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COMPREHENSIUNE DE LECTUR". COMPETEN!" GRAMATICAL" (I, II) 
 
I. ÎN!ELEGEREA UNUI TEXT SCRIS                                                           .                      

 
A. Potrivi#i pentru fiecare paragraf unul dintre subtitlurile de mai jos. Aten#ie! Un 
subtitlu este în plus.  
 
1. S-a n!scut acum aproape 24 de ani la Beirut, "i-a petrecut copil!ria la Paris "i tinere#ea 
la Londra. Toate aceste schimb!ri l-au marcat profund pe Michael Holbrook Penniman, azi 
cunoscut ca Mika "i considerat omul anului 2007 în muzica englez!. Fiecare dintre mediile 
culturale prin care a trecut a l!sat urme în educa#ia "i forma#ia spiritual! a tân!rului muzician, 
putându-se reg!si în crea#iile sale de mai târziu. 
2. Cariera muzical! a lui Mika a început în cu totul alte acorduri decât cele pe care le 
compune "i le cânt! azi. În vremea liceului, mama lui l-a retras de la "coal!, permi#ându-"i, 
din punct de vedere financiar, s! îi ofere educa#ie la domiciliu. Pentru a-"i ocupa timpul liber 
cu ceva, Mika a început s! ia lec#ii de canto cu o profesoar! rusoaic! sever!, decis! s! îi pun! 
în valoare vocea extraordinar!. La 11 ani, Mika era pe scena Operei din Londra, cântând 
Strauss. 
3. Anii de liceu au însemnat pentru el o via#! dubl!: "Noaptea compuneam piese pop, iar 
ziua cântam Brahms." A renun#at la anii de Conservator de la Royal School of Music înainte 
de termen pentru a se dedica în totalitate muzicii pop. La început, a compus coloane sonore 
pentru spoturi publicitare "i jingle-uri pentru telefoane, pl!tite cu sume ridicol de mici.  
4. Primele (multe) încerc!ri de a semna un contract cu diferite case de discuri au e"uat, 
to#i directorii acestora cerându-i lui Mika s! î"i fac! melodiile mai comerciale. El a refuzat 
îns! categoric "i a compus piesa Grace Kelly, o pies! care, doi ani mai târziu va ajunge pe 
locul unu în topuri, în foarte scurt timp dup! lansare. Piesa e reprezentativ! pentru întregul 
album: o combina#ie de intim "i teatral, foarte melodios. 
5. Criticii au primit albumul cu entuziasm, apropiind muzica lui Mika de Freddy 
Mercury, Scisor Sisters, Elton John sau Frankie Goes to Hollywood. Dar singularitatea "i 
prospe#imea stilului îl fac pe Mika promotorul unui stil personal. Indiferent dac! vei aprecia 
sau vei respinge acest stil personal, nu-l vei putea evita pe Mika anul acesta. Pus în fa#a 
muzicii sale, probabil c! nici nu î#i vei dori acest lucru.      

(dup! Re:publik, aprilie 2007)  
 

a. Muzica clasic! în educa#ia lui Mika 
b. Primul succes al lui Mika 
c. Influen#e diverse în muzica lui Mika  
d. Originalitatea muzicii lui Mika 
e. Personalitatea public! a lui Mika 
f. Stiluri diferite de muzic! "i op#iunea personal! a lui Mika  
 
 
 1.  2.  3.  4.  5. 
 
 
 



B. Pune#i fragmentele de mai jos în ordinea corect$: 
 

Cet$#i s$se%ti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            (Iaromira Popovici, Cet!"i s!se#ti, „Dilema Veche”, Anul III, nr.132 - 04 august 2006) 
 
 
                    1.                        2.                  3.                     4.                     5. 
 
