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Spre Franþa

Clasele IX-X

 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.

                                                           Lui Charlie Chaplin — umanului „Charlot”,
pe care nu-1 cunosc decât din filme,

 îi dedic acest film al vieþii mele.

Ca sã ajungã în Franþa – vãzutã dintotdeauna de cei din Orient ca pe
o iubitã idealã – mulþi vagabonzi visãtori au alergat nebuneºte la chemarea
ei, în loc sã-ncerce sã o cucereascã; dar majoritatea, poate cei mai buni, au
plãtit scump înainte sau dupã ce au cunoscut-o, ceea ce-i cam acelaºi lucru.
Pentru cã nu existã frumuseþe în absenþa iluziei. Fie cã ajungi sau nu la
capãtul drumului, amãrãciunea are aproape acelaºi gust. Finalurile sunt
mereu aceleaºi. Ceea ce conteazã, pentru omul cu dorinþe nemãsurate,
este lupta cu el însuºi. Atâta timp cât dureazã aceste dorinþe, asta-i esenþa
întregii vieþi a visãtorului.

ªi eu sunt tot un visãtor. ªi-am dorit cândva, printre altele, sã ajung
pe pãmânt francez. Vã voi povesti una dintre aceste tentative nenorocoase,
pe cea mai frumoasã.

*
Mã aflam la Pireu (au trecut exact douãzeci de ani de atunci) alãturi

de cel mai bun tovarãº de drum pe care l-am avut vreodatã, singurul prieten
a cãrui inimã a rãmas de-a pururi ºi total alãturi de-a mea. ªi totuºi, urma
sã ne despãrþim: o suferinþã ascunsã, care-i sfâºiase brusc inima, îl smulgea
de lângã mine ºi-l obliga sã se zãvorascã un timp într-o mânãstire de pe
muntele Athos.

IL DIRETTISSIMO

1. Unde se gãsesc cei doi prieteni?
A) în Franþa
B) în Austria
C) în Grecia
D) în România
E) în Germania

2. Pentru narator, încercarea pe
care o relateazã a fost:
A) urâtã, dar norocoasã
B) urâtã ºi tristã
C) nenorocoasã ºi urâtã
D) norocoasã ºi frumoasã
E) nenorocoasã, dar cea mai fru-
moasã

de Panait Istrati

traducere din limba francezã – Alexandra Viºan
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Dupã ce-am debarcat la Pireu, ne-am plimbat trei zile, tãcuþi ºi triºti,
printre ruine glorioase care nu fãceau decât sã sporeascã suferinþa din bietele
noastre inimi. A venit apoi clipa când a trebuit sã ne îmbrãþiºãm, poate pentru
ultima oarã. Ah! ce tristã este despãrþirea de cineva care þi-e drag!

N-am putut înghiþi aproape nimic la ultima noastrã masã împreunã –
pâine ºi mãsline întinse pe un ziar. Cãmãruþa de hotel ne pãrea un cavou.

Ne-am strâns fiecare lucrurile, ne-am împãrþit averea comunã, vreo
ºaizeci de drahme, ºi am plâns cu lacrimi amare.

Voiam sã plec în Franþa. Prietenul meu nu era de acord ºi-mi spuse
pentru ultima oarã:

– Nu te duce... Fii înþelegãtor. Ai o mamã care
tremurã pentru viaþa ta. Dacã rãmâneam împreunã,
mai treacã-meargã. Sunt mai descurcãreþ decât tine
ºi vorbesc mai multe limbi. Dar singur ai sã suferi ºi
mai mult. ªi-apoi, Occidentul, cu toate azilurile lui de
noapte, este mai dur pentru vagabonzi decât Orientul,
chiar dacã aici nu sunt aziluri. Lasã naibii Marsilia:
de-ai ºti cât m-a costat oraºul ãsta. Întoarce-te acasã,
însoarã-te cu o prostuþã plinã de bani, gãseºte-þi o
slujbã sigurã ºi mori în pace. Visurile? Lasã-le sã
mocneascã în focul sobei, cãci sunt mult mai puþin
dureroase decât cele care-þi înfierbântã sângele: în
ziua morþii, faþa ta va purta mult mai puþine urme.
Crede-mã, Panait... Toate visurile trãite aievea se
transformã în dezastre. ªi-i drept sã fie aºa: altfel,
n-ar mai fi pe lume decât visãtori. Haide… Promite-mi
cã mâine vei lua vaporul spre Constanþa.

Prietenul meu îmi vorbea strângându-mi mâinile ºi frumoºii sãi ochi
umezi, faþa sa frumoasã de frate dezvãluiau o tandrã falsitate: nu credea
decât pe jumãtate ceea ce spunea; minþea din dragoste.

Îl minþii ºi eu, promiþându-i cã o sã-i urmez sfaturile, iar el plecã
convins cã n-o voi face; nu degeaba eram fraþi într-ale simþirii ºi gândirii.

Imediat ce rãmãsei singur, lumea se goli de sens, oamenii mi se pãrurã
absurzi. A doua zi, pe chei, cu urechile zumzãind de frumoasele versuri
franþuzeºti pe care prietenul mi le recita seara, lãsai ultimele bãrci sã
acosteze vaporul românesc, apoi vaporul însuºi luã drumul Constanþei.
Un vas al Companiei Mesageriilor maritime, Saghalien1 , pleca spre
Marsilia, via Neapole, douã zile mai târziu.

Îmi fãcui valiza.

*
Cât de tragicã este aceastã corvoadã când eºti vagabond, sãrac ºi

pãrãsit de prietenul tãu, dar lumea habar n-are. Nu ºtie câtã durere se poate
ascunde într-o valizã, când a fost pregãtitã prima oarã de o mamã cu mâinile
bãtãtorite de muncã, plângând în hohote; nu ºtie nici ce poate fi în sufletul
unui fiu bun când toatã mahalaua schelãlãia cã s-a înhãitat cu un
„derbedeu”; n-are habar de deºertul pe care un asemenea „derbedeu” îl
poate lãsa în sufletul unui adolescent nechibzuit când îl pãrãseºte pentru a
nu-l mai vedea poate niciodatã, dupã ce i-a vorbit cu atâta disperare. Ce
ºtie lumea despre toate astea? ªtie mãcar cum e sã-þi faci valiza când eºti
sigur cã nu-þi poþi plãti biletul de drumul?

Nenumãrate sunt resursele pe care viaþa le pune la dispoziþia pasiunii
noastre, iar curajul pe care-l naºte dorinþa este de nezdruncinat.

4. Ce plãnuieºte personajul
dupã despãrþirea de prietenul sãu?
A) Sã plece în Franþa.
B) Sã se întoarcã în România.
C) Sã rãmânã la Pireu.
D) Sã plece în India.
E) Sã se retragã pe muntele Athos.

5. A doua zi dupã despãrþirea de
prietenul sãu, Panait îºi aminteºte
..........  .
A) o poezie din copilãrie
B) frumoasele versuri franþuzeºti
pe care le recita seara prietenul sãu
C) un cântec fredonat de prietenul
sãu
D) ce credea prietenul sãu despre
visuri
E) ce a servit la masã împreunã
cu prietenul

1 Nu sunt sigur de corectitudinea ortografiei (N.a.)

3. Prietenul îl avertizeazã pe
Panait cã ....... .
A) visurile trebuie împlinite cu orice
preþ
B) nimeni nu are visuri
C) întotdeauna visurile devin reali-
tate
D) visurile pot fi primejdioase
E) visurile nu se împlinesc niciodatã
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În acest sfârºit de ianuarie 1907, dupã dezastrul plecãrii prietenului meu,
puteam fi vãzut stând pe valizã în faþa debarcaderelor din Pireu ºi urmãrind
miºcarea vapoarelor. De douã zile studiam acel du-te-vino din port: observam
cu atenþie obiceiurile, cãlãtorii, marinarii, navele. Asta pentru cã, în noua mea
viaþã de vagabond începãtor prin strãinãtãþuri, fãrã bani ºi alungat brusc de
sub aripa protectoare a mentorului meu, se pregãtea o mare schimbare.

Aºa cã, cu inima cât un purice, mã gândeam adesea la moneda de aur
cusutã în poalele cãmãºii – o jumãtate de lirã sterlinã – toatã averea ce-mi
rãmãsese dupã ce cumpãrasem ºi pusesem în valizã, între Viaþa lui Socrate
ºi Poeziile lui Eminescu, o pâine de douã kilograme, o jumãtate de kilogram
de caºcaval grecesc, excelentul „cascaváli”. Mã gândeam ºi la ceasornicul
meu Roskopf, maºinãrie din nichel oxidat, precisã ºi simpaticã, plinã de
amintirile celor patru ani în care o purtasem peste tot ºi bucuroasã cã scãpase
de atâtea ori de la o moarte sigurã. Ceasul îl ascunsesem în poala dreaptã a
paltonului, jos de tot, între stofã ºi dublurã, dupã ce gãurisem buzunarul. Ca
sã-l gãsesc ºi sã vãd cât e ora, trebuia sã-mi vâr mâna pânã la umãr. Îmi
amintea mereu de existenþa lui lovindu-mi genunchiul, la fiecare pas.

N-am lãsat în buzunar, în cazul unei scotociri zdravene, decât câteva
drahme, destinate bunului barcadji care, tolãnit pe fundul bãrcii cu mâinile
sub cap, mã pândea amabil de douã zile, de când pândeam ºi eu nava
Saghalien. Îmi surâdea graþios ºi-mi spunea, la fiecare întoarcere din cursã,
întinzându-se din nou pe fundul bãrcii: „Kalosto patriotí!” (Salut!).

Singurul meu rãspuns era privirea goalã a unui om în pragul morþii, dar, cu
o orã înainte de plecarea „Francezului” trebuii sã las deoparte dispreþul amar:

– Da, Kalosto patriotí! Ia spune-mi, cât îmi iei sã mã duci la nava
ancoratã acolo, la intrarea în port?

Dintr-un salt fu în picioare ºi privi spre locul indicat, unde se aflau
douã vapoare.

– To Galiko sau to Ghermanico? („Francezul” sau „Germanul”)?
– „Francezul”!
Omul se bãtu peste ºolduri, jovial, mucalit.
– Eh! Patriotí... ºtii foarte bine… treizeci de cenþi…. e cam departe,

kaïmeni! (bieþii de noi!).
– Aºa e, spusei eu, e departe. ªi n-am nici bilet...
Barcagiul nu mai putu de bucurie:
– Dã-mi banii ºi þi-l cumpãr eu, exclamã el, sãrind pe chei.
Mã-nþelegi, e acelaºi preþ, dar eu mã aleg cu cincizeci de bani în plus.
– Cât costã pânã la Marsilia, katastromatos (pe punte)?
– ªaizeci de drahme.
– Mãcar de i-aº avea.... kaïmeni.
Când auzi asta, barcagiul îºi schimbã ºi tonul, ºi atitudinea. Faþa lui

slabã deveni solemnã ºi vorba, gravã.
– Asta-i altã mâncare de peºte! Hai sã bem o cafea alãturi!
Apoi, la cafea, cu mâinile încruciºate pe masã ºi apropiindu-ºi capul

de al meu:
– Vrei deci sã faci pe palikaraki (micul viteaz)?
– Pãi, cam asta aº vrea....
– Ei bine, dã-mi douã drahme ºi te îmbarc!
Îi dãdui cele douã drahme.
– Acum, ascultã, matia-mu! (ochii mei!). O sã te duc pânã la scara

clasei întâi. Sã urci repede, mândru ca un cocoº. Dacã te opresc, spune în
greacã: „Conduc un prieten.” Eºti bine îmbrãcat, ei te vor lãsa sã treci. Mai
ales sã nu te ascunzi înainte de momentul plecãrii; ãia au ochiul format.
Între timp, îþi voi strecura valiza printre cuferele celor de la clasa întâi. Aºteaptã
sã o vezi pe punte, ia-o fãrã niciun cuvânt ºi… Domnul fie cu tine, copile.

