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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 sfaturile
doamnei/domnului învãþãtor.

4. Sã-mi iubesc colegii; sã ajut pe cei mici ºi sã nu-i pizmuiesc pe
cei mai buni ca 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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Limba noastrã
ALEXE MATEEVICI
(1888-1917)

Limba noastrã-i o comoarã
În adâncuri înfundatã;
Un ºirag de piatrã rarã,
Pe moºie revãrsatã.
Limba noastrã-i foc ce arde
Într-un neam ce fãrã veste,
S-a trezit din somn de moarte,
Ca viteazul din poveste
Limba noastrã-i numai cântec
Doina dorurilor noastre;
Roi de fulgere ce spintec
Nouri negri, zãri albastre.
Limba noastrã-i graiul pâinii
Când de vânt se miºcã vara:
În vestirea ei, bãtrânii
Cu sudori sfinþit-au þara.
Limba noastrã-i frunzã verde,
Zbuciumul din codrii veºnici,
Nistrul lin ce-n valuri pierde
A luceferilor sfetnici.
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Limba noastrã-i vechi isvoade,
Povestiri din alte vremuri.
ªi cetindu-le-nºirate
Te-nfiori adânc ºi tremuri.
Limba noastrã a fost aleasã
Slavã sã ridice-n ceruri.
Sã ne spuie-n hram ºi-acasã
Veºnicele adevãruri.
Limba noastrã-i limbã sfântã,
Limba vechilor cazanii,
Care-o plâng ºi care-o cântã
Pe la vatra lor þãranii.
Înviaþi-vã dar graiul
Ruginit de multã vreme,
ªtergeþi slinul, mucigaiul,
Pe uitarea-n care geme.
Strângeþi piatra lucitoare
Ce din soare se aprinde;
Veþi avea în revãrsare
Un potop nou de cuvinte.
Nu veþi plânge atunci amarnic
Cã vi-i limba prea sãracã.
ªi-þi vedea cât e de darnic
Graiul þãrii voastre dragã.
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Rãsãri-va o comoarã
În adâncuri înfundatã,
Un ºirag de piatrã rarã,
Pe moºie revãrsatã.

LITERATURÃ ROMÂNÃ
Vasile Alecsandri

Poet, prozator ºi dramaturg, VASILE ALECSANDRI s-a nãscut în Moldova,
la Mirceºti, pe 14 iunie 1818 (1821?). Primii paºi spre învãþãturã îi face acasã,
cu dascãlul Gheorghe Vida. Studiazã apoi la Paris. Este atras mai mult de literaturã, deºi fãcuse cursuri de medicinã ºi de drept. Creaþiile populare, care
l-au fascinat, vor fi un real izvor de inspiraþie. Adunã scrieri populare, pe care
le ºi publicã în volum: Poezii populare ale românilor. Mãiestria poetului este
dezvãluitã însã în volumul Pasteluri. Îºi câºtigã astfel renumele de Bardul din
Mirceºti, iar Mihai Eminescu îl numeºte „acel rege-al poeziei“. În afarã de
poezii, Alecsandri a mai scris ºi prozã (Vasile Porojan ºi altele), dar ºi piese
de teatru, dintre care cele mai cunoscute sunt acelea care au ca personaj principal pe Cucoana Chiriþa.
Pe lângã activitatea culturalã, Vasile Alecsandri s-a implicat în evenimentele istorice ale vremii în care a trãit: Revoluþia de la 1848, Unirea
Moldovei cu Þara Româneascã (1859). A scris Hora Unirei. A fost director al
teatrului din Iaºi ºi ambasador al României la Paris. Pentru poezia Cânticul gintei
latine, este premiat la concursul Societãþilor limbilor romanice de la
Montpellier, în 1878.
A încetat din viaþã în 1890, pe 22 august, fiind înhumat chiar în parcul
casei de la Mirceºti.
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Sãmãnãtorii
Sãmãnãtorii harnici, cu sacul subsuoarã,
Pãºescu-n lungul brazdei pe fragedul pãmânt;
Pe culme, pe vãlcele se suie ºi coboarã
Zvârlind în a lor cale seminþa dupã vânt.
„O mie!“ zice unul menind cu veselie,
„Noroc ºi roadã bunã!“ adaoge un alt.
„Ca vrabia de toamnã rotund spicul sã fie!
Ca trestia cea naltã sã fie paiul nalt!
Din ziori ºi pânã-n noapte tot grâul sã rãsarã;
În el sã se ascundã porumbii osteniþi,
ªi când flãcãi ºi fete vor secera la varã,
În valuri mari de aur sã-noate rãtãciþi!“
Sãmãnãtorii veseli spre fund înainteazã,
De-a curmeziºul brazdei boroanele pornesc,
ªi grapele spinoase de-aproape le urmeazã,
Îngroapã-ncet seminþa ºi câmpul netezesc.
Convorbiri literare, 15 mai 1868
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Rodica
Purtând cofiþã cu apã rece
Pe ai sãi umeri albi, rotunzori,
Juna Rodica voioasã trece
Pe lângã junii sãmãnãtori.
Ei cu grãbire îi sar în cale,
Zicând: „Rodicã, floare de crin,
În plin sã-þi meargã vrerile tale,
Precum tu, dragã, ne ieºi cu plin
S-ajungi mireasã, s-ajungi crãiasã!
Calea sã-þi fie numai cu flori,
ªi casa casã, ºi masa masã
ªi sânul leagãn de pruncuºori!“
Cu grâul de aur ei o presoarã,
Apoi cofiþa întreagã-o beu,
Copila râde ºi-n cale-i zboarã,
Scuturând grâul din pãrul sãu.
Convorbiri literare, 15 mai 1868

