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PE URMELE VACANŢEI
Scamatorii, scamatorii, scamatorii

 Înţelegerea textului 
după Marin Sorescu

 a) Textul este:  
    ştiinţific    un dialog    narativ       literar 

 b) Scriitorul vorbeşte cu cititorii:  
    familiar     cu seriozitate      cu umor
    arțăgos     uluit     cu imaginaţie

 c) Cititorii la care s-a gândit Marin Sorescu când a scris textul sunt: 
    bunicii   copiii   părinţii   adulţii   artiştii de circ
 Motivează-ți răspunsurile.

  Încercuiește varianta corectă. (Pot fi şi mai multe răspunsuri.)

  Transformă textul din proză în versuri, ţinând cont:

  Transcrie din text, la alegere, o întrebare şi un îndemn ale scriitorului. Scrie în faţă 
semnul de punctuaţie corespunzător.

  Barează cuvântul al cărui înţeles nu se potriveşte.

1

2

3

1

I să aibă două strofe de câte două versuri;
I versurile să rimeze şi să fie din text.
Exemplu:  Ursul a învățat carte
  Și urmează mai departe.

(Întrebare) _________________________________________________________________
(Îndemn) _________________________________________________________________
 

 Elemente de limba română 

  scamator, clovn, magician, iluzionist

  repede, iute, rapid

  a înţelege, a pricepe, a se lămuri, a experimenta, a se dumiri

  nemaipomenit, nemaiîntâlnit, nemaiauzit, nemaivăzut, numaidecât



5 

  Alege cu grijă câte un cuvânt care rimează şi se potriveşte ca idee. Alcătuieşte apoi 
câte un enunţ rimat cu unul dintre şiruri. Exemplu: Cui îi place ace face.

  Completează rândul colorat al tabelului. Scrie câte un cuvânt care explică de ce a 
fost folosit semnul de punctuaţie în exemplu.

  Concurs. Continuă şirul cu cât mai multe cuvinte înrudite cu „a înțelege“.2

3

7

 __________________________________________________________________________

  înlemnit/nemaipomenit/_____________   uşile/păpuşile/____________________
  animale/ecuatoriale/_________________   trupa/lupa/______________________

 Modifică termenii colorați și completează spațiile.

 a) Eu spun una, tu spui multe! Completează după model şi fii atent la pronunţie.

 Transcrie cuvintele următoare în ordine alfabetică: trapezist, echilibrist, jongler, 
trambulină, contorsionist, dresor, clovn, trapez, acrobat, comic, picioroange, cascador. 
Încercuieşte apoi cuvântul cu cele mai multe consoane şi subliniază-l pe cel cu cele mai 
puţine vocale.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4

6

5

călător

călători

călătorii

călătorie

călătorii

călătoriile

invitat

_________

_________

invitaţie

____________

____________

scamator

_________

_________

scamatorie

____________

____________

→ → → → → →

→ → → → → →

b) Alcătuieşte un singur enunţ cu una dintre perechile care se scriu identic.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

sunet uimire

! „Buuuum!“ „Repede la circ!“ – „A apărut fachirul!“ –

, – – „Ați văzut, 
copii, ...“ – „un porumbel, 

soarele şi tot cerul“

 cort nou  clovn expresiv urs curios   pahar gol
 uşă _______ dansatoare ___________ maimuță _____________ sală ________

bineînțeles,



6 

  Formulează învățătura textului.
_______________________________________________________________________

PRIN TOATE COLŢURILE LUMII

 Bifează răspunsul corect. 

 Adevărat (A) sau fals (F)?

Părerea mea şi a crocodilului-tată

 Înţelegerea textului 

5

1

2

a) Tatăl este de părere că la ora 8 trebuie să se culce:
  toţi crocodilii mici
  toţi crocodilii mici, verzi, cafenii, băieţei sau fetiţe
  toţi crocodilii
b) Dădea din cap şi scotea pe nas sunete, încuviinţând:
  Croco           Crocodel   Crocodila
c) Crocodel se culca târziu pentru că:
  nu îi era somn      nu avea ceas    nu era de acord cu tatăl lui

Completează enunţurile, apoi numerotează ideile în ordinea potrivită.

