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subiect: Aventurile lui Tom Sawyer

45

... în care se vorbete despre un biat nzdrvan,
cu mult imaginaie

Arad, 17 iunie 2018
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Nu i-am mai scris de câteva luni, fiindc am fost foarte ocupat cu temele i antrenamentele la gimnastic (anul acesta am
devenit campioan naional la srituri). M-am antrenat aproape
în fiecare zi i nu am mai avut timp de nimic altceva.
Dar s nu crezi c am uitat de promisiunea noastr – s ne
scriem de fiecare dat când citim ceva interesant. Ei bine, am dat
peste o carte care sigur îi va plcea: „Aventurile lui Tom Sawyer”
de Mark Twain. Personajul principal face numai nebunii, e într-o
continu aventur i se distreaz cu prietenii si, uneori chiar exagerând. De exemplu, în capitolul pe care i-l trimit, Tom se întoarce
acas dup o perioad atât de mare de absen, încât ajunge s
fie dat disprut. Apare exact la... înmormântarea lui (da, bieii
oameni îl considerau mort!) i... mai bine te las s citeti.
Atept impresiile tale de lectur, iar dac vrei, îi trimit cartea.
Cu drag,
Ilinca
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Capitolul al XIX-lea
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sta fusese marea tain a lui Tom – planul de a se înapoia acas împreun cu fraii si pirai
i de a lua parte la propria lor înmormântare. Sâmbt, pe înserat, trecur apa ctre malul
dinspre statul Missouri – clare pe un butean i vâslind din mâini. Debarcar la vreo nou kilometri
mai la vale de târguor, dormir pân spre ziu în pdurea din marginea târgului, iar apoi se furiar
pe drumeaguri lturalnice, sfârindu-i somnul sus, în galeria bisericii, printre bncile stricate care
zceau acolo vraite.
Luni, în timpul gustrii de diminea, mtua Polly i Mary se artar foarte drgstoase cu Tom
i foarte atente fa de dorinele lui. Se vorbi cu mult mai mult ca de obicei. Cu acest prilej, mtua
Polly spuse:
– De, Tom, nu zic c n-a fost o glum stranic… s lsai s se perpeleasc o lume-ntreag,
aproape o sptmân ca s v distrai voi, bieii; da-i pcat c te-a rbdat inima s m lai pe mine
s m amrsc atâta. Dac-ai putut trece apa pe-un butean ca s te duci la înmormântarea ta, puteai
s-o mai treci i-alt dat, ca s-mi dai de tire c nu eti mort, ci doar fugit de-acas.
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– Da, zu, Tom, c-ai fi putut s faci asta, spuse Mary,
i cred c-o i fceai, dac-i ddea prin gând.
– Ai fi fcut-o, Tom? întreb mtua Polly, luminându-se
la fa în ateptarea rspunsului. Hai, zi! Fceai asta dac-i
ddea prin gând?
– Hm, de! tiu i eu? Ne-ar fi stricat tot planul.
– Tom, eu credeam c atâtica ii i tu la mine, spuse tua
Polly cu glas mâhnit, care-l fcu pe biat s se simt prost.
Tot era ceva dac te gândeai mcar la una ca asta, chiar dac,
pân la urm, s zicem c n-o fceai.
– Las, mtuic, nu-i nimic, nu-i f inim rea din atâta
lucru, sri Mary. Nu tii cât de zpcit e Tom? Totdeauna se
pripete i de-aia nu-i dete prin gând s fac ce trebuie.
– Cu atât mai ru! Lui Sid i-ar fi trecut prin minte! i nu
numai atât, dar Sid chiar c-ar fi venit s-mi dea de tire. Tom,
când o s-i aduci aminte odat i-odat o s fie prea târziu i o s-i par aa de ru c n-ai inut mai
mult la mine i c nu te-ai purtat mai bine. i i-ar fi fost atât de uor.
– Mtuico, de ce vorbeti aa? tii foarte bine c in la tine, spuse Tom.
– A ti mai bine dac-ai dovedi-o prin purtarea ta.
– Acum îmi pare ru c nu mi-a dat prin gând, zise Tom cu glas de cin, da’ s tii c într-o
noapte te-am visat. Tot e ceva, nu?
– Mare lucru nu e, s viseze tie i cotoiul, dar tot e mai bine ca nimic. i ce-ai visat?
– Uite, miercuri noaptea am visat c tu edeai colo lâng pat, Sid edea pe lada de lemne, iar
Mary alturi de el.