7. O informaþie care apeleazã
la cultura ta generalã. Lira sterlinã
ºi drahma erau folosite în:
A) Anglia, respectiv Franþa
B) Franþa, respectiv Italia
C) Grecia, respectiv Turcia
D) Italia, respectiv Franþa
E) Marea Britanie, respectiv Grecia

6. Valiza tânãrului cuprinde:
A) o jumãtate de lirã sterlinã, o
pâine, caºcaval grecesc, Viaþa lui
Socrate ºi Poeziile lui Eminescu
B) o pâine, caºcaval grecesc, Viaþa
lui Socrate ºi Poeziile lui Eminescu,
ceasornicul „Roskopf”
C) o pâine, caºcaval grecesc, Viaþa
lui Socrate ºi Poeziile lui Eminescu
D) Viaþa lui Socrate ºi Poeziile lui
Eminescu, ceasornicul „Roskopf”,
o jumãtate de lirã sterlinã, o nucã
E) ceasornicul „Roskopf”, o jumãtate
de lirã sterlinã, o pâine, caºcaval
grecesc

8. Precizeazã rolul folosirii cu-
vintelor greceºti în text.
A) Pentru a marca un limbaj con-
venþional.
B) Pentru a impresiona prin jargon.
C) Pentru a marca snobismul par-
ticipanþilor la dialog.
D) Pentru a folosi un cod în prezenþa
strãinilor.
E) Pentru a reda culoarea localã.
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Totul se petrecu aºa cum spusese. Mã urcai fãrã nicio problemã, coborâi
pe puntea inferioarã, ºi-l vãzui pe barcagiul meu fãcându-ºi loc cu coatele,
certându-se cu ceilalþi barcagii. Apoi, dupã ce-mi aduse valiza pe punte ºi
se asigurã cã am luat-o, îmi repetã cu un gest larg de uºurare:

– De-acum încolo, sã te-ajute Dumnezeu!
Da, sã te-ajute Dumnezeu, copile... pânã când te prinde controlul.
Dar, în aºteptarea acestei teribile catastrofe, un om de spiþã aleasã are

voie sã ia parte la viaþa celor din jur. Iar viaþa pe Saghalien e impresionantã:
patru sute de greci, din toate colþurile Greciei, Anatoliei, Macedoniei
s-au adunat aici, într-un amestec comic, tragic, pitoresc, mai mult decât
teatral ºi aproape neverosimil. Toate costumele, toate dialectele, toate
caracterele. Tineri, bãtrâni, copii. Celibatari ºi cupluri. Veseli, melancolici,
triºti, indiferenþi ºi înþelepþi. Unii danseazã sau îºi pun copiii sã danseze.
Alþii cântã, ciupesc corzile unui instrument sau joacã cãrþi. Sunt unii care
discutã atât de aprins, c-ai zice cã se ceartã. Unul suspinã într-un colþ, altul
se plimbã pe punte gesticulând cu degetele rãsfirate ºi urlând cãtre ceruri:

– Oh, patrida-mu!… patrida-mu! (patria mea! patria mea!).
Se mãnâncã ºi se bea. Puntea este presãratã cu sâmburi de mãsline,

capete de hering, coji de ceapã ºi de portocale. Miroase peste tot a tziri, a
brânzã fermentatã ºi a multe altele.

De peste tot rãzbate un refren:
 Ehé, moré, éhé,
Tha pami stin xantia! (Plecãm în strãinãtate!)

ªi-n acest vacarm, sirena lanseazã primul semnal, iar eu îmi aduc aminte
cã n-am bilet. Aproape uitasem, dar sunt atât de bine ascuns în mulþime, cã
nu mi-e foarte fricã. Sirena-ºi terminã toate semnalele regulamentare ºi
vaporul pleacã, în delirul furnicarului omenesc care urlã din rãsputeri:

– Adio, patrida-mu!
– Adio, prieteni!
Cerul de deasupra noastrã rãsunã acum de éhé, moré, éhé, într-un cor

pe patru sute de voci:
Toatã lumea cântã
Aºa-i pe vapor:
Eºti vesel, eºti voios.
Toatã lumea în afarã de evreu.
Cãlãtoria evreului rãtãcitor nu-i veselã.

Saghalien ajunge în larg, pe o mare care ne stropeºte parcã în joacã.
Pânzele pârâie în bãtaia vântului. Emigranþii, strânºi grãmadã, devin din
ce în ce mai îngrijoraþi. La fel ºi eu; am ºi de ce. Totuºi nu mã pot opri sã
nu mã gândesc cu bucurie cã, peste câteva zile, voi fi la Marsilia... Ah, voi
face orice – docher, spãlãtor de vase, cerºetor – numai sã ajung acolo. Mã
visez citind ºi eu cãrþi franþuzeºti în original, ca prietenul meu. Dar inima
pãrãseºte visul ºi bate din ce în ce mai tare, se face din ce în ce mai micã.
În jurul meu, doar katastromatos, un vãlmãºag de oameni visând numai
dolari. Ce legãturã e între mine ºi aceastã turmã?

Cu respiraþia duhnind a usturoi, un tânãr emigrant îmi aruncã în nas:
– Eu merg la San Francisco… Tu?
– La Tombuctu!
– Unde-i asta?
– În Canada.
– E cam frig acolo…
– Lasã-mã naibii în pace!
Stau cu ochii aþintiþi spre comandantul care se plimbã în cabina lui de

ºef, ºi mã întreb: s-ar îndura de mine, dac-aº da de necaz?
Deodatã, o frazã scurtã, rãsunãtoare, strigatã în greceºte, îmi îngheaþã

inima:

12. Pe puntea vaporului, cãlã-
torii aruncaserã:
A) hãrþi ºi coji de portocale
B) sâmburi de mãsline, struguri,
coji de ceapã
C) sâmburi de mãsline, roºii ºi coji
de pepene
D) sâmburi de mãsline, capete de
hering, coji de ceapã ºi portocale
E) haine, monede, coji de ceapã

10. Ce procedeu stilistic dominã
fragmentul subliniat în text?
A) inversiune
B) invocaþia retoricã
C) enumeraþie
D) comparaþie
E) epitet

11. Replica unui cãlãtor („patria
mea! patria mea!”) este însoþitã
de elemente nonverbale ºi para-
verbale:
A) se aºazã în genunchi
B) duce mâna la inimã
C) zâmbeºte
D) gesticuleazã cu mâna ºi strigã
spre cer
E) tremurã din pricina emoþiei

9. Cum reuºeºte eroul sã ajungã
pe vaporul cãtre Marsilia, chiar
dacã nu avea bilet?
A) Se descurcã singur, furiºându-se
printre cãlãtori.
B) Se ascunde printre bagajele
cãlãtorilor de la clasa întâi.
C) Îl roagã pe cãpitanul vasului sã
îl ia la bord.
D) Se deghizeazã în negustor grec.
E) Un barcagiu îl învaþã ce sã spunã
pentru a se strecura printre cãlãtori.
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– Hé! Ta sitiria, pédia! (Hai! Biletele, copii!)
Cel care a lansat acest ordin catastrofal este cafédji, bufetierul de la

clasa a treia, interpret ºi invariabil grec pe toate navele care strãbat
Mediterana. Lângã el se aflã un ofiþer de bord, cu o figurã severã.

Ah! Kaïméni palikaraki!
Profitând de miºcarea care se produce în mulþime ºi de neatenþia

controlorilor, îmi iau tãlpãºiþa. Unde sã mã duc? Parcã ºtiu unde? Dau
din colþ în colþ, o iau când la dreapta, când la stânga, cãutând din ochi o
gaurã de ºoarece, în timp ce pipãi moneda de aur cusutã în cãmaºã, iar
Roskopf-ul îmi tot loveºte genunchiul.

Sã mã strecor într-una din bãrcile de salvare? Au deasupra prelate
fixate solid cu frânghii pe care ar trebui sã le tai. Sã cobor în sala cazanelor?
Nu cunosc pe nimeni acolo: toþi sunt francezi. Un matelot îmi aruncã pe
ascuns o privire ºi surâde. ªi-a dat probabil seama cã sunt un palikaraki!

Încep sã cred cã nu am scãpare ºi mã refugiez pe culoarele înguste care
formeazã un adevãrat labirint în jurul coºului cel mare. Mã ghemuiesc deasupra
grilajelor care protejeazã cazanele. Mã simt în siguranþã acolo, printre gurile
de aerisire. Nu mã vor descoperi, e prea complicat. Doar n-or sã înceapã sã
caute prin miile de cotloane ºi colþuri ale navei! Poate – cine ºtie? Nu le cunosc
atât de bine ca un vagabond la prima lui încercare, nu-i aºa, palikaraki?

ªi eternitatea, apãsãtoarea eternitate, trece, se scurge, cu incertitudinile
ei, cu ploaia finã care începe sã-mi ude umerii, cu cazanele a cãror cãldurã
mã arde de sub grilaje, cu cenuºa care urcã ºi mã sufocã, cu tangajul ce
mã zgâlþâie îngrozitor... ªi cu valiza mea, lãsatã în voia piraþilor. Ce se
întâmplã, ce se întâmplã cu pâinea ºi brânza, din care aº vrea sã mã înfrupt
puþin? Pentru cã m-a rãzbit foamea, fir-ar sã fie. Dar trebuie sã mai rabd,
cu urechea la pândã, cu privirea în jos. Jumãtate îngheþat, jumãtate fript,
mã mut mereu de pe un picior pe celãlalt, ca barza când se odihneºte.

Doamne, ce mult dureazã!
ªi totuºi, nu prea mult!
Se aude un zgomot de paºi, toc, toc, toc, pe punte.
Sunt doi... se opresc! De ce se opresc? Ce cautã pe aici? Risc o privire

în jurul meu sã vãd dacã pot gãsi ceva; nimic: mizerie ºi fiare prãfuite.
Dar paºii – acum, ai unuia singur – se apropie din nou, toc, toc, toc,

ºi din nou se opresc, de data asta chiar în labirintul meu! Ah, Marsilia, n-o
sã te mai vãd! În schimb, vãd cascheta cafegiului, interpretul controlorului,
de care nu mã mai desparte decât o gurã de aerisire. ªi disperarea-mi taie
respiraþia, dar de ce-ai mai respira în faþa unei asemenea catastrofe? Pentru
cã, iatã, încã un pas ºi cafegiul mã priveºte cu ochii lui de broscoi, cu
obrazul lui buhãit: nu-mi spune nimic, dar de acolo de unde e îmi face
semn cu degetul arãtãtor: Vino aici!

Fireºte cã mã supun.... Mã prezint....
Palikaraki....

*
Pe punte, francezul ºi grecul schimbã câteva cuvinte pe care nu le

înþeleg. Primul mã priveºte calm. Cel de-al doilea îmi ordonã:
– Urmeazã-ne!
Mergeam în urma lui, ca o tânãrã mireasã, gândindu-mã cu drag la

jumãtatea de lirã ºi la Roskopf, care nu-ºi schimbaserã încã locul.
Când convoiul funebru, din care fac parte, ajunse pe punte cu

katastromatos, toþi emigranþii erau în picioare. Mulþi dintre ei, agitaþi, ne
asaltarã cu întrebãri:

– Ce s-a întâmplat?
– Ce a fãcut?
– N-are bilet?
– Bietul de el! Kaïménos!

13. Treptat, eroul þi-a dezvãluit
câte ceva din gândurile, sentimen-
tele, trãirile  sale. Identificã motivul
neliniºtii lui Panait, odatã urcat pe
vapor:
A) Îi era teamã sã nu se îmbol-
nãveascã.
B) Se temea ca vaporul sã nu fie
atacat de piraþi.
C) Avea impresia cã este urmãrit.
D) Se temea sã nu fie prins fãrã bilet.
E) Îi era teamã sã nu izbucneascã
o furtunã puternicã.

14. Ce rol au interogaþiile retorice
scrise îngroºat în text?
A) Aratã nerãbdarea lui Panait.
B) Sugereazã panica eroului.
C) Marcheazã bucuria eroului.
D) Trãdeazã indiferenþa.
E) Exprimã lipsa de iniþiativã.

16. Unuia dintre personaje i se
contureazã un scurt portret fizic:
„cu ochii lui de broscoi, cu obrazul
lui buhãit”. Cui îi aparþin aceste
trãsãturi?
A) lui Panait
B) comandantului navei
C) controlorului
D) interpretului grec
E) unui cãlãtor

15. Gãseºte varianta corectã
care indicã ascunzãtoarea gãsitã
de Panait.
A) Panait s-a ascuns într-o cãmã-
ruþã de pe punte, printre bagaje.
B) Panait s-a pitit între o gurã de
aerisire ºi scarã.
C) Eroul s-a ascuns într-un labirint,
în sala de aºteptare, printre scaune.
D) Personajul s-a ghemuit pe
culoarul întunecat de la clasa a treia,
printre cazanele încinse ºi bagajele
pasagerilor.
E) Personajul s-a ascuns printre
gurile de aerisire, deasupra
grilajelor de protecþie a cazanelor.
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Mã uit la cei doi judecãtori ai mei, la mare, la cer ºi tremur pentru mica
mea avere, pe care regret acum cã nu am ascuns-o în bucata de caºcaval.