Spune-ţi părerea!

3

4

după Octav Pancu-Iaşi

  Familia de crocodili era formată din Croco, Crocodila şi Crocodel.  
  Crocodel nu era de acord cu părerea lui Croco.   
  Crocodila, ca să îl scoale, l-a apucat pe Crocodel de coadă.  
  Crocodel se culca târziu pentru că nu cunoştea ceasul.  
  Crocodel nu ştia când să se culce pentru că nu avea ceas.   

  Crocodila îl apucă ______________ ca să îl scoale.

  Croco era de părere că toţi crocodilii _________ trebuie să se culce la ora ____ .                                     

          ________________ nu se culca la ora 8 pentru că nu avea ______________ . 

I Eşti de acord cu propunerea lui Croco? Explică motivul!
I Ce crezi? Este oare o scuză motivul lui Crocodel? 
I Ce crezi că ar fi putut să facă Crocodel ca să poată respecta propunerea lui Croco?
I Dacă l-ai întâlni pe Crocodel, ce sfat i-ai da? 
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  Completează dialogul de la magazin dintre vânzătoare, mama şi Crocodel, care e 
hotărât să-şi cumpere un ceas. Mama îi dă încuviinţarea şi îl lasă să vorbească. Nu uita 
„cuvintele magice“!

6

– Bună dimineaţa, Crocodel! Iar te-ai trezit târziu!
– Da, îmi pare rău, tată!
– Ar trebui să mergi mai devreme în pat, Crocodel! Îţi aminteşti 

că am hotărât ca toţi crocodilii mici să se culce la ora 8?
– Nu am uitat, tată, dar mereu ajung mai târziu în pat…
– De ce, Crocodel? Ce se întâmplă?
– Nu am ceas! Nu ştiu cât e ceasul şi de aceea mă culc târziu!
– Şi ce crezi că e de făcut în cazul acesta, Crocodel?!
– …
● Ce crezi că i-a răspuns Crocodel tatălui său? Continuaţi oral, în perechi, dia-

lo gul dintre cei doi.

Joc de rol 

Crocodel: – Bună ziua. Aș vrea să-mi cumpăr un ceas de mână. Ați putea să-mi arătați câteva 
modele potrivite pentru mine?

Vânzătoarea: – Sigur. Priviți în vitrina aceasta și îmi spuneți ce vă place.
Mama: – Ne puteți arăta câteva modele rezistente la șocuri și la apă? 
Vânzătoarea: – Imediat. 
 Crocodel se uită atent la fiecare ceas. Crocodila studiază modelele și prețurile. 
Crocodel: – Mamă, mie îmi place _________________ pentru că ___________________ 

Cred că ______________________________________________________________
Mama: – Ai putea să-l vezi și pe cel de alături, fiindcă ______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Transcrie din text câte un cuvânt care conține grupurile de sunete: ea, oa, ia, ie, ua.

Alcătuieşte două enunţuri folosind cuvintele din perechea următoare: 
a încuviinţa = a aproba. 

Schimbă după model:

 (o) pălărie argintie  2 (toate) pălăriile argintii.

Scrie câte un enunț sub formă de afirmație, întrebare și rugăminte pornind de la 
textul citit.

Scrie cuvintele „alintate“.