– Aa i edeam. Aa edeam totdeauna. Îmi pare bine c-n visele tale i-ai adus aminte mcar
de atâta lucru. (...)
– Da, acuma-mi amintesc desluit tot visul. Dup aia, tu ai zis de mine c nu-s ru, ci doar pozna
i neastâmprat i c nu-mi dau seama ce fac, ca un mânz, parc-ai spus, sau aa ceva.
– Da, aa am spus! Doamne, Dumnezeule! Nemaipomenit! Hai, zi-nainte, Tom!
– i apoi ai început s plângi.
– Da, da, aa e. N-am plâns eu numai atunci… Ei, i dup aia?
– Dup aia, a-nceput i doamna Harper s plâng i s spuie c-aa era i Joe al ei i c-i pare
ru c-l btuse pentru c-ar fi terpelit smântâna pe care-o aruncase ea cu mâna ei.
– Tom, s tii c intrase-n tine Duhu Sfânt i te fcuse proroc! (...)
Copiii s-au dus la coal, iar btrâna — la doamna Harper, ca s-i povesteasc visul minunat al
lui Tom. Pe când ieea din cas, Sid fu destul de înelept încât s nu rosteasc tare ce era în gândul
lui i anume: „Cam strvezie poveste. Atâta vis lung i fr nicio greeal!”
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Ce mai erou devenise Tom! Acum nu mai umbla opind sau srind ca un cal nrva, ci cu pas legnat i plin
de demnitate, cum se cuvenea unui pirat care simea ochii
lumii aintii asupra sa. Vezi bine c-aa era. Încerca s nu
dea atenie privirilor i vorbelor care se schimbau când
trecea el, dar le sorbea cu nesa i toate îl ungeau la inim.
Bieii mai mici se îmbulzeau pe urmele lui, mândri de a fi
vzui cu el i rbdai pe lâng dânsul, de parc-ar fi fost
toboarul unei defilri sau elefantul care conduce menajeria la intrarea în târg. Bieii de-o seam cu el se fceau
a nu ti c fusese plecat, dar în sinea lor se prpdeau de
invidie. Ar fi dat orice s aib pielea lui tuciurie i tbcit
de soare dar i faima lui strlucit. Tom îns nu s-ar fi
lipsit de ele nici în schimbul unui circ întreg.
La coal, copiii fceau atâta caz de el i de Joe, sorbindu-i din ochi cu aa o admiraie, încât nu trecu mult
i celor doi eroi nici cu prjina nu le mai ajungeai la nas.
Ei începur s povesteasc nesioilor asculttori peripeiile prin care trecuser, dar povestea nu
avea decât început, cci sfârit era puin probabil s aib vreodat, cu aa o închipuire bogat ca a lor.
Iar când, în cele din urm, i-au scos lulelele i-au început a se plimba, pufind cu senintate, gloria
lor ajunse la apogeu.
Tom hotrî c acuma putea s nu-i mai pese de Becky Thatcher. Gloria îi ajungea. Va tri pentru
glorie. Acum, c el ajunsese o persoan atât de cunoscut, poate c ea va voi s se împace. Foarte
bine, n-avea decât! O s vad ea c tia i el s fie nepstor. Curând sosi i Becky. Tom se fcu c
n-o vede. Se îndeprt i, alturându-se unei cete de biei i fete, începu s povesteasc. Bg de
seam c ea alerga vesel de colo pân colo, cu faa îmbujorat i cu ochii jucui, fcându-se c-i
fugrete colegii i râzând în hohote când prindea pe câte unul. Nu-i scp faptul c prindea mereu pe
cineva chiar în apropierea lui i c de fiecare dat arunca spre el o privire plin de tâlc. Treaba asta
nu fcea decât s-i satisfac din plin pctoasa vanitate. Astfel, în loc s obin rezultatul dorit, l-a
întrâtat i mai mult, iar acum el evita cu tot dinadinsul s se trdeze c o tie în apropiere.
În cele din urm, ea încet s mai zburde. Se plimba nehotrât de colo pân colo, scoând uneori
câte-un suspin i aruncând ctre Tom priviri furie, pline de ateptare. Observ c Tom vorbea cu
Amy Lawrence mai mult decât cu oricine altcineva. Îi trecu un junghi prin inim i se simi deodat
nelinitit, stânjenit. Încerc s plece, dar picioarele o trdar; în loc s se deprteze, se ddur mai
aproape de grupul în care se afla Tom. Acesta ddu a înelege c avea treburi serioase, nite lucruri
care trebuiau neaprat rezolvate i c era cam târziu.
(Mark Twain, Aventurile lui Tom Sawyer)
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subiect: Re: Aventurile lui Tom Sawyer

