
Lecturile ºcolarului

Clasa a V-a

ndreasA
PRINT



Conform Programei ªcolare 
pentru disciplina Limba ºi Literatura Românã clasa a V-a, 

aprobatã de Ministerului Educaþiei Naþionale



Lecturile 
ºcolarului

Clasa a V-a

Antologie de texte literare 
din

literatura românã 
ºi 

literatura universalã

Prezentãrile autorilor ºi alegerea textelor: 
Laura Ivona Dumitru

ndreasA
PRINT

Ediþia 2020

Coordonatorul volumului: 
Prof. ªt. M. Ilinca



Traduceri: Iulia FELDRIHAN; Gabriela SIMION; VICTOR M. POPESCU; Otilia FELEA

Desene interior: Constantin ARMEANU; Costin CÃLIMOCEANU.
Desene copertã: 123RF

©           Editura ANDREAS PRINT, Bucureºti, 2020
Toate drepturile sunt rezervate. Nici o parte din aceasta lucrare nu poate fi

reprodusã, stocatã ºi retransmisã sub formã: tipãritã, electronicã, mecanicã, fotocopiatã,
audio sau sub  orice altã variantã fãrã permisiunea scrisã a Editurii Andreas Print.

TEL./Fax: 021.22.20.767

Redactare: Laura-Ivona DUMITRU
Concepþie copertã: Andrei Nicolae DUMITRU
Imagini copertã: 123RF
Tehnoredactare: Gheorghe DUMITRU

Bun de tipar: 10.03.2020; 
Coli de tipar: 26
Format (Z6): 16/54x84 cm.

DIFUZOR EXCLUSIV:
IVO PRINT

Petru Maior 32, sector 1, cod 011264, Bucureºti, 
Tel./Fax: 021.22.20.767; 

E-mail: ivo_print@yahoo.com
Site: www.editura-andreas.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României
Lecturile ºcolarului : clasa a V-a : antologie de texte literare din
literatura românã ºi literatura universalã / prezentãrile autorilor ºi
alegerea textelor: Ivona Dumitru. - Bucureºti: Andreas Print, 2020

ISBN 978-606-765-123-2

I. Dumitru, Laura Ivona (antolog.)

82



WW 5 WW

Cuprins

Cele zece porunci ale ºcolarului / 8
I. COLINDUL / COLINDA / 9

   O, ce veste minunatã / 9
   Trei pãstori / 9
   Cântec de stea / 10
   Pluguºorul / 10
   Florile dalbe / 11
   Steaua sus rãsare / 12
   Sorcova / 12
   Capra / 13
   Bunã dimineaþa la Moº Ajun! / 13

II. DOINA / 15
A. Octavian Goga / 15
   Doina / 16
B. Mihai Eminescu / 17
   Doina / 18
C. Vasile Alecsandri / 20
   Doina / 21
   Frunzã verde magheran / 22

III. PASTELUL / 26
A. Vasile Alecsandri  / 26
   Sfârºit de toamnã / 27
   Concertul în luncã / 27
   Oaspeþii primãverii / 30
B. Octavian Goga / 31
   Toamna / 31
C. George Coºbuc / 32
   Toamna / 33
D. Dimitrie Anghel / 35
   Pastel / 36

IV. ODA / 38
A. George Coºbuc/ 38
   Patria românã / 38

B. Al. Mateevici / 40
   Limba noastrã / 42
C. Gheorghe Sion / 44
   Limba româneascã / 45
D. Friedrich von Schiller / 46
   Odã bucuriei / 47

V. POEZIA / 49
A. George Coºbuc / 49
   Povestea gâºtelor / 49
   Vestitorii primãverii / 51
   Cântec („A venit un lup din 

    crâng...“) / 52
   Mama / 53
B. Mihai Eminescu / 56
   Cu penetul ca sideful / 56
   Ce te legeni / 56
   O, rãmâi / 57
   La mijloc de codru... / 58
   Fiind bãiet pãduri cutreieram / 59
   Rugãciune / 60
   Revedere / 61
   Colinde, colinde / 62
C. George Topîrceanu / 63
   Un duel / 64
   Rapsodii de primãvarã / 66
   Rapsodii de toamnã / 69

