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I. LA STÃPÂN 
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 „ciocu-

leþul” 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.

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 pãº-
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teau 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!

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 mâ-
necã, 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 în-
cepe 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 nostalgia 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!...

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
4 zaiafet – petrecere, chef, ospãþ
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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, faimo-

sul „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.

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 pri-
veliºti 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 în-
mãrmurite 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?
–  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.

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

lul 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, preju-
decãþi, 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 ne-

rozia 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-animal 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 asurzitoa-
re, 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?!... 
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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!...

...............................................................................................
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! [...]

Exerciții rezolvate:
1. Mama bãiatului este ...... .

A) o vânzãtoare cãsãtoritã  B) o croitoreasã vãduvã  C) o casnicã necãsãtoritã   
D) o spãlãtoreasã vãduvã  E) o florãreasã necãsãtoritã

2. 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   vol tatã în raport cu þãrile europene.
D) Profesorii nu descoperiserã care carte le era dragã elevilor. E) Elevii nu mergeau cu plãcere la ºcoalã.    

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

Să exersăm!
1. 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 traver seazã 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.

2. 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

3. 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 pier derii libertãþii sale. 
E) Este revoltat cã nu a putut vorbi cu stãpânul.

4. 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.

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

6. 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

7. 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

Rezolvări: 1. C; 2. E; 3. D; 4. E; 5. D; 6. C; 7. D.