Ortie, 20 iunie 2018

EL
A

Drag Ilinca,

ED

IT

U
R

A

PA

R
AL

Îmi pare aa de bine c mi-ai scris! S tii c i eu m-am
gândit la tine. Te felicit pentru titlul de campioan, e rezultatul
unor ani de munc i de sacrificiu.
Ce text interesant mi-ai trimis! M-am distrat foarte mult
i m-a amuzat întâmplarea. Cu toate acestea, nu cred c Tom
a procedat chiar cum trebuie, fiindc a fugit de acas i, în
loc s îi liniteasc familia, a preferat s îi continue aventura
cu pirai.
Cât despre carte, am împrumutat-o de la biblioteca colii.
Dup ce o termin, îi mai scriu.
Te îmbriez cu drag,
Adrian

Dragul meu prieten,

Ce mult m bucur s te regsesc la fel de pasionat
de cri ca pân acum! Cum m tii, nici eu nu m las
mai prejos i te provoc prin întrebrile i exerciiile de
mai jos. Ca de obicei, sunt sigur c te vei descurca
de minune!
Te atept apoi cu noi experiene interesante!
Te salut,
Lecturici
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Descoperim textul cu Lecturici!
Pentru fiecare rezolvare corect vei primi câte dou puncte. Succes!

Lecturici se simte foarte obosit i nu reuete s stabileasc în mod corect ideile principale
ale fragmentului dat. Îl ajui s completeze diagrama urmtoare, în ordinea momentelor
subiectului?
INTRIGA:
____________________
____________________
____________________

PUNCTUL CULMINANT:
____________________
____________________
____________________
w

DEZNODMÂNTUL:
____________________
____________________
____________________

PA

Am primit ______ puncte.

Completeaz enunurile cu informaiile potrivite din textul dat:
a. Copiii condui de Tom trecur apa ctre malul dinspre statul Missouri ___________________ .
b. Mary credea c Tom este _____________________________________________________________.
c. Sid gândea c povestea lui Tom era ___________________________________________________ .
d. La coal, copiii îi priveau pe Joe i pe Tom __________________________________________ .
e. Becky se simea nelinitit deoarece _________________________________________________ .
Am primit ______ puncte.
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DESFURAREA ACIUNII:
____________________
____________________
____________________

R
AL

EXPOZIIUNEA:
____________________
____________________
____________________
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Scrisoarea I

Încercuiete varianta corect de rspuns:
• Planul lui Tom era:
a. s sperie oamenii din biseric;
c. s se întoarc la propria înmormântare;

b. s nu mai mearg la coal;
d. s o impresioneze pe Becky.

• Tom îi mrturisi mtuii sale c:
a. e obosit; b. a visat-o; c. a suferit de foame;

d. s-a rtcit cu barca pe fluviu.
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• Tom hotrî s renune la Becky:
a. fiindc era îndrgostit de Amy;

c. trist; d. ca un erou.

b. deoarece îi ajungea gloria; c. întrucât fata îl enerva.
Am primit ______ puncte.

Formuleaz rspunsuri potrivite pentru întrebrile mai jos:

EL
A

• La coal, Tom se simea:
a. ignorat de colegi; b. nefericit;

R
AL

• Ce îi reproeaz mtua Polly lui Tom?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
• Care este atitudinea colegilor de coal fa de Tom?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

PA

• Ce atitudine are Tom fa de Becky?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

t

A

• Crezi c Tom are dreptate s se simt mândru de faptele sale? Ai vreun sfat pentru el?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Am primit ______ puncte.
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Realizeaz o scurt descriere a personajului principal, valorificând dou mijloace de caracterizare diferite.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Am primit ______ puncte.
9

Mai aproape de text!
Pentru fiecare rezolvare corect vei primi câte dou puncte. Succes!