VI. PARABOLA / 77
   Pilda pomului bun / 77
   Despre oaia rãtãcitã / 78
   Pilda samariteanului milostiv / 79
   Pilda fiului rãtãcitor / 81

VII. SNOAVA / 83
   Pãcalã ºi vaca / 83
   Pãcalã ºi cucul / 85



   Boierul ºi Pãcalã / 86
   Pãcalã avocat / 87
A. Anton Pann / 89
   Despre minciuni ºi flecãrii / 90
   Povestea Vorbii / 91
   Despre învãþãturã / 91
B. Petre Ispirescu / 93
   Ieftin ºi scump / 94
   Vulpea firoscoasã / 95
   Mare zãpãcealã / 96

VIII. LEGENDA / 99
   Dragoº-Vodã / 99
   Dreptatea lui Þepeº / 100
   Povestea ciocârliei / 101
   Soarele ºi Luna / 102
   Legenda rândunicii / 103
A. Dimitrie Bolintineanu / 110
   Cea de pe urmã noaptea lui 

          Mihai cel Mare / 111/ 
   Preda Buzescu / 113
   Muma lui ªtefan cel Mare / 114
   Daniel Sihastru / 115
B. Emil Gârleanu / 117
   Floarea lacrimilor / 118

IX. BASMUL / 121
1. BASMUL POPULAR / 121

   Peºtiºorul de aur (Basm popular 
          rusesc) / 121

   Lenea / 126
   Banul muncit / 129

2. BASMUL CULT / 132
A. Petre Ispirescu / 132 
   Prâslea cel voinic ºi merele de 

          aur / 132
   Sarea în bucate / 147
   Aleodor Împãrat / 156
   Greuceanu / 164

B. Ion Creangã / 176
   Dãnilã Prepeleac / 177
C. Ioan Slavici / 190
   Doi feþi cu stea în frunte / 191
D. B. ªt. Delavrancea / 201
   Neghiniþã / 202
E. I.L. Caragiale / 213
   Cãnuþã-om sucit / 215
F. Fraþii Grimm / 224
   Hänsel ºi Grethel / 225
   Cenuºãreasa / 233
G. Ch. Perrault / 240
   Piele de mãgar / 241
H. H.Ch. Andersen / 254
   Bravul soldãþel de cositor / 255

X. BALADA / 261
   Mioriþa / 261
A. George Topîrceanu / 265
   Balada unui greier mic / 265

XI. MEMORIALISTICA. 
JURNALUL / 268

A. Ion Creangã / 268
   Amintiri din copilãrie („La 

          cireºe“) / 268
   Amintiri din copilãrie („Cu 

          pluguºorul“) / 270
   Amintiri din copilãrie („Calul-

          bãlan“) / 272
B. Dinicu Golescu / 275
   Însemnare a cãlãtoriei mele. 

          Viena – Beciul / 276
C. Ion Ghica / 277
   Scrisori cãtre Vasile Alecsandri –

          Nicu Bãlcescu / 278
XII. POVESTIREA / 285

A. Nicolae Bãlcescu / 285
   Românii supt Mihai Voievod 

    Viteazul („Mihai ºi cãlãul“) / 287

WW 6 WW



÷÷

B. B.ªt. Delavrancea / 289
   Domnul Vucea / 289
C. Emil Gârleanu / 308
   Cãprioara / 308
   Gândãcelul / 309
D. Ioan Slavici / 311
   Budulea Taichii / 311
E. Bogdan Petriceicu-Hasdeu / 331
   Ciocârlia / 332
F. Jack London / 333
   Colþ alb / 334
G. Guy de Maupassant / 342
   Tatãl lui Simon / 343

