãpitan”
Mavromati ºi eu.

Bãtrânul astmatic cunoºtea pe Dumitru tejghetarul din ziua când tatãl
acestuia, þãran din Cotu Lung, îl adusese de mânã la kir Leonida; îl vãzuse
intrând sfios ºi ciufulit, îmbrãcat cu cojocel zdrenþuit ºi încãlþat cu opinci
netãbãcite: îl dãdãcise în toate treburile locandei ºi-l învãþase greceºte,
limbã pe care, dupã doisprezece ani de dibuire, o vorbea „ca o vacã
spaniolã”, cum se spune în Franþa.

Acest etern Dinu Pãturicã20 al ciocoismului universal a urmat din in-
stinct calea prototipului sãu, creat în chip definitiv de Niculae Filimon: a lins
mâna pe care nu putea s-o muºte ºi s-a fãcut indispensabil stãpânului, apoi
a început sã se ridice în douã picioare, a pierdut pe drum sfiiciunea ºi umilinþa
ºi s-a aºternut pe dãrâmarea tuturor acelora care pãreau sã-i împiedice mersul
spre avere. Din „binefãcãtor”, „cãpitan” Mavromati deveni pentru el „ochiu’
jupânului”; iar bãieþii, care aveau aerul sã se pripãºeascã în locandã, sã înveþe
greceºte ºi sã-i surpe locºorul, furã priviþi ca niºte rivali care trebuiau
îndepãrtaþi înainte de-a prinde rãdãcini; niciunul n-a putut sta la kir Leonida
mai mult de un an. Astfel, stãpânul fu nevoit sã pãstreze în slujba sa pe
singurul servitor „care cunoºtea” vinurile, rachiurile, pe clienþi, rostul prãvãliei
ºi limba greacã, aceasta absolut necesarã cartierului.

Cu mine, paºalâcul „Þoapei” avea sã fie zdruncinat din temelii.
La ºase luni dupã intrare, graþie prieteniei lui „cãpitan Mavromati”,

ºtiam greceºte mai bine ca tiranul nostru, fapt ce-l aruncã în turbãri
caraghioase. Imediat fui înconjurat de simpatia grecilor, care-mi vorbeau
numai în limba lor ºi cereau patronului sã fie serviþi numai de mine. Kir
Leonida o îngãdui cu bucurie, mã scoase de la spãlatul vaselor ºi mã trecu
la chelnãrit. De-acuma, adio leºie usturãtoare ºi lãturi scârboase! Adio, în
parte, ºi tu hrubã nemiloasã cu ale tale optzeci de trepte!
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47. Cum reuºeºte bãiatul sã
obþinã patru ore de libertate pe zi,
dincolo de uºile prãvãliei?
A) Pleacã din prãvãlie, inventând
de fiecare datã un motiv.
B) E nevoit sã plece acasã pentru
a-ºi vizita mama.
C) Este învoit de tejghetar pentru
a-i rezolva acestuia diferite treburi.
D) Merge la abonaþi pentru a le lua
ºi duce comenzile.
E) Cere învoire pentru a putea
admira Dunãrea ºi a-ºi gãsi liniºtea.

48. Identificã figura de stil do-
minantã în fragmentul scris
îngroºat în text:
A) personificare
B) comparaþie
C) hiperbolã
D) enumeraþie
E) metaforã

49. Pentru copil, cele patru
ceasuri sunt sfinte deoarece:
A) le petrecea în zilele de duminicã
B) putea sã meargã acasã
C) avea timp sã citeascã
D) era trimis la bisericã
E) putea admira oraºul ºi Dunãrea

Cu „cãrarea” pe-o ureche, curat îmbrãcat ºi încins cu un ºorþ alb ca
zãpada, aveam sã strig, ca moº Anghel: „vineee!”, dar pe greceºte amesos!21,
erhetel22, oriste, kirie!23

Trebuia sã-mi dovedesc destoinicia la purtatul serviciilor ºi sã înþeleg
„dintr-un cuvânt” ce mâncare ºi ce bãuturã mi se cer, sã cunosc preþurile, sã
disting calitãþile consumaþiilor ºi sã am „ochii în patru” la fãcutul socotelilor,
îmi dãdui toatã osteneala sã fiu fãrã patã ºi reuºii sã-mi atrag toate laudele,
afarã bineînþeles de-ale tejghetarului, care le pãstra pentru el.