Începe interogatoriul, condus de interpretul grec, ascultat cu
indiferenþã de ofiþerul francez, dar cu mare interes de emigranþi:

– Ce fãceai în ascunzãtoare?
– Vreau sã ajung la Marsilia.
– Mda! ªi biletul?
– N-am.
Cafédji, roºu ca racul, mã ia de gulerul paltonului ºi mã zgâlþâie zdravãn:
– Kérata! Te crezi pe vaporul lu’ tactu’?
Se aude un strigãt din mulþime:
– Haide, moré, nu face pe slugoiul! Suntem doar creºtini!
Alte voci:
– Da’ ce! Nici al lu’ tactu’ nu e!
– ªi n-o sã fie mai greu vaporul din cauza acestui kaïménos!
De peste tot se face simþitã ostilitatea faþã de interpret. Un emigrant îºi

scoate batista din buzunar, aruncã în ea câþiva bãnuþi, apoi, nervos, continuã
cheta printre ceilalþi cãlãtori, scuturând banii ºi strigând cu voce ascuþitã:

– Fraþilor, fiþi milostivi! Daþi cât vã lasã inima! Hai sã adunãm ceva bani
pentru nefericitul ãsta! Pentru el! Nu pentru vapor! Sã-l ia naiba de vapor!

Mã uit la tânãr ºi cred cã-l recunosc pe cel care spunea cã merge la
San Francisco ºi pe care l-am trimis la dracu’.

Pe când mulþimea continua sã vocifereze, cafédji-ul îºi întreabã din
ochi ºeful. Acesta spuse ceva, dupã care grecul se apucã sã-mi scotoceascã
buzunarele. Rezultatul: o mânã de bãnuþi. Mi-i lasã. Apoi îl aud pe ofiþer:

– La cãrbuni!
ªi dã sã plece, dar se rãzgândeºte, se uitã la hainele mele curate ºi-ºi

schimbã sentinþa:
– Nu... Supravegheaþi-l... Debarcaþi-l la Neapole...
Interpretul mã aruncã într-o cãmãruþã ºi acolo, venind furios cãtre

mine, îmi urlã în faþã:
– Vodi! Gaïdouri! (Boule! Tâmpitule!) De ce nu m-ai cãutat înainte

de plecarea navei? Þi-aº fi arãtat o ascunzãtoare bunã! Zoo! (Animalule!)
– O sã ºtiu de-acum încolo...
Într-adevãr, am ºtiut, ºi-am profitat din plin.

*
Totul merse bine pânã când, în zare, apãru Messina. Emigranþii mâncau ºi

beau în continuare; puntea devenise un adevãrat grajd; cãlcai numai pe resturi.
Cântecele, care amuþeau noaptea, reîncepeau cu ºi mai multã forþã dimineaþa:

Ehé, moré, éhé!
ªi se bate din palme, ºi se danseazã:

O sã mâncãm ºi-o sã bem
ªi-o sã jucãm
éhé, moré, éhé

când, din senin, se dezlãnþui o furtunã, ºi iatã-ne, lucruri ºi oameni, unii
peste alþii, de-a valma. O palã de vânt neaºteptatã, grea, cu forþa a mii de
tone de apã se abãtu cu violenþã asupra pânzelor, le umflã, le smulse din
toate legãturile ºi le aruncã cãtre catarg, care scârþâi de jurai cã-i sfârºitul
lumii. Bãrbaþi, femei, copii, bagaje, sticle, pâini, þâri, cepe, portocale, toate
se transformarã într-o masã informã pe care vaporul o rostogolea de la
tribord la babord, o zdrobea, o fãrâmiþa, în timp ce furtuna fãcea ravagii
pe punte ºi comandantul striga de la postul sãu:

– Toatã lumea jos, în calã!
Emigranþii au schimbat cântecul. Alunecând pe mâini ºi pe spate, uzi

leoarcã, cu priviri îngrozite, se agãþau de tot ce le ieºea în cale ºi-i invocau,
urlând, pe cei doi sfinþi greci protectori ai mãrilor:

18. Atunci când mulþimea pro-
testeazã, interpretul comunicã cu
ofiþerul:
A) prin limbaj verbal
B) din priviri
C) prin gesturi
D) prin intermediul altor persoane
E) prin telepatie

19. Cine sunt „judecãtorii”
personajului nostru prins fãrã bilet?
A) interpretul ºi cafegiul
B) ofiþerul francez ºi interpretul
C) slugoiul ºi lacheul
D) mulþimea revoltatã de pasageri
E) cafegiul grec ºi un emigrant

20. Identificã valoarea expre-
sivã a enumeraþiei „Bãrbaþi, femei,
copii, bagaje, sticle, pâine, þâri,
cepe, portocale”:
A) Este sugeratã bogãþia cãlãtorilor.
B) Marcheazã entuziasmul cãlãto-
rilor.
C) Exprimã dezastrul produs pe
punte de furtuna dezlãnþuitã.
D) Marcheazã ravagiile produse
de furtunã în cala vaporului.
E) Este sugeratã sãrãcia cãlãtorilor.

17. Panait este scos din ascun-
zãtoare ºi interogat. Cum reacþio-
neazã ceilalþi cãlãtori care asistã la
întreaga scenã?
A) Sunt indiferenþi.
B) Îl incrimineazã.
C) Dau dovadã de solidaritate ºi
bunãvoinþã.
D) Nu ºtiu cum sã reacþioneze.
E) Sunt bucuroºi cã ar putea fi
pedepsit.
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– Aghios Nicolas! Aghios Ghérasimos!
Cafédji-ul supraveghea coborârea în pântecele navei, amuzat de

spectacol, ºi striga la bieþii katastromatos îngroziþi, cãlcând peste ei:
– Aha! Uite naufragiul! Acum sã vã aud cântând éhé, moré, éhé!
Îi aruncã pe toþi în calã ca pe niºte pachete, curãþând puntea de toatã

harababura.
Eram singurul care prefera sã þinã piept furtunii decât sã coboare în

împuþiciune ºi miros de vomã. Vârât între balustradã ºi bucãtãrie, mã apãram
cât puteam de valurile care mãturau puntea ºi, preþ de câteva secunde,
crezui cu adevãrat cã vom naufragia. Adio, mamã! N-o sã mã mai revezi!

Zãrindu-mã, cafédji-ul îmi strigã:
– Coboarã, nefericitule! O sã te ia un val!
– Las’ sã mã ia!
A fost scris sã nu fie aºa.

*
Într-o searã cu cerul împânzit de stele, Neapole îºi deschide mizeriei mele golful sãu unic în lume, îºi ridicã

pânã la nori luminile amfiteatrului, mã vrãjeºte într-atât, încât iert destinului cã s-a opus dorinþei mele de a
ajunge în Franþa.

Voi fi debarcat la Neapole... Dar sunt cuprins de admiraþie în faþa lui! Inima stã sã-mi plesneascã, iar ochii
scormonesc tenebrele în cãutarea siluetei întunecate a Vezuviului.

– Ai sã cobori aici, îl aud pe interpret strigându-mi în larma asurzitoare din jur.
Saghalien se opri, aruncã ancora. Cãlãtorii se îndesau în bãrcile care miºunau pe lângã vas. Cu valiza la

spinare, eram prins în gloata de emigranþi care coborau aici, de unde un transatlantic urma sã-i ducã în America.
ªi iatã-ne, aidoma unei turme de oi, mânaþi cãtre o ºalupã trasã de un remorcher pânã la cheiul vãmii. Mãcar
sunt în câºtig, îmi spun eu, gândindu-mã la cele trei lire pe care le cer de obicei barcagiii cãlãtorilor pentru
drumul de la vapor la chei. ªi fiindcã nimeni nu mã bãga în seamã, mã lasai în voia sorþii. Cine ºtie? O cinã ºi o
noapte gratis, nu sunt de colo când eºti un palikaraki. Sã ne jucãm de-a emigrantul, cât o sã þinã!

Dar nu þinu; jocul luã sfârºit aproape imediat.
Furãm conduºi la o baracã imensã, cu paturi aliniate ca mormintele într-un cimitir; îi vãzui pe greci apropiindu-

se de pereþi ºi citind inscripþiile lãsate de foºtii compatrioþi: Fraþilor! Aici am fost mâncaþi de vii de ploºniþe mari
cât bobul de linte!

Mi-am luat valiza ºi am ºters-o de-acolo într-o clipitã!

Iatã-mã pe strãzi, singur, fãrã prieten, fãrã mentorul meu, eu,
om de treabã din Brãila, aruncat în lume, fãrã sã bãnuiesc ce zile
negre mã aºteaptã. Adolescent mustind de viaþã ºi mulþumit cã se
gãseºte la Neapole, dacã tot n-a putut ajunge la Marsilia. Mulþumit de
acest Neapole, cãruia, deocamdatã, nu i-a aflat decât poezia, mulþumit
de moneda de aur cusutã în cãmaºã, de ceasul care ºi-a reluat locul în
buzunarul jiletcii ºi de modesta sumã de cincisprezece drahme în
monedã mãruntã, pe care emigranþii au strâns-o pentru el.

Dar deloc încântat de ce se întâmplã din senin, în timp ce se
plimba pe strãzi visând cu ochii deschiºi. De el se apropie un individ
care-i propuse sã-l conducã la un albergatore ºi, fãrã sã mai aºtepte
rãspuns, îi smulse valiza din mânã ºi-i porunci sã-l urmeze!

Doamne Dumnezeule, îmi zic eu, omul o muri de foame
de face aºa ceva! Am fost debarcat într-un oraº mai sãrac decât
cele din Grecia!

Îl urmai. Via Duomo, apoi o strãduþã: iatã-ne la etajul al
patrulea, la albergatore. E tânãr, negricios, cu o faþã  asprã de
luptãtor. Interiorul pare, la prima vedere, curãþel. Propunerea:
cincizeci de centime pe noapte, douãzeci ºi cinci pentru o farfurie

21. O altã întrebare de culturã
generalã: Cine era „zeul mãrilor”
în mitologia greacã?
A) Apollo
B) Hermes
C) Poseidon
D) Artemis
E) Gherasimos

*
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de carne sau peºte cu legume. Perfect. Plãtesc hamalul: numai treizeci de
centime. Apoi mã duc sã mã culc: casa se leagãnã cu mine ca ºi cum aº fi
încã în largul mãrii.

Patronul mã conduse în camerã, deschise uºa, ºi, dupã ce mã lãsã sã
intru, se opri în prag, cu mâna întinsã. Mã uit la gura lui amarã, la ochii cu
sclipiri reci, la faþa-i bãrbãteascã ºi imobilã, ºi nu înþeleg nimic.

– Cincizeci de centime! zise el cu o voce asprã care-mi dãdu fiori.
Plãtesc repede. Închid uºa. Rãmas în mijlocul camerei, îmi plimb privirea

de la patul jalnic la fereastra sinistrã ºi la pereþii al cãror tapet este pãtat de
sângele cãpuºelor strivite cu degetul. O tânguire jalnicã se ridicã din tranºeea
întunecatã, adâncã, lugubrã care se numeºte strada, stradã occidentalã, stradã
din Neapole unde, pentru treizeci de centime, un om aproape cã mi-a sãrit
în spinare ºi m-a adus la acest albergatore cu o figurã de cãlãu.

Mã cuprinde groaza. Inima mi se umple de presimþiri sumbre. Îmi
vine sã plâng. Prietenul mi-e departe. Departe, mama. ªi eu, ce caut eu
aici! Mã gândesc la cãminul nostru, umil, dar curat, primitor. Mã gândesc
la prietenii de vârsta mea, majoritatea însuraþi, fiecare cu familia ºi cu
slujba lui. De ce acest blestem de a nu putea fi ca ei, ca toþi ceilalþi! Ce mã
împinge mereu pe drumuri îndepãrtate, când în þara mea chiar ºi strãinii
îºi fac un rost ºi rãmân acolo? Ce vreau? Dupã ce alerg?

