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Biletul nr.
Citeşte textul cu voce tare.
Despre părinţii mei, dar mai ales despre mama, voi avea mereu de spus în decursul
acestor amintiri. Deocamdată, aş vrea doar să adaug că, la instalarea noastră definitivă la
Bucureşti, mama era încă foarte tânără, nu împlinise încă 30 de ani. Pe atunci, era frumoasă şi
încă elegantă, dar puţini ani mai în urmă, în timpul ocupaţiei germane şi imediat după război, când
am sărăcit, mama a renunţat treptat la eleganţă şi la cochetărie. La 35 de ani, a hotărât că nu mai
e tânără, că are copii mari şi că trebuie să trăiască numai pentru ei. N-a mai vrut să-şi cumpere
nimic pentru ea, şi ducea singură toată casa, [...] să-şi poată ţine copiii la liceu şi la universitate. În
schimb, îmi dădea întotdeauna oricâţi bani îi ceream ca să-mi cumpăr cărţi. Am ghicit mai târziu că
prin mine îşi îndestula, într-un anumit fel, setea de lectură pe care o avusese în prima tinereţe. I-a
plăcut întotdeauna să citească, dar, după ce s-a retras tata cu regimentul în Moldova şi ea a rămas
singură cu noi, răgazul pentru lectură se împuţina din zi în zi. Păstrase totuşi câteva cărţi de
căpătâi şi nu se culca niciodată fără să deschidă „Psaltirea”, „Anna Karenina” sau poeziile lui
Eminescu. În tot timpul copilăriei şi al adolescenţei, familia mamei a constituit un univers
inepuizabil, plin de secrete, bogat în surprize.
Mircea Eliade, Memorii
1. Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, referitoare la situația de comunicare din textul
citat:
a. Ce se poate deduce din text despre emițătorul mesajului (atitudine, perspectivă, intenții)?
b. Ce tip de text este acesta (argumentativ, informativ, descriptiv, narativ, epistolar, memorialistic etc.)?
Argumentează-ți răspunsul.
c. Ce elemente importante de conținut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?
2. Care este opinia ta despre rolul familiei în dezvoltarea personalității adolescenților? Motivează-ți
răspunsul.
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