Noua mea stare ferici pe „cãpitan” Mavromati, ca ºi cum aº fi fost fiul
sãu, iar mama avu lacrimi de bucurie.

Dar nu fu numai atât. Se spune cã o nenorocire nu vine niciodatã singurã.
Eu cred cã ºi mulþumirile se þin uneori lanþ, altfel viaþa n-ar mai putea fi suportatã.

O crâncenã brutalitate a „Þoapei” veni sã-mi modifice din nou situaþia
ºi sã mi-o facã aproape idealã: cei doi bãieþi, fiind surprinºi de tejghetar pe
când gustau împreunã o picãturã de rachiu, furã închiºi de acesta în odaia
prãvãliei ºi bãtuþi pânã la sânge. Amândoi nenorociþii fugirã de îndatã ce-i
scãparã din mâini; ºi pânã la gãsirea altora ºi instruirea lor, trebuia sã iau
asuprã-mi o parte din munca celor plecaþi. Atunci cunoscui, pe lângã truda
pivniþei ºi ajutatul la bucãtãrie, fericirea de a duce, la abonaþi, sufertaºele24

cu mâncãruri ºi sticlele de bãuturi — muncã idealã, atât de îndelung jinduitã
de mine, singura care îngãduia bãieþelului-servitor sã calce în stradã, în cartier,
în oraº, în viaþa asta ,,de-afarã”, pe care o doream mai aprig decât întemniþatul.

Din octombrie ºi pânã în aprilie nu vãzusem calea Cãlãraºilor decât
de douã ori, când fusesem trimis sã cumpãr þigãri, iar mândra mea Dunãre,
o singurã datã: la Crãciun. ªi eu, care eram atât de obiºnuit sã dau drumul
privirii pe luciul ei, pe pãdurea ei de sãlcii, pe furnicarul ei plutitor!...

Ca sã þin piept acestei nostalgii, mari binefaceri trebuie sã-mi fi adus
prietenia lui „cãpitan” Mavromati ºi minunata sa „biblie”. Acum, deodatã,
mã trezii liber: scurtã ºi drãmuitã libertate, dar cu atât mai gustatã!

Dimineaþa, între orele nouã ºi zece, trebuia sã mã duc pe la abonaþi ca sã
le prezint lista de bucate ºi sã iau comenzile, apoi, între unsprezece ºi
douãsprezece, sã port mâncãrurile ºi bãuturile. Seara, acelaºi lucru. Patru ore
de hoinãrealã! Patru sfinte ceasuri de visãri, de beþie a ochilor, a simþurilor:
arbori ºi copaci cu muguri ºi pãsãrele; strãzi mãturate de vânt, udate de
ploaie, pline de câini ºi de pisici; ferestre deschise, împãnate cu ghiveciuri
de muºcate, garoafe, cerceluºi ºi busuioc creþ; curþi cu femei de-abia ieºite
din pat, cu copii veseli, cu chiote ºi cu ocãri. Dar, mai presus de tot ºi de toate,
Dunãrea avea sã-mi umple ochii ºi sã-mi îmbete inima, cum niciodatã nu
ºtiusem sã vãd ºi sã simt. Dunãrea veºnicã a copilãriilor milenare!