Singur. La mii de leghe departe de orice suflet care sã mã poatã înþelege
ºi ajuta.

Mã dezbrac repede ºi descos moneda de aur pe care o mângâi cu
dragoste: ea este cea care mã va apãra, ea ºi banii de la katastromatos,
care au împreunã cam aceeaºi valoare. Mai e ºi Roskopf-ul; aºa amãrât, ºi
tot face doi-trei franci.

Îmi înºir comorile pe pat: ceasul, grãmãjoara de bãnuþi de aramã ºi
micul nasture de aur. Împreunã, valoreazã o lirã sterlinã. E bine. Am cu ce
trãi vreo cincisprezece zile; treizeci de bãnuþi pe zi, cu tutun cu tot. Dar încã
de mâine dimineaþã, am sã caut de lucru, orice.

Gândul ãsta mã liniºteºte. Mã culc, spunându-mi: trebuie sã mã
descurc! Sunt singur pe lume!

Singur pe lume? Nu! Doar o searã în care m-am lãsat cuprins de
deznãdejde... A doua zi, la ora ºapte, Neapole este cu mine! Neapole,
oraºul fãrã egal, colþul de lume despre care am auzit cã trebuie neapãrat
sã-l vezi, apoi sã mori!

N-am murit, dar mi-am pierdut capul. Douã zile la
rând n-am fãcut altceva decât sã cutreier. Peste tot. Muzee,
Vezuviu, Pompei, grãdini, bulevarde, monumente,
înghiþite toate de-a valma.

În seara celei de-a doua zi, la întoarcerea acasã, nu
mai rãmãsese nimic din gologanii de cupru oferiþi de
bieþii emigranþi.

Mã cuprinse teama. Acum, bãiete, trebuie sã te pui
pe muncã! Atenþie ºi la bani! Þi se strecoarã printre
degete. Gustai din faimoasa mâncare a hangiului, din
carne ºi legume, cu doar douãzeci ºi cinci de centime.

Se dovedi a fi un amestec apos de tãieþei, fasole uscatã,
morun sãrat... pãrea a fi fost deja mâncat o datã. Nu mi-a
plãcut: voi lãsa acest terci pentru zile mai negre, care poate
nu vor veni. Deocamdatã, jumãtatea de lirã este intactã,
chiar dacã deja schimbatã. ªi acum, fuga sã gãsim de lucru!

Sunt sigur cã o sã gãsesc. Nu am vãzut doar, în
plimbãrile mele, magazine numite Latteria Romana?

23. Modul de expunere prezent
în fragmentul scris îngroºat este:
A) descriere
B) monolog
C) naraþiune
D) autocaracterizare
E) caracterizare

22. Ajuns în Neapole, eroul ..... .
A) se bucurã de libertatea sa ºi îºi
cautã un hotel unde sã stea
B) este uºurat cã a ajuns la
destinaþie cu bine
C) îºi reproºeazã impulsul de hoinar
care-l þine departe de cei dragi
D) se bucurã cã are ocazia sã hoi-
nãreascã prin lume fãrã þintã
stabilitã
E) este trist pentru cã prietenul lui
cel mai bun a rãmas pe vapor
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Sunt, cu siguranþã, lãptãrii... româneºti! Aceastã denumire, precum ºi
pancartele agãþate pe zidurile tuturor caselor: si loca un piano2  m-au fãcut
sã cred cã, la Neapole, toate lãptãriile sunt þinute de români ºi cã toatã
lumea închiriazã... piane! Douã lucruri deosebite, care-mi atrag privirea în
timp ce alerg dupã tramvaie ºi din care primul mã umple de bucurie. Nu,
nu sunt pierdut. Lãptãrie Româneascã, asta înseamnã Latteria Romana!

Afurisitã limbã latinã: mi-ai fãcut-o! Încredinþat cã voi gãsi de lucru
la aceºti români care nu mã vor lãsa sã mor de foame, am amânat momentul
servituþii ºi m-am avântat încã trei zile în descoperirea acelor câmpii
minunate care împrejmuiesc Neapole. Colindai în port, cheiurile, bisericile.
Îmi fãcui cunoºtinþe.

Sigur, cunoºtinþe!
Una din ele m-a dus pe înserate într-o speluncã unde se danseazã pe muzicã

de acordeon. Multe fete tinere. Veselie, sinceritate, nimic nelalocul lui.

Cum nu ºtiu sã dansez, beau, glumesc, privesc. O fetiþã iese afarã cu
o regularitate de ceasornic, îºi face mâinile pâlnie în jurul gurii ºi strigã, cu
o voce divinã, spre o altã „divinitate” aflatã undeva, la etajul cinci:

– Na-a ni-i!
Se deschide o fereastrã, sus. Rãspunde o altã voce divinã:
– Che vuoi? (Ce vrei?)
– Scendi a basso! C’è un soldatiello, un pasquale che ti vuole!

(Coboarã! Te cautã un soldat!)
ªi divinitatea coborî... „jos”, foarte jos, în infernul terestru, luând cu

ea pe soldatiello. Nu costa decât cincizeci de centime.
Dar era destul de scump, credeþi-mã, pentru cã la uºa cabaretului un

„tatã de familie” fãcea o concurenþã teribilã acestei întreprinderi celeste.
Gândiþi-vã ºi voi: acest tatã, cu un bici pe umãr, îi trage pe pasquale de
mânecã, le aratã pe cele douã fiice ale sale aflate într-o cãruþã cu atelaj
mixt: mãgar ºi vacã, ºi le oferã pentru o lirã, bãuturã, mâncare ºi … restul!

Un soldatiello se urcã în cãruþã. Apoi încã unul. Urc ºi eu. Tatãl ia
hãþurile în mânã. Vaca, mãgarul ºi marfa o iau din loc prin noapte. Un abonat
se cocoaþã din mers, salutã, împarte sãrutãri, strângeri de mânã, þigãri.

Mahala. Casã de þarã. Dezordine. Mizerie. Pe o masã mare, mama ºi
o fetiþã aºazã pâine, brânzã, paste, vin. Mâncãm, bem ºi trecem într-o camerã
alãturatã cu perdea în loc de uºã. Perechile intrã pe rând. Doi copilaºi,
între cinci ºi ºapte ani, adevãraþi spiriduºi, aleargã de colo-colo, unul cu
un lighean, altul cu un vas cu apã.

E veselie. Se râde. Toate grijile sunt lãsate deoparte.
Stau la masã ºi mã uit la fetiþã. Are vreo doisprezece-treisprezece ani.

Când o sã-i vinã ºi ei rândul?
La naiba, chiar acum. Mama crede cã o vreau, o împinge cu cotul,

arãtând spre mine:
– Hé vai! (Da’ du-te odatã!)
– Co dgio anda che non mi chiama!* (Cum sã mã duc, dacã nu mã

cheamã!) rãspunde jignitã copila.
*

Da, fac cunoºtinþã cu Neapole.
Ca s-ajung aici, am plãtit scump. Mai scump, mult mai scump decât

te costã sã cãlãtoreºti prost cu Thos, Cook and Son. Am ajuns sã cunosc
Neapole înainte de sfârºitul primei mele sãptãmâni acolo. ªi am ºtiut cu
adevãrat cã dupã asta pot sã ºi mor. Pentru mine, Neapole e sortit pierzaniei,
aºa cum sunt ºi bunã parte din copiii sãi.

25. Care dintre enunþurile urmã-
toare prezintã opinii/idei, nu fapte?
A) „Gustai din faimoasa mâncare
a hangiului, din carne ºi legume, cu
doar douãzeci ºi cinci de centime.”
B) „Neapole, oraºul fãrã egal,
colþul de lume despre care am
auzit cã trebuie neapãrat sã-l vezi,
apoi sã mori!”
C) „Colindai în port, cheiurile,
bisericile.”
D) „Cum nu ºtiu sã dansez, beau,
glumesc, privesc.”
E)  „O fetiþã iese afarã cu o regula-
ritate de ceasornic, îºi face mâinile
pâlnie în jurul gurii ºi strigã.”

2 apartament de închiriat
* dialogurile în italianã sunt reproduse aºa cum le înþelegea personajul, fãrã a cunoaºte
italiana

24. Gãseºte enunþul care
conþine una dintre cauzele pentru
care intenþia de a-ºi gãsi de lucru
,,primind orice-o fi” este amânatã:
A)  „Voi lãsa acest terci pentru zile
mai negre, care poate nu vor veni.”
B) „Voi gãsi de lucru la aceºti
români care nu mã vor lãsa sã mor
de foame.”
C) „Mã cuprinse teama. Acum,
bãiete, trebuie sã te pui pe muncã!”
D) „ªi acum, fuga sã gãsim de
lucru!”
E) „Neapole, oraºul fãrã egal,
colþul de lume despre care am
auzit cã trebuie neapãrat sã-l vezi,
apoi sã mori!”
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Înspãimântat, cu ultimele trei lire în buzunar, bãteam cheiurile,
debarcaderele, mã uitam cu atenþie la toate vapoarele care plecau spre
Marsilia, numai cã aici nu era niciun barcadji grec care sã accepte sã-l
strecoare într-un alt Saghalien pe amãrâtul de palikaraki care a vãzut
Neapole. Din zorii zilei pânã târziu în noapte, asistam la plecarea navelor
care mergeau, fãrã mine, spre tãrâmuri mai milostive. Continuam sã sper
cã voi ajunge ºi eu acolo.

Suntem în februarie, dupã opt zile de ºedere în oraºul celui mai frumos
golf din lume. Îmi iau inima-n dinþi ºi-l chem pe albergatore, deschid
valiza ºi i-o arãt:

– Uite: costum nou, lenjerie nouã, cizme noi, plus Socrate ºi Eminescu.
Cât pot sã mangiare ºi dormire în schimbul lor?

– Una settimana. (O sãptãmânã.)
Bun! Adio, valizã! Rãmân cu douã cãmãºi ºi cu doi pantaloni pe

mine; o pereche de ºosete, douã batiste, douã gulere false, un prosop ºi o
bucatã de sãpun îºi gãsesc loc în buzunarele mele.

Sã nu uit sã vã vorbesc, în acest moment solemn când evoc aventura,
ce i-a amuzat cel mai mult pe prietenii mei, de obiectul cel mai de preþ pe
care l-am salvat de la dezastru: minuscula carte Ombra, a lui Genevray, în
traducere româneascã, publicatã într-una din acele colecþii populare care
au hrãnit ºi instruit o întreagã generaþie ºi al cãrei editor, un evreu oarecare
din lumea largã, a dat faliment ºi ºi-a pus capãt zilelor.

Dedic memoriei sale aceastã paginã din viaþa mea, pentru tot binele
pe care povestirea mi l-a adus în lungile zile de înfometare de la Neapole.

Am dat cu totul uitãrii lucrurile pe care o mamã îndureratã le-a cumpãrat
ºi aºezat cu dragoste în valizã, prima valizã pe care am pierdut-o la începutul
vieþii mele de vagabond, care n-a luat încã sfârºit. N-am sã uit însã niciodatã
Ombra, singura hranã ºi singurul martor al unui suflet bântuit de nefericire.

Acum, când nu mai am nici moneda de aur, nici grãmãjoara de bãnuþi,
încep o viatã nouã, care va dura o sãptãmãnã, pe socoteala valizei mele.
N-am încotro ºi trec la regimul „tocãniþã” cu morun sãrat, fasole uscatã si
tãieþei. Ca s-o pot înghiþi mestec repede, þinându-mã cu mâna de nas. Doamne,
vor veni oare zile când voi fi fericit sã mãnânc o asemenea porcãrie?

Nu mai caut decât rareori de lucru, oricum, inutil. Îmi petrec mai tot
timpul bântuind prin port, în cãutarea unui alt Saghalien. Mai sunt ºi alte
vapoare, da’ cine s-a fript cu ciorbã, suflã ºi-n iaurt; nu mai vreau sã aud
de vapoare care fac escalã ºi te aruncã într-un alt Neapole. Nu existã vapoare
directe, dar eu tot sper sã aparã unul.