XIII. SCHIÞA / 353
A. I.L. Caragiale / 353
   Dl Goe... / 353
B. Barbu ªt. Delavrancea / 359
   Bunicul / 359
C. Emil Gârleanu / 363
   Sãrãcuþul / 363
D. Anton Bacalbaºa / 365
   Moº Teacã senator / 366

E. Mark Twain / 368
   Faimoasa broascã sãltãreaþã din 

          þinutul Calaveras / 369

F. H. Melville / 376
    Cele douã feþe ale unei þestoase / 377

XIV. ROMANUL / 382
Mark Twain / 382
   Tom Sawyer în strãinãtate / 382

    Aventurile lui Huckleberry Finn / 391

XV. PROZA. ALTE GENURI / 
    SPECII /  CATEGORII 

LITERA RE / 406
A. Nicolae Bãlcescu / 406
   Românii supt Mihai Voievod 

          Viteazul. Ardealul / 406

B. Alecu Russo / 408
   Stânca Corbului / 409

C. Emil Gârleanu / 411
   Când stãpânul nu-i acasã / 411



Cele zece porunci ale ºcolarului

1. Sã mã scol odatã cu rãsãritul soarelui, sã-mi spãl faþa
ºi mâinile ºi sã-mi îndrept gândul cãtre Dumnezeu.

2. Înainte de a pleca la ºcoalã, sã-mi repet lecþiile.
3. Sã fiu atent la explicaþii ºi sã respect cu sfinþenie sfa-

turile doamnei/domnului învãþãtor.

4. Sã-mi iubesc colegii; sã ajut pe cei mici ºi sã nu-i piz-
muiesc pe cei mai buni decât mine.

5. Sã nu mã întovãrãºesc cu cei rãi.
6. Sã mã silesc sã devin mai bun decât sunt.
7. Sã fiu cuviincios faþã de toatã lumea ºi cu respect faþã

de cei bãtrâni.

8. Sã întrebuinþez cu folos tot timpul zilei.
9. Sã-mi iubesc pãrinþii ºi sã le dovedesc în fiecare zi

dragostea mea.

10. Sã mã rog lui Dumnezeu pentru sãnãtatea pãrinþilor
mei ºi a doamnei/domnului învãþãtor.
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I. COLINDUL/COLINDA

O, ce veste minunatã*

O, ce veste minunatã Cã la Betleem, Maria,
În Betleem ni s-aratã: Sãvârºind cãlãtoria,
Astãzi s-a nãscut Într-un mic sãlaº
Cel fãr' de-nceput, Lâng'acel oraº
Cum au spus prorocii. A nãscut pe Mesia.

Pe Fiul cel din vecie 
Ce l-a trimis Tatãl mie, 
Sã se nascã ºi sã creascã, 

Sã ne mântuiascã.

Trei pãstori

Trei pãstori se întâlnirã, (bis) 
Raza soarelui, floarea soarelui, 

ªi aºa se sfãtuirã: (bis) 
Haideþi, fraþilor, sã mergem, (bis) 
Raza soarelui, floarea soarelui, 
Floricele sã culegem, (bis)

ªi sã facem o cununã, (bis) 
Raza soarelui, floarea soarelui, 
S-o-mpletim cu voie bunã, (bis) 
Raza soarelui, floarea soarelui, 
ªi s-o ducem lui Hristos, (bis) 

Sã ne fie de folos, (bis)

WW
* Texte reproduse din lucrarea: „Colinde; Poezii de iarnã; Strigã-

turi; Obiceiuri de sãrbãtori“ (varianta cu CD), Editura Andreas, 2013.
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Cântec de stea

Steaua sus rãsare Mergând dupã razã 
Ca o tainã mare; Pe Hristos sã-1 vazã. 
Steaua lumineazã ªi dacã sosirã,
ªi adevereazã; Îndatã-1 gãsirã.
Steaua strãluceºte La dânsul intrarã,
ªi lumii vesteºte ªi i se-nchinarã
Cã astãzi Curata, Cu daruri vestite 
Preanevinovata, Lui Hristos menite,
Fecioara Maria Ducând fiecare 
Naºte pe Mesia Bucurie mare,
În þara vestitã, Care bucurie
Betleem numitã. ªi la voi sã fie
Magii cum zãrirã De la tinereþe
Steaua ºi pornirã, Pân' la bãtrâneþe.