5

6

8

7

4
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

  (un) crocodil cafeniu 2 (toți) __________________________________________
 brad argintiu 2 _________________________________________________
 urs maroniu 2 _________________________________________________
 stârc cenuşiu 2 _________________________________________________

 cap 2 _____________________
 nas 2  _____________________
 picior 2 ___________________

 coadă 2 ______________________
 ochi 2 _______________________
 gură 2 _______________________

Desparte în silabe: familie, crocodili, crocodilii, binevoiește, încuviințare.3
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 Elemente de limba română 

 Găseşte cuvinte cu sens asemănător.  Scrie cuvinte cu înţeles opus.1 2
încuviinţând 2 aprobând mă bucur ≠ ______________________
cafenii 2 ______________________ să-l trezească  ≠ ____________________
să-l scoale 2 să-l _________________ refuzând  ≠ _______________________
vei binevoi 2 ___________________  dezacord  ≠ ______________________
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Povestea crocodilului care plânge
după Vladimir Colin

Clubul 
de lecturã

Un crocodil şedea odată pe malul unei ape şi plângea, 
plângea cu lacrimi de crocodil.

– Vai, vai, cât de rău îmi pare! Vai, vai, sunt nemân-
gâiat!

– Ce-ai păţit, crocodilule? întrebă o căprioară. De ce 
plângi?

Crocodilul îşi clătină capul şi strigă cu durere:
– Cum să nu plâng, cum să nu plâng dacă am înghiţit 

adineaori un explorator, cu puşcă şi raniţă cu tot?
Căprioara, care nu-l avea la inimă pe crocodil, râse bucuroasă:
– Aha! Te râcâie puşca pe gâtlej, aşa-i?
– Da’ de unde! gemu crocodilul. Nu pricepi nimic!… Ce puşcă? Mă doare inima când mă 

gândesc la bietul explorator… Un om atât de îndrăzneţ! 
... Ce nenorocire! Sunt un ticălos, un nelegiuit… N-am să-mi iert fapta asta cât oi trăi!
Şi plângea, plângea crocodilul, plângea cu lacrimi de crocodil.
Căprioara, care se ţinuse departe, se apropie de crocodil. Încercă să-l mângâie:
– Dragă crocodilule, spuse ea, văd că-ţi pare rău…
– Rău! Rău! strigă crocodilul. Dar vino mai aproape, că nu te 

aud prea bine… De azi înainte am să încep să pasc iarbă, ca tine…
– Dragul meu! şopti înduioşată căprioara.
– Numai că nu ştiu care iarbă e sănătoasă şi care otrăvitoare. Ar fi păcat să mor otrăvit 

în floarea vârstei. 
Căprioara râse şi-l linişti pe dată:
– Asta să-ţi fie grija! O să mergem la păscut împreună şi o să-ţi arăt eu ierburile dulci, 

acrişoare sau amare…
– Nu, nu, nu vreau amare! strigă crocodilul. Arată-mi ierburile dulci, cele mai dulci cu 

putinţă… Uite, iarba asta de lângă mine e dulce? Aş vrea să pasc îndată. Ard de dorinţa de 
a paşte mai degrabă…

Căprioara se apropie de crocodil, se aplecă să vadă iarba cu pricina şi în clipa aceea cro-
codilul căscă o gură cât o şură şi-o înghiţi cu corniţe cu tot.

– Proasto! mârâi el apoi. Auzi, iarbă dulce… Păi tu ai carnea mai dulce decât orice iar-
bă, aproape tot atât de dulce ca cea a exploratorului de adineaori! Ha-ha, dar bine am mai 
mâncat azi.

Un papagal, care văzuse tot ce se întâmplase, a povestit şi a aflat pădurea toată. De 
atunci i s-a cam înfundat crocodilului, care a venit plângând la prietenul meu care scrie toa-
te poveştile pentru copii şi, tot plângând, i-a povestit cele întâmplate. Numai că prietenul 
meu l-a dat pe uşă afară, şi, pe cuvântul meu, bine a făcut!

Minidicţionar
raniţă – rucsac purtat de 

soldaţi, vânători
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Stiati ca...?, ,

,

Zebra cu puncte

 Înţelegerea textului 
  Răspunde la întrebări şi motivează!1

 a) De ce crezi că zebra cu puncte a făcut totul ca să ajun-De ce crezi că zebra cu puncte a făcut totul ca să ajun-
gă o zebră cu dungi, precum celelalte?
 b) Tu ce ai fi făcut în locul zebrei cu puncte?