Scrie câte un sinonim pentru fiecare cuvânt subliniat din primul paragraf al textului:
tain –
___________________________
se furiar – ________________________
butean – ___________________________
lturalnice – _________________________
Am primit ______ puncte.
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Completeaz tabelul de mai jos cu informaiile solicitate. Privete cu atenie cuvintele subliniate
în fragmentul extras din textul citat:
Vezi bine c-aa era. Încerca s nu dea atenie privirilor i vorbelor care se schimbau când trecea
el, dar le sorbea cu nesa i toate îl ungeau la inim. Bieii mai mici se îmbulzeau pe urmele lui,
mândri de a fi vzui cu el i rbdai pe lâng dânsul, de parc-ar fi fost toboarul unei defilri sau
elefantul care conduce menajeria la intrarea în târg.
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Explic folosirea semnelor de punctuaie i de ortografie în fragmentul urmtor:
– Las, mtuic, nu-i nimic, nu-i f inima rea din atâta lucru, sri Mary. Nu tii cât de
zpcit e Tom?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Am primit ______ puncte.

Cuvântul

Partea de vorbire

Funcia sintactic

U
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Am primit ______ puncte.

Transcrie din povestire trei atribute adjectivale exprimate prin pri de vorbire diferite i precizeaz aceste pri de vorbire:
a. ____________________________________________________________________________
b. ____________________________________________________________________________
c. ____________________________________________________________________________
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Transcrie, din text, un atribut substantival prepoziional. Precizeaz cazul substantivului.
______________________________________________________________________________
Am primit ______ puncte.

• În enunul „Luni, în timpul gustrii de diminea, mtua Polly i Mary se artar foarte drgstoase cu Tom i foarte atente fa de dorinele lui.” exist:
a. dou complemente circumstaniale de timp; b. trei complemente circumstaniale de timp;
c. un complement circumstanial de timp.

R
AL

• Cuvântul subliniat din enunul „Gloria îi ajungea.” are funcia sintactic de:
a. complement direct; b. subiect; c. nume predicativ.

• În enunul „– A ti mai bine dac-ai dovedi-o prin purtrile tale”, predicatele sunt exprimate
prin verbe la modul:
a. indicativ; b. conjunctiv; c. condiional-optativ.

PA

• Adverbul subliniat în enunul „Foarte bine, n-avea decât!” este la gradul:
a. superlativ absolut; b. superlativ relativ de superioritate; c. comparativ de superioritate.
Am primit ______ puncte.

A

Exerciiul lui Lecturici!