Pânã atunci, trebuie sã fiu foarte atent sã nu mai gãsesc o „ocazie
bunã” care sã mã lase fãrã cele douã lire absolut necesare plãþii unui barcagiu
care sã mã ducã la Saghalien-ul visurilor mele. ªi Doamne, cât îmi e de
greu! Sunt fumãtor ºi dau în fiecare zi treizeci de centime pe tutun. Cele
douã lire sunt deja ciuntite, dar mai am o micã comoarã: Roskopf-ul, un
cuþitaº foarte frumos, un portofel drãguþ de piele ºi un portmoneu la fel de
arãtos. Sacrificate la momentul oportun, aceste douã mãrunte obiecte mã
puteau scoate din mizerie. Îmi fixez bine în minte acest lucru, ºi nu-mi
permit niciun moment de slãbiciune: ºtiu cã sunt pierdut ºi cã m-au uitat ºi
Dumnezeu, ºi oamenii. Sunt singur pe lume, mai nefericit decât un câine
vagabond, o biatã fiinþã umanã care nu mai are decât sã se întindã în
mijlocul strãzii, printre mulþimea de trecãtori, ºi sã se lase pradã morþii.

În cele ºapte zile de morun mâncat pe socoteala valizei, se ivi o ocazie
care-mi procurã tutunul zilnic. O familie de armeni, în drum spre America,
se opri la albergo. Mã oferii sã le fiu ghid, în momentele în care nu urmãream
miºcarea vapoarelor directe. Furã de acord, dar, încã o datã, ce meschini

26. Debarcat la Neapole, eroul
trece prin alte aventuri. Alege ordinea
în care s-au petrecut evenimentele:
1. Ajunge la un adãpost pentru
emigranþi.
2. Merge într-o casã de toleranþã.
3. Viziteazã muzee, Vezuviu ºi
Pompei.
4. Este dus de un bãiat la un
albergatore.
A) 1, 4, 3, 2
B) 1, 2, 3, 4
C) 2, 3, 4, 1
D) 4, 2, 3, 1
E) 2, 1, 3, 4

28. De la dezastru, eroul salveazã
o carte, Ombra de Genevraye. De
ce crezi cã a fãcut acest gest?
A) Era un dar de la mentorul sãu,
primit la despãrþire.
B) Îi va þine loc de hranã spiritualã
în zilele de foamete de la Neapole.
C) Îi va fi de folos în deghizãrile
viitoare.
D) Era o carte primitã de la mama
sa.
E) Era o carte foarte scumpã,
tipãritã în ediþie limitatã.

27. În enunþul „în acest mo-
ment solemn când evoc aventura”
se face referire la:
A) Perioada în care Panait se afla
în Neapole.
B) Momentul în care Panait se afla
în Marsilia.
C) Perioada în care Panait se afla
pe vapor.
D) Momentul în care Panait se afla
acasã, hotãrât sã plece în Franþa.
E) Timpul povestirii, când nara-
torul personaj, ajuns la maturitate,
îºi aminteºte de aventurile tinereþii.



15CONCURSUL POVEªTILE CANGURULUI

CL
A

SE
LE

  I
X

-X

sunt  oamenii! Pentru o dimineaþã sau o dupã-amiazã de plimbare, de explicaþii
amãnunþite ºi de devotament de ghid profesionist, zgârciþii ãºtia nu-mi dãdurã
decât cincizeci de centime! O, omenire, câtã urâþenie ai în suflet!

ªi totuºi, familia de armeni, tatã, mamã ºi ºapte copii, este înstãritã.
Jumãtate din zi se plimbã: cealaltã jumãtate o petrec în apartament, unde se
îndoapã cu tot felul de dulciuri, mãnâncã, beau ºi fumeazã narghilele scumpe.
Habar n-au de morun, ºi nici nu se gândesc sã mã-ntrebe pe mine, cãruia i se
fãcuse lehamite de el. Îmi dau doar cincizeci de centime ºi mã privesc jovial,
cu feþele lor dolofane, mai ales tatãl, un bãrbos cu o înfãþiºare frumoasã. E
înnebunit dupã mezinul familiei, un bãieþel de ºase ani care danseazã din
buric în timp ce „papa” îl acompaniazã la tamburinã ºi cântã cu o frumoasã
voce de bas. Cântecul – mai degrabã refrenul – ale cãrui cuvinte mi-au rãmas
în minte, mã urmãreºte de atunci ca un vis dulce ºi trist al vieþii mele.

Transcriu aici aceastã amintire, cu cuvintele pe care n-am izbutit sã le
înþeleg. O fac numai pentru mine... ºi poate ºi pentru a înduioºa acei oameni
cu sufletul plin de cântece amare, care cunosc preþul amintirilor dureroase.
Cântecul e una din aceste amintiri, de-a pururi de nedezlipit de sufletul meu:

Tambour, tambour!
Yavasch, yavasch...
Siga, siga, yécâché
Haï, kyravéndi, karaghésléri.

*
Gata cu sãptãmâna de morun! A plecat ºi familia de armeni! Totul s-a

terminat: adãpost, mâncare, tutun! Iatã-mã din nou în stradã, un amãrât de
palikaraki!

Douã zile la rând dau târcoale albergo-ului, doar cu un colþ de pâine
uscatã în stomac. Patronul se îndurã de mine ºi-mi dã, pentru ultima oarã,
un blid de morun, pe care-l devorez. Apoi:

– Venga con me! (Vino cu mine!)
– Unde?
– La consulatul român!
Rãmân mut de uimire: nu-mi trecuse prin minte. Dar nu-mi fac iluzii:

ce poate avea în comun cu mine consulul român?
– Te-ar putea repatria, îmi spune italianul, târându-mã spre consulat,

ªi, mai ales, îmi poate plãti cele cinsprezece lire pe care mi le datorezi!
Îmi zic: „Ar putea sã mã întrebe ce caut aici, sau, ºi mai rãu, sã-mi

cearã paºaportul, dar nu am!” Aºa cã-i spun albergator-ului, care merge
repede, cu fruntea încreþitã de gânduri:

– ªtii ce-i aia un palikaraki?
– Nu.
– Ei bine, ãsta-s eu, ºi n-o sã-i fiu deloc pe plac consulului!
Omul se opreºte, îºi vârã mâinile în buzunare ºi mã priveºte cu ciudã:
– Porco Dio!
Pentru o clipã, sper sã renunþe la ideea lui. Dar nu.
– Andiamo sempre! (Sã mergem totuºi!)
ªi începe chinul.
Mai întâi la consul, care-i doar onorific ºi nu ºtie o boabã româneºte:
– Uite... Domnule... Românul ãsta care a venit la mine, acum

cincisprezece zile... E sãrac lipit ºi-mi datoreazã ºi cinsprezece lire.
– Nu pot sã fac nimic, eu dau doar vize.
Coborâm, cam pleoºtiþi. Pe stradã, italianul stã puþin pe gânduri. Apoi:
– Vino!
– Unde?
– La prefecturã!

29. Cum este atitudinea pe care
familia de armeni o are faþã de
Panait?
A) respectuoasã ºi foarte priete-
noasã
B) binevoitoare ºi ospitalierã
C) indiferentã ºi egoistã
D) generoasã ºi apropiatã
E) agresivã ºi rece

30. De ce melodia fredonatã de
armean la Neapole îl va chinui mai
târziu pe Panait „ca un vis dulce
ºi trist al vieþii” sale?
A) Pentru cã nu-i plãcea melodia.
B) Pentru cã armeanul nu avea
talent artistic.
C) Pentru cã versurile melodiei
sunt triste.
D) Pentru cã îi amintea de aven-
turile din tinereþe.
E) Pentru cã nu iubea muzica.

31. De ce rãmâne surprins eroul
atunci când discutã cu albergatore?
A) Pentru cã îºi dã seama cã nu
poate sã-i plãteascã gãzduirea.
B) Pentru cã este uimit de îndrãz-
neala patronului.
C) Pentru cã el nu se gândise nicio-
datã sã cearã ajutor la consulatul
român.
D) Pentru cã patronul i se adre-
seazã într-o limbã strãinã, pe care
nu o cunoaºte.
E) Pentru cã îi dispãruse ceasul din
buzunar.
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– Fie-þi milã! Þi-am dat valiza! Nu-þi este de ajuns?
– Ba da! Dar aº prefera sã iau banii ºi sã-þi dau înapoi valiza!
Dragul de el!
La prefecturã. Un ºef de birou care moþãie, cu mâinile împreunate pe

pântece. Napolitanul începe:
– Scusate... Signore… Questo Romeno… otto giorni… non pagato…

quindici lire… (Mã scuzaþi... domnule... acest român... opt zile... nu a plãtit...
cincisprezece lire)

– E un pungaº?
– Nu, dar …
– Aici nu ne ocupãm de datornici!
Afarã, respir uºurat: în sfârºit!
Nu existã „în sfârºit”. Napolitanul îºi scormone prin minte:
– Vino!
– Iar? … Mamã!
– Apoi de’! Trebuia sã rãmâi la mã-ta! Aici: Napoli!
– Vedi Napoli, poi mori?
– Davvero! (Într-adevãr!)
Îl urmez. De data asta, mã duce la primãrie:
– Signore… Guardate… Questo Romeno... (Domnule... priviþi... acest

român...)
Acelaºi monolog, în timp ce eu stau acolo, ca un câine bãtut. Acelaºi

rezultat ºi…
Pe stradã, dupã ce-ºi freacã de douã ori bãrbia cu dosul palmei,

albergatore îmi aruncã în faþã:
– Non c’è mangiare! Non c’è dormire!
ªi pleacã.
Om cumsecade, oricum... om care luptã, munceºte din greu ºi se

strãduieºte sã fie bun.
Dar viaþa-ºi bate joc de toate astea.

*
 Rãmas locului pe trotuar, mã sprijin de clãdirea primãriei ºi închid

ochii ca sã pãstrez dincolo de ei imaginea hangiului care se îndepãrteazã
gesticulând supãrat. Nu-i pot purta picã. De fapt, nu port picã nimãnui. Eu
sunt de vinã. Am dorit vreodatã sã fiu un om la locul lui? Nu. Aºa sunt de
când mã ºtiu. ªi-atunci? Nu degeaba zice românul: „Ce-ºi face omul cu
mâna lui, nici dracu’ nu poate drege.”

Mã îndrept maºinal cãtre port. Am vãzut stive de cherestea, adãpostite
sub un ºopron. Acolo am sã-mi petrec noaptea de-acum înainte. Ah! Bietele
mele haine, încã noi! Dar o sã fiu atent… ªi-apoi, cheresteaua e curatã: e
lemn de tâmplãrie.

Curatã? Nici vorbã!
Mã caþãr în patru labe, pe întuneric, ºi imediat dau de niºte picioare

care put de-þi vine sã verºi. Sunt tovarãºi, palikaraki, ca mine! Cel pe care
l-am atins mormãie prieteneºte ºi-mi spune cã „e destul loc!”.

Îmi golesc buzunarele pe care le burduºisem cu tot felul de lucruri,
îmi croiesc o pernuþã ºi mã întind, învelindu-mã cu paltonul. Dar nu pot
închide ochii toatã noaptea. E frig… Tremur. ªi mai e ceva: tovarãºii mei
îmi oferã cu generozitate pãduchii lor. Doamne, Dumnezeule! Nu e posibil!
Ãºtia cu siguranþã nu se hrãnesc cu morun sãrat!

Dimineaþa plec, furios, în cãutarea a „orice altceva”. Cutreier tot oraºul
ºi portul: îmi ofer serviciile, pentru nimica toatã, oriunde vãd cã e ceva de
fãcut, dar îmi dau seama de inutilitatea eforturilor mele. Chiar ºi napolitanii
sunt de prisos ºi crapã de foame mai rãu decât mine. Sunt câte zece care se
bat pentru un loc, o orã de muncã, un cufãr de cãrat. Seara mã strecor sub
acelaºi acoperiº, fãrã sã fi mâncat nimic toatã ziua, mai degrabã de ciudã,
cãci mai am câþiva gologani pãstraþi cu sfinþenie pentru tutun, singura mea

32. Ca sã-l ajute, dar ca sã-ºi
recupereze ºi banii, albergatore îl
duce pe Panait pe la diverse insti-
tuþii. Alege ordinea în care s-au
petrecut evenimentele:
1. Merg la primãrie.
2. Merg la consulatul român.
3. Merg la prefecturã.
A) 1, 2, 3
B) 2, 3, 1
C) 3, 2, 1
D) 3, 1, 2
E) 1, 3, 2

33. Rãmas fãrã sprijinul hote-
lierului, eroul ...... .
A) decide sã se întoarcã în port
B) rãtãceºte pe strãzile oraºului
C) cere sprijin la consulatul român
D) se duce la adãpostul pentru emi-
granþi
E) se adãposteºte într-un canal

34. Cum stai la capitolul culturã
generalã? Vezuviu ºi Pompei sunt,
în ordine:
A) un oraº în Italia ºi un vulcan
activ
B) un vulcan activ ºi un prosper
oraº roman
C) numele unui  general  roman ºi
un vulcan activ
D) numele vechi al oraºului Neapole
ºi numele unui general roman
E) un prosper oraº roman ºi un
vulcan activ
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consolare. Mã gândesc cã nu sunt acceptat nicãieri din cauza bastonului
meu de bambus ºi-l las dimineaþã pe stiva de lemne, dupã încã o noapte în
care n-am fãcut altceva decât sã mã scarpin. Alerg din nou peste tot, dau
din coate, cer bucata mea de viaþã, oricât de amãrâtã. Nimic, nimic, nimic.