 Adevărat (A) sau fals (F)?2
  Zebrele au poreclit-o pe colega lor „zebra cu puncte“.  
  Ca să scape de puncte, zebra a cerut sfatul doctorului panteră.    
  Girafa a sfătuit-o să se plimbe la miezul nopţii, sub clar de lună. 
  Zebra cu puncte nu s-a împrietenit cu zebrele cu dungi. 

Alcătuieşte propoziţii în care să foloseşti: s-a împrietenit, au poreclit-o.

Zebra cu puncte era diferită de celelalte zebre. Pentru ca zebra să înțeleagă că 
aspectul ei nu trebuie să o facă să fie tristă, rușinată și singuratică, adu-i cât mai multe 
argumente. Citește și sugestiile de mai jos.

a) Fiecare este unic, are ceva bun în el, indiferent cât de diferit ar fi.
b) Nu este obligatoriu să fim plăcuți de toată lumea. Important este să ne acceptăm aşa 

cum suntem şi să ne simțim bine „în pielea noastră“. 
c) E bine să ne dezvoltăm părțile bune, calitățile, ceea ce ne place să facem.

Scrie un mesaj adresat zebrelor cu dungi.

3

4

6

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Spune-ţi părerea şi motivează! De ce zebrele obișnuite au încetat să mai fie răutăcioase?5

◘ Deşi acum este considerat unul dintre cei mai inteligenţi oameni, Einstein nu 
părea deloc aşa când era mic. Când s-a născut, toţi au fost dezamăgiţi, căci era gras şi avea 
capul foarte mare. A vorbit abia la 3 ani, spunând: „Supa asta e prea fierbinte!“ Nu a re-
uşit să intre din primul an la facultate (deşi a avut note foarte bune la matematică, fizică 
şi chimie, la istorie, limbi străine şi geografie nu a luat note de trecere). A fost remarcat 
însă de profesori şi a fost admis în anul următor. 

◘ Despre Thomas Edison (cel care a inventat becul) profesorii spuneau că era „prea 
prostănac pentru a învăța“. Ca inventator, a avut 1000 de încercări nereuşite înainte de 
a crea becul.
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 Elemente de limba română 
 Găseşte cuvinte cu acelaşi înţeles.

 Scrie cuvinte noi după model, apoi alcătuieşte propoziţii cu ele.
 Model: dungi 2 dungat 

 Observă! Uneşte propoziţia cu imaginea potrivită.
 

 Completează cu semnele de punctuaţie potrivite.

 Aminteşte-ţi! 

1

3

5

6

4

odată 2 ______________________
fugea 2 _______________________
povaţă 2 ______________________
frumoasă 2 ____________________
stingherită 2 ___________________

 Găseşte cuvinte cu înţeles opus.2
tristă ≠ __________________________
noapte ≠ ________________________
bătrân ≠ _________________________
frumoasă ≠ ______________________
stingherită ≠ _____________________

 tulbure 2 _____________________

 ruşine 2  _____________________

 emoţie 2 ______________________

 tristeţe 2 ______________________

 Înainte de „p“ şi „b“ scriem „m“: umblă, plimbă, important, împrietenit.
 Scrie şi tu trei cuvinte care conțin „mp“ şi trei cuvinte care au „mb“. Alege şi alcătu-
ieşte apoi cu două dintre ele o propoziţie enunţiativă şi una exclamativă.

● Trăia odată o fată de împărat nespus de blândă.

● Ziua bunicii este o dată importantă pentru Anton.

Zebra se gândi   

  Ce trist să fiu diferită   

Elefantul o încurajă   

  Tocmai de aceea eşti specială  ştii   

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



12 

 Repovestirea unei întâmplări citite 
 Numerotează în ordine ideile.

 Povesteşte oral textul „Zebra cu puncte“ pornind de la ideile aşezate în ordine.