Pluguºorul

Aho, aho, copii argaþi, ªi-n scãri el s-a rãdicat,
Staþi puþin ºi nu mânaþi, Peste câmpuri s-a uitat,
Lângã boi v-alãturaþi Ca s-aleagã-un loc curat
ªi cuvântul mi-ascultaþi: De arat ºi semãnat.
S-a sculat mai an ªi curând s-a apucat
Bãdica Traian Câmpul neted de arat,
ª-a-ncãlicat În lungiº
Pe-un cal învãþat, ªi-n curmeziº.
Cu nume de Graur, S-a apucat într-o joi,
Cu ºaua de aur, C-un plug cu doisprece boi.
Cu frâu de mãtasã. Boi bourei,
Cât viþa de groasã. În coadã cudãlbei,

WW
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În frunte þintãþei. Ca s-avem parte ºi noi.
Mânaþi, copii, hãi, hãi! Sã vã fie casa - casã!
Ziua toatã a lucrat, Sã vã fie masa - masã!
Brazdã neagrã-a rãsturnat, Tot cu mesele întinse, 
ªi prin brazde-a semãnat Tot cu casele grijite,
Grâu mãrunt ºi grâu de varã, Cu buni oaspeþi locuite.
Deie Domnul sã rãsarã! ªi la anul sã trãiþi, 
Mânaþi, mãi, hãi, hãi! Sã vã gãsim înfloriþi,
Cum a dat Dumnezeu, an, Ca merii, ca perii
Holde mândre lui Traian, În mijlocul verii.
Astfel sã dea ºi la voi, Mânaþi, mãi, hãi, hãi!

Florile dalbe

Ia sculaþi, voi boieri mari, ªi v-aduc pe Dumnezeu,
Florile dalbe, Florile dalbe,
Ia sculaþi, români plugari, Sã vã mântuie de rãu,
Florile dalbe, Florile dalbe.
Cã vã vin colindãtori, Dumnezeu adevãrat,
Florile dalbe, Florile dalbe,
Noaptea pe la cântãtori, Soare-n raze luminat,
Florile dalbe. Florile dalbe.
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Steaua sus rãsare 

Steaua sus rãsare Pe Hristos sã-l vazã.
Ca o tainã mare, ªi dacã-1 aflarã,
Steaua strãluceºte La dânsul intrarã
ªi lumii vesteºte ªi se închinarã 
Cã astãzi Curata, Cu daruri vestite,
Prea nevinovata, Lui Hristos menite,
Fecioara Maria Ducând fiecare
Naºte pe Mesia. Bucurie mare.
ªi-n þara vestitã, Care bucurie
Bethleem numitã, ªi la voi sã fie,
Magii cum zãrirã, De la tinereþe
Steaua ºi pornirã, Pân' la bãtrâneþe.
Mergând dupã razã,

Sorcova

Sorcova,
Vesela,
Sã trãiþi,
Sã-nfloriþi,
Ca un mãr,
Ca un pãr,
Ca un fir de trandafir,
Tare ca piatra,
Iute ca sãgeata,
Tare ca fierul,
Iute ca oþelul,
La anul ºi la mulþi ani!

WW
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Capra

Vine capra de la munte Gazdã, dacã ieºi afarã,
Cu steluþe albe-n frunte, Nu ieºi cu mâna goalã.
ªi cu barba ei lãþoasã, Sã ieºi cu cârnaþi în poalã
A venit sã intre-n casã. ªi cu vinu' subsuoarã.
Dã-ne drumu', gazdã-n casã, Gazdã, dacã nu ne crezi,
C-afarã plouã ºi varsã, Ieºi afarã de ne vezi,
ªi ne picã picurele, Dã-ne, gazdã, drob de sare, 
De pe garduri ºi nuiele. Sã dãm la caprã, cã moare.
Gazdã, dacã nu ne crezi, Rãmâi, gazdã sãnãtoasã,
Ieºi afarã de ne vezi. Noi plecãm la altã casã.

