
„Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020“

INSPECTORATUL ȘCOLAR 
JUDEȚEAN DOLJ

1PB

 În biroul Nord-Lloydului German din Bremen
La o încruciºare de strãzi mã opresc în faþa unui palat impunãtor, cu un turn mãreþ de catedralã. De la intrare 

simt un miros puternic de cauciuc. Tãlpile ghetelor se îngroapã adânc în stratul elastic al unui covor de gumã gros 
de-o palmã, lucrat în careuri albe ºi negre ca faþa unei mese de ºah. Uºile, de asemenea capitonate în gumã, sting 
orice zgomot din salã. Toþi vorbesc în ºoaptã.

Pluteºte o liniºte solemnã ºi rece. Am impresia cã intru într-o bisericã. 
E dimineaþã. Lume puþinã. Dupã un fel de tejghea de lemn de mahon, câþiva funcþionari tineri aºteaptã în pi-

cioare gata sã serveascã publicul cosmopolit.
Nemþiºori blonzi, raºi, spilcuiþi, cu niºte capete de pãpuºi de porþelan, întind planuri de vapoare pe care le 

studiazã cu mare atenþie câteva englezoaice drepte, þepene, în pelerine subþiri ºi lungi ca niºte tocuri de umbrele. 
Aceste Miss îºi aleg cabine pe vasele ce trebuie sã le treacã de pe continentul nostru dincolo, peste ocean.

Arãt scrisoarea cu care eram înarmat din þarã. Mi se rãspunde cã, fiind un caz excepþional, numai directorul de 
la secþia B. s-ar putea pronunþa. 

De dupã un birou catedrã, directorul mã priveºte grav ºi pãtrun zãtor, mãsurându-mã printr-o pereche de ochelari 
rotunzi, enormi. 

Dupã ce sfârºi de citit adresa Serviciului Maritim Român, în care se arãta cã sunt delegat al acestui serviciu la 
Congresul de navigaþie din Philadelphia, directorul îºi descreþi fruntea ºi încercã sã schiþeze un binevo itor zâmbet pe sub 
mustaþa lui roºcatã, þepoasã.

— Vorzüglische Gesellschaft – excelentã companie de navigaþie. Avem convenþie cu dumneavoastrã pentru pache-
boturile române de pe linia Constanþa-Egipt. Puteþi pleca peste trei zile cu Kaiser Wilhelm II. Aveþi o cabinã la clasa întâi 
pe punte.

În timpul cât aºtept întocmirea actelor de cãlãtorie, îngropat într-un fotoliu monumental, observ cuprinsul biroului 
companiei Norddeutscher Llyod. Mobilã grea de mahon îmbrãcatã în piele de marochin ºi catifea moale. Sticlã groasã, 
lemn lustruit, bronz aurit – toate sclipesc de curãþenie. Peste tot bogãþie! Un fel de eleganþã severã, rece... Pe tãbliþele 
de alamã, prinse în uºile ce dau în celelalte birouri, citesc nume de continente, þãri, porturi ºi colonii depãrtate: Africa, 
Sud-America, Bremen-Ostasian, Austral-Japan, Singapore-Noua-Guinee.

În mijlocul sãlii, pe un postament masiv, este aºezat un mare glob terestru, încondeiat în reþele de linii colorate, în-
tretãindu-se ca o pânzã de pãianjen, þesutã cu mãiestrie pe toatã întinderea de apã a planetei. Din loc în loc sunt þintuite un 
fel de vaporaºe, ca niºte jucãrii de copii. ªi o sumã de bolduri cu steguleþe felurite însemneazã pe glob linii de navigaþie 
ºi porturi de oprire. Toate liniile colorate, plecând dintr-un singur punct, ocolesc globul ºi se întâlnesc strângându-se ca 
într-un ghem tot în acelaºi punct de unde au plecat.