 Alege un fragment dintr-o poveste citită de tine şi povesteşte-l colegilor tăi.   
Aminteşte-ţi regulile: • începem prezentând locul, timpul, acţiunea şi personajele;  • prezentăm 
întâmplările în ordine; • încheiem arătând dacă finalul este unul vesel/trist, dacă el cuprinde 
o învăţătură/un îndemn etc.

1

2

3

  Zebra a încercat să găsească o soluţie ca să ajungă cu dungi.

  Zebrele au liniştit-o spunându-i că nu contează cum arăţi pe dinafară.

  Trăia odată o zebră care avea puncte în locul dungilor.

  Zebrele s-au împrietenit.

  Elefantul i-a admirat frumuseţea diferită de a celorlalte zebre.

Puiul de girafă

Zebrele erau de-acum tare bune prietene. Cât era ziua 
de lungă, alergau vesele, râdeau şi se distrau împreună. 
Într-o zi, întâlniră în drumul lor un pui de girafă însoţit de 
mama lui. El arătă spre zebra cu puncte şi zise:

Puiul: – Mamă, mamă, uite! Unde îi sunt dungile? Ce s-a întâm-
plat? De ce e diferită de celelalte zebre?
Mama: – Nu s-a întâmplat nimic, dragul meu. Aşa s-a născut ea.
Puiul: – Şi nu e ciudat să fii diferit? Cum îţi mai găseşti prie-
teni?
Mama: – Nu e deloc ciudat, dragul meu! Dimpotrivă, faptul că suntem diferiţi ne face 
mai interesanţi pentru cei din jur!
Puiul (mirat): – Cum aşa? 
Mama: – Simplu! Tocmai pentru că nu semănăm, cei din jur îşi vor dori să ştie mai 
multe despre noi şi ne vom împrieteni mai repede!
Zebra (zâmbind): – Mama ta are mare dreptate, micuţule! Ştii ce tristă am fost la 
început din cauză că nu semănam cu surorile mele? Dar ele m-au ajutat să înţeleg că 
nu e atât de important cum arăţi pe dinafară! Important este cum ai sufletul, cum te 
porţi, ce simţi, ce îţi place să faci… Fiecare este special şi unic în felul său!

 Din ziua aceea, puiul de girafă nu s-a mai simţit ruşinat de gâtul lui atât 
de lung. Mereu îşi amintea cuvintele înţelepte ale zebrei cu puncte…

Joc de rol 
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 Joc. Alege (sau compune) o poezie pentru mama şi scrie-o cât mai frumos în caietul 
tău. Înainte de a începe să aşezi în pagină, aminteşte-ţi regulile! Dă apoi caietul colegului 
tău pentru a face câteva aprecieri asupra scrierii şi a aşezării în pagină. 

4

– Am cele mai mari urechi din lume, mormăise puiul 
de elefant, ţopăind greoi în jurul celorlalţi, mişcându-şi 
urechea în nasul lor.

– Mari, dar zdrenţuite şi murdare, se înfierbântă 
iepuraşul. Parcă sunt tăvălite în cenuşă. Uită-te la ure-
chea mea, se lăudă el. E prelungă ca o sabie şi catife lată 
ca un pămătuf de trestie.

– Da, dar e uscată ca o păstaie, spuse răutăcios 
măgăruşul. Priviţi-mă bine, urechi ca ale mele nu găseşti 
pe tot pământul: mari, dar totodată delicate şi puternice.

Micuţă şi curată ca un pahar, fetiţa se oprise pe o bancă din apropiere. Asculta fără 
să vrea vorbele celor trei şi, ruşinată, îşi pipăia urechile ei mici ca doi bănuţi de aramă. Cei 
trei nu se sinchisiseră de fetiţă. Îşi urmau şi mai arţăgoşi sfada.

– Şi nu e vorba numai de mărimea urechilor, vorbi puiul de elefant, deşi dacă le-aş 
întinde, aş putea fi confundat cu un avion gata de zbor. Urechile mele au cel mai fin auz: 
când mi-e sete, eu aud clipocitul unui izvor de la o poştă.