 
 

a. Ceea ce nu înseamn! c! vechiul spirit austro-ungar de aici nu a fost #i el, într-o anumit!
m!sur!, contaminat de o anumit! lips! de organizare, ini"iativ! #i spirit comercial. Pe scurt,
am pornit  la vizitarea câtorva dintre cet!"ile s!se#ti de pe lâng! Sibiu. S-a nimerit ca prima s!
fie Cisn!die, cu bazilica ei roman! din secolul al XIII-lea. Totul ar!ta foarte bine, sentimentul
de care vorbeam anterior deja se crease. În incinta bisericii, urm!torul anun": „Închis între 14
#i 15“. Nu #tiu cum se face, c! era tocmai 14,40. 

b. I-am f!cut nodul #i ne-am desp!r"it prieteni... La Cisn!dioara, cetatea apropiat!, tot cu
basilic!, de la sfâr#itul secolului al XII-lea, pân! la care trebuia s! urci 150 (cred) de trepte,
cheia, #tiam, se afla la Erica Fleps. Erica Fleps s-a dovedit a fi o doamn! pl!cut! #i crea"!,
care st!tea pe o banc!, adâncit! în discu"ii cu alte câteva femei #i fete. Totul a mers u#or, cheia
chiar era la ea, s-a potrivit, am v!zut cetatea. Am coborât #i am mâncat la restaurantul de la
poalele cet!"ii, chiar foarte bine. În#iruirea ar putea continua în acela#i spirit optimist-
plicticos, de compunere #colar!. Evident, nu se va întâmpla a#a: dar, toate la timpul lor, #i
anume într-un num!r viitor. 

c. Doamna de la bazilic! era #i ea invitat! la una din aceste nun"i #i voia s! ajung! la timp. În
astfel de circumstan"e, turi#tii r!t!ci"i pe acolo erau a cincea roat! la c!ru"!. Dup! ce ne-a dat
explica"iile de rigoare #i ne-a l!sat s! d!m o rait! prin Turnul Sl!ninei (denumit astfel chiar
pentru c! acolo s!tenii î#i "ineau, pe vremuri, proviziile de sl!nin! din care-#i t!iau din când în
când, conform semnului fiec!ruia), stupoare! Al"i turi#ti, de aceast! dat! str!ini, vorbitori de
limb! englez!, intraser!  în incint!. Doamnei în cauz!, s-a v!zut, nu i-a picat prea bine. Mai
ales c! nu #tia care pl!tiser! #i care nu, iar b!rbatul ei, r!s!rit #i el de nu se #tie unde, le
d!duse chiar drumul în muzeu (a#a afl!m #i noi de existen"a unui muzeu); #i mai era #i nunta...
Dup! bomb!neala de rigoare, în care ne-am sim"it #i noi, de#i eram pe picior de plecare,
nedori"i, p!zitoarea bazilicii a venit la noi cu o cravat! bej, acceptabil!: ne-a rugat s-o ajut!m
cu nodul, c!ci nu #tia cum s!-l fac!, #i se gr!be#te la nunt!... 

d. De mult mi-am dorit s! vizitez cet!"ile s!se#ti din zona Sibiu-Sighi#oara. De când am trecut,
prima dat!, grani"a (psihologic! #i nu numai) a V!ii Prahovei, locul infinitelor (dar fericitelor)
vacan"e ale copil!riei mele spre Bra#ov #i Bran, ba chiar Z!rne#ti #i, mai târziu, Rî#nov,
Moeciu, a fost un coup de foudre cu locurile de acolo. Casele, c!rora le-am tot spus de turt!
dulce, cu cur"i misterioase, în care po"i doar ghici ce se petrece, bisericile imense #i solide,
dealurile din jur, toate mi-au dat un sentiment ciudat, de emula"ie lini#tit!. În continuare, când
trec în Ardeal, am revela"ia unei alte lumi, poate mai pu"in tipic!. 

e. Din fericire, nici orarele s!te#ti nu sunt absolute, a#a c!, în dreptul afi#ului de care
vorbeam, a ap!rut o doamn! rotofeie, care ne-a deschis biserica #i ne-a spus tot ce #tie despre
ea. Pre"ul: cât dorim. Lucrurile pe care le-am aflat au fost chiar interesante: femeile au
r!scump!rat cetatea de la nu #tiu ce cotropitori, cu bijuteriile lor; b!rba"ii locali au "inut, de-a
lungul a trei genera"ii, secretul unei comori ascunse în biseric!, a c!rei camer! #i al c!rei
cuf!r se pot acum vizita; biserica are unul din cele mai vechi paratr!snete din zon!. Totul ar fi
fost aproape idilic, dac! nu ar fi fost nunta. Probabil fiind ceasul al doisprezecelea înaintea
postului Sfintei Marii, cuplurile se înghesuiau care mai de care s! se legalizeze #i sfin"easc!. 