Bunã dimineaþa la Moº Ajun! 

Bunã dimineaþa la Moº Ajun!
Am venit ºi noi odatã
La un an cu sãnãtate,
ªi la anu’ sã venim,
Sãnãtoºi sã vã gãsim.
Ne daþi, ne daþi sau nu ne daþi!

Când cocoºii au cântat
ªi noi am întârziat.
Foaie verde portocalã,
Noi suntem bãieþi de ºcoalã, 
Ne daþi, ne daþi sau nu ne daþi!

WW



DE REÞINUT!
Colindul / Colinda / Colindele*:

– exprimã modul de a gândi al þãranilor din vremuri îndepãrtate; 
– sunt adieri ale strãvechilor mituri; 
– sunt invocate vietãþi fabuloase; 
– gospodarul este înfãþiºat tot la modul ideal; 
– numele „personajului“ (aparent istoric) este, de fapt, numele gospo-

darului la care se prezintã colindul sau al unor persoane cunoscute (prin
tradiþie sau în realitate) de cei care ascultã;

– se prezintã imaginea belºugului visat, dar netrãit în realitatea vieþii
de atunci; 

– adeseori rãzbate o undã de ironie (gospodarul este înfãþiºat sub po-
vara grijilor); 

– munca ogorului este vãzutã ca o ispravã uriaºã; 
– formule: (a) iniþiale; (b) mediale; (c) finale; 
– refrenul: (a) este necesar pentru a umple linia melodiei; (b) este un

adaos organic; (c) o prelungire a formelor de bazã; 
– simplitatea imaginilor; laconismul exprimãrii (ex.: Pluguºorul, Sor-

cova, Steaua, Vicleimul, Irozii etc) etc.

TEME

� Explicã (în 8-10 rânduri) titlul colindei / colindului „[X]“, core -
lându-l cu conþinutul operei literare.
�Menþioneazã douã trãsãturi ale speciei literare numite colindã/ co lind,

care pot fi susþinute cu argumente (din textul dat).

* Fragment din lucrarea: „Literatura românã clasa a V-a. Ghid prac-
tic pentru decodarea textului literar“ de F. Denolanu ºi ªt.M. Ilinca,
Editura Andreas, 2013.
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II. DOINA

Octavian Goga

La 1 aprilie 1881, la Rãºinari, în judeþul Sibiu, se naºte OCTAVIAN

GOGA, cel care a fost supranumit „poetul pãtimirii noastre“. Poeziile sale
reliefeazã viaþa þãranilor români din Ardeal, în secolul al XIX-lea. Deºi nu
a fost copil de þãran (pãrinþii erau învãþãtori), Goga a fost îndemnat sã înþe-
leagã viaþa ºi pãsurile þãranilor, oameni chinuiþi, truditori ai pãmântului.
A devenit un tribun al luptei pentru eliberarea românilor asupriþi din Tran-
silvania, s-a rãzvrãtit împotriva tendinþelor de maghia rizare ale autoritãþilor.
Noi, Oltul, Dãscãliþa, De la noi, Plugarii, Lãutarul, Dascãlul, Rugãciune,
Clãcaºii sunt capodopere care ilustreazã înclinaþia sa mesianicã. (Se ºtie
cã Mesia este perso najul biblic cãruia i se atribuie rolul de mântuitor al
lumii.) Se poate spune cã versurile sale au insuflat un aer care a pãtruns în
sufletele românilor, contribuind astfel la Marea Unire de la 1 Decembrie
1918. Dar în afarã de aceste poezii, care exprimã sentimente de tristeþe ºi
de revoltã, a mai scris ºi altele, destinate copiilor, cu un aer de blândeþe ºi
duioºie, aºa cum sunt Toamna, Moº Crãciun, Pace etc.

