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studiate, în vederea înțelegerii și interpretării personalizate 2.2. Compararea, pe baza unor criterii clar formulate, a unor viziuni despre lume, despre condiția umană sau despre artă reflectate în textele studiate 3.1. Analiza
relațiilor dintre o operă studiată și contextul cultural în care a apărut aceasta 3.2. Integrarea cunoștințelor
privind limba și literatura română într-o viziune coerentă asupra culturii românești 3.3. Analiza unor conexiuni
între literatura română și cea universală 3.4. Selectarea unor tehnici adecvate de documentare și cercetare a unei
teme 4.1. Adecvarea tehnicilor și strategiilor argumentative la situații de comunicare diverse (scrise sau orale)
4.2. Compararea și evaluarea unor argumente diferite, pentru a formula judecăți proprii
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Marin Preda (5 august 1922, Siliștea-Gumești,
județul Teleorman – 16 mai 1980, Mogoșoaia, județul
Ilfov), prozator român afirmat în perioada postbelică.
Fiul lui Tudor Călărașu (modelul lui Ilie Moromete) se
naște în comuna Siliștea-Gumești, județul Teleorman.
Colaborează la revista Tinerețea (1945) și la Lumea
(condusă de George Călinescu). Prima nuvelă, Calul
(1943) a fost citită la cenaclul Sburătorul al lui Eugen
Lovinescu, fiind publicată ulterior în volumul Întâlnirea din pământuri (1948). Dintre romanele care l-au
consacrat pe scriitor: Moromeții (1955), Risipitorii (1962),
Moromeții II (1967), Intrusul (1968), Imposibila întoarcere (1972), Marele singuratic (1972), Delirul (1975), Cel
mai iubit dintre pământeni (1980). În 1977 apare Viața
ca o pradă, o recapitulare a unei vieți de roman.
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În Câmpia Dunării, cu câțiva ani înaintea celui de-al
doilea război mondial, se pare că timpul era foarte răbdător cu oamenii; viața se scurgea aci fără conflicte mari.
Era începutul verii.
Familia Moromete se întorsese mai devreme de la
câmp. Cât ajunseseră acasă, Paraschiv, cel mai mare dintre copii, se dăduse jos din căruță, lăsase pe alții să
deshame și să dea jos uneltele, iar el întinsese pe prispă
o haină veche și se culcase peste ea gemând. La fel
făcuse și al doilea fiu, Nilă; intrase în casă și după ce se
aruncase într-un pat, începuse și el să geamă, dar mai
tare ca fratele său, ca și când ar fi fost bolnav. Al treilea
băiat, Achim, se furișase în grajdul cailor, se trântise în
iesle să nu-l mai găsească nimeni, iar cele două fete, Tita
și Ilinca, plecaseră repede la gârlă să se scalde.
Rămas singur în mijlocul bătăturii, Moromete, tatăl,
trăsese căruța sub umbra mare a celor doi salcâmi de
lângă poarta grădinii și apoi ieșise și el la drum cu țigarea în gură. Părea de la sine înțeles că singură mama rămânea să aibă grijă ca ziua să se sfârșească cum trebuie.
Moromete stătea pe stănoaga podiștei și se uita peste
drum. Stătea degeaba, nu se uita în mod deosebit, dar
pe fața lui se vedea că n-ar fi rău dacă s-ar ivi cineva...
Oamenii stăteau însă în curți, nu era acum timpul de
ieșit în drum. Din mâna lui fumul țigării se ridica drept
în sus, fără grabă și fără scop.
— Ce mai faci, Moromete? Ai terminat, mă, de sapă?
Iată că se ivise totuși cineva. Moromete ridică fruntea și îl văzu pe vecinul său din spatele casei apropiindu-se de podișcă. Se uită numai o dată la el, apoi
începu să se uite în altă parte; se vedea că nu o astfel
de apariție aștepta. „...Pe mă-ta și pe tine, chiorule!”
șopti atunci Moromete pentru el însuși, ca și când până
atunci ar mai fi înjurat pe cineva în gând și acum îl îngloba și pe vecin, fiindcă tot apăruse; după care răspunse
foarte binevoitor:
— Da, am terminat... Tu mai ai, mă, Bălosule?
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— Am terminat și eu. Mai aveam un petic dincoace
în Pământuri, mi l-au săpat ai lui Țugurlan... Ce faci,
Moromete, te-ai mai gândit? Îmi dai salcâmu-ăla?
Moromete se uită țintă la vecinul său înțelegând
pentru ce ieșise el la drum și nu răspunse la întrebare.
„Da, am discutat odată să-ți vând un salcâm! Poate am
să ți-l vând... poate n-o să ți-l vând... De ce trebuie să
ne grăbim așa!?” părea el să-i spună.
— Dar Victor al tău... El nu mai iese la sapă, Bălosule? Sau de când e voiajor nu-l mai aranjează? zise
Moromete. Adică... admitem cazul că fiind ocupat...
mai adăugă el.
Vecinul avu bănuiala că aceste cuvinte nu sunt chiar
atât de nevinovate cum s-ar fi putut înțelege din glasul
cu care fuseseră rostite, dar trecu peste asta.
— Păi de ce zici că nu vreai să-l mai dai, Moromete?
Că vroiam să ți-l plătesc...