Peste ocean
– fragmente –

de Jean Bart
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Bremen e portul de plecare ºi întoarcere în traficul maritim mondial cucerit de Nord Lloydul German – inima care 
pompeazã în toatã aceastã reþea de artere ca într-un imens sistem de circulaþie, nutrind þesãturile organismului pãmântesc. 
[…] Lângã mine stã un englez, tãcut, adâncit în cercetarea unui voluminos Lloyd’s Register, comparând coloanele cu 
numele construcþiilor navale germane ºi engleze. [...]

Îmbarcarea pe „Kaiser-Wilhelm“ ºi plecarea din Kaiserhaven 
Transatlanticul Kaiser Wilhelm II e ancorat în Bremerhaven. Jumãtate de ceas cu trenul din oraº. Cãlãtorii de clasa 

a treia, emigranþii, se îmbarcã cu o zi mai înainte. Cei de clasa a doua, dimineaþa; iar cei de clasa întâi, la amiazã.
Ca orice român deprins cu greutãþile drumului, îmi fac planul sã plec cu trenul de dimineaþã, deºi aveam biletul 

pentru clasa întâi. 
Trenul, gata, bufnea ºi gâfâia în faþa peronului. Lumea forfotea în garã. 

Un neamþ monumental ca o statuie de bronz, cu o barbã arãmie, având o manta 
pânã în pãmânt ºi o ºapcã galonatã, mã opreºte la uºã.

— Verboten! Nu-i trenul dumneavoastrã. Aveþi bilet la clasa întâi.
— Bine, dar eu vreau sã plec cu a doua.
— Nicht erlaubt! 
ªi, cu un gest calm dar hotãrât, mã opreºte, apãsându-mã pe umãr cu o 

mânã grea, care iese enormã din mâneca încercuitã cu galoane late.
Resemnat privesc la trenul care pleacã încãrcat. Ce bine era dacã puteam 

ºi eu pleca mai de dimineaþã! Aveam vreme sã-mi caut bagajele pe care le 
predasem cu o zi mai înainte. Cu toatã regula lor nemþeascã, mã gândeam cu 
grijã: Adicã nu se poate întâmpla sã se încurce lucrurile atâtor mii de cãlãtori?

La ora hotãrâtã pornesc cu ultimul transport. Catargele vaselor încep a se zãri. Colosul Kaiser Wilhelm II, acostat 
la chei în bazinul Kaiserhaven, aºteaptã gata de plecare, gâlgâind rotocoale de fum cenuºiu pe gurile celor patru coºuri 
uriaºe, înãlþate ca patru turnuri negre. 

Trenul se opreºte brusc, din toatã viteza, drept în faþa scãrii vaporului. Fanfara de la bord izbucneºte deodatã, tri-
umfal, cu imnul imperial german. 

Afarã, tot personalul ne primeºte cu pompã, la front ca la paradã. Defilãm prin faþa lor. Comandantul, secunzii, ofiþerii, 
mecanicii, doctorii, telegrafiºtii, piloþii ºi un batalion aliniat de chelneri – toþi lustruiþi, strãlucitori în haine albastre, cu 
nasturi auriþi, cu semne distinctive brodate pe gulere ºi la mâneci.

Cãlãtorii asurziþi de zgomot, aiuriþi de ceremonia neaºteptatã, calcã 
pe scãri cu paºi nesiguri, sprijiniþi, încurajaþi cu politeþe de chelnerii anume 
dresaþi pentru primirea ºi conducerea în cabine a cãlãtorilor de clasa întâi. 
Unul se repede sã-mi ia pelerina, altul bastonul, încercând sã mã poarte cu 
delicateþe de subþiori pe scarã. Trebuie sã mã lupt ca sã scap din mâinile lor, 
încredinþându-i cã n-am nevoie, cã prin meseria mea sunt obiºnuit sã mã sui 
pe scãri de frânghie.

