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Când m-am prezentat la poarta căminului studenŃesc de pe strada Cheiului să-mi 
iau camera în primire, ca proaspăt student al FacultăŃii de Istorie din Bucureşti, purtam 
încă armă, războiul nu se terminase, […] şi mai şchiopătam încă.  

În ghereta de la poarta căminului studenŃesc, n-am găsit pe nimeni. Uşa era 
deschisă, am intrat şi am aşteptat. Am ieşit apoi şi m-am plimbat prin curtea îngustă cu 
pietriş roşcat şi fără copaci. [...] M-am întors în ghereta portarului, [...] şi am început să 
citesc cele câteva anunŃuri din avizier, printre care se afla şi lista cu numărul camerelor 
şi cu studenŃii repartizaŃi în ele. Numele meu nu era trecut pe listă. Mi-am adus aminte, 
văzându-mă lipsă, că de câteva ori în ultimii ani numele meu n-a mai fost, nimeni nu ştia 
dacă mai pot fi cu adevărat, şi ori de câte ori m-am ivit din nou am avut sentimentul că 
trebuie să iau un loc pe care mi-l pierdusem şi că unora le stârnesc mirare prin firescul 
cu care îmi umplu iarăşi un pahar cu apă […]. Tragicul acesta simplu al întoarcerii la 
existenŃă l-am simŃit de atâtea ori, şi tinereŃea mea, care a trecut prin atâtea vieŃi 
întrerupte, fusese în stare să caute şi nota de umor din acest tragic care nu reuşise să 
mă umilească.  

(Ştefan Bănulescu, Gaudeamus) 
 

 

[Citeşte cu voce tare textul.] 
 
1. Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, referitoare la situaŃia de comunicare 
din textul dat: 
a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunicării? 
b. Ce elemente de conŃinut importante (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul 
dat? 
c. Cărui stil funcŃional îi aparŃine textul de mai sus? MenŃionează două caracteristici 
formale/de conŃinut. 

 
2. Care este opinia ta despre efortul tinerilor de a-şi găsi locul potrivit în viaŃa socială? 
SusŃine cu argumente opinia pe care o enunŃi. 
  