A avut diverse funcþii publice: ministru al instrucþiunii ºi cultelor,
ministru de stat, ministru de interne, culminând cu funcþia de prim-min-
istru în anul 1919. În 1924 a primit Premiul naþio nal pentru poezie. 

În 1938, la 57 de ani, a încetat din viaþã, la Ciucea.



Doina*

O doinã plânge sus pe culme. 

Cum te-ai topit acum în noapte,

Din fluier unde limpezi cad. 

Eu stau cu inima la sfat:

ªi legãnate lin s-afundã 

În care brad, de care creangã

În pacea codrilor de brad...

Plânsoarea ta s-a aninat?...

Cântare, meºterã cântare, ªi cât vei mai trãi acolo,

Te stingi acum încet-încet. Tu, sorã pururea cu noi,

ªi-adormi pierdutã-n tremurarea Când va fi mort de mult ciobanul

Oftãrii blânde din brãdet... ªi moartã turma lui de oi?...

Mi-ai picurat un strop în suflet Târziu odatã – cine ºtie? –

În taina vremii de demult. Trecând pe-aici un cãlãtor, 

ªi plânsul veacurilor duse Te va culege dintr-o floare,

Mã înfioarã când te-ascult. Pe dup-o aripã de nor...

Te-a coborî în largul vãii, 

ªi-o lume te va asculta, 

ªi-o lume-ntreagã va începe 

Sã plângã cu durerea ta..

* Text reprodus din lucrarea: „Colinde; Poezii de iarnã; Strigãturi;
Obiceiuri de sãrbãtori“ (varianta cu CD), Editura Andreas, 2013.



Mihai Eminescu

Cel care este considerat „LUCEAFÃRUL POEZIEI ROMÂNEºTI“ s-a nãscut
la 15 ianuarie 1850 la Botoºani, în familia cãminarului Gheor ghe Emi-
novici, al ºaptelea dintre cei unsprezece copii. Numele de Eminescu i-l
dã Iosif Vulcan, directorul revistei „Familia“ din Oradea, unde a pu blicat
poezia De-aº avea...

Familia sa se mutã la Ipoteºti, care va deveni leagãnul copilãriei. Aici
învaþã sã scrie ºi sã citeascã. Tot aici, înconjurat fiind de frumuseþile na-
turii ºi având libertate de miºcare, descoperã farmecul naturii ºi tradiþiile,
folclorul, din care se va inspira necontenit... În poeziile Fiind bãiet... ºi
O, rãmâi se simte nostalgia. Codrul, luna, lacul, teiul, patria ºi trecutul
sãu plin de glorie reprezintã cele mai importante teme ale creaþiei sale.
Opera capitalã este însã poezia Luceafãrul, dar existã multe alte „bijuterii“
ale genului, în care autorul îºi dovedeºte geniul. 

Deºi a trãit foarte puþin, a lãsat în urma sa o operã fãrã egal, drept pen-
tru care mai este numit ºi „geniul poeziei româneºti“. Atunci când spui
literatura românã, totul începe cu Eminescu. Opera sa nu are egal. În afarã
de poezii, Eminescu a scris ºi basme, la fel de valoroase ca expresivitate:
Fãt-frumos din lacrimã, Borta vântului etc.

În anul 1875, este revizor ºcolar în Iaºi ºi în Vaslui. Îl cunoaºte pe Ion
Creangã, la ºcoala din Pãcurari, ºi se leagã o prietenie deosebitã, cei doi
marcându-ºi reciproc destinul literar. Datoritã lui, Ion Creangã a pus pe
hârtie poveºtile, povestirile, amintirile, care au devenit capodopere ale li -
teraturii române, autorul lor înscriindu-se în galeria clasicilor.

La 15 iunie 1889, se stinge din viaþã ºi va fi înhumat la cimitirul Bellu.
Opera sa este catalogatã ca fiind de referinþã, nu numai în lite ratura
românã, ci ºi în cea universalã.