Pe punte, un bãtrân burghez întreabã discret pe chelnerul care-l conduce:
— Mã rog, cine a venit cu trenul nostru? Pleacã cineva mare? E vreun 

prinþ, de se face aºa paradã?
Chelnerul, surâzând, face o reverenþã:

— Aºa primim noi întotdeauna la bord pe pasagerii de clasa întâi. 
Mie, nu ºtiu de ce, toatã solemnitatea asta mi-a amintit timpurile copilãriei, când admiram cu gura cãscatã frontul 

personalului de serviciu al circului care, în livrele galonate, în zgomotul fanfarei, se înºira la intrarea în arenã fãcând gardã 
simpaticului director Cezar Sidolli.

Prin labirintul din pântecele colosului nimeresc în sfârºit cabina mea cu numãrul 300. Mã liniºtesc.
Bagajele mele erau acolo, aºezate în regulã, ºnuruite, etichetate. Ies afarã, la aer. Puntea tremurã sub tãlpile picio-

arelor, în trepidaþiile cadenþate ale maºinii ce forfoteºte înãbuºit întregul vapor. Uriaºul organism metalic vibreazã tot 
cuprins parcã ºi el de emoþia mulþimii, care se agitã pe punte în ultimul moment al dezlipirii vasului de pãmânt. Când 
ºi sacii de poºtã, legãnaþi într-o plasã de frânghie, se lasã spre fundul întunecat al vasului, sirena începe sã mugeascã 
prelung, asurzitor.

„Mola! Schela afarã!“ 
Pe chei, o mare de capete. Batistele, pãlãriile, umbrelele fluturã în aer. Un zgomot confuz, o larmã infernalã. Gesturi, 

strigãte, izbucniri de plâns, chiote ºi râsete se amestecã în acelaºi timp pe vas ºi pe uscat. Mulþimea se rupe în douã: douã 
lumi care se despart printr-o fâºie de apã din ce în ce mai latã.
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Pe când se ridica schela, vãd pe punte o femeie tânãrã zbãtându-se în braþele vânjoase ale marinarilor. Cu pãlãria 
cãzutã pe-o parte, cu pãrul în vânt, se lupta sã scape þipând cu disperare. La celãlalt capãt al schelei, pe chei, un tânãr se 
frãmânta croindu-ºi drumul prin mulþime, cu strigãte furioase, gata sã se arunce în apã.

Braþe din mulþime îl reþineau, pe când schela rigidã se înãlþa parcã singurã, încet, nepãsãtoare, tãind orice legãturã cu uscatul. 
De deasupra capetelor noastre, de pe puntea de comandã, rãsunã o voce tunãtoare: Nicht erlaubt! 
Pe când doctorul de la bord o transporta pe femeia apucatã de o crizã de nervi, vecinul meu, un neamþ gras cu figura 

surâzãtoare, îmi lãmureºte cazul: O tânãrã pereche italianã, cãsãtoriþi de-o sãptãmânã, merge la New-York. El a ieºit din 
vapor sã cumpere gazete. În timpul acesta a început manevra de plecare.

— Ei, acum ce-i de fãcut?
— El rãmâne în Europa ºi tânãra lui jumãtate trece dincolo în America. Pãcat! Le-a stricat luna de miere! – sfârºeºte 

vecinul meu zâmbind pe sub mustaþã.
De sus privim la cele patru remorchere, ca niºte jucãrii, care trag sã ajute la manevra vasului-colos. Lanþul ancorei 

scrâºneºte. Întregul corp icneºte sãltând masa greoaie a ancorei.
Lângã mine doi francezi privesc cu atenþie. Cel mai bãtrân izbucneºte furios:
— Poftim! iatã ce înseamnã sã creascã tonajul la nesfârºit. N-a venit 

vremea sã se opreascã odatã la un anumit tip de vas. Din cauza acestor monºtri 
trebuie sã transformãm porturile. Nu vezi cã nu mai încap! Trebuie sã-l miºte 
cu remorchere. Singur nu-i capabil sã manevreze în port.

De sus, de pe comandã, un zbârnãit ascuþit de sonerie rãsunã –  telegraful 
de la maºinã se pusese în miºcare. [...]