II. GRAMATIC" &I VOCABULAR                                                                  .                      
 

A. Completa#i spa#iile libere cu cuvintele date: 
 
minciun!   întâmpinat  stricat  încotro             vorba  pacifist 

 
Culoarea sau firea? 

 
  Despre #igani, în România, nu se vorbe"te oricum. Se vorbe"te ori 1. ............................., 
corect politic, folosindu-se denumirea de "rom", aducându-se în discu#ie problema rasial! "i 
cazurile numeroase de discriminare, f!cându-se de multe ori trimiteri "i la situa#iile similare pe 
care afro-americanii le-au 2............................................. acum câteva zeci de ani pe teritoriul 
Statelor Unite, sau se face vehement, cu obid!, discutându-se cealalt! problem!, problema 
social! pe care aceast! minoritate etnic! o reprezint! în #ara noastr!. Se vorbe"te, în acest al 
doilea fel, despre obiceiurile-barier! care despart #iganii de români. Se vorbe"te despre ho#ii, 
despre 3........................................... "i lene, despre cât de mult au 4. ............................................ 
#iganii imaginea românilor în Europa. 

Este 5. ............................................, pân! la urm!, de o discriminare rasial! sau de una 
cultural!? Ce nu convine? Culoarea pielii sau firea? Cât de bine cunoa"tem îns! firea celor 
c!rora nici nu mai "tim cum s! ne adres!m, romi sau #igani, cât de dispu"i mai suntem s! d!m o 
nou! "ans! celor ascun"i de sute de ani în spatele cli"eelor, a c!ror identitate chiar mul#i dintre 
ei ajung s! "i-o ascund!? 6. ............................................ se îndreapt! comunitatea "i, pân! la 
urm!, cât de departe mai putem sta, înl!untrul aceleia"i na#iuni, unii de al#ii?  
 
B. Potrivi#i jum$t$#ile de expresii din coloana A cu cele din coloana B: 
 
A                                                         B    
1. a amâna   a. abstrac#ie de 
2. a m!rturisi    b. în practic! 
3. a face    c. un p!cat 
4. a o lua     d. pe ceva  
5. a pune    e. o plecare 
6. a încheia    f. pe un drum  
7. a se concentra   g. conturile cu ceva / cineva 
8. a-"i bate   h. în seam! 
9. a b!ga    i. la iveal! 
10. a ie"i     j. joc 
 
 
 
C. Citi#i textul de mai jos %i g$si#i sinonime pentru cuvintele subliniate: 
 
Dac! te-ai plictisit/ 1. .................................... de violen#a brut! "i de explozii, ar fi timpul s$ 
te calmezi/ 2. ....................................... cu un joc de strategie în timp real: Europa Universalis: 
Rome. Ac#iunea se petrece/ 3. ....................................... la începutul R!zboaielor Punice "i se 
sfâr%e%te/ 4. .................................... imediat ce ai reu"it s$ creezi/ 5. ............................. un 
imperiu precum cel roman.  
 
 
 

1. - 
2. - 
3. - 
4. - 
5. - 
6. - 
7. - 
8. - 
9. - 
10. - 



ÎN!ELEGERE &I EXPRIMARE ORAL" (I, II)                                                       .                       
 
ÎN!ELEGERE DUP" AUZ                                                                                . 
 