Aºa cã mã-mpac cu soarta. E zadarnic sã-þi toceºti pingelele. E în
zadar sã încerci sã dãrâmi ziduri cu capul. Pace! Fac pace cu mine însumi!

Vlãguit, mort de foame, cu sufletul gol de-orice simþire, mã prãbuºii
pe o bancã din piaþa publicã aflatã la ieºirea din port. În faþa mea, niºte
oameni fãrã cãpãtâi se înghesuiau în jurul unui cazan din care ieºeau aburi.

Mã apropii ºi vãd cã un bucãtar ambulant distribuie mâncare. Ce? Morun?
Nu. ªi mai rãu! Bucãþi de ºorici ºi resturi de pâine rãmase de pe la restaurante.

Pâinea ºi ºoriciul fierb în vreo cincizeci de litri de apã; bucãtarul le ia
cu ce poate, cu polonicul sau cu mâna, ºi le aruncã într-un blid de metal
din grãmada lãsatã de cei care au mâncat deja.

Cât costã? Un gologan porþia! ªi e mare! Ce bun e, Doamne! Se topeºte
în gurã. Dar trebuie sã te grãbeºti, cazanul se goleºte vãzând cu ochii…
Nu trebuie sã faci nazuri în faþa acestei fierturi, în care parcã toþi palikaraki
din Neapole ºi-au spãlat picioarele!

Ce dacã mai ceri o porþie, cu bãnuþul într-o mânã ºi cu blidul în cealaltã, ºi
înghiþi totul, mormãind de plãcere. Apoi, cu mâinile în buzunare, cu pleoapele
stând sã-þi cadã peste ochi, indiferent la toþi ºi la toate, mergi clãtinându-te pânã
la tutungeria din colþ ºi-þi iei un pachet de ºase bani. Îþi rãsuceºti o þigare râgâind
zdravãn ºi fumezi, stând la soare, cu mintea goalã. Neapole e un oraº minunat!

Fac ºi eu pace cu soarta ºi cu Neapole. Îmi îmbrac cãmaºa murdarã
pe dos, aºa cã am acum douã cãmãºi curate, nu douã murdare!

Iatã omul care s-a împãcat cu soarta lui.
Îmi pare însã rãu cã n-am putut niciodatã sã pãstrez aceastã pace mai

mult de un sfert de orã, nici omorându-mi gândurile, nici renunþând la
orice acþiune, în ciuda promisiunii repetate de a privi viaþa la rece. „La ce
bun” nu mi-a fost niciodatã prieten mai mult de un minut, chiar în
momentele de mare descurajare. Orice e bun dacã pune în miºcare
maºinãria umanã, chiar ºi greºeala de neiertat pe care am comis-o în ziua
când m-am îndopat cu ºorici pentru prima oarã.

Mã plimbam cu mâinile în buzunare, savurându-mi þigarea, când am
dat peste un ºarlatan care-ºi lãuda jocul: „Dai doi gologani ºi câºtigi un
franc!” Jocul: pe o masã, o bilã suspendatã de un lãnþiºor. În faþa ei, un
popic pe care bila, când îi fãceai vânt, trebuia sã-l rãstoarne.

ªmecherul ia bila în mânã:
– Priviþi, domnilor: þinteºti bine ºi-i dai drumul; popicul cade! Câºtigi

un franc cu doi bãnuþi! Uite-aºa!
ªi într-adevãr, dãrâmã popicul. ªi alþii – probabil complicii lui –

reuºesc de prima datã. E foarte uºor. Sã-mi încerc ºi eu norocul!
Da, dar cu ce bani? Nu mai am nicio leþcaie. Ei bine, cu lira pe care

mi-o dã ºarlatanul în schimbul briceagului meu, pãstrat pentru zile negre!
Ah! îmi spun eu, dacã reuºesc sã dobor popicul de douã-trei ori, câºtig

cât sã rezist tot atâtea zile! Iau bila, ochesc, îi dau drumul ºi... idioata se
duce spre stânga, fãrã sã atingã popicul. Gata, am pierdut doi bani!

Trebuie sã-i recapãt. Cu siguranþã, neîndemânarea mea provine din
faptul cã nu ºtiu bine jocul. N-am ochit bine. E doar foarte simplu, am vãzut.

Iau din nou bila, ochesc cu atenþie, îi fac vânt: acum o ia spre dreapta
ºi iar nu loveºte popicul. Am pierdut deja patru bãnuþi! Cum sã renunþ?

Continuu, þintesc, dau drumul bilei, ºi ea o ia mereu când la dreapta,
când la stânga, ºi cu ea toþi bãnuþii mei ºi briceagul iau drumul altui buzunar.

Învins, cu inima bãtându-mi de parcã aº fi omorât pe cineva, mã
întorc la culcuºul meu, unde, de data asta, un somn de plumb mã împiedicã
sã simt ciupiturile insectelor ºi consecinþele greºelii mele de neiertat.

35. Dezamãgit, Panait se aºazã
pe o bancã într-o piaþã publicã.
Recunoaºte cauza stãrii eroului:
A) Se certase cu tovarãºii sãi din
adãpost.
B) Hotelierul îl ameninþase cã-l va
da în judecatã pentru cã îi datora
bani.
C) Este singur, înfometat, fãrã o
slujbã, într-un oraº strãin.
D) Îi este dor de prietenul lui de
pe vapor.
E) Vrea sã-ºi cumpere o carte, dar
nu are bani.

36. Dupã pierderea briceagului,
personajul conºtientizeazã cã a
fãcut o greºealã „de neiertat”. În
ce constã aceasta?
A) A pãrãsit þara, deºi prietenul îl
sfãtuise sã rãmânã acasã.
B) A cãlãtorit fãrã bilet.
C) Nu ºi-a achitat datoria faþã de
hotelier.
D) A pierdut banii la un joc de noroc.
E) A refuzat ajutorul consulului
român.

37. Reciteºte textul ºi alege
varianta completã: Cu ce rãmâne
naratorul din mica lui comoarã de
rezervã, dupã jocul cu bila?
A) cu ceasornicul Roskopf, porto-
felul, briceagul ºi portmoneul
B) cu briceagul, portofelul ºi port-
moneu
C) cu ceasornicul Roskopf, porto-
felul ºi portmoneul
D) cu ceasornicul Roskopf, porto-
felul ºi briceagul
E) cu portofelul ºi portmoneul
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*
La capãtul primei sãptãmâni petrecutã sub cerul înstelat, – a treia la Neapole – nu mai am decât Roskopf-ul,

destinat unei ultime încercãri disperate de salvare. De altfel, e aproape imposibil sã-l vând în acest oraº unde
napolitanii îþi oferã, la orice colþ de stradã, ceasuri suflate cu aur ºi, între noi fie vorba, furate. Le oferã tuturor
strãinilor, dupã ce le-au frecat multã vreme de ºolduri, ºi chiar se gãsesc naivi sã le cumpere. Aceºtia sunt mai cu
seamã englezii, veºnicii cãutãtori de chilipiruri de-a lungul continentului.

Aºa cã, aproape fãrã sã vreau, ceasul meu a fost salvat de aceastã concurenþã. Restul: portofelul ºi portmoneul,
le-am vândut; banii au ajuns în buzunarul bucãtarului ambulant. ªorici, ºorici ºi iar ºorici!

Deºi lacom dupã ºorici încã din copilãrie, niciodatã n-am vãzut ºi n-am mâncat atât de mult! Ore întregi
mirosul lui mã urmãreºte, precum duhoarea de talpã arsã.

Foarte curând un alt miros, mai puþin substanþial, o sã-mi gâdile nãrile. Deocamdatã, sunt cu stomacul gol
de douã zile ºi dau târcoale prin port, unde-l întâlnesc pe fostul meu albergatore:

– Eh, nimic? mã întreabã.
– Încã nimic.
– Ai mâncat azi ceva?
– Nu.
– Hai acasã; îþi dau ceva bun!
Acasã, înghit pe nemestecate o tocanã minunatã!
– Ce e?
– Iepure de casã! îmi spune sugând un os ºi zâmbind misterios.
Poate nu mi-aº fi dat seama, dacã plictisit de miorlãielile disperate ale unei pisici bãgate într-un sac, n-aº fi

întrebat, pe când ne desfãtam cu o cafea gustoasã:
– Ce þi-a venit sã bagi amãrâta aia de pisicã în sac?
– E tocana de mâine, îmi rãspunse solemn. ªi imediat se scoalã, apucã pisica, o leagã de gât cu o sârmã, îi

prinde un capãt într-o gaurã de scãunel, se suie pe el ºi trage de celãlalt capãt. Bietul animal se zvârcoleºte
îngrozitor ºi moare sub ochii mei.

Mulþumesc pentru masã ºi ies. N-ajung bine în curte ºi vomit toatã tocana. Suntem noi un popor înapoiat,
dar la noi nimeni nu mãnâncã nici pisici, nici broaºte, nici mãcar carne de cal.

*

39. Dupã trei sãptãmâni petre-
cute la Neapole, eroul gãseºte în
sfârºit calea de salvare:
A) Un vapor va pleca din Neapole
spre Alexandria, în Egipt.
B) Un vapor va pleca din Neapole
spre Marsilia, în Franþa.
C) Un vapor va opri la Neapole ºi
va pleca apoi spre Constanþa.
D) Un vapor va veni din Grecia ºi
va pleca spre Egipt.
E) Un vapor va pleca din Neapole
cãtre Grecia.

Acea minunatã carne de pisicã, pe care n-am putut-o pãstra în stomac,
a fost ultima mea masã la Neapole... Dar aveau sã treacã încã opt zile pânã
sã sper într-o schimbare.

 Pe când cutreieram fãrã o þintã anume pe lângã coasta Fillipo Santo,
privirea îmi fu atrasã de un afiº mare, la a cãrui citire rãmãsei þintuit locului.

Între altele, afiºul anunþa cã:

IL MAGNIFICO VAPORE
HOHENZOLLERN

va pleca (la data cutare)
DIRETTISSIMO

DA NAPOLI AD ALESSANDRIA D’EGITTO

Asta se întâmpla pe la sfârºitul lui februarie 1907.
Citesc ºi recitesc minunatul afiº ºi inima mi se umple de bucurie,

presimþind cã voi scãpa în curând de aici. Acest Magnifico, mai ales acest
direttissimo era exact ceea ce voiam! Asta-i salvarea mea! Trebuia sã fie,
chiar de-ar fi fost sã mã agãþ de cârma lui sau sã fac o crimã!

ªi sigur de reuºitã, cu sufletul încãrcat de speranþã, alerg, dansez aproape,
pe întreaga câmpie napolitanã, mã rostogolesc în iarbã, latru, cânt:

Tambour, tambour!
Yavasch, yavasch...
Siga, siga, yécâché
Haï, kyravéndi, karaghésléri.