Alunecãm domol de-a lungul malurilor joase, tapetate în covoare de 
verdeaþã. Dezlipiþi de vechiul continent plutim în larg. În urma noastrã, prin 
ceaþa plumburie ce împânzeºte orizontul, abia se mai schiþeazã conturul ºters 
în zare – umbra bãtrânei Europe.

În larg
Puntea are aspectul unei terase de sanatoriu maritim. În aerul curat, din mijlocul oceanului, îmbibat de sare ºi ozon, 

stau sute de pasageri culcaþi pe scaune lungi. Zac aºa, picurând de somn, cu reviste ºi cãrþi netãiate, amorþiþi ca ºerpii boa 
dupã o masã copioasã.

Cantitatea de alimente consumatã pe transatlanticele germane întrece orice închipuire. Bogãþia, rafinamentul ºi preocu-
parea pentru hranã ajunge sã-þi facã silã de mâncare. Nici în pauzele dintre cele cinci mese obiºnuite pe zi nu scapi. Abia te 
întinzi greoi, gâfâind pe punte, ºi tãvile încep sã defileze cu sandviºuri, bulion, ceaiuri ºi cafele la discreþie. E drept, însã cã 
pentru foarte mulþi pasageri mâncarea e singura distracþie care rupe monotonia vieþii la bord.

Pe vechile vapoare, din cauza spaþiului restrâns, mesele se aºezau la fel, dupã tradiþie, în sensul lungimii vasului. Fiecare 
pasager îºi lua locul la rând. Cãpitanul – în capul mesei, având de o parte ºi de alta persoanele marcante care se gãseau la bord. 
La marile pacheboturi transatlantice, totul e sacrificat sãlii de mâncare. Nu mai ai impresia cã te afli pe un vapor, ci într-o salã 
somptuoasã cu galerii ºi sculpturi. Mese mici de patru ºi ºase persoane. Chelneri galonaþi ºi stilaþi servind cu atenþia concentratã 
ca sã-þi ghiceascã gândul din ochi. Flori peste tot. Lumina cade de sus printr-o imensã cupolã de sticle colorate. 

Un domn foarte grav, instalat la un birou, dupã ce mediteazã mult ºi încruntat în faþa planului sãlii de mâncare, ca un general 
de stat-major în faþa hãrþii de rãzboi, repartizeazã în chip savant locurile la mese dupã naþionalitãþi, profesiuni ºi ranguri sociale.

Am cãzut într-un grup latin: doi ingineri spanioli, un profesor bel gian, un bãtrân doctor italian cu fiul sãu – un tânãr 
oacheº, elegant ºi volubil, care din prima zi a reuºit sã cunoascã toatã lumea de pe vapor.

Rãsfoiesc broºura ce ni s-a împãrþit gratuit: Passagierliste. Pe coper ta, lucratã cu îngrijire, în culori, e veºnicul por-
tret al Kaizerului cu mustaþa zburlitã ºi semeaþã. Numele cãpitanului ºi al ofiþerilor, medicii, oberma ºinistul, zalmaister, 
proviantmaister, obersteward, oberkoh, gepäkmaister ºi tot aºa mai departe întregul stat-major al bordului...

Urmeazã numele cãlãtorilor de clasa întâi ºi a doua; despre cei de clasa a treia, mulþimea emigranþilor care au îm-
bogãþit companiile de navigaþie, nu se scrie nimic. Toate informaþiile asupra vieþii la bord se gãsesc trecute aici: masã, 
bagaje, telegrame, baie, gimnasticã, bibliotecã, laborator de frumuseþe, farmacie, þigãri, bãrbier, croitor – tot confortul 
unui oraº civilizat care pluteºte pe ocean.

Timpul e bun. Pe puntea de sus, lumea foieºte ca pe unul din marile bulevarde. Femei elegante se plimbã arãtându-ºi 
toaletele bogate. Voalurile ºi muselinele fluturã în bãtaia vântului ca niºte steaguri multicolore. Observ o picantã americanã 
care îºi schimbã patru costume pe zi.