– Ia te uită cu ce se laudă, i-o reteză iepurele. Cine nu ştie că noi avem cel mai bun 
auz? Eu, dacă vrei să ştii, aud până şi foşnetul unui fir de iarbă... şi încă în somn!

Măgarul nu se lăsă nici el mai prejos. Coama i se zbârli de mândrie şi răcni:
– Sst! Auziţi un fâşâit? Nu vă speriaţi, e umbra unei păsări alunecând peste fâneaţă.
– Eşti un lăudăros, spuse iepuraşul. Nu se aude nimic.
– Şi tu eşti un mincinos, ripostă măgăruşul, zvâcnind din coadă, gata de bătaie.
– Uşurel-uşurel, îi potoli elefănţelul, făcându-şi vânt cu urechile. Ştiţi ce? Haideţi 

să facem o întrecere. Şi cum tocmai dăduse cu ochii de fetiţa ce stătea sfioasă pe bancă, îi 
spuse:

– Vrei să fii tu judecătorul nostru? Să hotărăşti cine dintre noi trei aude mai bine. 
Cum vei spune tu, aşa să fie.

Întrecerea
(fragment)

de Mircea Sântimbreanu

Clubul 
de lecturã

® Cei trei puteau să hotărască singuri cine are auzul cel mai bun? Motivează.
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Cea mai scumpă de pe lume

 Înţelegerea textului 

1  Scrie titlul poeziei şi numele autorului.
_______________________________________________________________________

 Titlul poeziei se referă la:
  o comoară;
  o persoană importantă;
  mama, fiinţa cea mai dragă.

 Realizează un ciorchine pornind de la cuvântul 
drag „mama“, în care să spui cum este mama.

2

3

 Joc. „Care-i mama mea?“ 

  mânz 2 _____________________

  ied 2 _______________________

  miel 2 ______________________

  viţel 2 _______________________

  lupan 2 ______________________

  boboc 2 ______________________

4

după Nichita Stănescu

Model: pisoi 2 pisică

mama

Descoperă cuvinte care să rimeze cu: joc, mama, floare, iubire.5
 joc 2 noroc, ________________

 floare 2 ____________________

 mama  2 _____________________

 iubire   2 _____________________
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Completează, apoi transcrie enunţurile pe un suport de hârtie colorată, tăiat în 
formă de inimioară. I-l poţi oferi apoi mămicii tale.

Spune-ți părerea! De ce crezi că fiecare a spus că mama lui e „cea mai scumpă“?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7

6

 I Mama mea se numeşte ___________________ . Ea este __________________ , 
_____________________ şi _____________________ . 
 I Mamei mele îi place să _____________________________________________ 
şi să ______________________________________________ . Ea zâmbeşte atunci când 
______________________________ şi se întristează dacă _______________________ . 
 I O iubesc pe mămica mea pentru că _____________________________________
_____________________________________________________________________ . 

 Elemente de limba română 

Completează după model.1
 Model: (un) zarzăr 2 (doi) zarzări 2 (toți) zarzării
   peştişor  2 ___________________ 2 ___________________
   ursuleţ   2 ___________________ 2 ___________________
   şerpişor  2 ___________________ 2 ___________________
   tigrişor   2 ___________________ 2 ___________________
   nuc        2 ___________________ 2 ___________________
   cuc        2 ___________________ 2 ___________________
   mânz     2 ___________________ 2 ___________________
   pui        2 ___________________ 2 ___________________

 Găseşte perechea. 2
I urs  ursoaică
I iepure __________________
I lup ____________________
I leu ____________________
I cal ____________________
I berbec _________________

I țap  ___________________
I cocoş __________________
I vulpe __________________
I gâscă __________________
I rață ___________________
I curcă __________________

Ce însușiri are?
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  Creează comparaţii după model.4

 Completează textul cu semnele de punctuaţie potrivite. 

 Alcătuieşte propoziţii în care cuvântul „fir“ să aibă înţelesuri diferite (fir de nisip/
iarbă/ață/undiță; fir cu fir – în amănunt; firul apei; firul poveștii).