Cântam eu, cântam, dar se lãsã seara ºi odatã cu ea veni ºi foamea...
Mi-e foame, bietul de mine ºi ºtiu cã vor mai trece încã opt zile înainte sã

38. Þi-ai dat seama ce ascunde
zâmbetul misterios al hangiului?
A) Îºi aminteºte de o întâmplare
din tinereþe.
B) Îl pãcãleºte pe erou cu o tocãniþã
de pisicã.
C) Este fericit cã îi poate oferi mâncare
lui Panait.
D) Se bucurã de compania lui Panait.
E) Se amuzã de înfãþiºarea tânãrului.
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bag ceva în gurã; viitoarea masã o s-o iau ori pe Magnifico, pe direttissimo
ori nicãieri, nicãieri!... Sunt un om care nu mai mãnâncã. Nu mai am ce
vinde, afarã de Roskopf-ul meu, dar cu el o sã plãtesc barcagiul care, la
momentul potrivit mã va duce la „Hohenzollern”.

Aºa va fi, viteazul meu palikaraki, chiar de-ar trebui sã muºti din
þãrânã, sã paºti iarbã...

Adevãrul este cã mã aflu chiar în mijlocul unui câmp nesfârºit de
lãptuci, înalte pânã la genunchi! Smulg una, o dezvelesc pânã la miez ºi...
Curaj, prietene! De morun, nu-þi mai arde. ªoriciul te îngreþoºa. Pisica ai
vãrsat-o. Ei bine, acum saturã-te cu iarbã ºi apoi aleargã, aleargã, ca gâºtele
pe câmp, la venirea primãverii.

ªi aºa am fãcut: m-am îndopat cu lãptuci opt zile la rând ºi-am alergat
precum gâºtele!

Nicio fãrâmã de pâine, în tot Neapole, pentru mine; niciun bãnuþ ca
s-o pot cumpãra, o sãptãmânã întreagã! Nu mãnânc decât lãptuci cu sare,
furatã de prin bãcãnii, beau apã ºi alerg! Tutunul meu: chiºtoacele. Culcuºul
meu: tot pe stiva de scânduri din port. Arãt atât de rãu, cã nu mã mai
recunosc când mã zãresc în geamurile vitrinelor.

Dar, „Mare e puterea lui Dumnezeu!” ºi aici, pe pãmânt, totul are un
sfârºit.

Ziua plecãrii vaporului „Hohenzollern”! De pe chei, abia i se zãreºte
pavilionul, care fluturã în depãrtare. Bãrci elegante fac naveta între el ºi
debarcader. Compania Cook umple vaporul cu domni bine, doamne
frumoase, cu nenumãratele lor bagaje.

ªi eu? Dar eu nu cãlãtoresc decât cu direttissimo.
Curaj, palikaraki!
Mã dezbrac pânã la vestã într-o toaletã plinã de femei: mã sãpunesc

zdravãn ºi, cu o oglindã de buzunar în faþã, mã bãrbieresc. Femeile
chicotesc. Chicotesc ºi eu: e ziua îmbarcãrii mele pe Magnifico!

Dupã ce m-am ras, mi-am aºezat gulerul cum trebuie ºi mi-am fãcut
nod la cravatã, ca odinioarã când eram ºi eu om. Apoi, cu periuþa de mustãþi
mi-am curãþat hainele, paltonul ºi mi-am lustruit ghetele.

 Mã transform într-un tânãr cu înfãþiºare corectã, respectabilã. Fug
repede sã-mi iau înapoi bastonul, pe care nimeni nu l-a vrut. Adio, dragul
meu ºopron! Am gãsit vaporul care-mi trebuia!... Acum, e rândul ceasului.
Cui sã-l vând? Pe legea mea, dacã n-o sã am noroc cu albergatorele, va fi
vai de capul meu!

Pornesc curajos ºi, înainte de-a intra, scot ceasul ºi mã uit la el:
– Dragul meu Roskopf! ªapte lei m-ai costat, ºi sunt patru ani de

când eºti al meu! Iartã-mã cã te trãdez ºi ajutã-mã sã iau pe tine cele douã
lire pentru barcagiu!

Intru. Italianul îºi bea cafeaua. Se holbeazã la mine, vãzându-mã atât
de dichisit:

– Monneda?
– Da, monneda, am nevoie de bani! Plec imediat, cãci de la ultima

noastrã masã n-am mai mâncat decât lãptuci, am ajuns un ierbivor! Uite
ceasul meu: te implor, dã-mi douã lire!

Îi spun cu de-amãnuntul ce-am de gând sã fac.
Bunul om mã ascultã, vizibil emoþionat, dã din cap fãrã sã scoatã o

vorbã ºi-mi întinde nu douã, ci trei lire, în schimbul nepreþuitei mele
maºinãrii. Îi strâng mâinile ºi alerg spre þãrmul salvator!

Cu bastonul în mânã ºi trãgând din þigarã, mã postez în faþa barcagiului
cu un aer imperial ºi întreb, fãcând pe niznaiul:

– Unde-i „Hohenzollern”?

42. Alege enunþul adevãrat:
A) Personajul nu mãnâncã broaºte
ºi carne de cal.
B) Personajul mãnâncã broaºte,
morun, ºorici, carne de pisicã ºi
lãptuci.
C) Personajul nu mãnâncã morun,
ºorici, carne de pisicã ºi lãptuci.
D) Personajul mãnâncã carne de
cal, morun, ºorici, carne de pisicã
ºi lãptuci.
E) Personajul mãnâncã broaºte,
carne de cal, morun, ºorici, carne
de pisicã ºi lãptuci.

41. Cum reuºeºte Panait sã su-
pravieþuiascã la Neapole, opt zile,
fãrã bani?
A) Nu mãnâncã nimic.
B) Hangiului i se face milã ºi îi
oferã mâncare în fiecare zi.
C) Mãnâncã lãptuci cu sare ºi bea
apã.
D) Furã mâncare dintr-un restau-
rant.
E) Este ajutat de tovarãºii din
adãpost.

40. Unde ai întâlnit cuvântul
„Direttissimo”?
A) Într-o carte pe care o citea
Panait.
B) Într-o gazetã cumpãratã de
Panait.
C) Într-un afiº ce anunþa plecarea
unui vapor.
D) Într-un afiº ce anunþa un con-
cert.
E) Într-un afiº ce anunþa un spec-
tacol teatral.

43. În ce an ºi-a achiziþionat
Panait ceasul?
A) 1900 B) 1903
C) 1905 D) 1907
E) 1927

44. Cui îi cere Panait iertare
pentru cã l-a trãdat?
A) hangiului
B) prietenului din þarã
C) unui tovarãº din Neapole
D) ceasului, pe care doreºte sã îl
vândã
E) lui Dumnezeu
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– Acolo, dom’le!
– E direttissimo?
– ...Da Napoli ad Alessandria!
– Cât iei pe cursã?
– Douã lire.
– Du-mã!
ªi sar în barcã.
Barca alunecã pe oglinda de smarald ºi fiecare loviturã de vâslã mã

duce din ce în ce mai departe de înspãimântãtoarea realitate ºi mã apropie
de o alta, poate mai rea, dar la fel de nesigurã.

Barcagiul mã lasã la picioarele unei scãri pãzitã la capãtul de sus de
un bersaglieri ºi de un ofiþer de bord.

Totul sclipeºte de curãþenie. Numai „lume bunã”. Nici vorbã de
katastromatos. ªi ce lux! Il Magnifico!

De jur-împrejurul vaporului, bãrci în care danseazã napolitani în
sunetul ghitarelor, mandolinelor, viorilor ºi armonicelor. E o larmã
asurzitoare. Pasagerii de pe punte aruncã bãnuþi în bãrci ºi-n marea plinã
de înotãtori. Aceºtia, cu gura plinã de bani, pândesc mâna care va arunca
lira, plonjeazã ca o sãgeatã ºi o prind în cãderea ei ca de frunzã veºtedã.
Revin la suprafaþã ºi þi-o aratã între dinþi.

Plãtesc barcagiul ºi mã urc pe navã... „Ca un cocoº”... Dar deja privirea
mi s-a împãienjenit, mi s-au înmuiat picioarele, respiraþia mi s-a îngreunat.
Da, acum sunt în stare sã fac moarte de om!

La capãtul scãrii... Cei doi mã salutã politicos... Unul mi se adreseazã:
– Biletul dumneavoastrã!
Îmi impun sã rãmân nepãsãtor ºi rãspund plictisit:
– Conduc un prieten...
– Treceþi, domnule...
Trec, ºi puþin mai lipseºte sã nu leºin.

*
Din aceastã clipã ºi pânã la plecarea vaporului, preþ de-o orã, am

trecut prin cele mai îngrozitoare, cele mai ucigãtoare momente din viaþa
mea. Nu cred cã existã ceva asemãnãtor acestui chin, nimic mai sângeros,
nici foamea, nici închisoarea ºi nici rana cea mai dureroasã. Numai
suferinþa pricinuitã de iubirea carnalã înºelatã se poate mãsura cu aceastã
sfâºiere a bietelor mãruntaie omeneºti.

Cãci, aºa se întâmplã: fâºii de viaþã se desprind din tine, ard ca meteorii
fãrã voia ta ºi se duc în infinit, luând cu ele tot ce-i mai de preþ în sângele
tãu: pofta de viaþã. Dupã care, tot ce rãmâne din tine este un pachet de
oase, un schelet când rânjind, când gemând ºi care se numeºte: un biet om
de treabã.

Sunt hotãrât sã-mi arunc fãrã zãbavã zdreanþa omeneascã peste
balustrada babordului ºi-mi lipesc fruntea înfierbântatã de un stâlp. De
acolo pot sã vãd scara, cãci toatã viaþa mea depinde acum de aceastã scarã,
spaima mea, atâta vreme cât nu este ridicatã, atâta vreme cât oricine mã
poate înhãþa de ceafã ºi arunca, unde? Într-o barcã a poliþiei? Într-un oraº
al suferinþei? Nu, nu; între lãptuci!

Nu e vorba aici de mizerie, care-i ceva suportabil, pe care o cunosc ºi
nu mã sperie, ci de lãptuci. Opt zile de lãptuci, dupã opt zile de ºorici ºi alte
opt de morun sãrat! Asta nu-i o nenorocire: sunt un tânãr îndopat cu iarbã ºi
care riscã, dintr-un moment într-altul, sã fie trimis din nou la pãscut. ªi mai
groaznic e cã n-am niciun chef sã mã arunc în mare, care e la picioarele
mele, nici sã mã gândesc la moarte: vreau sã trãiesc, îmi place viaþa, Neapole
ºi aceastã omenire neghioabã. Numai lãptucile nu-mi mai plac!

48. În citatul „în sunetul
ghitarelor, mandolinelor, viorilor
ºi armonicelor” apar:
A) o imagine vizualã ºi o enumeraþie
B) o imagine auditivã ºi o enumeraþie
C) o imagine auditivã ºi o repetiþie
D) o imagine vizualã ºi o repetiþie
E) o repetiþie

45. Chiar înainte de a se îmbarca
pe vapor, eroul nostru ........ .
A) se aranjeazã într-o toaletã publicã
B) se deghizeazã într-un negustor
C) manâncã la bucãtarul ambulant
D) se duce la casa de toleranþã
E) îi scrie prietenului sãu

46. Înainte de a pleca din
Napoli, Panait se comparã mai
întâi cu o gâscã, apoi cu un cocoº.
De ce?
A) Eroul are o pãrere proastã despre
sine.
B) Neavând bilet, s-a ascuns în
calã printre pãsãri.
C) Aºa fusese numit de cãtre
hangiu.
D) Ajunsese sã mãnânce lãptuci ºi
acum, gata de a pãrãsi Neapole,
este din nou încrezãtor.
E) Se simþea legat de oraº ca
pãsãrile de o gospodãrie.

47. Care este numele vaporului
cu care Panait vrea sã plece spre
Egipt?
A) Magnifico
B) Direttissimo
C) Saghalien
D) Hohenzollern
E) Alessandria
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 Orice bluzã albã care trece pe lângã mine, orice chipiu, orice miºcare
în apropierea cefei mele, fie cã e pentru a da un ordin, fie ca sã arunce o
monedã în mare, fie chiar pentru a scuipa peste balustradã, sunt pentru
mine tot atâtea mâini gata sã-mi facã vânt pe scara blestematã, azvârlin-
du-mã în câmpul cu lãptuci.

Carnea de pe mine-mi pare cã se topeºte ca ceara pe care o apropii de
jãratic. Pentru mine, viaþa s-a oprit, soarele nu se clinteºte din loc, aºa cum
neclintitã rãmâne ºi scara.