Copiii zgomotoºi, deºi au salonul lor special, se zbenguie în li ber tate pe punte ca pe aleea unui parc. O englezoaicã 
uscatã doarme cu gura cãscatã, cu ochelarii pe nas ºi cu Biblia cãzutã pe genunchi. Se formeazã un complot. Un drãcuºor 
de fatã apare cu un Kodak ºi scoate o fotografie.
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Persoanele care în prima zi se spioneazã, pipãindu-se cu ochii, se apropie formându-se în grupuri. O atmosferã de 
caldã familiaritate se stabileºte dupã o zi de drum.

Rar se poate întâlni, strânse la un loc, o mai mare varietate de tipuri. Sunt exemplare din toate þãrile ºi din toate 
pãturile sociale. Ce câmp de studii pentru antropologi ºi fizionomiºti e puntea unui transatlantic! Ce bogatã colecþie de 
tipuri se poate face pentru comparaþii, interpretãri ºi clasãri! Nu ºtiu de ce, de multe ori stau ºi privesc asemenea adunãri 
de felurite soiuri de oameni, strânºi din diferite pãrþi ale lumii, varietãþi de viþe omeneºti, fãrã sã vreau mã gândesc la 
teoriile rãspândite asupra încâlcitei chestiuni a raselor, asupra luptei dintre blonzi ºi bruni ºi asupra tendinþei de a absorbi 
istoria umanã în istoria naturalã. [...]

Nu se poate nega cã popoarele cu aproape aceeaºi civilizaþie tind a se asemãna din ce în ce mai mult sub raportul aceloraºi 
idei, credinþe ºi instituþii care se rãspândesc continuu în lumea întreagã. Amestecul, încruciºarea ºi uºurinþa legãturilor tind a 
generaliza pretutindenea un singur ºi acelaºi tip de om.

În fiecare zi, la orã fixã, apãrea proaspãt, de sub teascurile ti pogra fiei bordului, Ziarul Oceanului, cu ultimele ºtiri din 
lumea întreagã. Gazeta era cititã cu o nespusã lãcomie. Toþi se minunau, cãci prea puþini erau cei care îºi dãdeau seama 
cã gazeta era fãcutã de mult, din port, ºi nu avea liberã decât o coloanã, care se completa pe bord cu telegramele primite 
prin undele hertziene ale telegrafiei fãrã fir.

În fiecare zi un ofiþer, însoþit de un marinar, trecea pe punte de la un grup la altul ºi instruia cãlãtorii cum sã se 
serveascã de centura de salvare în caz de naufragiu.

— Slabã speranþã – ne spune râzând un cãpitan italian de marinã, venit în grupul nostru.
— Lãcomia ºi setea de reclamã a unor companii de navigaþie sunt groaznice ºi criminale. Atrag cãlãtorii cu luxul 

ºi viteza, dar nu fac nimic pentru siguranþa vieþilor omeneºti. Vã amintiþi de naufragiul Titanicului? Ancheta a stabilit 
pe deplin cã, fiind în prima cursã, a luat un drum mai scurt navigând mai sus decât trebuia. A riscat trecând în regiunea 
sloiurilor. Lovindu-se de un munte de gheaþã plutitor care i-a spintecat fundul, transatlanticul s-a înecat. Comandantul a 
fost achitat, cãci avea la bord pe unul din directorii companiei, care i-a cerut sã ia drumul cel mai scurt, deºi mai periculos, 
numai sã poatã trâmbiþa în lume cã a fãcut traversarea oceanului în timp mai redus decât toate celelalte transatlantice.

Cu învoirea comandantului am plecat trei inºi sã facem vizita întregului vapor – doi ofiþeri de marinã ºi un inginer 
naval. Pentru înconjurul punþilor trebuie sã faci o plimbare de vreo jumãtate de kilometru. Puntea e atât de latã încât se 
poate aºeza o linie de tramvai, rãmânând loc pentru trotuare ºi vehicule. Coºurile sunt aºa de largi încât un tren ar încãpea 
ca într-un tunel. În magaziile de provizii ºi în camerele refrigerente, se gãsesc vreo treizeci de mii de kilograme de carne, 
cincisprezece mii de pãsãri, douãzeci de mii de ouã, zece mii de jamboane, ºase mii de kilograme de unt, douã mii de 
kilograme de ceai ºi cafea.