A. Asculta#i patru persoane care discut$ despre primul lor loc de munc$ %i decide#i la 
care dintre ele (a, b, c sau d) se refer$ afirma#iile de mai jos. Pentru fiecare persoan$ 
sunt valabile mai multe afirma#ii: 
 
1. Nu i-a pl!cut locul în care a lucrat pentru c! a considerat c! era plictisitor.  
 
2. S-a angajat pentru prima dat! pentru c! avea nevoie de bani.           "i  
 
3. Nu i-a pl!cut primul loc de munc! pentru c! era foarte greu "i obositor.            "i  
 
4. Cariera pe care a urmat-o ulterior este radical diferit! de prima experien#! în munc!.         "i  
 
5. A început s! lucreze înc! din adolescen#!.          "i  
 
6. Ob#inerea locului de munc! s-a datorat p!rin#ilor.           "i  
 
7. Nu a câ"tigat prea mul#i bani, dar a fost o experien#! pl!cut!.   
 
8. Este în prezent o persoan! cunoscut!.           "i  

 
 
B. Asculta#i trei persoane care vorbesc despre o întâmplare recent$. Pentru fiecare 
dintre ele, identifica#i din prima list$ (a - f) problema pe care au avut-o, iar din a doua 
list$ (g - l) scopul sau planul lor.   
 
                                                  a. Partenerul meu era prea tân!r. 
1. Andrei                                   b. Nu mi-a pornit ma"ina din cauza temperaturii sc!zute. 
                                                  c. Nu m-am putut odihni din cauza g!l!giei de la hotel. 
2. Sanda                                    d. Eram îmbr!cat! cu haine nepotrivite. 
                                                  e. Avionul nu a aterizat din cauza ce#ei. 
3. Irina                                       f. Pe drum am fost martorul unui accident grav. 
                                                   
                                                   
                                                  g. Mergeam la o petrecere de Cr!ciun. 
4. Andrei                                   h. Urma s! fac o prezentare la o companie str!in!. 
                                                  i. M! întâlneam cu un prieten. 
5. Sanda                                    j. Mergeam la o zi de na"tere. 
                                                  k. Era prima întâlnire cu un tân!r pe care nu-l cuno"team. 
6. Irina                                       l. Mergeam în Polonia pentru un stagiu de preg!tire. 
 
 
 
 
 
 
 



C. Asculta#i o persoan$ vorbind despre o experien#$ personal$ avut$ în timp ce 
c$l$torea prin Europa. Alege#i r$spunsul corect. 
 
1. Mecanicul nu a reparat ma"ina clientului imediat 
a. pentru c! repara o alt! ma"in!.    
b. pentru c! era duminic!. 
c. pentru c! se preg!tea de plecare. 
   
2. Clientul era nervos 
a. pentru c! nu a primit ceai cald.  
b. pentru c! Franz nu reu"ea s! repare ma"ina prietenului lui.  
c. pentru c!  a trebuit s! a"tepte prea mult. 
 
3. Când "i-a pus roata în ma"in!, clientul 
a. a fost ajutat de c!tre Franz. 
b. a fost ajutat de c!tre ucenicul austriac. 
c. nu a fost ajutat de nimeni. 
 
4. În Turcia, aceea"i problem! a fost rezolvat! 
a. în aceea"i perioad! de timp. 
b. mai rapid "i mai eficient.   
c. mult mai încet "i mai scump decât în Austria. 
 
 
D. Asculta#i un fragment dintr-o emisiune radio referitoare la Festivalul Interna#ional 
« George Enescu », edi#ia 2007. Decide#i dac$ enun#urile de mai jos sunt adev$rate (A) 
sau false (F): 
 
1. Pentru a putea participa la concerte, nu este necesar ca spectatorul s! fi rezervat  
    abonamente cu mult timp în avans.  
 
2. Nu exist! nici o informa#ie despre tema festivalului din acest an.  
 
3. În cadrul festivalului vor sus#ine concerte mai mul#i arti"ti din România. 
 
4. În ultima sear! a festivalului, spectatorilor li se preg!te"te un program de muzic! 
    baroc! german!. 
 
