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•  DICȚIONAR 

 

TEXTUL DRAMATIC 

 
 

• Citește cu atenție textul de mai jos, pentru a răspunde următoarelor cerințe: 
 
A.       ACTUL II 

 
Un budoar în apartamentul lui Dinu și Anișoara Vasiliu. [...] Spre stânga o măsuță cu telefon… 

fotolii… Un scaun așezat lângă ușa ce dă în salon… Orele zece seara. 
 
DINU (în frac… Anișoara într-o elegantă rochie de interior): Cui telefonezi? 
ANIȘOARA (formând numărul): Lui Marcel. 
DINU: I-ai mai telefonat de trei ori azi dimineață. 
ANIȘOARA (lasă receptorul): Uf, nesuferiți mai sunt bărbații fără ocupație. Spuneai într-o vreme 
că ai să începi să iei lecții de ghitară… Dar mai ieși din casă… Mai lasă-mă în pace… Du-te de te 
plimbă pe calea Victoriei sau la cinematograf…[...]  
DINU: Nu știam ce plăcere găsești să mă superi întruna. 
ANIȘOARA: Dar tu pe mine? Nesuferitule! De câte ori am lume, mă faci să plâng… Da, da, am 
băgat eu seamă. Ca să fiu urâtă, cu ochii umflați și cu nasul roșu. (În aparat.) Alo! Casa Capșa? 
DINU: Iar Capșa?... Ți-am spus că am găsit o cofetărioară pe Buzești… 
ANIȘOARA (în aparat): Vă rog, ce e cu comanda mea? Sunt orele nouă. Ici madame Vasiliu. Nu 
Aglăița Vasiliu, Anne-Marie Vasilio. (Către Dinu.) Mă confundă mereu cu lumânăreasa aia… (În 
aparat.) Și vă rog să nu mai trimiteți pesmeți cu susan, că nu fac elegant. 
DINU: Nici cu sare, că îndeamnă  la băutură. 
ANIȘOARA (bate din picior, nervoasă): Bine, aștept. (Lui Dinu.) Asta e fericirea pe care mi-ai 
făgăduit-o înainte de căsătoria noastră! (Îl imită.) Te voi face femeia cea mai fericită… Vei fi mai 
fericită ca o… (În aparat.) Tot eu. Pornește chiar acum? Merci, merci, mille fois merci, Mlle… Și 
te rog să mai adaugi două kilograme de trufe de ciocolată… 
DINU (înspăimântat): Anișoara, pentru numele lui Dumnezeu… 
ANIȘOARA (în aparat): À propos, ce garçon trimiteți ca să servească? Cum, n-aveți niciunul 
liber? Vai, dar ce mă fac eu, că n-am decât pe fata din casă și pe bărbatu-meu. [...] 
DINU: De când m-am mutat în București, parcă am intrat într-un balamuc. Când mă gândesc la 
căsuța noastră de la Slatina, îmi dau lacrimile… Trebuie să fi înflorit vanilia și regina nopții în 
grădină. Ții minte când se deschidea regina nopții pe înserate? Te îmbăta de miros… se opreau 
trecătorii la gard să miroasă și ei… 
ANIȘOARA (ironică): Săracii… 
DINU: Și chioșcul acoperit tot de zorele… Aici florile n-au miros… parcă sunt de ceară… 
(Suspinând.) Ce pace!... Ce odihnă! 
ANIȘOARA: Numai la somn te gândești… 
DINU: Și n-am dreptate? De-o lună n-am închis ochii ca oamenii. Și nu numai noaptea. Dimineața 
nu sar din pat de la șase? După masă pot eu să ațipesc un minut? (Cu un gest spre tavan.) Radio al 
dumnealor! Cum de nu înnebunesc de atâtea hore, sârbe, romanțe și concerte, nu pricep…  

Al. Kirițescu, Anișoara și ispita (Marcel & Marcel – rochii și mantouri), 
comedie în trei acte 

 
   