Saloane luxoase cu pilaºtri, panouri ºi vitralii, care îþi dau iluzia cã te gãseºti într-un vechi palat regal. Covoare de 
Persia ºi Smirna, mobile de mahon ºi palisandru. Candelabre imitate dupã lanternele vechilor nave olandeze. Pe ultimele 
construcþii transatlantice sunt realizate pe deplin fantaziile lui Jules Verne.

 Patru Iulie – Sãrbãtoarea naþionalã americanã
La rãsãritul soarelui, la un semnal dat, se înalþã deodatã, pe toatã lungimea vasului, marele pavoaz1 : sute de flamuri 

colorate fluturã în adierea brizei de dimineaþã. La unul din vârfurile catargelor fâlfâie mãreþ drapelul înstelat al Statelor 
Unite, iar la celãlalt – culorile germane. 

La ora zece toatã lumea e pe punte. Echipajul vaporului în þinutã de ceremonie. Comandantul german spune câteva 
cuvinte pe englezeºte arãtând grav spre steagul american. Un gornist dã un semnal lung ºi fanfara bordului începe imnul 
american. Mulþimea fluturã batistele ºi niºte steguleþe improvizate. Un cor monstru de sute de voci acompaniazã fãrã 
mãsurã notele metalice care vibreazã prelungite în aer, pânã se pierd în largul oceanului.

Lângã mine doi tineri negri, eleganþi, complet în tenis alb, deschid 
niºte guri oribile cântând aprinºi cu ochii þintã sus la drapelul american. 

Un bãtrân decorativ, c-o redingotã pânã la genunchi, se suie 
pe o estradã – primarul Philadelphiei care se întorcea de la Londra. 
Staturã herculeanã... cap interesant... barbã albã ºi coamã de leu 
bãtrân. Vocea lui tunãtoare dominã larma mulþimii, forfotul maºinii 
ºi zgomotul valurilor. Citeºte tare, cu ton biblic ºi invocã apoi solemn 
protecþia lui Dumnezeu pentru Marea Republicã. ªi dupã ce aminteºte 
de Washington ºi Lincoln, se întoarce ºi, cu un gest larg îndreptat 
spre mulþimea emigranþilor, pronunþã clar, în trei limbi, o francã 
declaraþie: „Noi suntem cosmopoliþi!...“ […] Cu braþele deschise, 
marea naþiune îi primeºte pe toþi pentru a-i face cetãþenii unei patrii 
noi ºi binefãcãtoare...
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Desigur, mulþi nu înþelegeau cuvintele rostite, dar toþi urmãreau emoþionaþi elanul apostolic al vorbitorului, care 
încheie cu un gest hotãrât, arãtând sus spre drapelul înstelat – emblema patriei – care fâlfâia maiestuos deasupra ca-
petelor, în mijlocul oceanului. [...]

*
Dupã-amiazã se organizeazã la bord obiºnuitele jocuri marinãreºti. Se formeazã în pripã un comitet care strânge banii 

pentru premii. Fanfara ne ameþeºte numai cu arii americane. Zgomot asurzitor, râs ºi veselie nebunã. Grotescã distracþie 
americanã de bâlci: cursa în saci, fuga într-un picior, ochiul porcului, prinderea raþelor, bãtaie cu perne, lupte de box.

Americanii, chiar cei bãtrâni, ºi unii care pãreau cu o zi mai înainte foarte gravi, se tãvãlesc de râs. Mulþi îºi dezbracã 
haina ºi, numai în vestã, se amestecã în jocuri ºi iau parte cu toatã inima. Un american, personaj marcant, scurt, bine legat, 
cu un cap de buldog, a trecut de la bãtaia cu perne direct la box cu un marinar german. Un cârd de fete zburdalnice, prinse 
în lanþ, aleargã nebunatice pe punte ºi prind la mijloc pe tovarãºul nostru de masã, tânãrul ºi oacheºul italian. Atât aºtepta 
ºi el: sã fie rãpit de nimfele americane.