50. Titlul textului este Primii
paºi spre luptã pentru cã ........ .
A) acþiunea are loc în timpul
Rãzboiului de Independenþã al
României
B) personajul principal se înro-
leazã voluntar
C) acþiunea are loc în timpul
revoluþiei lui Tudor Vladimirescu
D) personajul principal parcurge
drumul greu al iniþierii în viaþã
E) cãpitanul Mavromati îi declarã
rãzboi tejghetarului

SFÂRªIT CONCURS

21 Îndatã (n. red.).
22 Vine (n. red.).
23 Poftim, domnule (n. red.).
24 sufertaº – ansamblu de vase suprapuse cu care se transportã mâncarea
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25 zaraf – persoanã care se ocupã cu schimbul banilor, cãmãtar
26 Trãiascã (n. red.).

ªi cum slujba asta am pãstrat-o timp de un an ºi jumãtate, cât am slujit la kir Leonida, „cãpitan” Mavromati
avea sã mã însoþeascã adesea în colindãrile mele ºi sã-mi vorbeascã în limba lui despre lucruri ºi fapte pe care
dezgustul de-o literaturã ipocritã mã opreºte de-a le reda în dialoguri seci ºi cu pretenþie de exactitate. Îi voi
transpune aici gândurile, aºa cum îmi revin din bezna unor amintiri, doar de inimã pãstrate:

– Sunt nãscut pe apã ºi n-am crezut niciodatã c-am sã pot trãi ºi muri în altã parte decât pe apã. Tata avea
corabie în marea Egee; îºi purta familia cu el; împreunã cunoºteam liniºtea ºi zbuciumul vieþii de marinar.

Dupã moartea lui, am cãutat sã devin singurul stãpân al corãbiei ºi am reuºit, dar cu preþul unor nedreptãþi fãcute
unei surori ºi unui frate, ambii mai mici decât mine. ªi, de!... Poate cã dacã trag astãzi pãcatele; dacã am ajuns la
bãtrâneþe sã fiu batjocorit de slugi ºi afumat cu ardei iute, se poate sã fie o rãsplatã a strâmbãtãþilor mele de-atunci!...

Iatã de ce tac ºi înghit. Aº putea, oricând, sã prind pe tejghetar ºi sã-l fac sã fie aruncat în puºcãrie, cãci a
furat nu vinuri ºi rachiuri, cum crezi tu, ci mii de lei. Dar, de ce s-o fac? Cine nu furã? N-am furat eu? N-a furat
Zanetto? Nu furã toatã lumea? Cu douã braþe nimeni nu poate sã facã o corabie, nici o fabricã de ape gazoase,
chiar dacã ar munci o viaþã întreagã!

ªi-apoi, ce-aº câºtiga sã denunþ pe un om care urmeazã exemplul tuturora? Pentru kir Leonida, tot un pãduchios
am sã rãmân. El nu vrea sã ºtie cã dacã s-a trezit moºtenitor de mare avere, în parte mie mi se datoreazã: eu l-am
scos de la stãpân pe tatãl sãu ºi eu i-am dat bani ca sã deschidã locandã la Brãila, unde veneam cu corabia ºi
vedeam cã e pâine de mâncat. O avere am lãsat în prãvãlia lui Zanetto, eu ºi prietenii mei!...

Ah! Prietenii!... Prietenia!... Nu-i blestem; n-o blestem. Dar de mari crime suntem capabili, tot fiind prieteni
ºi tot slãvind prietenia!...

Eram tânãr... Ambiþios... ªi am voit sã am un cargobot, nu corabie. Un zaraf25  din Pireu, amic din copilãrie,
îmi dãdu banii ce-mi lipseau dupã vânzarea corãbiei ºi iatã-mã cãpitan pe vaporul meu!...