• budoar – mic salon de primire al unei femei; 
• „Ici madame Vasiliu.” - (fr.) Aici doamna Vasiliu; 
• mille fois merci - (fr.) mii de mulțumiri; 
• Mlle/mademoiselle – (fr.) domnișoară; 
• garçon - (fr.) băiat, chelner. 
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    LECTURĂ 

 
1. Notează, în caiet, varianta pe care o consideri corectă, cu privire la textul dat:  

• Dinu și Anișoara erau: a) frați; b) soți; c) vecini; d) prieteni.  
• Anișoara sună la Capșa: a) după-amiaza; b) dimineața; c) la prânz; d) seara.  

2. Formulează, în câte un enunț, o idee principală și două idei secundare, identificate în 
text:

 
          Idee principală: 
 ________________________________________________________________________
  

Idee secundară 1: 
________________________________________________________________________ 
 
Idee secundară 2: 

 ________________________________________________________________________ 
 

3. Precizează câte o trăsătură morală a fiecărui personaj, exemplificând-o apoi cu câte o 
secvență din text, conform tabelului de mai jos, pe care îl vei transcrie în caiet: 
 

Personajul Trăsătura morală Secvența ilustrativă 
   
   

   
4. Reconstituie acțiunea dramatică din fragmentul dat, punând în succesiune logică și 
cronologică ideile de mai jos, prin notarea cu numere de la 1 la 5 a fiecărui enunț: 
  

[….] Dinu se plânge că de o lună nu doarme bine. 
[….] Anișoara îl îndeamnă pe Dinu să mai iasă din casă. 
[….] Lui Dinu îi este dor de căsuța de la Slatina. 
[….] Anișoara este îngrijorată că nu are cine servi la masă. 
[….] Anișoara comandă două kilograme de trufe de ciocolată. 

  
5. Transcrie, din textul dat, câte o indicație scenică asociată fiecărui personaj, 

menționând, în câte un enunț, rolul acesteia. 
 

6. Notează un element de decor necesar transpunerii scenice a fragmentului dat. 
  

7. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, o particularitate a dialogului dramatic, ilustrând-o cu 
două exemple din fragmentul dat.  
 
8. Formulează un enunț cu privire la vestimentația personajelor care apar în textul dat.  

  
9. Exprimă-ți, în 50-60 de cuvinte, opinia despre rolul următoarelor secvențe în 
construcția personajului Anișoara:  

a) Da, da, am băgat eu seamă. 
b) Și vă rog să nu mai trimiteți pesmeți cu susan, că nu fac elegant. 
c) Merci, merci, mille fois merci, Mlle…
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   REDACTARE  
 
 1. Imaginează-ți că îi iei un interviu, telefonic, actorului care joacă rolul lui Dinu. Scrie 
pe caiet trei întrebări pe care ai vrea să i le adresezi. 
  
Întrebarea 1: 
__________________________________________________________________________________ 
Întrebarea 2: 
__________________________________________________________________________________ 
Întrebarea 3: 
__________________________________________________________________________________ 
  
2. Ai văzut pe internet afișul spectacolului cu piesa Anișoara 

și ispita, realizat de studenții de la Facultatea de Teatru. 
Redactează, în 80-100 de cuvinte, un text descriptiv în care să 
prezinți, așa cum ți-o imaginezi ca posibil spectator, atmosfera din 
timpul reprezentației. Vei avea în vedere:  

— să respecți particularitățile textului descriptiv;  
— să valorifici mesajul textului-suport;  
— să te încadrezi în numărul de cuvinte precizat.  

 
 
 
 
 

     INTERCULTURALITATE (1) 
  
  Fragmentul de mai jos prezintă informații despre începuturile radioului în țara noastră. Citește-l cu    
atenție, pentru a răspunde la următoarele cerințe: 
 B. 