U
R

Imagineaz-i c eti Tom i c doreti s îi ceri iertare mtuii Polly. Redacteaz un bilet în care
s îi exprimi gândurile i regretul fa de suferina provocat.
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Ce ai face dac ai avea ase mii de dolari în monede de aur? Dar dousprezece mii? Nu tiu cât
ar valora astzi, dar se pare c, pentru doi biei americani care au acionat ca la carte, înainte de
Rzboiul Civil American, însemna o avere fabuloas.(...)
Tom simte nevoia s triasc pe muchie de cuit, aa cum Huck face deja. Tom este un aventurier
teribilist, Huck este un hoinar cerebral. Tom nu se d în vânt dup convenii i modele, Huck triete
neconvenional. Amândoi par nite pungai de condamnat la prima vedere, dar în situaii-limit se
las condui de principii, devin scrupuloi, plini de omenie i dau dovad de caracter mare i de
eroism. Iar între cei doi este o prietenie de nestrmutat, aa cum cele dou cri sunt de nedesprit.
Pentru cei care nu au citit romanul, nu o s stric plcerea povestind prea mult Aventurile lui Tom
Sawyer, una dintre cele mai cutate cri de aventuri din toate timpurile. Autorul crii, Mark Twain,
a publicat romanul la maturitate (avea 41 de ani), mrturisind în prefa c i-a avut în minte atât pe
cei mici, cât i pe cei mari:
„Dei am scris povestirea de fa mai mult pentru a drui câteva clipe de delectare tineretului,
ndjduiesc c ea va fi luat în seam i de oamenii mari, cci gândul meu este s le reamintesc în
mod plcut cum erau i ei odinioar, cum simeau, cum gândeau, ce vorbeau i ce nzbâtii puneau
uneori la cale.”
Chiar aa… Hai s comparm nzbâtiile noastre copilreti cu ale lui Tom Sawyer. V asigur c
acest biat are darul de a ne pune la grea încercare atât imaginaia, umorul, cât i capacitatea de a
discerne binele de ru. Pentru c una e s pleci de acas i s-i lai pe ai ti s te cread mort pân
când hotrti c a sosit momentul potrivit pentru o revenire în plin glorie i alta e s aduci puin
variaie la coala i la slujba de duminic, uneori atât de previzibile i uzate, cu teme atât de mult
repetate, încât auditoriul, fr voie, aipete, riscând s fie ars pe loc de flcrile gheenei. Cu alte
cuvinte, Tom Sawyer exagereaz uneori în ru alteori în bine i de aceea aciunile lui sunt discutabile, dar se salveaz categoric în faa cititorului când te atepi mai puin prin intervenii de toat
lauda. Câi dintre noi am avea curajul s spunem ce am vzut, dac s-ar întâmpla s fim martorii unui
omor; s facem lumin într-un caz în care probele incrimineaz la prima vedere un om nevinovat i,
condamnându-l la moarte sigur, las adevratul fpta în libertate? i câi dintre noi am consimi s
lum btaie în locul unei fete cu care suntem certai, pe jumtate înduioai de pedepsirea acesteia,
pe de-alt parte intind o împcare înduiotoare la final?
Nu-i de mirare c pân i un model de seriozitate, cinste i rigoare, precum mtua Polly, cea
care îi luase responsabilitatea creterii i educrii lui Thomas, biatul surorii sale rposate, începuse s cread c este depit de situaie. (...)
Rmâne s citii cartea ca s aflai toate întâmplrile i toate nzdrvniile puse la cale de Tom
i prietenii si. Nu ne desprim înainte de a preciza c Tom Sawyer nu este întru totul un personaj
inventat. Autorul mrturisete în prefaa crii: Huck Finn este un personaj real. Tom Sawyer, de
asemenea, dar nu de sine stttor, cci figura lui e o îmbinare de caractere. Scriitorul completeaz ulterior aceast declaraie, cu alte detalii. La conturarea personajului su au contribuit se pare
12
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portretul din copilrie al autorului însui precum i trsturile unor colegi de-ai si: John Briggs i
Will Bowen. În realitate, numele lui Huckleberry Finn, un prieten din copilrie, era Tom Blankenship.
Cât despre întâmplri… ele sunt inspirate din cele petrecute în orelul real Hannibal
(St. Petersburg, în carte) din statul Missouri, în care i-a petrecut copilria scriitorul. Mark Twain ne
comunic tot în prefa c mai toate aventurile descrise în cartea aceasta sunt întâmplri adevrate;
una sau dou dintre ele sunt ale mele proprii, celelalte sunt ale fotilor mei colegi de coal.
Mie nu mi-a mai rmas cu aceast recenzie decât s v dau o idee: investii puin timp în lectura
unei cri, aceeai care de mai bine de un secol seduce generaii de cititori: Aventurile lui Tom Sawyer
de Mark Twain.
(dup http://www.cartiletinerilor.com/aventurile-lui-tom-sawyer-mark-twain/)
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Noteaz trei aspecte care i s-au prut interesante în prezentarea romanului lui Mark Twain.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

w

PA

Care sunt criteriile la care apelezi când vrei s cumperi o carte? Argumenteaz-i punctul de vedere.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

e
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Când vrei s cumperi o carte, mergi în librrie sau comanzi online?
Noteaz, pentru fiecare modalitate de a cumpra o carte, câte trei avantaje/dezavantaje, completând
imaginile de mai jos.
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____________________
____________________

____________________
LIBRRIA

____________________

____________________

____________________

____________________
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____________________

____________________

ONLINE

____________________

____________________
____________________
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Scrisoarea I – se poate citi la pagina 4
În care se vorbește despre un băiat năzdrăvan, cu multă imaginație
Scrisoarea II – se poate citi la pagina 14
În care se vorbește despre frumusețea ploii oglindită în versuri
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Scrisoarea III – se poate citi la pagina 22
În care este prezentată o familie din Bărăgan, dar și viața grea pe malul Dunării
Scrisoarea IV – se poate citi la pagina 32
În care e prezentată o minunată poveste cu un nepot și o bunică

PA

Scrisoarea V – se poate citi la pagina 42
În care este prezentată modalitatea prin care se rezolvă situația școlară
a unui elev leneș... dar cu multe cunoștințe

U
R

A

Scrisoarea VI – se poate citi la pagina 50
În care se vorbește despre adaptarea echipajului de pe goeleta Speranța
în Țara de Foc
Scrisoarea VII – se poate citi la pagina 58
În care se vorbește despre prietenie, despre modelele
pe care ni le alegem de-a lungul vieții…

ED

IT

Scrisoarea VIII – se poate citi la pagina 66
În care facem cunoștință cu romanul istoric
Scrisoarea IX – se poate citi la pagina 76
În care este lăudată frumusețea naturii, indiferent de anotimp…
Scrisoarea X – se poate citi la pagina 84
În care personajul-narator prezintă o întâmplare din propria copilărie
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