Bufetul e bogat. [...] Clasele s-au amestecat. Totul e permis azi – singura zi de sãrbãtoare naþionalã, pe care o au 
americanii în cursul unui an. 

Seara luminaþie ºi bal pe punte... Timp admirabil. Valuri mici, pe care transatlanticul nu le simte în mers... Puntea-i trans-
formatã într-un imens salon de dans. Lumina electricã, în ghirlande de lãmpi multicolore, aruncã scânteind ºerpi de foc pe 
oglinda tremurãtoare a apei. Reflexul lor schimbã horbota de spumã a valurilor într-o cascadã sclipitoare de pietre preþioase. [...]

Exerciții rezolvate:
1. Clãdirea în care intrã personajul-narator este comparatã cu …...  .
A) un palat impunãtor, holul unui hotel, un turn de catedralã B) un altar de catedralã, o bisericã, un palat impunãtor
C) un turn de catedralã, o fortãreaþã, o bisericã    D) o bisericã, un turn de catedralã, un palat impunãtor
E) un palat impunãtor, o bisericã, un turn de control

2. Aºteptând eliberarea actelor, aten þia personajului-narator este atrasã în mij locul încãperii de ... .
A) fotoliul monumental   B) mobila de mahon  C) globul pãmântesc
D) tablourile cu vapoare   E) ceasul vechi

3. De ce nu i se permite personaju lui-na  rator plecarea cu trenul de di mineaþã?
A) Îºi pierduse biletul.   B) Rãtãcise bagajele.  C) Avea bilet de clasa a doua. 
D) Trenul lui pleca dupã-amiazã. E) Se anulase plecarea trenului de dimineaþã.

Să exersăm!
1. Structura labirintul din pântecele co lo sului se referã la ... .
A) adâncul mãrii B) culoarele cãtre cabine C) un monument contorsionat
D) un loc de joacã E) restaurantul imens

2. Care este evenimentul de senzaþie din momentul plecãrii observat de cãtre cei prezenþi?
A) ridicarea schelei  B) despãrþirea marinarilor de rude C) despãrþirea cuplului de italieni   
D) pierderea bagajelor unei pasagere belgiene  E) lovirea navei de o stâncã

3. Gãseºte afirmaþia falsã.
A) Pasagerii stau pe punte culcaþi pe scaune lungi. B) Mâncarea la bordul vasului este din abundenþã.   
C) Pe transatlantice sala de mese este somptuoasã. D) Personajul-narator repartizeazã lo cu rile la mese.
E) Personajul-narator rãsfoieºte Pa ssa gier liste.

4. Identificã structura care sugereazã preocuparea personajului-narator pentru tipologia umanã:
A) „voaluri ºi museline“  B) „tot confortul unui oraº civilizat“ C) „Timpul e bun“
D) „trecea pe punte de la un grup la altul“    E) „varietãþi de viþe omeneºti“

5. Stabileºte valoarea de adevãr a urmãtoarelor afirmaþii:
1. Carnea, untul, cafeaua ºi ceaiul însumeazã 38 de mii de kilograme.
2. În coºurile vaporului ar încãpea un tren ca într-un tunel.
3. În camerele frigorifice sunt 10 mii de ouã ºi 20 de mii de jamboane.
4. Pãsãrile din magazia vasului sunt în numãr de 14 mii.
A) Afirmaþiile 1 ºi 3 sunt adevãrate. B) Afirmaþiile 2 ºi 3 sunt adevãrate. C) Afirmaþiile 1 ºi 4 sunt false.
D) Afirmaþiile 2 ºi 4 sunt false.  E) Afirmaþiile 3 ºi 4 sunt false.

Rezolvări: 1. B; 2. C; 3. D; 4. E; 5. E.