Ca sã-mi ascund tulburarea scot din buzunar Ombra, pe care o ºtiu
pe de rost, ºi mã prefac cã citesc, dar nu pot desluºi nimic. Nu am ochi
decât pentru scara înþepenitã în poziþia ei, pentru coatele celor care mã
ating în trecere ºi pentru... lãptuci. Asta-i tot ce pot sã vãd.

 Mã strãduiesc însã sã fixez cu privirea altã þintã, o þintã de vis: îmi apropii
fruntea de stâlp, mã uit la Vezuviu ºi aºtept clipa când muntele se va urni, întâi
încet, apoi repede, din ce în ce mai repede, departe de aceste þãrmuri.

Aºtept. ªi nimic nu se clinteºte. Muntele, stâlpul meu, aceste trepte de
aramã sclipitoare care duc direct cãtre lãptuci, totul este lovit de imobilitate.
Numai eu, eu singur sunt mobil, numai inima mea vibreazã la toate grozãviile
din univers, numai eu pot fi miºcat dupã bunul plac al cuiva ºi trimis într-o
clipã pe câmpul cu lãptuci, unde trebuie sã redevin ierbivor, ºi, ca gâºtele, sã
le pasc de o sutã de ori pe zi ºi sã mã deºert de tot atâtea ori.

Cu stâlpul în braþe, cu ochii aþintiþi spre Vezuviu, îmi dau seama cã
þin încã în mânã Ombra, singurul meu tovarãº de drum, singurul confi-
dent ºi prieten de-a lungul acelor zile ce pãreau a nu avea sfârºit. ªi mã
întreb: de ce oamenii scriu Ombre miºcãtoare, Ombre patetice, atâta vreme
cât pãmântul nu-i decât un imens câmp de lãptuci, în care putem cãdea
fãrã sã ne mai ridicãm vreodatã?

Un bu-u-u formidabil zguduie cerul ºi marea ºi mã aruncã cu dinþii
de stâlp.

Acum sunt un palikaraki aºa de uºor, cã aº putea fi apucat între douã
degete ºi pus oriunde: în cazanul cu ºorici sau în câmpia napolitanã. Nu
mai respir, mã lipesc de balustradã ºi implor scara sã se ridice mai înainte
sã devin un fulg purtat de vânt.

Nu ºtiu încã dacã pot sã mã bucur. Între primul ºi al treilea bu-u!
eternitatea este aºa de chinuitoare încât pot fi mãturat de pe puntea acestui
dezesperant direttissimo al salvãrii mele la cea mai uºoarã suflare ºi de mii
de ori într-o clipã.

Dar, iatã: al doilea ºuierat de sirenã, apoi al treilea ºi vãd cum braþe
puternice trag scara blestematã ºi o leagã la babord. Nava porneºte
majestuos ºi pãmântul pare cã se învârteºte în jurul ei. La ieºirea din port,
se opreºte, ºi pilotul coboarã în ºalupa lui. Un scurt bu! – salutul civilizat
adresat pilotului din Neapole ºi lãptucilor lui – ºi prindem vitezã, ieºind în
larg, în timp ce motoarele navei duduie cu toatã puterea, în timp ce vântul
suflã în frânghii, iar cãlãtorii îºi ridicã gulerele paltoanelor.

Abia atunci îndrãznesc sã-mi spun cu glas tare:
– Ãsta-i direttissimo-ul meu!
ªi umflându-mã în pene, cu þigarea în gurã, cu mâinile în buzunare,

cu bastonul de-a curmeziºul pieptului, mã plimb, semeþ, pe sub puntea
comandantului, cãruia aº vrea sã-i strig:

– Hei! prietene!... Cum mai stai cu sãnãtatea?

49. Acum, dupã ce ai parcurs
mai multe pagini din cartea lui
Istrati, te-ai familiarizat cu persona-
jul ºi îi poþi contura un portret
moral. Care este varianta cea mai
potrivitã?
A) Profund ataºat de pãmântul
natal.
B) Fãrã dorinþa de a cãlãtori, de a
cunoaºte oameni ºi locuri noi.
C) Avar, dornic de a se înavuþi.
D) Visãtor, aventurier, iubitor de
cãrþi.
E) Curajos, egoist, fricos.

50. Replica „– Ãsta-i direttissimo-
ul meu!” face trimitere la:
A) întâmplãrile petrecute pe vapor
B) impresiile personajului princi-
pal
C) numele vasului salvator
D) un nume italienesc, de vreme
ce se afla în Italia
E) ruta directã ºi salvatoare prin
imposibilitatea debarcãrii
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Noapte. Noapte frumoasã meridionalã. Pachebotul îºi încetineºte mersul... Aºa dintr-o datã... În largul
mãrii....

– Ce s-a întâmplat?
Saloanele ºi cabinele s-au golit. Toatã lumea e pe punte, fiecare clasã la puntea ei, cei care au mâncat ºi cei

ce nu, fie cã nu se simt în stare, fie fiindcã nu i-a invitat nimeni.
– Ce s-a întâmplat?
Trecem pe lângã Stromboli! ªi cum prietenul meu, comandantul, e un tip de ispravã, a încetinit mersul lui

Magnifico ca sã putem admira pe îndelete acest etern aruncãtor de flãcãri. Priviþi-l! E la doi paºi de noi. De pe
creºtetul sãu, þâºnitura ritmicã de lavã incandescentã lumineazã noaptea la intervale scurte. Cãrarea de foc, roºie
în pãrþile de sus, coboarã în ºerpuiri întrerupte pe alocuri, se întunecã din ce în ce ºi dispare la poalele muntelui
într-un clocot care sparge liniºtea nopþii. Spectacol unic, de neuitat...

Vaporul îºi mãreºte din nou viteza.

Mã aºez ºi fumez în noaptea calmã. Mã gândesc la controlorul care va veni, dar... La dracu! O sã vadã el
cum am sã-l primesc! Sunt sau nu pe un direttissimo? ªi atunci? Cine eºti dumneata, de nu mã laºi în pace? Gata
cu spaima! Acum vaporul merge ºi nu se va opri decât acolo unde-l am pe moº Binder, aºa cã puþin îmi pasã! O
sã mã trimiteþi la cãrbuni: d-aia nu mai pot eu! Ca ºi cum aº fi refuzat vreodatã sã scot din minã partea mea de
cãrbuni! Da, sunt gata sã pun mâna pe roabã! Da, sunt gata sã fac orice fel de muncã, oricât de grea ºi de
murdarã, ca sã-mi plãtesc drumul, dar pentru Dumnezeu, fiþi oameni, lãsaþi-mã sã ies din lãptuci; am dreptul ºi
eu la o bucatã de pâine!

În timp ce fumez ºi mã gândesc la ce ar putea sã mi se întâmple pe Magnifico, un domn mãrunt ºi bine legat
fumeazã ºi el un trabuc, chiar în faþa mea, cu spatele rezemat de parapet. De ceva vreme, nu mã scapã deloc din
ochi, dar nu mã sinchisesc!

Ce-o fi vrând de la mine omul ãsta cu figura seninã, cu ºapca pe ochi, cu impermeabilul lui ºi cu þigarea
care licãreºte în noapte?

Nu vrea nimic. E un austriac: l-am auzit vorbind cu câþiva cãlãtori. Mã întreabã, deodatã, în italieneºte,
chiar dacã suntem numai noi doi pe puntea de la clasa a treia:

– Ce cabinã ocupi dumneata?
– Niciuna.
– Cum? Toatã lumea are cabinã aici. Uitã-te la numãrul cheii dumitale.
– N-am nicio cheie.
 La început se mirã, apoi înþelese. Zâmbi ºi se aºezã lângã mine:
– Nu cumva, eºti, din întâmplare, un...
– ...Da, un palikaraki!
– ªi desigur cã n-ai mâncat?!...
– Ba da! Numai lãptuci...
– Hai cu mine!
În cabina lui, deschide o valizã cu miºcãri de buldog grãbit, scoate sandviºuri, tartine, banane, portocale, vin

de Malaga, mã îndoapã, mã ghiftuieºte, îmi toarnã întruna de bãut. Apoi þigarete minunate, þigãri din cele bune.
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Ah! Palikaraki! Totul se rãsplãteºte pe lumea asta, ºi binele ºi rãul!
– Sã n-ai teamã! îmi spune bravul vienez. Suntem pe un vapor de lux, niciun control pe drum! La intrare îþi

ia biletul ºi-þi dã cheia cabinei. Atât... Da’ cum dracu ai ajuns aici?
– Pãi... din cauza lãptucilor!
Acum, îmi trebuie un culcuº. Unde sã-l gãsesc? Pretutindeni!
Mã lungesc pur ºi simplu pe marele pãtrat care acoperã sufrageria clasei a treia ºi adorm. Dorm tun, pânã

dimineaþa, când o mânã mã clatinã. Ridic capul, fãcând pe supãratul: o bluzã albã, o figurã tânãrã ºi voioasã se
apleacã asupra mea: ....

– Fokista lei? (Eºti fochist?) ....
– Fokista...
ªi-mi acopãr faþa, adormind din nou.
Puþin mai apoi, aceeaºi mânã, aceeaºi figurã:
– Passagiére lei?
– Passagiére...
Bãiatul pufneºte în râs:
– Ha! Ha! Nu eºti nici fochist, nici cãlãtor, eºti vagabond! Hai cu mine!
Aoleu! Ce-o sã-mi facã? Controlor? Cãrbuni? Adio Malaga, sandviºuri, þigãri!
Nu! Nimic... Cu atât mai bine: am intrat în zodia huzurelii, dupã cea a nenorocirilor! Aºa-i viaþa!
Mã duce în sufrageria deasupra cãreia dormisem. Acolo, micul dejun. Cãlãtorii au plecat ºi din trei porþii,

douã sunt neatinse.
– Au rãu de mare ãºtia! Tu n-ai! Aºazã-te!
Ca un lup într-o turmã de miei, mã arunc asupra untului, dulceþii, cornurilor calde, laptelui gustos, cafelei

aromate ºi le trimit sã-mi aline bietele maþe spãlate de atâtea lãptuci. Bãiatul mã privea cu braþele încruciºate, cu
o privire în care strãlucea bucuria:

– Nu te grãbi! E voie! Toate astea ar fi mers în mare, la rechini! ªi fripturi, mari ca asta!... ªi kuglufuri, tot
aºa! În mare!...

În mare, pentru rechini... Iar pentru mine ºi atâtea alte milioane ca mine: lãptuci, ºorici, lãturi!
Sãrmanã omenire! Cât eºti de îndobitocitã... Mai mult îndobitocitã, decât rea...
.......................................................................................................................
Trei zile între cer ºi mare... O Mediteranã uneori voioasã, alteori arþãgoasã. Boltã cereascã generoasã, dar

uneori cu toane.
De la bucãtãria clasei a treia, unde, înþepenit pe douã picioare acum solide, cu mânecile suflecate, jonglez

cu vesela, privesc prin hublou marea ºi cerul, care-ºi schimbã neîncetat locul ºi cânt în gura mare:
Tambour, tambour!
Yavasch, yavasch...

Deodatã, pe o mare dezlãnþuitã, în miezul zilei, Il Magnifico se opreºte! Ce s-a întâmplat? Toatã lumea dã
nãvalã pe punte.

Un biet cargobot grec se aflã în primejdie. Complet gol, pluteºte în voia valurilor, cu cârma ruptã.
„Hohenzollern” încearcã sã-l abordeze prudent. Se comunicã prin megafoane:

– Tot ce putem sã facem e sã vã luãm la bord! strigã ai noºtri pe italieneºte.
– Nu puteþi sã ne remorcaþi? întreabã grecii.
– Imposibil! Suntem vapor poºtal!
Strig, la rândul meu:
– Imposibil! Suntem un direttissimo!
ªi prietenul meu, comandantul, sunã în sala maºinilor: þârr!... þârr!... cu toatã viteza, înainte!...
Înainte!... Fiecare cu soarta lui...
.......................................................................................................................
În sfârºit!... Într-o dimineaþã însoritã: bu!... bu!... Hei, pilotule!
Acostãm la Alexandria.
Strâng mâna austriacului, apoi pe a bãiatului de treabã care-mi spune:
– Lasã-mi amintire bastonul tãu de bambus!
– Ia-l!... Adio!...
...Hei, Franþa!... Nimic de fãcut în 1907! Abia peste zece ani ºi... pe altã poartã!...
Alerg la bãtrânul meu Binder... ”

Saint-Raphaël, martie 1927