5

3

6 Zebra de la lecţia anterioară a împlinit un an de când nu-i mai este rușine de punc-
tele ei. Scrie-i o felicitare în care să-i arăți cât de mult te bucuri pentru ea.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 Model: mamă blândă ca mângâierea unei raze de soare
 _ mamă frumoasă ca _________________________________________________
 _ mamă iubitoare ca _________________________________________________
 _ mamă grijulie ca __________________________________________________
 _ mamă bună ca ____________________________________________________

 Elena şi Andrei se întorc de la şcoală  

          Mamă   mamă    strigă copiii    

          Ce s-a întâmplat    dragilor    se aude glasul mamei    

        Uite   sunt pentru tine   spun copiii întinzându-i un buchețel de ghiocei   

          Mulţumesc    copii  

          Te iubim    mămico    

Textul trebuie să conțină: ●  formula de început (Felicitări ..., Te felicit ...);
●  ocazia: (... cu ocazia împlinirii unui an de când te înțelegi atât de bine cu surorile-zebre); 
●  urări; ●  o formulă de încheiere şi semnătura.

 ________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 ___________________________
___________________________
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Baruţu vrea un plic. 
– Nu-ţi mai dau plicuri, că le strici, îi 

răspunde Tătuţu, şi mă costă unul cinci-
zeci de bani.

– Vreau să chiu la Braşov...
– Tot scrii şi nu mai înveţi să scrii. De 

un an, de când „chii“, au mai ieşit opt ro-
mancieri şi zece poeţi. Te rog, Baruţule, fii 
serios. Şi să nu-mi mai mâzgăleşti plicurile, 
că mă supăr.

Pauză.
– Dă-mi un plic, că nu mai chiu.
– Dacă nu scrii, de ce-ţi mai trebuie 

plic? [...] Du-te de te culcă: mi-ai făgăduit 
că ai să dormi două ceasuri, în toate zilele, 
după-masă, ca să te duc la cinematograf. 
Ţine-te de cuvânt.

– Mă cunc cu el! zice Baruţu.
– Cu cine cu el?
– Cu plicul.
– Şi mi-l dai înapoi nemâzgălit şi cu-

rat?
– Îl pui su’ pernă.
– Bine, uite un plic. Să dea naiba să 

mi-l mototoleşti!
Miţu a prins de veste că fratele ei a că-

pătat un plic.
– I-ai dat lui Baruţu un plic, zice Miţu.
– De unde ştii?
– L-am văzut.
– Şi dumneata ce vrei acum?
– Să-mi dai şi mie ceva...
– N-am nimic de dat.
– Să-mi dai ochelarii, să mă culc cu ei.

– Cum să-ţi dau ochelarii? Trebuie să 
citesc. Dacă-ţi dau ochelarii, nu mai pot să 
fac nimic.

Miţu ştia că nu i se pot lăsa ochelarii. 
Repede:

– Atunci dă-mi ceasul.
– Ai să-i spargi geamul. L-ai mai spart.
– Eram mică. Acum sunt... frumoasă.
– Şi când erai mică erai frumoasă, şi 

tot ai spart geamul. Dar ce vrei să faci cu 
ceasul?

– Îl pui la gât. Mă uit cât o să dorm... [...]
– Ştiu, zice Miţu: acu e douăsprezece.
– Ai pus deştiul pe patru.
– Patru nu-i douăsprezece? întreabă 

Miţuca.
– Ai dreptate, Miţule. Totuna e. Ţine 

ceasul. Stai să ţi-l pui la gât.
Aproape două ore reglementare au tre-

cut. [...]
Baruţu (restituind plicul în perfectă 

stare): Poftim!
Tătuţu: Bravo, Baruţule!
Baruţu: L-am şi lipit.

Plicul
de Tudor Arghezi

Clubul 
de lecturã

® Sunt Miţu şi Baruţu rivali în lupta pentru atenţia părinţilor? Motivează.