WW

13

WW

Lunca din Mirceºti
Bate vânt de primãvarã ºi pe muguri îi deschide;
Vântul bate, frunza creºte, ºi voioasã lunca râde,
Sub verdeaþa drãgãlaºã dispar crengile pe rând,
ªi sub crengi umbroase mierla sare ºuierând.
O! minune, farmec dulce! O! putere creatoare!
În oricare zi pe lume iese câte-o nouã floare,
ª-un nou glas de armonie completeazã imnul sfânt
Ce se-nalþã cãtrã ceruri de pe veselul pãmânt.
Tot ce simte ºi viazã, fearã, pasere sau plântã
În cãldura primaverii naºte, saltã, zboarã, cântã,
Omul îºi îndreaptã pasul cãtrã desul stejãriº,
Unde umbra cu lumina se alungã sub frunziº.
El se duce dupã visuri; inima lui creºte plinã
De o sacrã melodie, melancolicã, divinã,
De o tainicã vibrare, de-un avânt inspirator
Ce-i aduc în pept suspinuri ºi-n ochi lacrimi de amor.
Este timpul renvierii, este timpul rennoirei,
ª-a sperãrei zâmbitoare, º-a plãcerei, º-a iubirei,
Paserea-ºi gãteºte cuibul, floarea mândrele-i colori,
Câmpul via sa verdeaþã, lanul scumpele-i comori.
Sus, paingul pe un frasin, urzind pânza-i diafanã,
Cu-al sãu fir de-argint subþire face-o punte-aerianã,
Iar în leagãn de matasã grangurul misterios
Cu privighetoarea dulce se îngânã-armonios.
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Jos pe la tulpini, la umbrã, fluturii, flori zburãtoare,
Se-ndrãgesc în pãrechere pe sân alb de lãcrãmioare,
ªi, ca roi de petre scumpe, gândãceii smãlþuiþi
Strãlucesc, vie comoarã, pe sub ierburi tãinuiþi.
O pãtrunzãtoare ºoaptã umple lunca, se ridicã.
Ascultaþi!... stejarul mare grãieºte cu iarba micã,
Vulturul cu ciocârlia, soarele cu albul nor,
Fluturul cu plânta, râul cu limpidele izvor.
ªi ºtejarul zice ierbei: „Mult eºti vie ºi gingaºã!“
Fluturaºul zice floarei: „Mult eºti mie drãgãlaºã!“
Vulturul uimit ascultã ciocârlia ciripind;
Râu, izvoare, nouri, raze se împreunã iubind.
Luncã, luncã, dragã luncã! rai frumos al þãrii mele,
Mândrã-n soare, dulce-n umbrã, tainicã la foc de stele!
Ca grãdinele Armidei, ai un farmec rãpitor,
ªi Siretul te încinge cu-al sãu braþ dismierdãtor.
Umbra ta rãcoritoare, adormindã, parfumatã,
Stã aproape de luminã, prin poiene tupilatã,
Ca o nimfã pânditoare de sub arbori înfloriþi,
Ea la sânul ei atrage cãlãtorii fericiþi.
ªi-i încântã, ºi-i îmbatã, ºi-i aduce la uitare
Prin o magicã plãcere de parfum ºi de cântare,
Cãci la tine, luncã dragã, tot ce are suflet, grai,
Tot ºopteºte de iubire în frumoasa lunã mai!
Convorbiri literare, 1 mai 1868
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