5. Potrivit comentatorului, concertele de la ora cinci nu sunt mai pu#in interesante 
    decât cele de la miezul nop#ii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEXTELE PENTRU EXERCI!IILE AUDIO 
 

A. 
a.  

Când am început s! lucrez, aveam doar 17 ani... Terminasem "coala profesional! "i m! înscrisesem la 
cursurile serale ale unui liceu teoretic din Br!ila. M-am angajat ajutor de buc!tar la o cantin! pentru elevi. Au 
fost cei mai grei doi ani din via#a mea. Eram toat! ziua la lucru, iar seara mergeam la "coal!. Îmi f!ceam temele 
pe apucate, între strânsul meselor "i sp!latul vaselor. $tiu c!, în ziua de azi, mul#i adolescen#i lucreaz! în vacan#a 
de var!, pentru a-"i aduna bani de buzunar, dar, pe vreme mea, situa#ia era diferit!. Nu lucram pentru „bani de 
buzunar”, ci ca s!-mi pl!tesc chiria "i s! am cu ce tr!i. Acum, lucrurile s-au schimbat radical. Am f!cut câteva 
cursuri de perfec#ionare, atât în #ar!, cât "i în str!in!tate, iar dup! 1989 am pornit o afacere pe cont propriu. Am 
un lan# de restaurante în toate ora"ele mari din România, o emisiune pe un canal de televiziune... 
b.  

Prima mea slujb!? P!i, cred c! prin 1993 am lucrat pentru prima dat! "i am fost pl!tit!. P!rin#ii mei 
aveau o mic! afacere de familie în domeniul tranzac#iilor imobiliare. Terminasem clasa a zecea "i ai mei au 
considerat c! e timpul s! m! „responsabilizeze” pu#in. În definitiv, fiind singurul copil, presupuneau cu to#ii c! 
eu voi prelua afacerea la terminarea facult!#ii. A fost vara cea mai lung! din via#a mea. Îmi petreceam ore în "ir 
în spatele unui birou, organizând documente "i mutând dosare  dintr-o parte într-alta. Abia pe la sfâr"itul lui 
august am mers pentru prima dat! pe teren "i am reu"it s! vând o cas! veche unei perechi de tineri. Pân! la urm!, 
n-am mai preluat firma p!rin#ilor mei, am f!cut medicina "i acum îmi fac stagiatura la sec#ia de cardiologie a 
unui spital din Cluj. Ai mei au fost un pic dezam!gi#i, dar s-au împ!cat cu ideea. 
c.  

Am lucrat pentru prima dat! în 1998, în vacan#a de var!. Eram student în anul întâi, la politehnic!.  Într-
o zi, am trecut, întâmpl!tor, pe lâng! un afi" în care se vorbea despre slujbe pentru studen#i pentru perioada de 
var!, în Statele Unite. M-am hot!rât s! încerc "i, în mai pu#in de trei luni, m-am trezit instructor de înot într-o 
tab!r! de var! pentru copii americani. Le-am fost recunosc!tor p!rin#ilor mei, care au insistat, înc! din "coala 
primar!, s! iau lec#ii de înot. Îmi p!rea r!u de colegii mei care lucrau la buc!t!rie "i cur!#au toat! ziua legume la 
temperaturi de nesuportat. A fost o var! frumoas!, mi-am f!cut o mul#ime de prieteni, am c!l!torit foarte mult "i 
m-am distrat bine. Nu m-am întors cu mare lucru acas!, dar am avut suficient cât s!-mi pl!tesc biletul de avion 
în anul urm!tor. 
d.  