Atunci, m-am crezut stãpân pe tot pãmântul. Chefuri ºi generozitate, fanfarondã care te face sã uiþi cã mai
ai ºi datorii de plãtit:

–  Bravo, Mavromati!
–  Zito26, Mavromati!
–  Ura, Mavromati!
–  Na se heso, Mavromati!
Aveam o nevastã spaniolã, care nu voia sã se urce pe cargobot, ca mama pe corabie, ºi am aflat de ce: îi era

mai comod sã fugã în lume cu zaraful, prietenul meu!... Ah! sã n-ai niciodatã prieten zaraf!...
Ne-am smuls amândoi bãrbile, am amanetat vaporul, i-am plãtit datoria ºi mi-am luat nevasta. Mai bine i-o

lãsam ºi nu-i plãteam, cãci tot a trebuit s-o pierd mai târziu, ba chiar ºi vaporul!...
Femeia, more Panagaki, e ca soarele: sã nu te depãrtezi prea mult de ea, dar nici sã te apropii prea tare. În

orice caz, nu poþi sã ai, în acelaºi timp, femeie ºi vapor: unul din doi te îneacã cu siguranþã!
Dupã ce am rãmas pe uscat, m-am gândit la Zanetto, pe care-l procopsisem. Am venit la Brãila. Aveam ºi

ceva parale. I-am propus sã ne facem tovarãºi. Mi-a rãspuns cã „douã sãbii nu intrã în aceeaºi teacã”, dar, zicea
el, „dacã vrei, poþi sã trãieºti pe lângã mine”.

Am închis ochii ºi am trãit pe lângã el. La început, mai credeam în viitor, ºi în prieteni. Mâncam cu toþii la
o masã, petreceam, eram stimat de colegii mei, comandanþi de vapoare, care-mi fãgãduiau Marea Neagrã ºi
Sfântul Munte.

Au trecut zilele ºi anii. Unul dupã altul, au dispãrut mai toþi vechii prieteni care puteau sã facã ceva pentru
mine. În vremea asta, Zanetto devenea puternic. Eu slãbeam ºi mã îmbolnãveam. Cheltuind toate economiile,
nu mai putui plãti nici eu la câte o masã mare ºi, vezi tu, când într-o prietenie plãteºte numai unul, se duce
stima... ºi prietenia cu dânsa. Asta e o lege de la care puþini oameni se abat.

În curând, ajunsei ºi zdrenþãros. Atunci nu mai rãmase nimic din mândrul Mavromati! Pânã ºi titlul meu de
„cãpitan” fu pus la îndoialã de tinerimea veselã a prãvãliei ºi luat în batjocurã. Devenisem o legendã. Urmând
exemplul dat, Dumitru tejghetarul îmi servea vin trezit, ori îndoit cu sifon ºi punea copii nevinovaþi sã râdã de mine.

Nu m-am plâns nimãnui ºi nu m-am revoltat. Mi-am zis:
– Haide, cãpitan Mavromati: Kalo taxidi!... (cãlãtorie bunã!) Adio, mavra matia (ochi negri!)!...
Varã cu cãlduri cotropitoare, cu alergãturã de cal de tramvai ºi cu sudori de sânge.
–  Bãiete! Un pãhãrel cu aburii pã el!
–  Un cinzec de vin cu brumã pã pahar!
ªi cu cãmaºa leoarcã de nãduºealã, haide în hruba îngheþatã, sã satisfacem pe muºteriu ºi sã pregãtim teren

tuberculozei, care ne aºteaptã pe la douãzeci de ani!
ªi mereu înjurãturi ºi bãtãi: ºase bãieþi furã schimbaþi; de ºase ori trebui sã le iau corvada în spinare.
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Cârciuma nu era o cârciumã, ci o gheenã27. Valuri de cheflii28 cu stomacuri de balaur. Butoi de douã sute de
vedre golit într-o zi ºi o noapte. Zeci de pui de gãinã. Pârjoale, fleici, mititei, scrumbii de Dunãre – sute ºi sute.