Muzica din cutie 
 Față de melomanul de azi, cel de ieri trăia într-o 
lume pe dos. Căci astăzi să asculți un concert la radio e o 
banalitate, iar să te afli într-o sală de concert ori la operă 
devine aproape un eveniment. Pe la mijlocul anilor ᾽20 să 
fii față-n față cu orchestra simfonică și cu solistul era cel 
mai firesc mod de a-ți descoperi genele muzicale ale 
sufletului. În schimb, să poți auzi din București sau din Iași 
un solist care cântă chiar atunci la opera din Viena, aflându-
se totodată și într-o cutie de lemn din casa ta, pare mai degrabă o scamatorie, un miracol sau o 
ficțiune. Când se produce evenimentul oamenii simt nevoia să fie împreună în jurul ciudatului 
aparat, ca în fața calamităților, a marilor primejdii sau a marilor bucurii. Pe 8 martie 1926, pe 
seară, Mihail Sadoveanu, I. Al. Brătescu-Voinești, profesorul Ionel Simionescu și domnul 
locotenent Zapan (un specialist, se pare, „în asemenea drăcării”) se strâng într-o casă patriarhală 
din Iași, într-un decor ce amintește vremea crinolinelor, a droștilor, a muzicii lui Barbu Lăutaru 
și a primelor valsuri revoluționare. Emoția a ceea ce s-a petrecut apoi trebuie să fi fost destul de 
puternică (analoagă cu cea a urmașilor care au privit la televizor primul pas al omului pe Lună), 
din moment ce la nicio săptămână, Sadoveanu publică un articol intitulat Radiofonie (Lumea. 
Bazar săptămânal, nr. 50), în care povestește totul. 

Ioana Pârvulescu, Întoarcere în Bucureștiul interbelic 
 *analoagă – asemănătoare 
 

 INTERCULTURALITATE (2) 
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INTERCULTURALITATE (2) 

 Material suport realizat de: 

  
 
Scriere creativă! Redactează un text dialogat, de 6-8 replici, între Elena și George, despre 
modul în care radioul a contribuit, în timp, la apropierea culturilor. Vei avea în vedere: 

— să respecți convențiile specifice comunicării dialogate; 
— să folosești cuvinte-cheie adecvate temei puse în discuție; 
— să valorifici textul-suport;  
— să respecți numărul indicat de replici.  

 
       ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII 
  
Scrie răspunsul pentru cerințele de mai jos, raportându-te la textul B.  

 1. Scrie câte un sinonim pentru sensul dintext al cuvintelor subliniate în fragmentul:  
Când se produce evenimentul oamenii simt nevoia să fie împreună în jurul ciudatului 

aparat, ca în fața calamităților, a marilor primejdii sau a marilor bucurii. 
 
 2. Conțin hiat toate cuvintele din seria 
   a. ieri, trăia; b. radio, ciudatului; c. cutie, auzi; d. emoția, muzicii.  

 Litera corespunzătoare răspunsului corect este □. 
 
 3. Cuvântul subliniat în secvența „într-o cutie de lemn din casa într-o cutie de lemn din casa ta” 
este                                        

a. pronume posesiv; b. pronume personal; c. adjectiv pronominal posesiv; d. pronume 
reflexiv.           

    Litera corespunzătoare răspunsului corect este □. 
 
 4. Verbul subliniat în enunțul „Căci astăzi să asculți un concert la radio e o banalitate.”  

a. are sensul de a exista; b. nu are sens deplin (de sine stătător); c. are sensul de a se petrece; 
d. are sensul de a se afla. 
  

       Litera corespunzătoare răspunsului corect este □. 
 
 5. Scrie un enunț exclamativ despre radioul din imaginea inserată în textul de mai sus.   
 
 6. Ai auzit la radio următorul comentariu, pe care l-ai notat în grabă, făcând o serie de greșeli:  
Nu miaș schimba radioul cun televizor deoarece îl pot asculta ori unde 
 
 Rescrie corect textul, adăugând semnele de ortografie și de punctuație corespunzătoare. 
   
  
    
 
 

 
prof. dr. Mihaela Doboș – Colegiul Național „C. Negruzzi”, Iași,  

colaborator al Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație 