Eu am fost ceea ce se cheam! o student! model. St!team toat! ziua în bibliotec!, iar în vacan#a de var! 
înv!#am pentru sesiunea de toamn!, când veneam la m!riri de note. Am terminat Filologia în 1993 "i am lucrat 
ca profesoar! de francez! într-un sat la 20 de kilometri de Sibiu. M! trezeam în fiecare diminea#! la ora cinci, 
luam autobuzul din Sibiu pân! într-o comun! învecinat! "i, apoi, mai aveam de parcurs 5 Km pe jos pân! în satul 
unde predam. Nu aveam de ales. P!rin#ii mei considerau c! fusese suficient cât m-au sus#inut în facultate. Era 
cazul s! fiu pe picioarele mele, de-acum. În plus, sora mea era "i ea la un colegiu tehnic "i se descurcau destul de 
greu. Copiii erau minuna#i, satul p!rea rupt  dintr-o poveste, dar nu a" repeta experien#a pentru nimic în lume. 
Am în#eles, în scurt timp, c! nu pot face asta pentru restul vie#ii mele, a"a c! m-am prezentat la toate concursurile 
posibile, pentru a ob#ine un alt loc de munc!. Dup! multe încerc!ri, m-am angajat la un post de radio local. 
Acum sunt prezentator de "tiri la televiziunea na#ional!. Nu-mi vine s! cred cât de mult se poate schimba via#a 
unui om.  
 
 
B. 
1. Andrei 

Dac! a" fi avut de ales, a" fi stat acas!. Aveam atâtea de f!cut... $i în plus, nevast!-mea era plecat! în 
delega#ie. Dar Maria, de"i r!cit! "i cu temperatur!, insista s! mergem la petrecerea colegei ei de banc!. Ningea 
atât de tare, încât cu greu am g!sit u"a garajului. Aici, alt! surpriz!. Din cauza temperaturii sc!zute, u"ile ma"inii 
nu se deschideau. Dup! încerc!ri repetate, am reu"it s! urc!m în ma"in! "i s! pornim. Nu cred c! f!cuser!m mai 
mult de o sut! de metri când am v!zut un om în uniform! f!cându-mi semne disperate de pe marginea drumului. 
Era poli#ia! Nu în#elegeam care era problema. Nu aveam vitez! - cum era s! am vitez! pe o vreme ca asta? Doar 
nu eram incon"tient. Eu nu, îns! altcineva fusese, din p!cate. Ma"ina s!rmanului om z!cea pe jum!tate distrus! 
pe marginea drumului, iar el se afla, probabil, în drum spre spital. «Seam!n! cu camioneta lui Raul, mi-am spus. 
Copiii !"tia conduc ca nebunii». Mi-am pierdut complet curajul "i parc! nici Maria nu mai avea chef de 
petrecere, a"a c!     ne-am întors acas!. Nu am ajuns bine, c! Maria a "i început s! plâng! : «A"a se întâmpl! 
mereu... Diana n-o s! mai vorbeasc! niciodat! cu mine. $i sigur n-o s! vin! nici ea la ziua mea de na"tere. Cu 
cadoul ce s! fac?»... 
 
 



2. Sanda 
Era prima c!l!torie de afaceri în care mergeam de una singur!. Eram grozav de mândr! de faptul c!   m-

au ales tocmai pe mine. Cred c! a contat foarte mult stagiul pe care îl f!cusem în Cracovia "i faptul c! vorbeam 
un pic poloneza. C!l!toria cu avionul a fost scurt! "i pl!cut!, de"i am avut mici probleme la aterizare. Dac!-mi 
amintesc bine, ploua foarte tare sau era cea#!, în orice caz, era ceva legat de vreme. Polonezii au fost foarte 
primitori. Ziceau c! abia a"teapt! s! afle cât mai multe lucruri despre felul în care am reu"it noi, la Bucure"ti, s! 
modific!m complet sistemul de recrutare. Hotelul era curat "i personalul era extrem de politicos, dar ghinionul 
meu a fost altul. Era duminic! seara "i cred c! la restaurant era în plin! desf!"urare o nunt!. A doua zi nu am 
reu"it deloc s! m! concentrez. S-a ales praful de toate planurile mele. Prezentarea mea a fost incoerent!, iar 
traduc!torul (bun, dar nu nemaipomenit) se str!duia f!r! succes s! m! în#eleag!. 
 