Toamna veni: pastramã ºi vin nou.
Cu toamna veni ºi al doilea an de slujbã. Tocmealã nouã. Fui ridicat în grad: „ajutor de tejghetar”, douã

sute de lei pe an, îmbrãcãminte, o pereche de ghete, o pãlãrie, o zi liberã de Paºti ºi alta la Crãciun.
ªi iatã ºi iarna a doua. Bucurii ºi drame.
„Þoapa”, sã mã mãnânce de viu, nu altceva! Nu trecea zi fãrã sã nu fiu bãtut.
– Ori tu ai sã ieºi de-aici, ori eu!... îmi striga el necontenit.
Ba vãzând prietenia sufleteascã ce mã lega de „cãpitan” Mavromati, îi fãcea bãtrânului atâtea chinuri cu

ardeiul ars ºi alte rele, încât, într-adevãr, ajunsese sã-l goneascã din prãvãlie. Bietul om, foarte slãbit de boalã,
tuºea afarã, în ger ºi zãpadã, pânã ce se aerisea cârciuma de fumul otrãvicios.

Stãpânii ºtiau, dar, ocupaþi cu afaceri grase în oraº, treceau cu nepãsare ori cu o observaþie uºoarã. Ce le
pãsa lor? Tejghetarul era alfa ºi omega. El conducea uzina asta pe care dânºii nici n-o mai cunoºteau.

Eram aºa de disperat, cã de n-ar fi fost iubirea pe care o aveam pentru bunul Mavromati, aº fi plecat, aºa
cum o dorea mizerabilul.

Destinul a voit sã plec altfel. A voit acest destin ca plecarea mea sã fie precedatã de o victorie ºi înecatã într-o
înfrângere, aºa cum mi-au fost apoi toate nesfârºitele mele plecãri ºi sosiri prin lumea largã.

Într-o zi de decembrie, cu toatã prudenþa pe care o depuneam întotdeauna, fusei surprins de tejghetar cu
dicþionarul în mânã. N-ar fi fost nimic, bineînþeles, dacã aº fi avut de-a face cu un om, dar cum duºmanul meu
nu cãuta decât pricini, o gãsi pe cea de faþã care se întoarse împotriva lui.

– Ce-i asta? urlã el, smulgându-mi preþiosul volum; de unde ai tu „cartea” asta nouã? Furi bani din tejghea,
hoþomanule!

ªi nici una, nici douã, îmi cârpeºte un pumn în nas, de-am cãzut grãmadã pe duºumea.
În clipa asta, iatã ºi kir Leonida, care vãzându-mã plin de sânge, se înfurie:
– Ce-i Dumitre, ori eºti nebun? Ce înseamnã barbaria asta?
– A furat bani din tejghea, dom’le Leonida! îndrãzni sã afirme bruta. Uite, a cumpãrat „romanu’ ” ãsta gros!
Înãbuºit de sângele care-mi curgea, nu putui sã rãspund pe loc; mã uitam de la unul la altul, ºi mai ales la

„cãpitan” Mavromati, care se ridicase, palid, voise sã vorbeascã ºi fusese cuprins de un teribil acces de tuse.
Stãpânul respinse dicþionarul pe care i-l oferea sluga odioasã ºi mã ajutã sã mã spãl de sânge. În vremea

asta, celãlalt repeta întruna:
–  A furat bani din tejghea! Da, simþisem eu de mult cã el furã bani din tejghea!
–  Tu furi! Tu furi! reuºii în sfârºit sã strig din toþi plãmânii. Te-am prins eu cãrând sticle de vin înfundat la „brutãreasã”!...
În faþa acestei declaraþii categorice, kir Leonida tresãri ca muºcat de ºarpe, iar tejghetarul se îngãlbeni ca ceara.
„Sticlele cu vin înfundat” aveau o valoare inestimabilã. Formau un stoc de vreo mie de butelii, pãstrate de

treizeci de ani în fundul hrubei ºi nu erau de vânzare, ci se întrebuinþau în familie, în cazuri de boalã. Stãpânii
spuneau cã nu le-ar da nici dacã li s-ar oferi „greutatea lor în aur”.

