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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 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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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 noatrã-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 izvoade,
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.
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