3. Irina 

Parc! a" fi avut o presim#ire... I-am spus Alinei c! nu-mi place s!-mi dau întâlniri cu necunoscu#ii. Cine 
"tie peste cine po#i da. Dar ea a insistat pân! când, în final, am cedat. A venit s! m! ia pe la ora opt. Trec peste 
faptul c! el era îmbr!cat într-un costum elegant, cu c!ma"! "i cravat!, iar eu purtam o pereche de pantaloni de 
catifea vechi "i o c!ma"! în carouri. Acesta a fost doar primul "oc "i, fiind primul, am trecut peste el relativ u"or. 
Am urcat amândoi în ma"in! "i abia atunci am avut timp s!-l examinez mai atent. Nu cred c! avea mai mult de 
dou!zeci de ani. Era cu cel pu#in opt ani mai tân!r decât mine. M-a deranjat pu#in, dar, pân! la urm!, aproape to#i 
prietenii mei fuseser! mai tineri decât mine. Nu vârsta conteaz!. Mi-am zis c! nu era tocmai o tragedie. Nu 
acela"i lucru se poate spune despre ce m! a"tepta la destina#ie. M-am trezit brusc înconjurat! de doamne 
îmbr!cate în rochii de sear!. Cred c! era un bal. Primul bal la care participam. Flori, orchestr!, lumân!ri. Iar eu 
purtam o pereche de pantaloni de catifea "i o c!ma"! în carouri.  
 
C.  

O problem! pe care am avut-o cu roata ma"inii mele în timp ce c!l!toream prin Austria m-a determinat 
s! merg la primul service pe care l-am putut g!si. Era un atelier auto dintr-o localitate de munte unde particularul 
Franz repara ma"inile locuitorilor din ora"ul lui. Când am intrat în curte, Franz tocmai pleca "i mi-a f!cut semn 
s! las roata stricat! "i s! revin a doua zi. Chiar m-am bucurat c! nu trebuie s! a"tept pân! lipe"te el cauciucul "i 
c! voi putea trece ziua urm!toare s!-l iau gata reparat.  

A doua zi am g!sit roata deja umflat!, a"ezat! lâng! poarta garajului. Am vrut s-o iau "i s! întreb cât m! 
cost!. Franz a scos, îns!, capul de sub capota ma"inii "i a zis: „Moment!”. A pus un b!iat s! ia roata "i s! o duc! 
în!untru, "i, între timp, el s-a întors la ma"ina care refuza s! porneasc!. Era, dup! câte mi-am dat seama, 
automobilul unui cunoscut. Acesta, ca "i mecanicul, se uita dezorientat la motor. Din când în când, cei doi 
schimbau câte o replic!. Franz se tot "tergea pe mâini iar eu… a"teptam. Dup! minute bune i-am reamintit de 
prezen#a mea. El a dat din mân!, semn c! "tie foarte bine "i a zis, din nou: „Moment!”, dup! care s-a aplecat 
asupra motorului stricat. Se mi"ca din ce în ce mai încet. Nervos, l-am întrebat de ce dureaz! a"a de mult "i mi-a 
spus sec: „Moment!” $i a"a, din moment în moment, povestea a durat aproape o or!. În sfâr"it, motorul ma"inii 
în lucru a pornit "i Franz "i-a trimis b!iatul s!-mi aduc! roata, iar el m-a invitat în biroul lui, s!-mi ia banii. Am 
în#eles, într-un fel, gândirea lui: nu putea s!-mi ia banii pân! nu termina treaba de care se apucase. Nu mai spun 
c! am fost l!sat singur s!-mi pun roata reparat! în ma"in!, ucenicul austriac neobosindu-se s! m! ajute. Am 
plecat nervos la culme, amintindu-mi de o întâmplare similar! din Turcia. Acolo, am mers odat! la un „otolastic” 
(a"a se nume"te atelierul lor auto de vulcanizare) unde am primit ceai cald de la patron "i mi s-a schimbat "i 
reparat roata în câteva minute, f!r! s! trebuiasc! s! mi"c un deget. $i pre#ul a fost, evident, diferit de cel din 
Austria.  

 (Dup! Anca Manolescu, „Dilema veche”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D. 
Linie dreapt$ pentru Enescu 

 
Mai avem exact o lun$ pân$ la concertul de deschidere al Festivalului Interna#ional „George 

Enescu". De ast$zi, se pot cump$ra %i biletele sau abonamentele pe care vi le-a#i rezervat sau nu mai 
demult. Voi reveni pe parcursul întregii luni august cu recomand$ri din complexul program al 
festivalului. Deocamdat$, concertele de la miezul nop#ii... 