– Minte, minte! Domnule Leonida! Vrea sã se scape el! începu sã zbiere „Þoapa”, dezmeticindu-se.
– Vom vedea dacã minte, spuse jupânul; dar dacã nu minte, ai pãþit-o, chiar dacã aþi fi furat amândoi bani

din tejghea. Sticlele sunt numãrate. ªi þin la vinul ãsta mai mult ca la bani.
– Toate sticlele sunt la locul lor! fãcu vinovatul, cu un aer de siguranþã.
– Da, zisei, „la locul lor”, dar cincizeci dintre acelea care sunt în rândurile de jos ºi întoarse cu dopul spre

perete sunt goale!... Te-am pândit printre butoaie, te-am vãzut cum deºertai sticla ºi o puneai la loc!
„Cãpitan” Mavromati interveni:
– Asta, eu nu o ºtiam, dar ce ºtiu e cã Dumitru are zece mii de lei depuºi la Casa de Depuneri. Nu cred sã-i fi

agonisit din lefuºoara lui. Cât despre Dicþionarul bãiatului, eu i l-am dat anul trecut.
O lunã mai târziu, eram stãpân-slugã pe tejghea, pe prãvãlie ºi pe bãieþi, trataþi cu milã de frate.
Mama era în nori; un „viitor strãlucit” se deschidea înaintea mea:

Viitor de aur þara noastrã are
ªi prevãd în secoli a ei... sângerare!

Bucurie pe toatã lumea. Mahalaua, care n-are inima rea, se bucurã ºi ea:
 — Sã-þi trãiascã, Joiþo! Ce mai bãiat!
Da! „Ce mai bãiat! Sã-þi trãiascã!”
Numai atât cã bãiatul acesta îndurase totul ºi progresase, nu ca sã ajungã „Þoapã” la rândul lui, ci numai

graþie unui ºurub care se învârtea cu mãiestrie în complicata lui maºinã.

27 gheenã – infern
28 chefliu – petrecãreþ, vesel
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Într-o zi, ºurubul sãri: „cãpitan” Mavromati sucombase în odaia lui, pe o laviþã cu zdrenþe, singur, fãrã
mângâierea mãrii, fãrã cuvântul cald al lui Panagaki.

...............................................................................................
Ne aflam pe la sfârºitul lui februarie, în ziua înmormântãrii aceluia cãruia îi datoram „biblia” unei vieþi,

ieºii sã iau comanda unui abonat care nu se înþelegea cu bãieþii de curând intraþi în slujbã. Când sã mã întorc în
prãvãlie, iatã Dunãrea purtând sloiuri! Rãmãsei înþepenit pe marginea râpei. Nu visam, nu gândeam, nu vedeam.
Neant sufletesc. Sloiuri, coºciuge, albe depãrtãri.

Întârziat-am peste mãsurã? Trecut-au minute sau ceasuri? Nu ºtiu. Dar, ceea ce ºtiu, ceea ce e adevãrat ºi
controlabil, e cã nebunul de „barba” Zanetto – care, chiar ºi acum când eram tejghetar, îmi arunca farfuria cu
mititei în cap – veni sã mã caute, furios cã lipseam. Mã vãzu privind în gol, se apropie tiptil ºi, mai frumos decât
„Þoapa”, îmi dãdu brânci în râpã, pe când eu nu mai aparþineam lumii acesteia.

M-am dus de-a berbeleacul pânã la vale, alunecând pe panta înzãpezitã. Dac-aº fi murit, aceeaºi treabã ar
fi fost: habar n-aveam de ce se petrecuse cu mine. Dar, sculându-mã teafãr, vãd pe nebun urlând ºi gesticulând
sus pe muchie:

–  Ah, kerata29 ! Aºa! Laºi prãvãlia!... De un ceas te caut! Vino repede, ticãlosule! Avem lume multã!
Nu-mi venea sã-mi cred ochilor. Desfãcui ºorþul, îl aruncai cât putui mai în nasul turbatului ºi zisei, mai

mult pentru mine:
– Oi fi având tu „lume multã”, dar nu mai ai pe „cãpitan” Mavromati! Na-þi ºortul! ªi rãmâi sãnãtos cu

lumea ta; eu mã duc spre a mea!
Peste câteva ceasuri, urcând dealul ºi trecând pe calea Cãlãraºilor, vãd apãrând ca din pãmânt dricul care

ducea pe prietenul meu acolo unde nu sunt zarafi, nici spaniole, nici „Þoape” ºi nici prieteni buni.
Vreo zece inºi plictisiþi îl petreceau.
Adio, mavra matia!
Adio, copilãria mea!

Excursie în Croaþia, 30 iunie - 9 iulie 2010

Excursie în Grecia, 16 - 28 iunie 2010

POPA RAZVAN – Galaþi, Galaþi
CIOBANU IOANA – sector 2, Bucureºti
PLESCA LIVIA – Vlãdeni, Iaºi
BILDIGAU KARINA – Comãneºti, Bacãu
NEGULESCU ANCA – sector 5, Bucureºti
BALUNA MONICA – sector 2, Bucureºti

NEDELCU STEFAN – Galaþi, Galaþi
ZGLIMBEA DANIEL – sector 5, Bucureºti
IONITA RADU TEODOR – sector 5, Bucureºti
BRINZOIU ANA MARIA – Pucioasa, Dâmboviþa

PALADE CATALIN – Galaþi, Galaþi
TOFAN FLORINA – Sângeorz-Bãi, Bistriþa Nãsãud
PUIU ANA MARIA – Târgu-Mureº, Mureº
VODITA STEFAN – Slatina, Olt
CHIRNIUC ANNA – sector 3, Bucureºti
COZMA ALEXANDRA – Tulcea, Tulcea
COSTESCU IOANA – sector 5, Bucureºti
PADURARU ANDREEA – Oneºti, Bacãu
CHIRIECI STEFAN – 1 Decembrie, Ilfov
MANU RADU – sector 6, Bucureºti
ANDY CANDET – sector 3, Bucureºti
CENTEA TIMOTEI – Oradea, Bihor
TODEA MARIUS – sector 3, Bucureºti
NICA ALEXANDRU – Buzãu, Buzãu
VLAD COSTIN – Ploieºti, Prahova

Tabãra Poiana Pinului, 23 iunie - 21 iulie 2010

Premii în cãrþi

IARU IOANA – Râmnicu-Sãrat, Buzãu;  ANDREI ANDREEA – Buzãu, Buzãu;  CORTITA OCTAVIAn – sector 3,
Bucureºti;  ENACHE AURORA – sector 2, Bucureºti;  CHIRIAC MARIA – Slatina, Olt;  RAPEANU MIRUNA –
Râmnicu-Sãrat, Olt;  POP STEFAN – Cluj-Napoca, Cluj;  STANCIULESCU DIANA – sector 6, Bucureºti;  MATEI
ANA MARIA – Pucioasa, Dâmboviþa;  OPREA CAMELIA – Sibiu, Sibiu;  GHEORGHE TEODORA – sector 6,
Bucureºti;  BOROGHINA GABRIEL – Slatina, Olt;  ION ALEXANDRA – Feteºti, Ialomiþa;  NAGIT VLAD –
Roman, Neamþ;  TACHE ALIN – Cãlãraºi, Cãlãraºi;  CHIRALI ANA ELENA – Fãget, Timiº;  PRANGATE BIANCA –
Galaþi, Galaþi;  POPESCU OANA – sector 2, Bucureºti;  GIUPANA COLETA – Agnita, Sibiu;  DOGARU ALEX –
Berca, Buzãu;  LOGA RÃZVAN – sector 6, Bucureºti;  PETRILÃ CRISTINA – Oradea, Bihor;  ALBU RAMONA –
sector 6, Bucureºti

29 piºicher (n. red.)
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