Inaugurate în urm! cu doar câteva edi#ii ale festivalului "i bucurându-se de s!li pline la Ateneul Român 
în fiecare sfâr"it de s!pt!mân!, chiar dac! aplauzele finale dep!"eau de multe ori ora dou!sprezece noaptea, 
concertele în nocturn! sunt programate de aceast! dat! de la ora 22.30 "i încep pe 7 septembrie. Tema acestui an 
– a"a cum la edi#ii anterioare a fost Bach sau Mozart By Midnight – nu este declarat!, dar transpare din 
orientarea repertorial! a orchestrelor sau a forma#iilor invitate "i poate fi generic denumit! muzica veche. 

Dac! în seara de 9 septembrie vom putea asculta Arta fugii în versiunea Orchestrei de camer! a 
Filarmonicii „George Enescu”, dirijat! de Cristian Mandeal, singura contribu#ie autohton! la aceast! linie de 
concerte, restul serilor apar#in unor mari nume ale Europei muzicale strict specializate în domeniul muzicii 
vechi. Europa Galante, dirijat! de Fabio Biondi, va sus#ine dou! concerte în 7 "i 8 septembrie, primul având în 
program selec#iuni din opera Narciso de Domenico Scarlatti, iar al doilea concerte "i simfonii de Vivaldi, 
Sammartini "i Corelli. 

Al doilea sfâr"it de s!pt!mân! aduce "i capul de afi" al domeniului, dirijor "i solist fiind Jordi Savall, 
care va evolua al!turi de ansamblul Hesperion XXI. 

Duminic!, 16 septembrie, ni se promite o întâlnire cu spectaculoasele "i popularele suite de Handel, 
Muzica apelor "i Focuri de artificii. În sfâr"it, Freiburger Barok Orchester este forma#ia care încheie seria 
concertelor de la miezul nop#ii în 21 "i 22 septembrie, prima sear! propunând un program de muzic! baroc! 
german!, iar cea de a doua un program de muzic! baroc! francez!.  

Îmi este foarte greu s! v! sugerez la ce s! renun#a#i din toate acestea, a"a c! - de altfel, aceast! sugestie 
o am pentru întreg festivalul -, dac! sunte#i mari iubitori de muzic! clasic!, cel mai bine e s! v! lua#i concediu 
pentru a avea posibilitatea s! merge#i la cât mai multe concerte, pentru c! oferta de la ora 17 sau de la ora 19.30 
este cel pu#in la fel de tentant!. 

Vom reveni.   
(dup! $erban P!r!u Oltea,  Linie dreapt! pentru Enescu, „Adev!rul literar "i artistic”, nr. 7/ 29, 2007) 
 
 

 

 

 

 

CHEIA EXERCI!IILOR 

 

ÎN!ELEGEREA UNUI TEXT SCRIS: 
A. 1. c; 2. a; 3. f; 4. b; 5. d; B. 1. d; 2. a; 3. e; 4. c; 5. b.    
 
GRAMATIC" &I VOCABULAR: 
A. 1. pacifist; 2.  întâmpinat; 3. minciun!; 4. stricat; 5. vorba; 6. încotro; B. 1. e; 2. c; 3. a; 4. f; 5. b; 6. g; 7. d; 8. 
j; 9. h; 10. i; C. 1. te-ai s!turat; 2. s! te relaxezi; 3. se întâmpl!/ are loc; 4. se termin!/ înceteaz!. 
 
ÎN!ELEGERE DUP" AUZ: 
A. 1. b; 2. a, d; 3. a, d; 4. b, d; 5. a, b; 6. b, c; 7. c; 8. a, d; B. 1. f; 2. c; 3. d; 4. j; 5. h; 6. k; C. 1. c; 2. c; 3. c; 4. b.; 
D. 16. A; 17. F; 18. F; 19. F; 20. A. 
 
 
 
 


